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Gellu DORIAN

De la centenar, la 125 de ani
de posteritate eminesciană

P

În vederea comemorării centenarului morţii lui Mihai
Eminescu au început pregătirile încă din primăvara lui
1988. Am fost inclus într-o echipă de cinci persoane care
urma, pe o perioadă de trei săptămîni, să realizeze o cercetare, pe teritoriul României, care avea scopul să concluzioneze cam cum se stă cu păstrarea memoriei trecerii poetului prin diverse localităţi, adică cu posteritatea poetului.
Am făcut un inventar şi, desigur, nu am putut să cuprindem toate localităţile din România prin care poetul a trecut (cum ar fi toate localităţile prin care a trecut Eminescu
cînd a fost revizor şcolar). În plus, Eminescu nu a ţinut un
jurnal al peregrinărilor sale. Existenţa unui astfel de jurnal ne-ar fi uşurat munca. Însă, înarmaţi cu multă bibliografie biografică, am purces atunci la drum, interesaţi mai
ales de perioada de început a vieţii poetului.
În urma acestei cercetări (în care eu şi regretatul Emil
Iordache urma să adunăm material pentru scrierea unei
cărţi, contractate cu Editura Sport-Turism, Valentin Coşereanu urma să adune obiecte de epocă, ceea ce se mai găsea
prin locurile pe unde a trecut Eminescu, pentru a fi expuse
în muzeul ce se profila la Ipoteşti, Ion Helici, regretatul
fotograf de excepţie, urma să fotografieze tot ce consideram că merită de reţinut, în vederea realizării unei expoziţii foto-documentare – şi a realizat peste 4.000 de fotografii –, iar Vasile Amarghioalei să realizeze un film documentar) au fost atinse toate scopurile pe care ni le-am
propus. Ideea acestei expediţii a fost susţinută de Gheorghe Jauca, preşedintele culturii judeţene de atunci, un om
deschis la astfel de proiecte. Ba mai mult, echipa oarecum
modificată, dar în esenţă aceeaşi în ceea ce privea scrierea cărţii despre „paşii poetului“ prin locurile vremii sale,
s-a deplasat şi în locurile din afara ţării, la Cernăuţi, Chişinău, Odessa şi Cuialinc.
Una peste alta, am făcut atunci peste şapte mii de kilometri şi am pregătit, din punctul nostru de vedere, ca parte
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a lumii ce alcătuia prima sută de ani din posteritatea lui
Eminescu, ceea ce s-a numit Centenarul Eminescu. Cartea – Paşii Poetului – a apărut, nu aşa cum am fi vrut noi,
că eram încă sub auspiciile cenzurii şi ale „indicaţiilor preţioase“, la Editura Sport-Turism într-un tiraj de 35.000 de
exemplare. A rămas. Celelalte expoziţii, de asemenea. Însă
nimeni nu mai ştie de acele fotografii ale lui Ion Helici, de
acele cîteva obiecte adunate de Valentin Coşereanu, de filmul realizat atunci.
După 1990, am continuat cercetarea şi în afara ţării, la
Praga, Viena, Berlin, Veneţia, Florenţa şi Roma, pentru a
întregi cartea, aşa cum a fost iniţial proiectul. Cea de a
doua ediţie a apărut în anul 2000, cînd UNESCO a declarat atunci Anul Eminescu. Cartea, acum cu fotografii nu
cu grafică, aşa cum ni s-a impus la prima ediţie, s-a dorit
o altfel de biografie a poetului, cu elemente noi legate de
modul cum a fost şi este perceput în realitate omul Eminescu, ce fel de posteritate îi are în grijă memoria. Apăruse cu doi ani înainte o anchetă în „Dilema veche“, care
i-a speriat pe adulatorii goi, de formă, ai lui Eminescu.
Nicolae Manolescu a propus în Istoria critică a literaturii române un alt unghi de lectură a operei eminesciene.
După Ion Negoiţescu, ideea criticului şi istoricului literar,
cel mai în vogă acum, a stîrnit iarăşi fiori celor care s-au
mulţumit cu doar cele cîteva şabloane care l-au „canonizat“ într-un mod fals pe Eminescu. Nu le mai amintesc
aici. Se ştiu ele.
Nu scriu acest articol doar pentru a enumera cîteva
aspecte despre posteritatea lui Eminescu la care, cu Emil
Iordache, am contribuit în modul nostru modest dar serios.
Ci, avînd în vedere felul cum se leagă unii harnici „eminescologi“ de biografia şi opera lui Eminescu (am citit recent un
interviu luat lui Constantin Barbu, care desfiinţează tot ce
s-a spus temeinic despre Eminescu, pentru a-şi expune
cîteva idei aberante, menite să-l arunce pe Eminscu într-o
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negură absolută), am dorit să trag o ochire sumară peste
lumea care face posteritatea marelui nostru poet, dar nu
numai a lui, ci a întregului fond al valorilor adevărate ale
culturii române, care s-au dus pe lumea cealaltă. Şi concluzia este una deloc fericită, pentru că, mînaţi din urmă
de o teamă a anonimatului care-i ameninţă, unii dintre cei
ce se simt obligaţi să-l apere pe Eminescu îl schilodesc, îi
compromit numele şi opera, alţii versifică în model eminescian, cu patimă şi patos, declarîndu-se demni urmaşi ai
celui care tocmai pe astfel de epigoni i-a înfierat cu duritate.
Nu mai vorbesc despre cei care, atunci cînd li se dă cuvîntul să vorbească la vreo întîlnire consacrată memoriei poetului, aniversare sau comemorare, vorbesc la nesf îrşit des-

pre ei şi despre ineluctabila lor contribuţie la păstrarea vie
a memoriei marelui înaintaş. Nu despre o astfel de posteritate are nevoie Eminescu, ci de una obiectivă, temeinică,
la rece, cum se spune. Dar lumea în care trăim nu oferă o
astfel de perspectivă, ci dimpotrivă, deschide porţi patosului sufocant şi ineficient, tuturor diletanţilor şi veleitarilor.
În iunie se vor împlini o sută douăzeci şi cinci de ani de
la moartea lui Mihai Eminescu. Ce-i de făcut, să nu picăm
iarăşi în ridicol, aici, la Botoşani, la Eminescu acasă? Ar fi
suficient de multe lucruri de făcut. Numai să fie anclanşaţi
în cele ce se vor pregăti şi cei care spun, doar aşa de ochii
lumii, că Botoşanii, dacă există, există doar prin ceea ce
are el cultural. În rest, goluri şi idei năstruşnice.

ION MUREŞAN ESTE LAUREATUL
PREMIULUI NAŢIONAL DE POEZIE
„MIHAI EMINESCU“ PE ANUL 2013

Pe 15 ianuarie 2014, pe scena Teatrului „Mihai Eminescu”
din Botoşani a avut loc Gala de decernare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pe anul 2013, Opera Omnia,
premiu acordat de Primăria Municipiului Botoşani. Juriul de
acordare a acestui premiu, format din Nicolae Manolescu,
preşedinte, Mircea Martin, Cornel Ungureanu, Ion Pop,
Al. Cistelecan, Mircea A. Diaconu şi Ioan Holban, având
următoarele nominalizări: MIRCEA CĂRTĂRESCU, ION
MUREŞAN, LIVIU IOAN STOICIU, LUCIAN VASILIU,
CONSTANTIN ABĂLUŢĂ, OVIDIU GENARU ŞI VASILE
VLAD, a decis ca laureatul celei de a XXIII-a ediţii a acestui premiu să fie poetul ION MUREŞAN, care a devenit şi

Cetăţean de Onoare al Municipiului Botoşani. De asemenea,
pe aceeaşi scenă, a fost decernat şi Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pe anul 2013, pentru Opus Primum.
Juriul, format din Al. Cistelecan, preşedinte, Mircea A. Diaconu, Daniel Cristea-Enache, Andrei Terian şi Vasile Spiridon, a decis ca din cele 15 titluri de carte primite, să nominalizeze pe următorii autori: Ştefan Baghiu, Marius Lăzărescu,
Krista Szocs, Ion Buzu, Vlad A. Gheorghiu şi Raluca Blezniuc. Laureatul a fost Ştefan Baghiu pentru cartea Spre Sud,
la Lăceni, Editura Cartea Românească, 2013.
În spectacolul de gală au evoluat Filarmonica de Stat Botoşani, cântăreaţa Maria Răducanu şi pianistul Niko Meinhold.

Stimaţi invitaţi,

Consacrarea de către Parlamentul României, în anul
2010, a Zilei Culturii Naţionale a fost un act legislativ
necesar, un gest de cuprindere în calendarul românesc a
încă unei date care să ne amintească nouă şi celor care ne
vor urma că România are o identitate culturală ce merită
consolidată permanent. După cum bine ştiţi, această dată
nu a fost aleasă întâmplător. Puţini sunt românii care să
nu asocieze 15 ianuarie cu ziua naşterii lui Mihai Eminescu, cel pe care Constantin Noica îl numea „omul deplin
al culturii româneşti”.
Atât de deplin şi de profund a fost Eminescu, încât
sensurile vastei sale opere dezvăluie şi astăzi adâncimi
nebănuite şi, sunt convins, perenitatea le va însoţi peste
secole. Ce ne rămâne nouă de făcut, ca o datorie sfântă,
este să-i asimilăm creaţia în toată complexitatea, fiecare
în parte şi toţi ca naţiune.
Ministerului Culturii, celorlalte instituţii care administrează domenii conexe, le revine nobila misiune de a-l face
cunoscut şi pe alte meridiane. Căci Eminescu a fost sin2
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cron cu marii creatori ai epocii sale, iar opera lui rezistă
şi este sincronă cu marile creaţii ale culturii universale.
Şi cred că este momentul să înţelegem că această sărbătoare nu e numai prilejul aniversării naşterii poetului
care a reinventat limba română modernă, ci şi un motiv
de reflecţie asupra realizărilor şi neajunsurilor acestui
efort comun de creare a unei identităţi colective.
Pentru cei aflaţi în serviciul public este un moment
oportun de a trece în plan secund orice partizanate şi a
încerca să asculte cu atenţie mesajele venite din partea
oamenilor de cultură autentici. Trebuie să fim conştienţi de
stringenţa problemei culturale nu doar ca spirit viu al unei
naţii, ci şi ca blazon cu care se prezintă în lume, şi pe care
noi, decidenţii, avem datoria de a-l ajuta să strălucească.
Domniilor Voastre, scriitori din toate generaţiile aflaţi
astăzi la Botoşani, vă doresc succes şi putere creatoare
pentru a spori zestrea culturală a României.
Gigel-Sorinel Ştirbu
Ministrul Culturii (15-II-2014)
Eveniment
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ION MUREŞAN - Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ – OPERA OMNIA 2013

„A avea încredere într-un poet tânăr este
într-un fel echivalent cu a-l asmuţi. Şi nu atât
împotriva altora, ci împotriva lui însuşi...“
GELLU DORIAN ÎN DIALOG CU ION MUREŞAN

ION MUREŞAN – Poet, eseist, publicist. Născut la 9 ianuarie 1955 în localitatea Vultureni, judeţul Cluj (Transilvania). Studiază istoria şi filosofia la Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca. În timpul studenţiei este redactor la revistele Echinox şi Napoca Universitară. Având în vedere că în acea perioadă regimul comunist a „închis” marile oraşe, între 1981-1988 este profesor de
istorie în satul Strâmbu, judeţul Cluj. Între 1988-1998 este redactor la revista de cultură Tribuna din Cluj-Napoca. După Revoluţia
din 1989, la fel ca alţi scriitori, se dedică publicisticii, scriind articole de opinie, editoriale, reportaje, eseuri politice. Astfel ajunge
redactor sef departament cultură la o serie de reviste şi ziare regionale: NU, Evenimentul Zielei, Ziarul de Cluj şi redactor şef la Transilvania Jurnal. Publica poezii şi eseuri în principalele reviste literare ale ţării. Din anul 2006 este redactor şef al revistei de cultură
VERSO, editată de Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj şi redactor la revista Poesis International.
Publică următoarele cărţi: Cartea de iarnă –poezie (1981)- Premiul Uniunii Scriitorilor din România; Poemul care nu poate fi
înţeles -poezie(1993) – Premiul Uniunii Scriitorilor din România; Cartea Pierdută – o poetică a urmei –eseuri (1999) – Premiul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor; Carnavalul din poiană – teatru pentru copii (2004) – Premiul Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor; Pahar
- poezie (2007); cartea Alcool – poezie (2010) – Premiul Uniunii Scriitorilor din România şi Premiul Academiei Române; Oglinda
aburită , eseuri conversaţionale (2013).
Le mouvement sans coeur de l’image –poezie- editions Belin, Paris, 2000.
Acces interzis – Zugang verboten – poezie – buroabrasch, Viena, 2008 (ediţie bilingvă, română-germană).
The book of winter and other poems, Ed.Plymouth Press University, 2011
Prezent în antologii de poezie apărute în Italia, Franţa, Germania, Ungaria, Serbia, SUA, Anglia etc. În anul 2008, prestigioasa
revista VATRA îi dedică poetului un număr întreg de revistă sub genericul Poetul for ever – Ion Mureşan.

D

Gellu Dorian: Dragă Muri, la Botoşani, Nicolae Prelipceanu a spus pe scenă, în timpul galei de decernare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ pe anul 2013, premiu pe care juriul a decis
să ţi-l acorde, că el te-a debutat în revista „Tribuna“.
Cînd şi cum a fost?
Ion Mureşan: Dragă Gellu, îţi răspund la întrebarea
asta numai şi numai pentru că ea ţine de o, cum să
o numesc, „arheologie a emoţiilor“. Omul înmagazinează în memorie idei, sentimente, imagini, atitudini
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etc. Dar, cu ocazia întrebării tale, mi-am dat seama
că memoria are şi un colţişor rezervat emoţiilor. Are
omul o debara de emoţii. Dar, după cum vezi, se pare
că vreau să fug de întrebare şi să mă ascund după
tot felul de „consideraţii“. Pune „fuga“ asta a mea pe
seama deformaţiilor dobândite de la filosofi. Deci: era
prin 1971, eram în clasa a IX-a la liceu, când m-am trădat la o simplă „cerere de trădare de sine“; profesoara
de Limba română ne-a întrebat dacă vreunul din noi
„comite literatură“. „A comite“ se asociază de obicei
HYPERION

3

cu „infracţiuni“. Dar fiind eu un „infractor“ (copil de
Iar noi, ca nişte căţeluşi, credem şi tot ronţăim la osila ţară năucit de dimensiunile oraşului), m-am trăşoarele pe care ni le servesc ei. Deci, după relatările
dat. Am scos un caieţel cu poezii. Doamna Ciobanu
lor, scena se desfăşura în casa lui Ioan Groşan. Virgil,
(Dumnezeu să o odihnească!) l-a luat, l-a citit şi mi-a
îndrăznesc să spun marele meu prieten, a făcut gesspus că nu-mi poate da un răspuns competent, dar
tul cu pricina. Groşan a stat o vreme cu „fanta“ lipită
că îl ştie dânsa pe poetul Nicolae Prelipceanu de la
cu leucoplast. Dar, cel care m-a convins de adevărul
„Tribuna“, care îmi va spune mai multe, şi mi-a stabi(un adevăr, Gellule, doar pentru noi poeţii!) relatării
lit o zi de marţi pentru marea încercare. M-am plima fost Dumitru Ţepeneag, care mi-a spus că dânsul
bat în sus şi în jos prin faţa redacţiei vreo oră, dacă
a fost cel care a coborât în spatele blocului şi a cules
nu mai mult. Am urcat pe scările somptuoase. Dar în
cartea din iarba udă şi a adus-o iar în casă. Pe dântimp ce urcam, nu o să uit niciodată, genunchii mi se
sul îl cred. Sigur, vizualizez: să mergi în spatele unui
loveau unul de altul prin pantalonii mei de uniformă,
bloc, să cauţi o cărţulie zvârlită de un nebun frumos
şi sunau ca nişte castaniete. Genunchii mei băteau,
şi pe urmă să o traduci în franceză, acesta e un gest
se pare, la porţile literaturii. Am deschis cu greu
de Poet. Dar, încă o dată îţi spun, pe relatările prouşa masivă de
zatorilor nu putem
fier forjat şi am
pune mare bază.
bătut la o altă
Mai ales dacă ne
uşă, tot sompsunt prieteni.
tuoasă. Am
G.D.: Alt scriitor,
intrat şi am
Radu Săplăcan,
văzut un tânăr
nu era ocazie să
stând la un
nu spună cum ai
birou căruia
crescut sub aripa
i-am spus că îl
lui de critic sever.
caut pe „domAceastă severinul Prepelicetate a regretatuanul“. „Eu sunt,
lui critic, plecat de
doar că nu sunt,
tânăr dintre noi,
tinere, „Pream cunoscut-o şi
peliceanul“, ci
eu. Însă el, la Vaţa,
„Prelipceanu“.
pe Valea VaseruStai jos!“ I-am
lui, în Maramureş,
spus cine m-a
la una din taberele
trimis la dânsul şi în ce scop. Mi-a citit câteva poezii
de creaţie organizate de el şi colaboratorii din Vişeu,
şi mi-a spus că o să-mi publice un „Poem de iarnă“.
te-a „încarcerat“ într-o cameră şi nu ţi-a dat drumul
Scurt. Dar eficient. Aşa că vă daţi seama că la Botopână nu ai scris un poem. Ce poem ai scris şi povesşani genunchii mi s-au cam bătut unul de altul, din
teşte-ne cum a fost în realitate.
nou. Peste ani şi ani aveam să stau eu la acelaşi birou. I.M.: Văd că eşti pornit să faci o strigare a catalogului
Devenisem eu „Prepeliceaul“ de serviciu. Vreo zece
„cenaclului din cer“, cum îi numea pe prietenii noşani am răspuns la „Tribuna“ de „Poşta redacţiei“. Dar
tri plecaţi Ioan Groşan. Dacă tot veni vorba de Radu
întotdeauna am auzit, de câte ori un tânăr poet urca
Săplăcan, de la el am învăţat ceva esenţial. Nu în ordiscările redacţiei, sunetul castanietelor. Şi i-am publinea literară, ci în ordine morală. Radu nu m-a vorbit
cat şi pe Ruxandra Cesereau şi pe Radu Afrim şi pe
niciodată „de bine“ cât şi când eram de faţă. La toate
Alex Baugarten şi pe Juaith Mezsaroş şi pe Daniel
cenaclurile la care am citit şi a fost şi el de faţă, „m-a
Moşoiu şi pe mulţi alţii.
demolat“. „Ce are Radu cu tine, căci e limpede că nu
G.D.: Unii scriitori se leagă de numele tău, de la debut
a avut dreptate – îmi spuneau alţi prieteni după cenachiar. Probabil că talentul tău le dă şi lor un impuls.
clu – de s-a urcat pe buldozer şi te-a făcut praf!“ Peste
De exemplu, Ioan Groşan povesteşte mereu de prima
vreo două zile mă întâlneam cu alţi prieteni care îmi
ta carte – Cartea de iarnă. Şi anume faptul că te-a
spuneau: „Măi, Ioane, ieri în toate cafenelele Clujului,
dus să te prezinte lui Virgil Mazilescu. Acesta, priRadu a vorbit numai despre tine. Te-a lăudat deşănmind cartea ta, citind-o pe nerăsuflate (căci aşa era,
ţat“. Era pedagogia lui, probabil. Alţi prieteni, ştii prea
cât o bună respirare de poet adevărat!) –, a aruncat
bine, fac invers: te laudă în faţă şi te demolează pe la
cartea spre o fereastră. Cartea, din aruncătura făcută
spate. N-ai frică, căci toate astea i le-am spus, ca să nu
de Virgil Mazilescu, ar fi făcut o fantă în fereastră,
mă creadă prost, la lansarea ultimei lui cărţi: „Memoieşind spre lume. Cum a fost în realitate?
rial cu păianjeni şi fructe“. Cartea apăruse la două ore
I.M.: Scena asta o ştiu şi eu doar din relatările unor prozadupă moartea lui. Nu a apucat să o vadă. Dar, peste
tori. Or, relatările prozatorilor sunt îndoielnice. Mi-a
trei zile, în holul Studioului de Radio Cluj, i-am făcut
povestit scena Ioan Groşan, dar şi Dumitru Ţepeneag
o lansare de carte cu autorul de faţă. Sigur, el nu a
şi Nicolae Breban. Marii prozatori mint convingător.
putut să comenteze nimic: era mort, descoperit, în
Au însă avantajul că minciunile lor devin imediat reasicriu, iar eu îi lansam cartea la căpătâi. I-am făcut
litate. Aruncă semnele peste gard în ograda poeţilor.
şi „observaţii critice“. Sunt convins că, aşa mort cum
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era, cu ochii închişi, m-a ascultat cu atenţie şi şi le-a
ca şi scris. Îl tot port „ca o bomboană“ pe limbă, mai
însuşit. Cât despre episodul pe care îl evoci tu, nu am
multe zile. Mai precis, primul vers e ca lanternuţa de
ce adăuga mare lucru. Aşa a fost. M-a închis cu cheia
pe calculator când dai „search“, căutare. Se tot învârte
într-o cameră şi mi-a spus că de acolo nu ies fără un
în capul meu, tot caută. Dacă găseşte ceva de care să
poem. Fără mâncare, fără alcool. Eu doar mă uitam
se lege, dacă luminează o zonă nouă, e bun, e începupe geam cum beţi voi, ca nişte nesimţiţi. O domnitul căutat. Dacă nu, nu. Poţi să-i dai „delete“. Cât desşoară (asta rămâne între noi) a avut inimă miloasă
pre „te aşezi şi scrii“, aici lucrurile sunt mai complişi prinzând un moment când Radu dormea, încă nu
cate. Dar îmi place mult imaginea omului necunosm-am întrebat de unde ştia că doarme, oare nu ea îi
cut care scrie. Imaginea asta nu mi-o pot permite în
cântase „nani-nani“?, mi-a aruncat pe fereastră, ca
Cluj. Dar „am practicat imaginea“ cu rezultate bune
la puşcăriaşi, câteva chiftele. Acolo am scris poemul
în cârciuma gării din Sângeorz-Băi, la o grădină de
„Guleratul“. Un poem care mi-e drag. Şi, ca să mă răzvară din Gherla sau pe o terasă de restaurant din
bun, i l-am dedicat.
Baia-Sprie: oraşe mici, cârciumi modeste, anonimat
G.D.: Acum, pe unde ajungi, peste tot prin ţară, dând
al scriituri. Deşi, îmi dau tot eu seama, că omul care
de cei tineri,
scrie în public e
îi ocroteşti în
puţin exhibiţionist.
vreun fel? Ai
Dar astăzi să vezi
descoperit
un om care scrie
vreun poet, dine un lucru rar. Şi
tre cei tineri, cu
poate fi chiar excicare ai pleca în
tant.
lume să repui
G.D.: Ai vreun
în drepturile ei
poem preferat, la
eterne poezia?
care ţii mai mult
I.M.: „A ocroti“
decât la celelalte?
nu e cuvânCă de cărţi, ce să
tul cel mai
mai vorbim, se
potrivit. De
vede de la o poştă,
cine să-l ocroţii la ele ca un tată
teşti pe tânăcare are puţini
rul poet? Poate
copii.
de el însuşi. A
I.M.: Ţin la toate
avea încredere
poemele, căci în
într-un poet tânăr este într-un fel echivalent cu a-l
fiecare e vorba despre altceva. Cu precizarea că „mă
asmuţi. Şi nu atât împotriva altora, ci împotriva lui
joc“ mai mult cu ultimul copilaş.
însuşi. Să-i întăreşti credinţa că e „sfânt trup şi hrană G.D.: Se spune că scrii greu. Însă, din cele constatate,
sieşi“, vorba lui Ion Barbu, şi dacă e conştient de asta,
din colaborările tale în cotidianele clujene, în reviste,
va şti el de unde să „rupă“. Dar un poet nu trebuie
mai ales în perioada revistei „Verso“ (unde ai creat un
să uite niciodată că şi în el a avut încredere cineva.
„lanţ al poeţilor“ – chiar pe când antologia de acolo,
Un poet adevărat nu are dreptul să plece din lumea
care ar fi unică în felul ei şi ar ilustra un deceniu de
asta cu „ jetoanele“ în buzunar, decât atunci când
interferenţe poetice, afinităţi etc.), observ că se adună
şi-a pierdut cu totul încrederea în Poezie. Atunci se
tom după tom. Ai publicat două cărţi de eseuri. Presinucide. Sau se urăşte pe sine atât de mult încât se
găteşti o alta de articole de presă. Asta înseamnă o
apucă de negoţul cu sclavi. Dar cum tu nu te laşi până
preocupare a scrisului continuu. Să fie acest gen de
nu-ţi obţii prada, iată, ţi-o dau: eu aş merge liniştit în
scris, această preocupare, oare, în detrimentul poelume ştiind că am şefi de legiuni pe Claudiu Komarziei?
tin şi Dan Coman şi Ştefan Manasia. Şi un prozator, I.M.: Am avut, ca noi toţi, o perioadă în care am crezut
la arcaşi: Marin Malaicu Hondrari. Aş mai miza pe
că scrisul meu poate schimba ceva în ţara asta. Atunci
câţiva comandanţi de cohorte, care sper să nu cadă
am ajuns să scriu ani la rând, zilnic, editoriale, tablete,
în prima confruntare cu barbarii: Vlad Moldovan,
recenzii, mici eseuri, reportaje, ştiri etc. M-am antreKrista Szocs, Ştefan Baghiu, Vlad Gheorghiu etc.
nat în tot felul de corvezi, de la simplu redactor la
G.D.: Care este „metodologia“ ta în scrierea poemului?
şef de secţie cultură, redactor şef, director editorial.
Ai vreun tabiet? Aştepţi să vină inspiraţia sau pur şi
Cred că am scris sute şi sute de pagini. Multe nu le
simplu te aşezi şi scrii?
mai ştiu, nu le mai am. Dacă cineva, cândva va avea
I.M.: Nu am o „metodologie“. Fiecare poem e, pentru
răbdarea să le caute prin biblioteci, să-i fie de bine!
mine, o experienţă nouă. Trăirea nouă nu intră în
Ceea ce mi-am propus să recuperez în anii următori
om metodic. Intră pe căi mereu noi. Şi în maniere
este o carte despre Cluj, „Oraşul de rezervă“ şi una de
imprevizibile. Dar o să încerc să fiu metodic, căci e
comentarii la câte o poezie, sau chiar la un singur vers
ora două din noapte. Metodele sunt date omului ca
al unui poet: „Impozit pe lectură“. Astea sunt scrise.
să facă economie de timp. Deci: pentru mine conŞi mai vreau să termin un roman început prin 1994,
tează enorm primul vers. Dacă îl găsesc, poemul e
doar început: „Îngerul din pivniţă“. Acum, dacă a fost
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sau nu în detrimentul poeziei, e greu să judec. Şi e
prea târziu. Căci în clasa a VII-a luasem premiul II
inutil. Oricum nu se mai poate repara nimic. Tinerepe ţară la „Tinere Condeie“ cu bâiguielile mele scrise
ţea nu se mai poate duce la reparat. Cât despre „Lanîn altă limbă. Aşa că ratasem şi meseria de textier de
ţul poeţilor“ din „Verso“, pe care foarte bine l-ai caracmuzică uşoară. Asta pe scurt. Cât despre „drumul
terizat în întrebarea ta, cred că ar merita o discuţie
spre premiu“, aici nu m-ai nimerit. Nu am scris niciseparată, căci e un fapt de sociologie literară.
odată, dar niciodată, pentru premii. Vai de cei care
G.D.: La a doua nominalizare pentru Premiul Naţional
scriu aşteptând premii! Numai bătrânii aşteaptă prede Poezie „Mihai Eminescu“, iată că anul acesta
mii, cei care şi-au pierdut orice nădejde că poezia te
l-ai luat. Ce înseamnă acest premiu pentru tine?
poate mântui, salva. Cei care şi-au pierdut speranţa
I.M.: Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ nu
că vor mai scrie o poezie în viaţa lor, speranţa că vor
este, propriu-zis, un premiu. Premiile USR sunt premai respira. Eu cred că poezia e la fel de preţioasă
mii profesionale. Premiul Naţional e mai degrabă o
pentru om ca respiraţia.
„Legitimaţie de Club“. Cum să-ţi explic, Gellule! Treci G.D.: Cărţile tale de poezie, de la Cartea de iarnă (reepe lângă o clădire în care ştii bine că s-a adunat Elita
ditată cu succes anul trecut) şi pînă la Cartea alcool,
poeziei românu numără prea
neşti din ultimulte apariţii edimii 50 de ani.
toriale. Te-ai lăsat
Ştii pentru că
foarte mult aştepi-ai citit, nu din
tat de cititori. Este
zvonuri. Şi mi
asta o strategie a
se pare normal
ta, un ritm impus
să baţi la uşă:
sau pur şi simplu
ca să saluţi, de
aşa s-a întîmplat?
curios ce disI.M.: Abia acum
cută ei între ei
m-am prins unde
acolo, ţi-e dor
bat întrebările tale.
de unul sau
Mai bine mai târde altul, eşti
ziu decât niciotrist, eşti entudată. Aşa că revin.
ziasmat de un
Nu vreau să se
poem, din poliînţeleagă că ignor
teţe etc. Iese
sau dispreţuiesc
portarul şi te
premiile literare.
întreabă:“- Pe cine căutaţi?“ „- Pe domnul Mihai
Premiul literar e o instituţie necesară. O fi natura
Ursachi“ –îi răspunzi. Îţi aprinzi o ţigară şi te plimbi
democratică, vorba lui Mircea Dinescu, dar literaprin faţa porţii. Aştepţi. Mai fumezi una. Se deschide
tura nu e, har Domnului. Chiar dacă eu văd literapoarta şi apare, să zicem, Mircea Ivănescu. Se uită în
tura oarecum geografic. Fiecare poet e o ţară necedreapta şi în stânga prin ochelarii lui cu lentile groase
sară; unele ţări sunt mai mari, mai întinse, altele mai
şi îţi face semn cu mâna. Te apropii, îl îmbrăţişezi, îi
mici, unele sunt muntoase, altele au câmpii veşnic
spui că erai în trecere. Îţi spune că Ursachi e ocupat,
verzi, altele au păduri, altele pustiuri argintii de nisip,
momentan. Dar dacă vrei să-i vezi pe Ileana Mălănaltele sunt mlăştinoase etc. Cele mai multe, dacă nu
cioiu, pe Dinu Flămând, pe Cezar Ivănescu, Emil Brutoate, merită să fie vizitate. Frumuseţea poeţilor stă
maru, Şerban Foarţă, o să-i cheme, imediat. Iar dacă
chiar în aceea că sunt deosebiţi unii de alţii. Apariţite invită să aştepţi în odăiţa portarului, la o cafea,
ile mele editoriale nu sunt numeroase. Prietenii chiar
înseamnă că eşti nominalizat.
mă tachinează uneori pe motiv că aş avea mai multe
G.D.: Cînd a început acest drum al tău spre poezie şi, evipremii decât cărţi. Dar eu le explic cu răbdare că eu
dent, spre acest premiu?
nu scriu cărţi de poezie, ci scriu poezii. Cred că dacă
I.M.: Drumul meu spre poezie a început greşit. Nici
în urma unui poet rămân 20 de poezii memorabile,
acum nu sunt convins pe deplin că în mine nu s-a
viaţa lui e justificată cu asupra de măsură. Eu nu am
ratat vreun instalator, strungar, sculer-matriţer, lăcăajuns la cifra asta, dar mai scriu.
tuş, cosaş etc. de geniu. Ziceam că am început greşit, G.D.: Eşti fidel, în ultimii ani, unei singure edituri –
pentru că pe mine m-a fascinat mai întâi forma poeCharmides din Bistriţa. Este un legământ cu editoziei. În clasa a III-a am văzut la un prieten din copirul, ţi-ai vândut acolo drepturile de autor? Pentru că
lărie un caiet scris de mână, cu strofe, cu text dispus
sunt convins că ai fi putut ieşi la oricare altă mare
altfel decât scriam eu la şcoală. Mai văzusem eu în
editură din România.
manuale poezii. Dar scrise de tipar, nu de mâna omu- I.M.: De editura Charmides mă leagă cel mai tare prielui. Şi atunci am decis să încerc şi eu să nu scriu ca
tenia veche cu omul admirabil care este Gavril Ţăroamenii. În paranteză fie zis, peste câţiva ani abia primure, pe care îl socot, cu serioase argumente, cel mai
etenul meu mi-a acordat încrederea să-mi arate caiebun manager cultural din ţară şi cu care împărţim
tul cu pricina: erau nişte biete texte de muzică uşoară
aceeaşi zi de naştere, 9 ianuarie. Ziua lui de naştere
copiate după audiţii radio. Dar, în clasa a VIII-a era
oficială. Căci, în fapt, el s-a născut cu două săptă-
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mâni mai repede, în alt an, dar părinţii nu l-au decla„să întrerupem lucrările zeilor / noi fiinţe ale clipei
rat la Sfatul Popular ca fiinţă însufleţită până în anul
grăbite şi fără experienţă“ – cum zicea Kavafis. Nu
viitor, la 9 ianuarie. Între noi fie vorba, nu m-aş mira
vreau să-mi dereglez ritmul. Şi, ţi-am mai spus, nu
să aflu că Gavril s-a născut şi în două locuri deodată.
sunt adeptul naşterii unei cărţii prin cezariană. Dar,
Aici mă răsfăţ un pic, căci zic că au făcut-o intenţiodacă Dumnezeu mă ajută, sper să o ard până la încenat, au aşteptat ziua mea. Asta nu poate fi o simplă
putul lui 2015. Gata! Că dacă nu e gata, o luăm de la
întâmplare, îi spun eu uneori, e mai mult: e un semn
început.
de destin. Or, după ce spui vorbele astea, semnezi G.D.: Da, gata, însă nu înainte de a spune un gînd descontractul cu editura cu ochii închişi.
pre poezie.
G.D.: Ce stoc de poezie mai ai în desaga ta, pe care o porţi I.M.: Bine, un gând Despre poezie. Mi s-a întâmplat
pe la toate întâlnirile poetice? Pentru că deşi parcisă întâlnesc oameni care nu cred că sufletul omumonios cu apariţiile editoriale (ai publicat între timp
lui e nemuritor. În viziunea lor, sufletul e un fel de
şi câteva cărţi de eseuri, eşti prezent frecvent în presă
„hopa-mitică“: azi e, mâine nu e. Uite popa, nu e popa!
cu articole de atitudine), cititorii te pot vedea la mai
Unor astfel de oameni nu le pot sta înainte decât
toate întâlnicu o întrebare: ai
rile poetice din
văzut vreodată un
întreaga ţară,
om mort? Şi cu
unde eşti preîncă una: cu ce
zent cu reguse deosebeşte un
laritate şi, mai
om mort de un
ales, cu succes.
om viu? Omul viu,
I.M.: Prezenţa
mi se răspunde
mea la întâlcu adevărate casnirile poetice
cade de cuvinte,
e una, hai, să
se mişcă, vorbeşte,
recunosc, straiubeşte, are amintegică, intim
tiri, are idei, sentistrategică. Eu,
mente, are lumină
de fapt, citesc
în ochi etc. Are
acolo ca să mă
viaţă. Toţi pot
obişnuiesc eu
vorbi ore întregi
cu propriile-mi
despre „exemplapoeme. Să văd
rul viu“, dar abia
ce am mai scris. Ai noroc că doamna Ana mi-a spus,
reuşesc să îngaime câteva cuvinte despre „exemplaaflând că-ţi răspund la nişte întrebări, „să fiu sincer şi
rul mort“. Şi doar dacă omul viu are viaţă din belsă nu fac pe cocoşelul!“. Aşa că, pe scurt, mai am „în
şug, şi omul mort are moarte din belşug! Dar mortul
desagă“ vreo zece poeme şi mai sunt gravid cu vreo
brusc a devenit sărac şi în descriere şi în trupul împuzece. Sper să le nasc cât de curând, căci eu nu sunt
ţinat. Şi am constatat că cel bogat a încăput în cel
adeptul metodei „prin cezariană“. Şi sper ca muza să
sărac, cel sărac nu-şi află locul, nu încape nici măcar
mă mai „călărească“ anul acesta şi să mai rămân graîn cuvintele celui bogat. Văzând că m-am săturat
vid cu încă zece.
să-mi pierd vremea încercând să-i conving pe necreG.D.: Pe când cartea următoare? Evident în afara celei
dincioşi, Dumnezeu m-a îndrumat spre o „experienţă
pe care, conform regulilor acestui premiu, eşti îndarevelatorie“, ca să folosesc o sintagmă dragă lui Virgil
torat să o scoţi în colecţia Poeţi laureaţi ai PremiuPodoabă. Fără pricină, m-am apucat să scriu despre
lui Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“, pe care
un singur cuvânt, lumina, dintr-o poezie de şase vero coordonez la Editura Paralela 45.
suri de Virgil Mazilescu. Fără să mă ridic de la masă,
I.M.: Am scos în 2013 o carte de eseuri conversaţioîntr-o seară, am scris zece pagini. Şi nu era cuvânnale, „Oglinda aburită“, la editura Charmides. O las
tul „favorizat“ în poem. M-am oprit ruşinat, ca un
să respire un an. În 2015 însă, când o să fac o vârstă
necredincios. Ruşinat ca un poet care a avut o alurotundă, mi-am propus să mai scot o carte de poenecare, un moment de îndoială faţă de Poezie. După
zie. Şi, dacă Dumnezeu mă ajută, un roman pe care
experienţa asta, nu mai vreau să conving pe nimeni
l-am început mai demult şi care se va numi „Îngerul
că sufletul omului e nemuritor. Fără nici un efort,
din pivniţă“, cum am spus mai sus. În sertarul calcudespre un singur cuvânt, reuşisem să vorbesc preţ
latorului mai am două cărţi, aproape gata: „Oraşul
de zece pagini. Dacă aş fi continuat cu toate cuvinde rezervă“, o carte despre Cluj, publicată în mare
tele din cele şase, scurte, versuri, aş fi scris un roman.
parte deja în presă şi „Impozit pe lectură“, publicată
Încă o dată, cel sărac îl încăpuse pe cel bogat, peştele
şi asta în presa literară, şi care cuprinde impresii desmic îl încăpuse pe cel mare. De atunci, la întrebarea
pre poezia prietenilor. Proiecte mai am. Dar Dumne„unde merg sufletele oamenilor după moarte?“ răszeu va mai avea răbdare? Am, ce să mă mai ascund, o
pund foarte simplu: după ce mor oamenii, Dumnecarte de poezie. Dar nu e gata. O carte de poezie nu
zeu le depozitează sufletele în poezii.
e gata niciodată. Când le publicăm, nu facem decât
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Nicolae MANOLESCU

„Este o boală a poeţilor români de-a fi
buni la început, când sunt buni, că sunt
unii care nu sunt buni deloc…“

P

Presupun, din moment ce a luat premiul – şi juriul este
făcut din critici foarte serioşi – că este un poet de valoare,
chiar de mare valoare. Apoi m-am uitat în urmă şi-am
văzut că juriul, alcătuit cam din aceiaşi critici – s-a schimbat ici colo câte o persoană
în decursul timpului, dar e
un juriu stabil – a acordat
până acum fără greş aceste
premii. Chiar mă gândeam
dacă n-a fost un an în care
am greşit, adică l-am dat
unui poet bun, deci în
cazul unui poet slab adică
nu foarte bun. Ei bine, nu:
l-am dat unor poeţi buni,
foarte buni, de fiecare dată.
Ceea ce spunem este un
adaos important la faptul
că acest premiu se acordă
de atâta vreme.
Deci, presupun că Ion
Mureşan este un poet bun.
Există printre criticii literari unul foarte de seamă,
este şi membru al juriului,
unul care chiar a scris – deci
nu-i un secret – că Ion Mureşan este cel mai bun poet în
viaţă. Nu din generaţia lui, generaţia ’80. Nu vă uitaţi la el
că e la fel de alb ca mine, e cu douăzeci de ani mai tânăr.
Generaţia ’80…
Deci, încă o dată: trebuie să fie ceva de capul lui, că altfel
nu eram aici şi nu-mi permiteam să vorbesc.
Toată viaţa am ţinut să spun numai ce era adevărat, sau
mi se părea că ar fi adevărat, despre poeţi. Sigur, m-am mai
păcălit şi eu dar, sper să nu fie şi de data asta o păcăleală.
Ion Mureşan este cu adevărat un poet pe cât de serios,
aş spune, pe atât de econom cu poezia lui. N-a scris zeci
de volume ca alţii, a scris relativ puţin. A debutat într-un
mod extraordinar, excepţional, cu un volum în care era
un poem pe care-l ţin minte şi astăzi, după câtă vreme?
(Nae Prelipceanu, când l-ai debutat?… ’78, aoleu, ’78!… în
revistă – volumul a apărut puţin mai târziu. Normal că nu
mai ţin minte.) Un volum excepţional, un poem excepţional… După un asemenea debut te aştepţi la ce-i mai rău.
În general, poeţii români nu-şi ţin promisiunile. Şi marii
poeţi – Bacovia, nu şi-a ţinut promisiunea. După primul
volum – celelalte erau bunicele. Oricum, la nivelul cel mai
de sus a fost primul volum. Este o boală a poeţilor români
de-a fi buni la început, când sunt buni, că sunt unii care
nu sunt buni deloc. Când sunt buni la început nu mai confirmă. Deci, noi avem mai multe promisiuni decât poeţi –
promisiuni neţinute.
Nu e cazul lui Mureşan care, aşa econom cum e el şi
fără să se grăbească, a continuat să scrie la acelaşi nivel. Aş
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spune chiar că în timpul din urmă a mai săltat un pic, mai
mult, ceea ce este extraordinar şi este o excepţie. E un poet
serios şi la propriu şi la figurat. Şi ca meseriaş şi ca vocaţie. Pentru că poeţii care nu-şi ţin promisiunea au vocaţie dar n-au meserie.Trebuie
să le ai pe-amândouă ca să
mergi în sus.
Mă gândeam la poeţii
din trecut care-au luat premii. Şi mă gândeam câţi au
fost promisiuni şi câţi nu.
Noi aici nu dăm promisiuni. Asta-i treaba lui Mircea Diaconu, nu a mea. El
isca aici promisiunile. N-am
citit volumul pe care l-au
premiat şi nu mai ştiam
ce-a scris Dan Coman
dar, mă gândeam că dacă
tot l-aţi chemat pe scenă
puteaţi să-l lăsaţi să spună
şi el două vorbe. Nu l-aţi
lăsat – s-a urcat pe scenă
degeaba. Acum vedeţi? Vin
eu şi-ncerc să compensez –
vin a treia oară la microfon.
Mă uitam în urmă şi mă gândeam: mulţi dintre poeţii
premiaţi şi-au ţinut promisiunea şi unul dintre exemple
este Nicolae Prelipceanu care scrie din ce în ce mai bine
şi mă cam alarmează chestia asta pentru că vine o vârstă
– el e un pic mai tânăr ca mine – vine o vârstă la care nu
mai poţi să te ţii de cuvânt; începi să mai dai şi rateuri şi el
nu vrea chestia asta. Am impresia că Mureşan, dacă tot l-a
debutat Nicolae Prelipceanu, un bun ucenic al maestrului
– deşi poezia lor nu seamănă deloc – va face acelaşi lucru.
Şi pe cât îmi dau eu seama, va scrie tot mai bine.
Nu ştiu dacă Regulamentul juriului nostru prevede, am
uitat asta, că noi putem să premiem şi a doua oară… să dăm
premiul. Acuma, dacă tot aţi vorbit de schimbarea procedurilor, cine ştie… poate că le schimbăm. Mai sunt din urmă
poeţi care ar mai fi meritat să-l mai ia (premiul) înc-o dată. Şi
oricât de mulţi poeţi ar fi, nu putem să-i epuizăm la Botoşani.
Ştiu, foarte multă lume, inclusiv… (cine era citat mai
înainte?… că era inepuizabilă poezia română, dar era nul
complet – nu citea nimic. Te-ai ocupat de el, ştii chestia
asta, Mircea…) Spunea că este inepuizabilă resursa. Bine-ar
fi, dar nu sunt sigur. Contaţi, totuşi, pe experienţa mea de
lectură. Nu sunt deloc sigur că este inepuizabilă. Toate
resursele se epuizează, inclusiv ale mele, ale celui care vă
vorbeşte acuma. Aşa încât, vă mulţumesc şi la revedere!!!
(Discurs ţinut pe scena Teatrului „Mihai
Eminescu“ Botoşani, 15 ianuarie 2014)
Transcriere, Dora Corlat
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Varujan VOZGANIAN

„Poate dacă am avea resurse petroliere
câte resurse poetice avem, România ar fi
cât Arabia Saudită…“

S

Sunt mulţi ani de când ne întâlnim în deschiderea
acestei Gale. De data asta vă mărturisesc că, am eu un
sentiment de sfioşenie, pentru că împreună cu mine
se află şi profesorul – distinsul profesor – criticul şi
şeful breslei noastre, Nicolae Manolescu – preşedintele Uniunii Scriitorilor, care a avut amabilitatea să mă
lase pe mine să vorbesc în numele breslei; dar pentru că eu vreau să-ntorc acest gest deosebit de amabil, aş vrea să încep chiar cu ce a spus Domnia Sa de
dimineaţă şi chiar despre asta vreau să vorbesc: despre întrebarea, retorică desigur, pe care a pus-o Nicolae Manolescu astăzi de dimineaţă – de ce este Mihai
Eminescu Poet Naţional? Este o sintagmă pe care noi
ne-am asumat-o cu demnitate dar, foarte rar ne-am
încumetat să dăm şi răspuns la această întrebare.
Avem foarte mulţi poeţi mari.Putem să ne întrebăm de ce nu Arghezi, de ce nu Blaga, de ce nu Bacovia, de ce nu Nichita Stănescu? Ei sunt atât de mari
încât, între ei încap grade de comparaţie dar nu grade
comparative. Pe ei îi putem aprecia la modul superlativ, nu putem să-i comparăm pe unii cu alţii.
Poate dacă am avea resurse petroliere câte resurse
poetice avem, România ar fi cât Arabia Saudită – nu mă
încumet nici ca metaforă s-o compar cu Siberia. Din
acest motiv, vorbind despre Mihai Eminescu, cred că
trebuie să-ncepem prin a spune că, trebuie să ne eliberăm din orice complex de inferioritate.
Nu există culturi mari şi culturi mici. Între culturi
nu se poate face o măsurare aşa cum faci, de pildă, la
munţi cu metrul… Nu există un etalon de acest fel pentru a măsura valoarea culturii. Cultura nu se măsoară
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în metri – ca munţii, cultura se măsoară în profunzime
– ca fântânile… Dacă priveşti două fântâni, n-ai să ştii
care este mai adâncă. Vrei să ştii? Gustă-i apa; cu cât
apa va fi mai răcoroasă, cu atât acea fântână este mai
profundă. Vrei să ştii dacă o cultură este mai mare sau
mai mică – trebuie întâi s-o cunoşti.
A existat un răspuns dat omenirii întregi de cei
care s-au numit deasupra tuturor – mă refer la catolici – care-au construit cea mai mare biserică din lume,
anume, Basilica San Pietro. Şi ca să dovedească faptul
că este într-adevăr cea mai mare biserică a creştinătăţii, de la altar începând există câteva linii: până aici
este Domul din Koln; până aici este Catedrala Notre
Dame şi până aici este Catedrala Saint Paul de la Londra.
Mă întreb: unde ar trebui să punem linia dacă ar
trebui să măsurăm de la altar până unde este Voroneţul sau Horezul? Probabil că ar fi atât de aproape de
altar încât, mulţi nici măcar n-ar observa această linie.
Veţi spune însă că mănăstirea Voroneţ este cu ceva mai
prejos faţă de suratele ei mai mari?!?!
Fireşte că mulţi o vor numi, mulţi creatori de cultură
vor încerca să arate că în Germania au existat în perioada Barocă mulţi compozitori, în timp ce în România,
în teritoriile româneşti, numărul lor este sporadic. Eu
vreau să dau răspunsul la acest tip de abordare care face
comparaţii între culturile, dacă pot să spun aşa, culte.
Acest teritoriu nu a fost niciodată în epicentrul unui
imperiu. Poate doar în vremurile mitice ale hiperboreenilor şi ale locurilor de putere pe care noi încă nu
le-am cercetat şi nu le-am asumat între timp. A fost
tot timpul la marginile imperiilor, brăzdat de carele de
HYPERION

9

luptă, de copitele cailor, de şenile…De aceea, neexistând structuri instituţionalizate puternice, neexistând
de pildă, armată regulată până la 1862, neexistând universităţi în adevăratul sens al cuvântului, nu exista o
burghezie decât după „Pacea de la Adrianopole“ când
am putut să facem comerţ cu grâne, tipul nostru de
cultură a fost diferit. Dar, dacă iei în ansamblul său folclorul românesc şi cultura de identitate românească,
atunci ne numărăm printre marile culturi ale lumii.
De aceea, cred eu, privind în acest fel cultura românească, ne putem asuma şi orgoliul de a avea un Poet
Naţional.
Vedeţi dumneavoastră, cuvântul acesta „naţional“ a
avut percepţii diferite în istoria românilor.Eu pot să vă
spun că, faţă de dezinvoltura cu care era el utilizat în
preajma Marii Uniri, de exemplu, era utilizat până la
sacrificiu. Există astăzi o anumită stânjeneală. Există –
dacă-mi permiteţi această îndrăzneală – chiar o teamă
de a fi patriot. Simbolurile naţionale sunt considerate
adesea anacronice. De ce? Pentru că nu ne-am eliberat
de mentalitatea cu care vedem naţionalul mai degrabă
ca pe-o captivitate decât ca pe-o revelare. Îl vedem
ca pe-o izolare – mai degrabă decât pe-o promovare.
Îl vedem ca pe-o modă de-a închide frustrări şi vanităţi decât ca pe un mod de-a prezenta dezinvolturi şi
orgolii. Eu cred că trebuie să ne asumăm această atitudine.
Şi, în acest context, vine întrebarea: de ce Mihai
Eminescu este Poet Naţional? Vedeţi dumneavoastră,
„naţionalul“ are diverse forme de manifestare: există
„naţional“ în ce priveşte frontierele, există „naţional“
în ce priveşte sistemul constituţional, în ce priveşte
moneda…Ce înseamnă „naţional“ în cultură? „Naţional“ în cultură este corespondentul spectrului de traume nelecuite ale unui popor.
Noi facem o diferenţă pe care n-o înţelegem adesea foarte bine sau n-o conştientizăm, între Antichitate şi perioada de după Antichitate. Antichitatea ni
se pare o perioadă luminoasă din existenţa României.
Ba chiar, atunci când valorile Antichităţii au fost preluate iarăşi, am spus că este un gest de mare redeşteptare culturală. De ce? Pentru că între Antichitate şi Evul
Mediu a existat această parabolă a lui Isus Cristos.Isus
Cristos a preluat păcatele de până atunci ale omenirii.
Într-un anumit fel, el a fost un fel de grilă care a luminat perioada de dinaintea lui.
Antichitatea a fost extrem de sângeroasă. Cu toate
acestea, în conştiinţa omenirii de după, din era creştină, Antichitatea este parcă – într-un fel- curăţată de
aceste păcate. Şi-n conştiinţa noastră Antichitatea este
un model de prezentare a lumii: secolul de aur al lui
Pericle, marii clasici, tragediile antice,etc. Ei bine, în
schimb, Evul Mediu este întunecat, Evul Mediu este
plin de represiuni, este plin de invazii, este plin de boli,
de molime…
Isus a lasat perioada după El unei judecăţi care va
veni.El a putut să facă acest lucru pentru că originea
sa, trecută prin miracolul naşterii de către Maica Sa,
era divină. Noi oamenii, dacă încercăm ca El să invocăm adevărul şi dreptatea, nu vom putea să-mpărţim
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dreptate decât cu sabia şi dacă vom invoca adevărul
nostru, vom ajunge să fim captivi în propriul adevăr.
Mihai Eminescu nu avea origine divină. Ba chiar,
Mihai Eminescu era un om ca toţi ceilalţi. Nu vreau
să revin; data trecută, anul trecut, am arătat cum era
„omul“ Mihai Eminescu: de la numărul berilor pecare
le bea şi până la numărul ţigărilor pe care le fuma. Dar
aceste detalii nu fac decât să sporească măreţia sa. Cred
eu că, spre deosebire de alţii, el a avut intuiţia posterităţii sale. Nu ştiu să existe vreun alt scriitor român
care, cu atâta minuţiozitate, să-şi păstreze manuscrisele.De parcă ştia că într-o bună zi cineva – un Petru
Creţia sau un Eugen Simion sau altcineva- le va aduna
şi le va prezenta oamenilor. Mihai Eminescu, nefiind
de origine divină, ba mai mult decât atât fiind unul
dintre cei mai smeriţi scriitori români.Şi eu nu cred
că există mulţi scriitori care să se încumete, în sinceritatea credinţei lor, să scrie o rugăciune atât de frumoasă cum a scris-o Mihai Eminescu despre Crăiasa
Crăieselor, despre Maica Domnului. Mihai Eminescu
a asumat patimile noastre mai departe.
În această serie a traumelor poporului român pe
care le purtăm cu noi şi nu le conştientizăm şi nu le
vindecăm – suntem într-o anumită rătăcire – Mihai
Eminescu a fost împreună cu noi în toate momentele
noastre grele. Ceea ce separă un mare poet de un Poet
Naţional este aceea că, Poetul Naţional are un cuvânt
de duhovnicie pentru fiecare din momentele de cumpănă ale unui popor. Faceţi un spectru al secolului trist
pe care l-am încheiat. Evaluaţi răscrucile poporului
român şi veţi găsi pentru fiecare dintre ele cuvinte ale
lui Mihai Eminescu care pot fi sfat, îmbărbătare sau
mângâiere. Şi, din acest punct de vedere, putem spune
chiar mai mult de-atât: că Mihai Eminescu, într-un
fel, ne despovărează. El preia ca un atlant o parte din
suferinţele noastre.
Veţi spune: bine, dar dacă un poet te vindecă, dacă
există traume şi cultura le poate lecui, într-o bună zi
poate n-o să mai avem nevoie… Ei bine, dragii mei,
noi oamenii şi noi românii suntem dintre „oamenii cei
mai oameni“Suntem ca acei ce stau pe malul Babilonului.Noi, pe masură ce ne lecuim – ne vătămăm. Şi
pe măsură ce ne vătămăm – ne lecuim. De aceea, viaţa
fiindu-ne un fel de-a te vătăma şi de-a te lecui, vom avea
mereu nevoie de Mihai Eminescu. Şi de asemenea,vom
avea nevoie de ceilalţi, care, fiecare în felul său, ca apostolii desculţi – şi a fi desculţ e un gest de smerenie- duc
mai departe poezia românească. Şi ar fi suficient, de la
Mihai Ursachi până la Nicolae Prelipceanu, să facem
doar o privelişte de ansamblu. Şi când spun privelişte
e exact ceea ce vreau să spun – a laureaţilor premiilor
„Mihai Eminescu“, pentru a vedea aceste două temeiuri ale noastre: în primul rând, că nu suntem o cultură mică ci trebuie să ne lepădăm de orice complex
de inferioritate şi în al doilea rând, că lecuirile noastre sunt şi vătămările noastre şi avem nevoie de acest
însoţitor care va fi mereu Mihai Eminescu.
(Discurs ţinut pe scena Teatrului „Mihai
Eminescu“ Botoşani, 15 ianuarie 2014)
Transcriere, Dora Corlat
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Ion MURESAN

„La ce-i bună poezia? Poezia nu-i bună
atât pentru oameni cât… Dumnezeu a
lăsat-o din motive tehnice pe pământ...“

C

Când m-a întrebat Gellu Dorian ce înseamnă portarului să beau o cafea înseamnă că-s nominalinominalizarea pentru acest premiu şi cum văd eu zat. De-aici încolo drumurile… sunt pe drumul cel
Premiul Naţional de la Botoşani, i-am spus ca ăsta bun şi poate că-ntr-o zi o să primesc şi o “legitimanu este un premiu; premiile profesionale sunt acor- ţie” să intru să văd ce fac ei acolo între ei, aceşti zei
date de Uniunea Scriitorilor. Premiul Naţional de la ai poeziei româneşti de astăzi.
Acuma iată că mi s-a dat “legitimaţie” şi am emoBotoşani este o legitimaţie de club. Dacă ai luat premiul atunci primeşti legitimaţia în Clubul de Elită ţii să mă-ntâlnesc cu toţi.
al Poeziei Româneşti de astăzi. Poţi să te consideri
Sigur că, tot Gellu m-a întrebat, despre poezie:
în şiragul poeţilor mari ai acestor ultimi cincizeci la ce-i bună poezia? Poezia nu-i bună atât pentru
de ani. Şi mi-am imaginat imediat că mă plimb prin oameni cât… Dumnezeu a lăsat-o din motive tehBotoşani şi găsesc o clădire în care sunt adunaţi nice pe pământ.
de la Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Mircea IvăMulţi oameni m-au întrebat ce se întâmplă cu
nescu, Ileana Mălăncioiu, Dinu Flămând, Nicolae sufletul omului după ce moare. Şi eu le spun că
Prelipceanu, Adrian Popescu şi eu, cu paltonaşul merge la Dumnezeu, că sufletul e nemuritor; şi ei
strâns în jurul meu – că mi-e cam frig în 15 ianu- refuză să mă creadă că există rai şi că există iad.
arie – bat la poartă. Şi iese portarul şi mă-ntreabă: Şi-atunci singura explicaţie, singura soluţie să fiu
„pe cine cauţi?” şi zic: „pe Mihai Ursachi.” „Staţi crezut – şi de către dumneavoastră – e că după ce
puţin să-l chem.” Şi merg să-mi aprind o ţigară să moare omul sufletul lui merge într-o poezie. Penfumez şi mă plimb încoace-şi-n-colo. Şi iese porta- tru că poezia este destul de mică, ca şi întindere, să
rul şi-mi spune că nu iese, că e ocupat momentan nu ocupe mult loc, şi mare cât să încapă un suflet
dar, zice, “aşteptaţi puţin că iese Mircea Ivănescu de om. Şi-aicea Dumnezeu depozitează sufletele pe
şi poate staţi de vorbă cu dânsul.” Şi mai aştept care nu mai are unde le depozita, le depozitează în
şi iese Mircea Ivănescu şi se uită cu lentilele lui poezie, în poeme.
Acuma, “Judecata de apoi” cred că va fi, nu ştiu,
groase prin aerul ceţos, se-ndreaptă, mă identifică,
ne-mbrăţişăm, şi-mi spune că poate să cheme şi pe ca o şedinţă de critici literare sau ca o festivitate
Dinu Flămând şi pe Ileana Mălăncioiu şi pe Nae de premiere cum este astăzi.
(Discurs ţinut pe scena Teatrului „Mihai
Prelipceanu, pe oricare, că ei sunt disponibili nu-s
Eminescu“ Botoşani, 15 ianuarie 2014)
la cenaclu – au fugit de la cenaclu – şi pot să stau
Transcriere, Dora Corlat
de vorbă cu ei. Şi dacă mă invită cumva în coliba
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Ion MUREŞAN

Ci eu singur sub pământ

Ci eu singur sub pământ.
Ci eu singur, singur, singur sub pământ departe.
Căci pământul i-a expectorat pe toţi.
Pe toţi i-a scuipat între flori,
în batista înflorată a primăverii.
Pe toţi i-a dat afară.
Acum ei sunt pete de sânge în batista unei frumoase
domnişoare tebeciste.
Pleosc! i-a scuipat pământul în iarbă.
Şi tocmai acum e Ziua Învierii.
Tocmai acum e ziua celei de a doua veniri a
Mântuitorului.
E Ziua Judecăţii.
Oh, ce bucurie mare!
Pe toţi i-a scos pământul afară
din plămânii lui,
din lăzile lui frigorifice
unde, Doamne, atât de bine s-au păstrat.

Aceasta e Ziua Judecăţii,
ziua în care creşte carnea pe fiecare os,
carnea se depune pe oase ca praful pe mobilă.
Aceasta e ziua când carnea e luminoasă ca Luna.
E o carne sigură.
Căci tot omul ţipă de bucurie şi zice:
„Haide, hai în carnea mea, unde-i cald şi bine!“
Ci eu singur sub pământ.
Şi pe fiecare osişor creşte carnea.
Încât se umple pământul de oameni
şi apele de peşti
şi cerul de păsări
şi cuştile de câini
şi bucătăria de vară a mamei se umple de muşte
(căci şi pe osul de muscă creşte carnea de
muşcă).
Oh, ce bucurie mare!
Iar cei care au fost arşi în foc de nu mai au oase
se bucură şi ei
căci, după câte văd eu de sub pământ,
în iarbă se aprind focuri mici cât flacăra unui
chibrit
ori mari cât o casă care arde,
iar flăcările, pleosc, numai ce scuipă oase
şi pe oase numai ce creşte carnea,
iar dacă undeva, în lume, apare o idee,
numai ce vezi că în jurul ei creşte un cap,
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mai ce vezi ideea că se tolăneşte la umbra unei
frunţi
care înainte nici nu era.
Oh, ce bucurie mare!
Ci eu singur sub pământ.
Pocneşte pânza praporilor în vântul serii.
Eu sunt singur sub pământ ca un copil cu nasul
lipit de geam.
Eu cu nasul ca un melc lipit de geam.
Iar ceea ce văd, văd prin iarbă.
Şi stau în laptele dulce şi negru al pământului
şi-s singura broscuţă şi şarpe şi peşte şi împărat
din neagra împărăţie.
Ci eu singur, singur, singur sub pământ departe.
Iar ei joacă hora,
roată-roată în jurul lui Christos
care stă ca un miel în mijlocul lor.
Şi ce văd eu, prin iarbă văd:
femeile cu picioare subţiri ca creioanele
şi cu sexul ca şi guma de şters, udă şi roz ca radiera,
şi bărbaţii tropotind cu cizme de piele şi cu potcoave şi
fiecare cu două călimări pline cu cerneală între
picioare.
Asta am apucat să văd,
căci ei, cu Christos în mijlocul lor se înalţă la cer,
şi eu singur, singur, singur pentru vecie,
şi cu cerul tras ca o cortină neagră deasupra,
cerul tras ca un fermoar de la şliţ peste ochi,
singur în laptele dulce al întunericului,
singur sub pământ.
Oh, ce bucurie mare!
Aceasta e Ziua celei de a doua veniri.
Şi deodată, pleosc,
întunericul scuipă un înger,
un înger mic, mic,
un înger sfrijit,
un înger diabetic,
un înger albinos,
ultimul îngeraş recuperator.
Care mă înhaţă de o ureche
şi mă duce în lumină şi eu plâng
şi plâng prin aer
cu urechea între degetele îngeraşului,
plâng,
că întunericul rămâne singur.
Invitatul revistei

Lucian ALECSA

Poetul tuturor simţurilor

E

Este primul an când generaţia poeţilor optzecişti intră în
scenă. Anul acesta, poetul clujean Ion Mureşan a fost încununat cu Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“.
Muri, cum este cunoscut în lumea literară, e unul dintre
cei mai apreciaţi poeţi români contemporani. Poetul s-a
născut pe 9 ianuarie 1955 în satul Vultureşti, judeţul Cluj.
A absolvit Facultatea de Istorie – Filozofie a Universităţii
„Babeş –Bolyai“ din Cluj. După absolvire a lucrat ca profesor de ţară în mai multe localităţi din judeţ, în 1988 devine
redactor la revista „Tribuna“. După ’90 se îndeletniceşte cu
publicistica, colaborând la mai multe ziare şi reviste clujene
şi naţionale. Debutează în 1981 la Editura „ Cartea Românească“ cu volumul de versuri „Cartea de iarnă“. Şochează
prin originalitate şi prin nonşalanţa cu care îşi descarcă trăirile, în toată sinceritatea lor, uneori abruptă, într-un limbaj
firesc, fără fasoane şi fără cosmetizări livreşti, de-o naturaleţe ieşită din comun. De îndată este remarcat de cei care au
avut ochi să vadă şi poezia scrisă de cei din provincie, fiind
recompensat cu premiul Uniunii Scriitorilor din România
pentru debut. După o tăcere de peste un deceniu revine
în atenţia iubitorilor de poezie cu cartea „Poemul care nu
poate fi înţeles“, scoasă la Editura „Arhipelag“ din Târgu
Mureş. Prin cel de-al treilea volum, anunţat în mai multe
rânduri, şi editat abia în 2010, la Editura „Charmides“ din
Bistriţa, Ion Mureşan dă lovitura. Toată critica românească
îl situează ca reprezentantul numărul unu al generaţiei sale,
aşezându-l în galeria celor mai reprezentativi poeţi din ultimii 50 de ani.
De la Nichita Stănescu încoace, nici unui alt poet român
nu i s-a aplicat ştanţa de legendă precum lui Ion Mureşan.
Marele Nichita era adulat de toată lumea, escapadele lui
bahice erau „contabilizate“ cu atenţie, atât de fani cât şi de
securiştii care-i călcau pe urme zi şi noapte. I se „fabricau“
întâmplări hazlii sau mai puţin hazlii, cu sau fără acceptul
lui. În ultimii ani de viaţă devenise un fel de „star“ al culturii române. Dacă iubitorii de poezie vedeau în „marele
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blond“ prototipul poetului libertin, atins de aripa îngerului şi de geniu, securiştii erau interesaţi mai mult de vorbele
lui încărcate de subînţelesuri şi mai puţin de meta-cuvintele sale poetice. Am deschis această scurtă paranteză despre Nichita Stănescu pentru a deschide uşa poeziei lui Ion
Mureşan. Dacă pentru poetul ploieştean starea bahică era
una propice creaţiei, pentru Ion Mureşan alcoolul reprezintă nu numai o trambulină pentru poezie, ci chiar poezia în esenţa ei, purtătoare nu numai de inspiraţie poetică,
ci chiar de „ însufleţire divină“. Poetul ardelean îşi consumă
ca nimeni altul fiecare picătură de inspiraţie ascunsă în gramele de votcă sau horincă, băute sau virtuale, sub un control logic de invidiat, cuvintele sunt „dresate“ cu atâta înţelepciune poetică încât par simple improvizaţii geniale. În
realitate sunt lucrate în ani buni de reverii şi reveniri, în tot
alte şi alte matriţe lirice lărgind spectrul ideatic. Este de
ajuns să amintim de celebrul poem dedicat alcoolicilor, intitulat chiar „Poemul alcoolicilor“, care antrenează cea mai
lucidă imagine despre forţa fabulatorie a beţivului. Universul bahic e plin de himere şi realităţi, ce „transpiră de fericire şi de lumină“, nimic brutal care să contorsioneze imaginarul conectat la visare, starea de levitaţie e starea care
marchează trăirile halucinatorii, dar nu rupte în totalitate
de realitate. Proiecţiile mentale se schimbă după intensitatea emoţiilor: „Vai, săracii, vai, săracii alcoolici, / cum nu
le spune lor nimeni o vorbă bună! /Dar mai ales, mai ales
dimineaţa când merg clătinându-se / pe lângă ziduri / şi
uneori cad în genunchi şi-s ca nişte litere / scrise de un şcolar stângaci. / Numai Dumnezeu, în marea Lui bunătate,
/ apropie de ei o cârciumă, / căci pentru El e uşor, ca pentru un copil / ce împinge cu degetul o cutie de chibrituri. Şi/
numai ce ajung la capătul străzii şi de după colţ /de unde
înainte nimic nu era, zup, ca un iepure / le sare cârciuma
în faţă şi se opresc pe loc. /Atunci o lumină feciorelnică le
sclipeşte în ochi / şi transpiră cumplit de atâta fericire. / Şi
până la amiază oraşu-i ca purpura. / până la amiază de
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trei ori se face toamnă, /de trei ori se face primăvară, / de
trei ori pleacă şi vin păsările din ţările calde. /Iar ei vorbesc
şi vorbesc, despre viaţă. Despre viaţă, /aşa, în general, chiar
şi alcoolicii tineri se exprimă / cu o caldă responsabilitate./
Şi chiar dacă se mai bâlbâie şi se mai poticnesc, / nu-i din
cauză că ar expune idei teribil de profunde,/ ci pentru că
inspiraţi de tinereţe/ ei reuşesc să spună lucruri cu adevărat emoţionante/ …“
Lumea lui Ion Mureşan e cât se poate de personală, conturul universului său liric nu-i deloc tremurat, cum ar putea
crede mulţi dintre cei care-i cunosc metehnele, e trasat cu
precizia unui chirurg şi nu suportă traume străine propriei
sale fiinţe. Chiar dacă atmosfera creată e într-o totală degradare fizică, dar nu şi metafizică, zâmbetul ironic nu dispare
din oglinda textului. Atenţie la versurile ce se repetă din loc
în loc, rolul lor nu este numai de-a fixa mai bine ideea în corpul poetic, ci mai degrabă acela de a atrage atenţia asupra
imaginii ce prinde viaţă în corpul textului. Ion Mureşan are
o acurateţe a verbului poetic cum rar găseşti la poeţii generaţiei sale, scriitura lui are limpezime şi vivacitate, nu găseşti
corpuri străine sau artificii de conjunctură care să dea doar
bine în ochii cititorului. Un alt aspect ce merită evidenţiat este
faptul că Ion Mureşan nu pare a avea mai nimic în comun
cu generaţia sa biologică, mai degrabă pare descendent pe
linia şaptezeciştilor. Mai precis, e un fel de punte mobilă între
cele două albii lirice. Imaginarul lui Ion Mureşan e cu mult
mai tulburător, poate mai puţin amplu şi divers decât cel al
lui Mircea Cărtărescu, poemele din „Cartea Alcool“ n-au
elocinţa celor din „Levantul“ , în schimb, au mai multă viaţă,
mai multă autenticitate. Infuzia de ironie face foarte bine textelor, autorul simte din plin acest lucru. Când poemele obosesc, de îndată vine cu puseuri umorale înviorând atmosfera,
redând-o firescului. Rari sunt poeţii care, sub acelaşi acoperiş de cuvinte, într-o totală armonie cu realitatea, pot suprapune din acelaşi unghi liric imagini total opuse ca expresie
ideatică, fără a provoca tulburări în materia lirică. În poemele
lui Ion Mureşan se moare zâmbind, Moartea nu dă spaime,
trăitorii se comportă cu ea în cel mai amical mod, totu-i vis
şi armonie. Imaginile create sunt dominate de impulsuri de
estetică expresionistă, aducându-ne aminte de Lucian Blaga
şi Aron Cotruş, plaja propriilor nelinişti e generoasă, întrebările insinuate ţin de existenţialism. Atâta timp cât afectul
este mereu zgândărit, de alte şi alte stări perturbatorii, trăirile
par a fi sub semnul echivocului. E o simplă aparenţă, lumea
surprinsă e limpede, plină de simboluri clare, generatoare
de întrebări. Poemul „Acoperişul“ e sugestiv în acest sens:“
Şi ce a fost de zis, ţi-am zis la timpul potrivit: / că acoperişul casei e spart, / încât noaptea văd de pe pernă stelele, / iar
când plouă, plouă şi în farfuriile noastre, /iar când e soare, e
soare şi în farfuriile noastre. /Repară acoperişul, repară acoperişul! te-am rugat./ Iar acum vântul l-a smuls, / iar când
cerul e negru şi casa noastră e neagră,/ iar când cerul e roşu
şi casa noastră e roşie, / de nu mai avem un înăuntru al nostru,/ şi nu mai avem un afară al nostru.“
Marea măiestrie a poetului constă în ştiinţa camuflării sentimentelor şi trăirilor dense într-un limbaj comun, cu nimic
diferit de cel al oamenilor de pe stradă, dar modul cum ştie
să-şi şlefuiască cuvintele până devin strălucitoare ţine numai
de imensul lui talent. Poate şi de aici parcimonia cu care îşi
expune marfa, nu lasă să-i treacă prin minte şi suflet nici un
firicel de gând neprelucrat cu minuţiozitate. Oare la prima
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vedere nu pare un chiţibuşar? Ion Mureşan e un poet foarte
atent cu propria-i creaţie, chiar dacă de multe ori lasă impresia
unei totale neglijenţe faţă de propriile produse. Citindu-i cu
atenţie poezia, declar, cu toată responsabilitatea, că, până să
arunce poemele în văzul lumii, Muri îşi piguleşte fiecare vers,
de zeci sau chiar sute de ori. Nici improvizaţia şi nici întâmplarea nu-i sunt pe plac, munceşte mult întru şlefuirea textelor. După debutul exploziv din 1981 cu „Cartea de iarnă“, conştient de valoare sa, poetul a trecut să-şi cântărească fiecare
cuvânt, fiecare gest. De îndată ce i-au simţit talentul, criticii
l-au așezat în prima linie a optzecismului, alături de Mircea
Cărtărescu, Nichita Danilov, Traian T. Coşovei, Florin Iaru,
Liviu Ioan Stoiciu. Lirismul său este inervat de acel fior patetic care atrage ca un magnet emoţiile cititorului. Şi când masa
poetică mai radiază şi ironie, atunci verbul său capătă valenţe
halucinogene. Aceste aspecte sunt remarcate mai cu seamă
în poezia confesională. Aici şi limbajul e mai direct, metaforele mai transparente, imaginile vorbesc de la sine, atmosfera
e încinsă, dar nu explozivă, moartea nu e un gâde, moartea
are însuşiri umane, e într-un permanent dialog cu Mântuitorul. Scenele „servite“ sunt sinistre, dure, dar nu chiar atât
de violente încât să fie respingătoare, din când în când se mai
întrevăd nişe prin care se furişează mici fascicule de lumină „
cât flacăra unui chibrit“. Speranţa nu moare niciodată! -pare
a spune în cel mai firesc, morbid şi „jucăuş“ mod, poetul Ion
Mureşan. Poemul „ Ci eu singur sub pământ“ e de-a dreptul halucinant, mai ales prin imaginile încorporate în acest
neîmblânzit text, articulat în cel mai firesc, simplu şi sugestiv limbaj: „Ci eu singur sub pământ./ Ci eu singur, singur, singur sub pământ departe./ Căci pământul i-a expectorat pe
toţi./ Pe toţi i-a scuipat între flori, / în batista înflorată a primăverii. /Pe toţi i-a dat afară./ Acum ei sunt pete de sânge
în batista unei frumoase/ domnişoare tebeciste. / Pleoasc!
I-a scuipat pământul în iarbă / Şi tocmai acum e Ziua Învierii. / Tocmai acum e ziua celei de a doua veniri a Mântuitorului./ E ziua Judecăţii./ Oh, ce bucurie mare!/ Pe toţi i-a
scos pământul afară / din plămânii lui, / din lăzile lui frigorifice / unde, Doamne, atât de bine s-au păstrat./ Aceasta e
Ziua Judecăţii, /ziua în care creşte carnea pe fiecare os, / carnea se depune pe oase ca praful pe mobilă. /Aceasta e ziua
când carnea e luminoasă ca Luna / E o carne sigură / Căci
tot omul ţipă de bucurie şi zice: / Haide, hai în carnea mea,
unde-i cald şi bine!/ Ci eu singur sub pământ./ Şi pe fiecare
osişor creşte carnea. /Încât se umple pământul de oameni / şi
apele de peşti / şi cerul de păsări / şi cuştile de câini / şi bucătăria de vară a mamei se umple de muşte / (căci şi pe osul de
muscă creşte carnea de muscă)./ …Aceasta e Ziua celei de a
doua veniri. / Şi deodată, pleosc,/ întunericul scuipă un înger,
/ un înger mic, mic, / un înger sfrijit, / un înger diabetic, / un
înger albicios, /ultimul îngeraş recuperator./ Care mă înhăţă
de o ureche / şi mă duce în lume şi eu plâng / şi plâng prin
aer / cu urechea între degetele îngeraşului, / plâng, / că întunericul rămâne singur.“
Ion Mureşan este singurul poet optzecist care joacă un
fel „de-a v-aţi ascunselea“ cu cititorul, antrenându-i acestuia atenţia distributivă, pentru a putea percepe unghiurile
de reflexie ale imaginarului său, dispus spectral şi insinuat,
mai mult sugestiv, în materia lirică. Micile flash-uri de inocenţă, cu aer plângăcios, dau vitalitate şi vioiciune cadrului
sumbru, relaxând textul. Tocmai această maieutică estetică
face din Ion Mureşan un poet inconfundabil.
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Nichita DANILOV

Un laureat al Premiului Naţional
de Poezie: Ion Mureşan

N

„Nu am decât o prejudecată, scrie el – realitatea“.
În concepţia poetului, realitatea nu poate fi cunoscută, decât prin anihilarea simţurilor. Sau, mai bine
zis, prin transcederea lor asupra lucrurilor înconjurătoare.
Ion Mureşan este primul poet al generaţiei optzeci
căruia anul acesta, pe 15 ianuarie, la Botoşani, i s-a conferit Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“. Cred
că e necesar să amintesc că laureaţii acestui premiu sunt
poeţi de prim rang ai literaturii române, cum ar fi Mihai
Ursachi, Gellu Naum, Petre Stoica, Ana Blandiana, Cezar
Baltag, Ileana Mălăncioiu, Ştefan Aug. Doinaş, Mircea
Ivănescu, Emil Brumaru, Constanţa Buzea, Angela Marinescu, Şerban Foarţă, Adrian Popescu, Mircea Dinescu,
Cristian Simionescu, Dorin Tudoran, Dinu Flămând, Ion
Mircea, Nicolae Prelipceanu şi, desigur, Ion Mureşan.
Nominalizările după care s-a făcut selecţia candidaţilor, cu excepţiile de rigoare, au ţinut cont atât de criteriul valoric, cât şi de cel generaţionist. Rareori au contat şi altele, cum ar fi anumite date legate de biografia
autorului (compromisurile făcute în perioada ceauşistă,
exilul etc., etc.). Deşi selecţia a fost riguros făcută de-a
lungul celor douăzeci şi două de ediţii, totuşi există şi
poeţi importanţi care nu au reuşit să treacă peste barierele exigenţei juriului. Unul dintre ei fiind Ion Gheorghe, unul dintre marii poeţi ai generaţiei 60, care după
1989 nu s-a lepădat de comunism. Acesta a fost păcatul
său. Nici Marin Sorescu, care s-a stins din viaţă în 1996,
la vârsta de 60 de ani, probabil tot din motive ideologice nu a avut şansa să primească mult râvnitul premiu.
Dacă ar fi trăit mai mult, desigur, l-am fi văzut printre
laureaţi. În ce priveşte generaţia optzeci, aceasta a intrat
în competiţie, dacă nu mă înşel, abia în anul 2012, când
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mulţi dintre congenerii mei se apropiau de vârsta de 60
de ani. Cum de-a lungul anilor rândurile acestei generaţii s-au rărit (numai în anul 2013 au murit doi dintre
cei mai importanţi poeţi optzecişti, Alexandru Muşina
şi Traian T. Coşovei), organizatorii şi juriul şi-au dat
seama că nu vârsta, ci criteriul valoric ar trebui să primeze în cadrul selecţiei laureaţilor. În acest sens, decizia de anul acesta a juriului poate fi privită ca un act
reparatoriu, ieşit din şablon. Şi acum, înainte de a trece
la poezia lui Mureşan, trebuie să menţionez faptul că
poetul Gellu Dorian este iniţiatorul şi mentorul acestui premiu. Consecvenţa sa merită să fie aplaudată. Nu
e uşor să menţii un premiu literar la o cotă înaltă. Gellu
Dorian a menţinut-o.
Întâlnirea cu poezia lui Ion Mureşan a însemnat pentru mine o revelaţie. L-am descoperit pe la sfârşitul anilor şaptezeci în paginile revistei Echinox, unde Ion Mureşan apăruse cu un amplu grupaj de versuri.
Tot în Echinox fuseseră publicate Georgicele lui Mircea Cărtărescu, un eşantion din Ninsoarea electrică
(sper să nu mă înşel) a lui Traian T. Coşovei şi o parte
din Comedia literaturii a lui Petru Romoşan. Unul după
altul, poeţii generaţiei în blugi apăreau pe podium. Competiţia literară părea destul de dură. Citindu-i, mi-am
dat seama că voi avea de înfruntat (aşa vedeam lucrurile
atunci) o întreagă pleiadă de scriitori, ce păşeau încrezători pe porţile literaturii, aducând cu ei, dacă nu e prea
pretenţios spus, un suflu nou şi, poate, şi o nouă viziune proprie asupra lumii. Ţin minte că apariţia Georgicelor lui Mircea Cărtărescu a avut un ecou deosebit
de puternic în lumea culturală ieşeană. Se căutau, mai
ales, conotaţiile politice. Pe mine însă mă interesa poezia în sine. Ele vesteau apariţia unui poet important pe
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Dacă universul mare îi e, întrucâtva, indiferent şi ostil,
universul mic din preajma sa îi creează o stare de milă
şi angoasă, astfel că „muşchii feţei îi tremură“ şi „ochii
devin pufoşi ca două gheme de lână“ înaintea unei muşte
strivite din întâmplare. Crezul poetic al lui Ion Mureşan e exprimat cât se poate de clar: „ating lucrurile, ca
şi cum coapse de femeie aş atinge“, spune el. El e totuşi
conştient că trăirea perturbă percepţia, de aceea el îşi
bălăceşte „degetul în conştiinţă la fel de uşor ca într-un
borcan de iaurt“ şi amestecă reflexiile până ce percepţiile sale lirice capătă consistenţa unui aluat moale. În
memorabilul poem Înălţarea la cer, Mureşan exclamă:
„Oricum, eu stau în faţa crezului poetic ca în faţa unei
femei/ fără piele ce îşi pudrează venele, iar dacă o sărut
uneori/ cu ce sînt eu mai presus decît măcelarul ce după
închiderea prăvăliei/ plîngînd îşi îngroapă faţa în hălcile
de carne care i-au rămas nevîndute?“ Adică, şi mai exact,
conchide el: „eu îmi pun grumazul între lucrul şi cauza
sa/ adică grumazul meu stă între poem şi cauza sa/ cum
stă uterul femeii între spermatozoid şi ovul.“ E exprimat
aici, în acest pasaj, crezul poetic al unei întregi generaţii ce activează atât materia (realitatea), cât şi hipermateria sau hiperrealitatea. Poemul conţine şi un avertisment adresat celor ce urmează o cale lesnicioasă, a poeziei concrete şi a jocurilor de cuvinte: „Iar dacă prietenii mei se laudă că le-a crescut vreo ureche pe burtă/ cu
burta să li se vorbească.““Îi ştiu prea bine – conchide el
– ei stau cu un sâmbure de adevăr în gură şi îl tot sug ca
pe o bomboană.“ Iar după ce termină de supt, din resturile rămase, umflă între ei şi realitate un balon de săpun
frumos colorat ce pluteşte ondulându-se deasupra străzilor. Ion Mureşan e un mare poet al generaţiei noastre, un poet a cărui operă poate sta alături de numele de
prim rang ale literaturii noastre de totdeauna.

Victor Foca – Armonii spaţiale

scena noastră literară. La fel s-a întâmplat şi cu Traian
T. Coşovei, ale cărui poezii deveniseră aproape şlagăre
în mediul studenţesc. Apariţia generaţiei optzeci a pus
cenzura pe jar. Dar zarurile fuseseră deja aruncate. Cărţile fuseseră făcute, pe undeva în culise, fenomenul, cu
toată împotrivirea ideologică, nu putea fi oprit. „Totul
se săvârşise, cum scria Coşovei, în iarba de fier, pe câmpul de fier“. Acele cronometrelor loveau zadarnic „stafia unei secunde“, „sub foamea ascuţită a păsărilor de
fier, doar spânzuratul se răsucea strâns în îmbrăţişarea frânghiei.“ În plină Epocă de aur începuse dezgheţul. Cu tot efortul propagandei comuniste, care încerca
din răsputeri, prin promulgarea tezelor de la Mangalia,
să întoarcă literatura înapoi la epoca proletcultismului,
lucrurile nu mai puteau fi ţinute în frâu. Cu mici excepţii, poeţii optzecişti, ca de altfel, şi cei şaptezecişti, nu
erau dispuşi să accepte nici un compromis cu regimul.
Acesta era contextul socio-politic în care a apărut generaţia optzeci. Versurile poeţilor tineri circulau aproape
clandestin. Ele aveau atunci o altă conotaţie decât au
acum. Dacă mesajul politic, cum e şi normal, a fost atenuat de trecerea timpului, forţa rostirii poetice nu s-a
pierdut. Ci dimpotrivă a căpătat, la poeţii autentici, o
altă rezonanţă. Dacă la Traian T. Coşovei, şi chiar şi la
Mircea Cărtărescu, vorbesc de cel din Georgicele, poemele au un substrat anticeauşist, nu acelaşi lucru putem
spune şi despre poezia lui Ion Mureşan. Versurile sale
se ridică dincolo de contingent, fapt care le face să fie şi
mai puţin perisabile în timp.
Mureşan priveşte lumea dinlăuntru, nu din afară. „Nu
am decât o prejudecată, scrie el – realitatea“. În concepţia poetului, realitatea nu poate fi cunoscută decât
prin anihilarea simţurilor. Sau, mai bine zis, prin transcederea lor asupra lucrurilor înconjurătoare. Revelaţia
se produce prin anihilarea văzului şi auzului, a mirosului şi pipăitului. Poetul înarmat cu un baston pentru
orbi, noapte de noapte, orbecăieşte prin labirintul „galbenei urechi a omenirii“ ce pluteşte ca un stârv pe apele
mlaştinilor primordiale. Citind aceste versuri, nu ştiu
de ce, gândul mă duce la autoportretul autorului Poemelor luminii, din care citez: „Lucian Blaga e mut ca o
lebădă./ În patria sa/ zăpada făpturii ţine loc de cuvînt./
Sufletul lui e în căutare,/ în mută, seculară căutare,/ de
totdeauna, şi pînă-n cele din urmă hotare./ El caută apa
din care bea curcubeul./ El caută apa/ din care curcubeul/ îşi bea frumuseţea şi nefiinţa.“ Eul lăuntric al lui
Ion Mureşan se află într-o perpetuă nu căutare, ci frământare. Dacă la Blaga căutarea e una de esenţă contemplativă, la Mureşan căutarea îmbracă o haină viscerală. El îşi caută vocea lăuntrică, din care cuvântul „se
înalţă ca şarpele din ou“, pentru a-şi muşca propria-i
coadă. La masa lui de lucru „şade nebunia“. Ion Mureşan nu înalţă monument nici cunoaşterii, nici adevărului, ci, pentru a percepe fumuseţea lumii ce străluceşte în afara sa, îşi pune „de-a dreptul pe pielea inimii,
perucă aspră din piele de porc“, conştient fiind că numai
printr-o „mai bună disciplinare a sângelui“ va putea
accede la „ordinea rece a indiferenţei“ ce domneşte în
univers, unde lucrurile se rotesc îngheţate unele în faţa
altora. Şi totuşi, poetul nu e cu totul insensibil, ci dimpotrivă, am putea spune, la ceea ce se petrece în jurul său.
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Ştefan Baghiu – Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ – OPUS PRIMUM

Lucian ALECSA

P

Un debut exploziv

Puţini sunt poeţii care să seducă cititorul de poezie
chiar de la prima carte. Primul postdecembrist care s-a
bucurat de acest privilegiu a fost Claudiu Komartin. Ei
bine, volumul de debut al tânărului Ştefan Baghiu, intitulat cât se poate de simplu şi…comod: „Spre sud, la
Lăceni”, a fost perceput ca un şoc. Criticii tineri şi poeţii generaţiei douămiiste au fost entuziasmaţi de originalitatea tânărului lor confrate. Aprecierile ating superlativul, pe coperta a IV a îşi exprimă punctele de vedere
doi dintre criticii de vază ai ultimului val, este vorba
de Alex Goldiş şi Mihai Iovănel. Se mai poate spune
că Ştefan Baghiu e şi „fratele de suflet” al lui Claudiu
Komartin, deși sunt două voci total distincte, limpezi,
fără învecinări suspecte. Volumul
de faţă a apărut în urma concursului
de debut al Editurii „ Cartea Românească” pe anul 2013 . Şi acest aspect
trebuie privit ca un semn de credibilitate estetică. Dar să vedem cu ce vine
nou în peisajul liricii contemporane
Ştefan Baghiu şi prin ce se distinge
de confraţii de generaţie. În primul
rând prin originalitate, aspect primordial în deschiderea unui destin
poetic de durată. Dacă mulţi dintre
minimaliştii de referinţă storc realitatea „de impulsurile ei primare”, translatându-le pe portativul esteticii și
convertind cotidianul în suport ideatic, tânărul Baghiu vine cu ceva în
plus. El estompează realitatea brută,
alegându-şi teme de „dezbatere” din
imediatul cotidian proiectat deja în
propriile trăiri. De aici şi autenticitatea imaginilor încorporate în materia lirică. Pentru vârsta lui, Şte-
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fan Baghiu îşi face un autoportret destul de cenuşiu,
abrupt, de-o sinceritate …alarmantă, cu o tuşă bine definită, personalizată, care va învinge, cu siguranţă, timpul. Totul e să persevereze în această formulă: „ Trăiesc, se poate spune, între lucruri mărunte făcute / stângaci, / trăiesc între lucrurile mele mărunte / nu în cărţi
şi nu cu muzică, / câteodată chiar în tristeţe şi în plictiseală, / într-o lume în care ritmurile drone invadează /
cu terasele pline. /Nu mai ştiu cine spunea şi avea dreptate oarecum, /că viaţa-i spectaculoasă orice-ar fi, / mai
ales de când am văzut bucata / lui Lioret, care a făcut
valuri / cu proiectul lui despre suferinţă. /Nu în apropierea nopţilor de pastile, am inima slabă / şi drogurile
sunt periculoase pentru cei ca mine,
/nu în apropierea fericirii, / poate
odată doar un fel în care apetitul /
şi-a spus cuvântul între prieteni vechi
şi adolescente / naive, / dragostea care
s-a şters a doua zi,/ când îşi culegea
hainele şi încă nu găsea cum să plece,
dragostea copleşită de vârsta / şi de
lipsa ei de eleganţă./ Dragostea ca în
filme , / cu reguli de mişcare stricte şi
cadre largi/ care ar prinde şi petrecerea din restul casei, ar intra/ şi petrecerea euforică şi tandră, / cu dansuri
corp la corp, ar intra în regie, laolaltă
cu scenele dure….”
Poemul continuă în aceeaşi notă,
filmul spune multe, are desfăşurare
epică, e când trist, când cu puseuri
de ironie şi autoironie, nu plictiseşte,
numai că uneori pare atins de redundanţă, prea multă descriptivitate, sunt
şi poze care se suprapun aglomerând
imaginile. Ştefan Baghiu scrie o poeHYPERION
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zie „de atmosferă şi de actualitate”, explorează în general
aceleaşi teme precum colegii din generaţia douămiistă,
numai că are atât „tupeu” încât să-şi particularizeze vocea,
nu se lasă sedus de teribilismul ad-hoc, nu-şi sufocă verbul numai cu imagini din …spectacolul străzii. Poemele
pot fi privite şi ca replici dure la tot ce se întâmplă în jurul
nostru. Şi, cum era de aşteptat pentru o vârstă atât de fragedă, dragostea e sentimentul predominant. De remarcat, poetul are forţa să nu-şi exhibiţioneze sentimentul,
ni-l serveşte
cu discreţie,
estompând
orice nuanţă
vulgară.
Ştie să facă
din lucruri
mărunte
lucruri mari,
are forţa să
deseneze
cu
acurateţe banalul,
aureolându-l
prin consistenţa metaforică imprimată în carnaţia textelor.
Acest aspect
e dovada unei
maturităţi precoce, ce nu ţine doar de talent, ci şi de-o cultură poetică
sănătoasă. Ştefan Baghiu are ştiinţa construcţiilor poetice, are abilităţi novatoare, nu-i scapă lucruri de prisos,
chiar dacă, de multe ori, lasă impresia unei supraîncărcări a imaginilor antrenate în materia lirică. Puţini poeţi
tineri au forţa schimbării planurilor exterior-interior
cu atâta fineţe încât acestea, pentru câteva clipe, să se
confunde, fără a dispărea cu adevărat vreunul dintre ele,
rodind, totuşi, în subtext un melanj imagistic deosebit,
de-a dreptul şocant. Singurătatea e liantul, sentimentul comun, ce combustionează sentimentele şi emoţiile,
indiferent de modul lor de exprimare. Poemul „Saint
Germain” este elocvent pentru un asemenea puseu liric:
„În Saint Germain au plâns prietenii,/ s-au îmbătat şi
au vorbit despre singurătate, / au vorbit despre moarte
în plină viaţă de noapte, / le-am spus, în faţă la Saint
Germain , / la Ze Germans, /la Le General, am spus: /
Nu te schimonosi, Petra! cu limba groasă şi aspră,/ care
săruţi ca o piatră rece, / nu te schimonosi în cort, / lângă
cuplurile de adolescenţi / care par să ştie ce fac /Avem,
totuşi, treisprezece ani şi şase luni,/ două luni iarna /
ianuarie la Durău, februarie, /trei luni primăvara, /în
scara unui bloc, în ziua de mărţişor,/ încercări de igienă./ Eram la liceu, ne jucam cu mingi în pauze, /alergam spre casă fugărit de câini, /mare mister s-a arătat atunci / peste furnalele centralei, / am văzut acolo
păsări, pe stradă camioane şi /neştiind ce miros de hoit
mă încolţea, /m-am oprit lână abator / şi mi-am salutat cu respect, vecinii /patetic, am alăturat clipei /câteva

18

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

momente din Lere Gymnopedie. / Patetic, la Saint Germain, la mese mari de stejar.”
Formula poetică antrenată în aceste texte este inedită,
necultivată de colegii săi de generaţie, nişa din care i se
aude vocea nu pare a mai fi fost cutie de rezonanţă şi pentru alţi copii sensibili. Sentimentele, stările, trăirile sunt
bine personalizate, nu consumă oxigenul nimănui, se delimitează fin de periferia realului atât de suprasolicitat de
douămiişti, nu se lasă intimidat sau supus de vreun suflu
liric la modă.
Prin asta cred
că am tras o
tuşă vizibilă
originalităţii
sale lirice. Ştiu,
poate că-i prea
timpuriu, ca de
la prima carte
să ne pronunţăm asupra
unui individualism poetic
de lungă respiraţie. Simt în
această carte
o voce unică,
ingenuă, neatinsă de teribilismul vârstei.
Poetul e cât se
poate de stăpân pe mijloacele lui lirice, nu gonflabilizează spaţii anemice, nu recurge la şotii şi nici nu exhibiţionează de dragul spectacolului. E drept, nici nu provoacă seisme, scrie
limpede, clar, fără „ vinovăţii închipuite” şi fără „dresaje
stilistice” care să dea bine în ochii cititorului. Nu sunt
stridenţe şi nici abuzuri, cu toate că lumea pozată e una
plină de astfel de manifestări, poetul ştie să estompeze
evidenţele care pot provoca idiosincrazii. Nici măcar
„radicalismul” cu aer de sentinţă din poemul „Adunate,
zilele noastre nu fac doi bani” nu este atins de gesturi
radicale: „Nu trăim nimic de la o vreme-nici măcar în
comun / Adunate, zilele noastre nu fac doi bani. / prietenii îşi văd de viaţa lor, noi de a noastră, / dar ceva
s-a ratat în toată mişcarea asta imprudentă./ Spontan
am ajuns unul lângă altul, cum şi ţie îţi place să crezi, /
departe, dezamăgită şi prostuţă îţi faci speranţe./ Nu e
nimic, asta te poate salva uneori/ şi mă bucur că trăim
amândoi zilele astea de febră, când nimic nu face sens /
şi e greu să nu fii egoist şi melancolic, /chiar şi cu riscul
de a ceda primelor semne de / afecţiune….”
Pe această linie firească, domoală, fără prea multe tulburări afective, se continuă povestea ( scenariul) acestui poem. De prea multă „banalitate” magnetizată în
jurul verbului, volumul pare tern şi lipsit de viaţă, dar
este doar o simplă iluzie. Tocmai această linişte ostentativă încifrează mesajul, care-i dureros de dur pentru
un ins sensibil, aruncat în valurile acestei lumi violente.
„Inocenţa” poetică pe care o promovează Ştefan Baghiu
nu-i poate crea decât un traseu sănătos, care să-l aşeze
în rândul poeţilor de cursă lungă.
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Ştefan BAGHIU

Vreau să văd Zhangjiakou
JiangTao priveşte cum ninge
şi zâmbeşte,
şi învaţă, şi se uită la filme de acţiune,
şi are mintea curată.
Nu înţelege înălţimea, pentru el
înălţimea e dată de nepotrivirea florii de cireş
pe umărul abia spălat al colegei de etaj

Seara ne-am aşezat la geam
şi, privind ninsoarea, a spus
Before I come here my mother die
şi a zâmbit, şi am zâmbit puţin încurcat
de felul lui de a fi.
Nu caută înălţimea între cuvinte şi discuţii,
ci acolo unde supravieţuieşte ea farmecului de grup.
Vreau să văd plajele întinse, să-mi cureţe faţa,
vreau să văd Zhangjiakou,
să fac un popas acolo şi să salvez
ce mai pot din mintea asta slabă.
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„Crima este fără început şi fără sfârşit“

Î

ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU NICOLAE AVRAM

În 2013, la Casa de editură Max Blecher, în colecţia „Plantaţii“ a apărut volumul de poezie „All Death Jazz“, de Nicolae
Avram. „All Death Jazz relevă faţetele inepuizabile ale unor
dezmoşteniţi ai soartei în care, deşi nu ne vine uşor, sfârşim
prin a ne recunoaşte pe noi înşine.“ (O. Nimigean) Acesta
este primul interviu publicat de Nicolae Avram:
Andra Rotaru: „All Death Jazz“ continuă volumul anterior, „Federeii“. Ce a rămas nespus?
Nicolae Avram: Să ne înţelegem: Federeii şi All Death
Jazz nu sunt decât nişte
poveşti. E adevărat, puse în
versuri. Când am fost mic,
am fost fascinant de Şeherezada. Se ştie, ca să nu fie
decapitată, regina începe
să-i spună proaspătului soţ
o poveste. Poveste pe care o
întrerupe la răsăritul soarelui.
Acum, s-a pus problema dacă
voi mai putea continua acest
spectacol grotesc – lilial. Violent-fascinant. Dacă, vorba
prietenului Ştefan Manasia:
„va mai putea să plonjeze în
lumea teribilă a federeului“.
S-a mers până acolo încât, mi
s-a cerut să-mi schimb registrul liric, să regăsesc altfel
poezia. În Cântece de sinucigaş (2000) şi în Litanii pentru
diavol (2006) am încercat să
fiu liric. Să pun mască lucrurilor. Podoabe. Tinichele.
„Publicate în anii scrierii lor
(până în 1990), nu ar fi fost
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cu nimic mai prejos decât lirica neoexpresionistă a
unor Ion Mureșan, Viorel Mureșan, Ion Cristofor“,
crede acelaşi nemuritor Ştefan Manasia. Cântece de
sinucigaş au fost scrise în perioada adolescenţei mele
la casa de copii. Au fost citite în cenaclul Saeculum
de la Beclean. Manuscrisul a fost girat de regretatul
Radu Săplăcan. A câștigat numeroase premii, printre care trei premii naţionale. Cu toate astea, deşi
în `97 a luat premiul editurii
Augusta (Timişoara) la Festivalul de poezie „Nicolae Labiş“ de
la Suceava, manuscrisul a văzut
lumina tiparului abia în 2000 la
o editură obscură. În 2000, în
poezie, lucrurile au început să
se schimbe. Apăruseră teribilii
douămiişti. Eu veneam, se pare,
cu o poezie obosită. Cu Federeii nu am făcut altceva decât
să răsucesc, la sugestia poetului, maestrului şi prietenului O.
Nimigean, căruia îi sunt recunoscător, cât mai adânc şi fără
patetism, cuţitul în rană. Am dat
la o parte imaginile şi am coborât în bolgie. Am lăsat să iasă la
iveală monstruozitatea goală,
directă, necosmetizată, din
casele de copii ale comunismului românesc. Din care am făcut
parte. All Death Jazz continuă
volumul Federeii. Ce a rămas
nespus? Cele O mie și una de
nopți sunt pline de fapte sângeroase. Daniel, din All Death Jazz
nu este altceva, dacă vreţi, decât
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un alter ego al lui Ali Baba şi cei 40 de hoţi. Daniel
zice, la sfârșitul poemului: tot ceea ce se întâmplă
nasc din crimă/ fiindcă îi semănăm. Ori crima este
fără început şi fără sfârşit.
A.R.: În acele vremuri de demult, moartea lua diferite
forme şi venea de peste tot: dinspre adulţii care ar fi
trebuit să aibă grijă de copii, dinspre oglinzi, dinspre
„prăjiturelele dulci de mălai“ etc. Moartea era la fel de
prezentă ca viaţa, trăia la egalitate cu ea.
N.A.: În acele vremuri, moartea era ceva normal ca şi
împuţitele macaroane cu brânză pe care le primeam
aproape în fiecare seară la orfelinat. Chiar din primele zile am auzit tot felul de poveşti. Cu fete răpite,
violate în păduri, în peşteri, cu băieţi bătuţi şi daţi de
haleală câinilor. Milițienilor. Când am reuşit să-mi
deschid ochii, moartea era deja pretutindeni. Sub
diferite forme. Îmi amintesc o zi friguroasă de iarnă.
Să fi avut vreo zece ani. Stăteam cu băieţii pe coridoare. Ne jucam. Cineva făcuse rost de câteva chibrituri. Am ieşit afară şi am aprins în spatele clădirii un foc de cartoane. Un băiat mare s-a apropiat pe
nevăzute de noi şi l-a pălit pe unul dintre băieţi, care
stătea ghemuit în jurul focului, cu o piatră drept în
moalele capului. Copilul s-a prăbuşit sub o băltoacă
de sânge. Câteva zile mai târziu am auzit că băiatul
lovit în cap a fost dus la spital. Şi că s-a făcut bine. Eu
de atunci nu l-am mai văzut niciodată. După educatori, pedagogii şi băieţii mari făceau legea în orfelinat. De la lustruitul podelelor până la a sta capră sau
a lua muie, nu era decât un pas. Frumuseţea era că
torţionarii noştri ştiau să pună ditamai cearceaful pe
ţambal. Fiind copil nu puteam protesta. În faţa bestiilor nu era altă soluţie decât să-ţi pleci capul şi să
ridici mâinile. Spaima, frica, trauma erau aşa de mari
încât unii orfelini şi-au pierdut minţile. După „eliberare“, nu au reuşit niciodată să se integreze în societate. Mulţi au înfundat puşcăria. Alţii, nici după 20
de ani de la ieşirea de la casa de copii nu au o casă.
Sunt la mila primăriilor şi rătăcesc pe stradă după o
bucată de pâine.
A.R.: Autenticitatea din „All Death Jazz“ generează
multiple faţete, care se extind unele dintr-altele.
N.A.: În poezie şi nu numai, să fii autentic înseamnă
să fii tu însuţi. Crud şi neiertător. Cu Federeii şi All
Death Jazz mi-am descoperit propria voce. Poezia
se naşte din adevărul trăit. Fără sentimentalisme
şi lamentări de doi bani. Am scris All Death Jazz
fără teama că am să fiu judecat sau criticat. Ştiind
că nu am ce să pierd. În All Deth Jazz, omul e pervers. Monstruos. Anormal. Vinovat fără să fi greşit
cu nimic. Vinovat pentru că a crescut într-o casă de
copii. Comunistă. Într-un sistem totalitar. Isus şi-a
pierdut autenticitatea în momentul în care s-a dat pe
sine preţ de răscumpărare. În All Death Jazz, lucrurile sunt duse mai departe decât în Federeii. A trebuit să fac asta, deoarece riscam să mă repet. Am
introdus a treia voce. Trei registre poetice diferite,
care o fac „polifonică şi seducătoare ca un roman“
(Ştefan Manasia). „Poezia se obţine, înainte de toate,
prin duritate şi nuditate stilistică“ (Daniel C. Enache).
Volumul este mult mai îngrijit şi mai „filtrat liric“
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(Emanuel Modoc). Mai mult decât atât, am renunţat, deşi pare ciudat, la poezie. Sub aceste faţete de
care vorbeşti, Andra, am vrut ca cititorul să descopere această alternanţă între grotesc şi lilial, între
sublim şi abject. Între fascinant şi ciudat. Am vrut să
descopere, în ultimă instanţă, ceea ce este mai luminos din partea întunecată. Din noi înşine.
A.R.: Percepţia celorlalţi despre federei are şanse să fie
schimbată? De ce stigmatul întrece valoarea umană?
N.A.: Pentru foarte multă lume, a fi de la casa de copii
e similar cu borfaş, ţigan, păduchios. Handicapat. La
şcoală şi pe stradă, oamenii ne arătau cu degetul. În
societate, toate sunt bune şi frumoase, până află că
eşti de la casa de copii. Foşti colegi de-ai mei şi-au
ascuns statutul de federeu. De ruşine. Trăiesc toată
viaţa cu frica asta în sân. Cu această pată. De parcă
ar fi omorât pe cineva. Ca şi Oedip. La lucru, în familie, între prieteni, toate greşelile se pun pe seama că
„eşti de la casa de copii“. După zece ani de căsnicie,
o federiţă a trebuit să-şi ia lumea în cap, pentru că
bărbatul ei a aflat că „e de la casa de copii“. De atunci
nu a mai scos-o din sărăntoacă, curvă, vacă ordinară. Împuţită. Şi asta după ce i-a dăruit doi copii.
Un federeu ajunge să trăiască o viaţă paralelă. Pe de
o parte, va trebui să suporte viaţa fără să se plângă,
pe de altă parte, este nevoit să-şi retrăiască coşmarurile. În tăcere. Pentru că nu va fi înţeles de nimeni.
A pune fierul roşu pe gâtul unor copii discreditează.
Devalorizează. Discriminează. Pentru că oamenii se
tem. Pentru că sunt ignoranţi. Pentru că religia e parvenire şi convingerile morale sunt făcute praf. Percepţia, dacă are şanse să fie schimbată? Are, cu condiţia ca aproapele să devină un mic Dumnezeu.
A.R.: „pentru o clipă am crezut că dragostea/m-a vindecat ziua m-am transformat iarăşi/ în porc“, scrieţi
într-un poem. Existau şi constante în perioada aceea
a „federeismului“?
N.A.: Paradoxul este că federeu rămâi toată viaţa. Te
naşti şi mori federeu. În perioada aceea, dragostea era cel mai înspăimântător şi mai abject lucru.
Dar şi cel mai plin de poezie. Era în stare să vindece
cele mai atroce dureri. Dar şi să le adâncească. Să te
facă una cu ţărâna. Un federeu suporta orice. Bătăi.
Umilinţe. Foame. Un singur lucru nu-i plăcea: să-i
furi dragostea. Mama aceea care l-a abandonat pe
un peron de gară într-o valiză sau care l-a aruncat
în tomberonul de gunoi. Aveam vreo opt sau nouă
ani când un orfelin făcuse rost de o fotografie cu o
actriţă. Credea că e mama lui. Dormea cu fotografia sub cap. Mânca cu ea sub farfurie. De teamă să
nu i-o fure cineva. Era extaziat. Când prindea câteva
minute libere, dădea fuga la poarta orfelinatului, în
speranţa că mama aceea din fotografie are să vină
să-l vadă. Are să-l ducă acasă. Într-o dimineaţă fotografia a dispărut. Câteva zile mai târziu l-am întâlnit în curtea orfelinatului. Plin de sânge. Avea ochii
scoşi. Şi apoi nu înţelegeam, în acele vremuri, de ce
iubitele noastre cădeau în plasa celor care trebuiau
să aibă grijă de noi, de ce străinul care aducea un sac
de boarfe drept „ajutor“, prefera fetiţe la micul dejun,
de ce băieţii mari ne băgau mâna în chiloţi? De ce,
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ca loc de joacă, preferam țintirimurile? Au trebuit
şterpelit dintr-o biserică, mai multe pâini şi o sticlă de
să treacă ani de zile ca să înţeleg că toate acestea se
vin care se aflau într-un coş cu nuiele. În faţa altaruîntâmplau fiindcă suntem oameni. Fiindcă semănăm.
lui. Împodobit cu sălcii înflorite. Ca să nu fim prinşi,
Crimei. Din păcate, singura constantă în perioada
am fugit pe dealuri şi, în timp ce ascultam poveştile
aceea a federeismului era moartea.
uluitoare ale unui prieten al cărui bunic luptase în al
A.R.: „ce este patria mama tata“?
doilea război mondial, mâncam, uitându-ne la luna
N.A.: Patria-i pita cu usturoi mama curvă tata porc
nouă, pâine cu usturoi sălbatic. Şi beam vin.
beat. Parcă aşa ziceam în All Death Jazz. Din câte A.R.: Ce aţi găsit dincolo de ziduri?
îmi amintesc, în acele vremuri, roiau prin casa de N.A.: Credeam, ca orice orfelin, că am să găsesc o lume
copii tot felul de oameni ciudaţi. De obicei îmbrămai bună. Din păcate, am găsit străzi pustii, murcaţi în negru. Noi, copiii, le zicem moartea. Într-o
dare şi prăfuite, pe care le băteam zi de zi. După
după-amiază, în timpul orelor de meditaţie, educatoce ieşi de la casa de copii, statul nu te mai ajută cu
rul nostru care ieşise chemat la telefon, intră în grupă
nimic. De câte ori mă întorceam serile obosit şi flăcu doi oameni din aceia siniştri. Moartea în carne
mând, găseam poarta orfelinatului închisă. Nu o
şi oase. Foarte precipitat, educatorul ne spune să ne
dată, am primit în loc de adăpost sau o bucată de
pregătim de dictare. Noi, copiii, rupem o foaie din
pâine, un picior în fund şi înjurături. În primul an
caietul de dictare şi aşteptăm. Îngroziţi. Educatorul
am dormit într-o căpiţă de fân de pe malul râului
zice: răspundeţi ce este patria, mama, tata? Eu, cel
Someş. Alături de un câine. De multe ori mă ascunpuţin, nu am auzit niciodată de cuvintele astea: patria.
deam în cimitir, fiindcă nu aveam de lucru. Căutam
Mama. Tata. Ne uitam ca proştii unul la altul. Sincompania morţilor. Cel puţin erau singurii din pargura mamă pe care o ştiam cu toţii era tovarășa Elena
tea cărora primeam răspunsuri. Ceaşcă nu concepea
Ceaușescu, mamă, iubită, eroină, savantă de renume
să umbli hai-hui pe străzi. Fără să ai un loc de muncă.
mondial. Tata: tovarăşul Nicolae Ceauşescu, cel mai
Te săltau tablagiii şi îţi făceau, cât ai zice peşte, dosar
iubit fiu al poporului, geniu strateg al naţiunii. Peste
pentru canal. Era în anul 1985. Ce altceva puteam
ani, scotocind după o revistă prin biroul educatorugăsi decât foamete, frică, dominaţie, minciună, frig,
lui, am dat într-un sertar pe care l-am descuiat cu un
singurătate, boli, întuneric, tiranie, moarte, aliebriceag, peste lucrările noastre de dictare. De atunci.
nare, nebunie. Dar, despre toate astea, într-un viitor
Despre patrie am auzit prima dată când, cu gaşca, am
roman. Gata pregătit. Pentru tipar.

„Este nevoie de mult
mai multe rezidenţe
în România“

A

ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU COSMIN MANOLESCU

Asociația „ArtistNe(s)t – Rețeaua Centrelor de Rezidență Cosmin Manolescu:
pentru Artiști“ în parteneriat cu Muzeul Național „GeorEste greu de spus
ge Enescu“ și Centrul de Cultură „George Apostu“ din Bacare va fi viitorul
cău au finalizat programul de rezidențe ArtistNe(s)t 2013.
interdisciplinariÎn cadrul acestui program unic de rezidențe în România,
tăţii în România,
fondat de Gabriela Tudor în 2006, au fost realizate în 2013
mai ales în condouă noi proiecte artistice “Omul și Albina Sa“ și ‘embotextul economic
died enesecu mix’, ce au fost dezvoltate de 6 artişti video,
extrem de dificil în care ne găsim. În ţara noastră
muzicieni, actori şi coregrafi în cadrul unor rezidenţe la
se face extrem de puţin în această direcţie, şi din
Tescani, Bacău şi Bucureşti, realizate cu sprijinul financiar
acest punct de vedere, cele două rezidenţe oferite
al Administrației Fondului Cultural Național. Ambele proanul acesta unor echipe mixte de artişti (coregrafi/
iecte au fost itinerate la Tescani, Bacău şi Bucureşti. Anperformeri, actori, muzicieni, artişti video) cred că
dra Rotaru a dialogat cu directorul executiv al Asociaţiei
reprezintă un început. Este important de menţiArtistNe(s)t, Cosmin Manolescu:
onat faptul că în urma apelului de proiecte, peste
Andra Rotaru: Programul „ArtistNe(s)t – rezidenţe
30 de artişti au propus proiecte pentru rezidenartistice 2013“ a fost iniţiat de Asociaţia ArtistNe(s)t
ţele ArtistNe(s)t 2013, ceea ce a făcut selecţia difişi derulat în parteneriat cu Muzeul Național „George
cilă. Cred că este nevoie de mult mai multe reziEnescu“ și Centrul de Cultură „George Apostu“ din
denţe în România (şi aici aş vrea să menţionez iniBacău. Este viitorul interdisciplinarităţii (în Româţiativa Fabricii de Pensule, care în parteneriat cu
nia) în puterea acestui gen de iniţiativă?
CNDB au lansat în 2013 un program de rezidenţe
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la Cluj-Napoca) şi proiecte culturale care să susţină interdisciplinaritatea la toate nivelele, de la formare profesională şi cercetare artistică la producerea şi difuzarea unor astfel de produse culturale. Nu
ştiu care va fi viitorul acestui gen la noi, un lucru
însă este sigur: cele trei organizaţii/instituţii fondatoare ale asociaţiei ArtistNe(s)t – Fundaţia Gabriela Tudor, Muzeul Naţional George Enescu şi Centrul de Cultură George Apostu sunt decise să continue să sprijine şi în viitor interdisciplinaritatea în
România prin rezidenţele ArtistNe(s)t.
A.R.: În afară, interdisciplinaritatea are un trecut mult mai îndelungat şi efecte pe termen
lung pentru actanţii
implicaţi. Ce va urma
pentru cei care au participat în aceste rezidenţe ArtistNe(s)t?
Există o continuitate,
există şi alte perspective? Este sau a devenit acest program un
„paşaport“ pentru alte
evenimente – în ţară
sau în afară?
C.M.: Sper din toată inima
ca cele două spectacole realizate - ‘enescu
embodied mix“ şi
„Omul şi Albina Sa“ să
aibă o viaţă lungă şi să
fie prezentate ulterior în diferite stagiuni, teatre, festivaluri, atât în ţară cât şi în străinătate. Atât artiştii implicaţi cât şi producătorii celor 2 spectacole au
din acest punct de vedere o responsabilitate importantă. Însă lucrurile – din păcate – nu depind numai
de noi. Din acest punct de vedere este greu de estimat ce va aduce viitorul pentru aceste proiecte finalizate. În ceea ce priveşte continuarea programului
de rezidenţe, lucrurile depind foarte mult de identificarea unor surse de finanţare sau instituţii/organizaţii care să fie interesate de acest tip de activităţi
şi care să poată acoperi costurile producerii acestor
rezidenţe şi a proiectelor artistice iniţiate de artişti.
Instituţiile publice partenere şi membre ale Asociaţiei ArtistNe(s)t pot pune la dispoziţia artiştiilor
spaţiile de cazare şi de lucru existente la Tescani,
Bacău şi Bucureşti, dar asta nu este suficient pentru continuarea programului ArtistNe(s)t. În 2013
am reuşit să organizăm rezidenţele datorită, în principal, sprijinului financiar oferit de Administraţia
Fondului Cultural Naţional. Însă, după cum bine ştii,
situaţia în România nu este deloc roză pentru sectorul cultural. Ne aflăm din nou într-un moment
dificil economic, social şi politic, în care sursele de
finanţare pentru proiectele culturale se reduc sau
dispar cu totul (vezi îngheţarea în 2013 a programului de finanţare CNDB, dispariţia programul CANTEMIR al ICR sau preconizata reducere a fondu-
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rilor nerambursabile AFCN prin pierderea banilor
de la Loteria Română), iar instituţiile culturale sunt
comasate din motive de reduceri bugetare. La nivelul administraţiei centrale şi locale, nu există încă
o viziune şi o strategie clară pentru susţinerea şi
difuzarea creativităţii în România. Tocmai de aceea
consider esenţială continuarea programului de rezidenţe ArtistNe(s)t, care în cei peste 7 de ani de activitate a sprijinit direct creaţia artistică, oferind sprijin şi investind în peste 70 de artişti din toate mediile artistice.
A.R.:
Programul
„ArtistNe(s)t“ este unic în
România, iar el a fost gândit şi fondat de Gabriela
Tudor în 2006. Câte s-au
schimbat în decursul acestor ani, care sunt plusurile
şi/sau minusurile acumulate?
C.M.: Conceptul programului „ArtistNe(s)t“ i se
datorează integral Gabrielei Tudor (www.gabrielatudor.ro), care a avut
viziunea şi forţa necesare
implementării unui astfel
de program de rezidenţe
unic în România. Programul a fost lansat în 2006
în parteneriat cu 4 instituţii publice de cultură –
Centrul Cultural Arcuş,
Centrul de Cultură „George Apostu“ Bacău, Centrul European de Cultură Sinaia şi Muzeul Naţional
„George Enescu“, secţia „Dumitru şi Alice Rosetti
Tescanu – George Enescu“ Tescani, sub forma unui
proiect de cooperare regională finanţat de Programul Cultural Elveţian în România şi condus direct
de Gabriela Tudor. Cele patru instituţii publice de
cultură ofereau la acel moment infrastructura lor
(spaţii de lucru şi, în unele cazuri, asigura cazarea
artiştilor gratuit), iar elveţienii acopereau costurile
financiare pentru artişti şi coachul artistic (transport, diurnă, onorarii, buget pentru producţie) şi
investeau în echipele care administrau proiectul
printr-un program de formare profesională specific. Iniţial rezidenţele erau oferite unui artist român
şi unui artist străin în acelaşi timp, având un profil artistic diferit şi specific – arte vizuale (Sinaia,
Bucureşti şi Constanţa), dans contemporan (Bacău),
teatru (Arcuş), literatură (Tescani). Timp de 4 ani, în
perioada 2006 – 2009, cele patru instituţii publice
de cultură partenere împreună cu Centrul Internaţional pentru Artă Contemporană, Galeria Nouă şi
Fundaţia Menthor, au oferit rezidenţe pentru aproximativ 50 de artişti diferiţi din România şi din străinătate. După 2009, Centrul European de Cultură din
Sinaia dispare de pe scena culturală prin comasarea
forţată cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (una din deciziile cele mai proaste semnate la
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vremea respectivă de Ministrul Theodor Paleologu),
Centrul Cultural Arcuş se retrage din reţea, iar finanţarea publică elveţiană încetează. În acest context
dificil, se decide crearea Asociației „ArtistNe(s)t –
Reţeaua Centrelor de Rezidenţă pentru Artişti“, care
este fondată în iunie 2009 de către Fundația Gabriela Tudor, Centrul de Cultură „George Apostu“ din
Bacău şi Muzeul Național „George Enescu“, în vederea continuării programului de rezidenţă. După o
perioadă dificilă de tranziţie, în ultimii 3 ani au fost
organizate cu precădere rezidenţe de dans contemporan la Bacău şi Luxemburg, iniţiate de Centrul
de Cultură „George Apostu“ în colaborare cu Centrul Coregrafic Trois CL din Luxemburg. Din 2012,
în parteneriat cu programul „E-Motional Bodies &
Cities“ organizat de Fundaţia Gabriela Tudor, care
a adus deopotrivă în circuitul ArtistNe(s)t un nou
spaţiu în București, ZonaD – studio Paradis Serial,
au fost derulate 18 rezidenţe de dans contemporan
la Dublin, Riga, Limassol, Bucureşti şi Bacău, la care
au participat peste 30 de artişti din România, Turcia, Irlanda, Marea Britanie, Letonia şi Cipru. Însă,
pentru prima dată, în 2013, rezidenţele ArtistNe(s)
t au fost oferite unor echipe mixte interdisciplinare
de artişti români, care au lucrat la proiectele lor pe
o perioadă mai lungă de timp la Bucureşti, Bacău şi
Tescani sub îndrumarea unui coach artistic, compozitorul Cătălin Creţu. Existenţa coachului artistic a fost tot una din ideile Gabrielei care a ajutat la
dezvoltarea şi vizibilitatea programului. Un alt lucru
nou a fost şi faptul că piesele rezultate au fost prezentate în toate cele trei oraşe unde au avut loc rezidenţe, sub forma unui mini-turneu. Plusurile acestui program sunt, cred eu, istoria şi continuitatea
acestui program, colaborarea instituţională în interiorul Asociaţiei (membrii Asociaţiei sunt persoane
juridice), infrastructura existentă şi echipa proiectului. La capitolul minus problema cea mai importantă
continuă să fie lipsa resurselor financiare.
A.R.: Unul dintre proiectele rezultate în 2013 a fost
instalaţia performativă ‘embodied enescu mix’ ,
inspirată din viața și muzica lui George Enescu,
realizată de artiştii Cinty Ionescu, Andreea Duţă si
Miron Ghiu.
C.M.: Pentru prima dată în istoria programului, una
din rezidenţe a avut o temă – personalitatea şi
muzica lui George Enescu, unul din cei mai importanţi compozitori români. Puţini cunosc faptul că
aşezământul cultural de la Tescani există datorită donaţiei făcute de renumita familie boierească
Rosetti-Tescanu către statul român în 1947, prin
care conacul boieresc de la Tescani (unde Enescu a
lucrat şi compus o bună perioadă de timp) a devenit
aşezământ cultural, urmând să fie pus la dispoziţia
artiştilor pentru a crea. Proiectul propus de Cinty
Ionescu pentru rezidenţe ArtistNe(s)t a demarat cu
o vizită la Tescani, în luna iulie, repetiţiile având
loc ulterior la Bucureşti, la ZonaD şi la Tescani, în
luna august/septembrie. Produsul final rezultat este
o instalaţie performativă hibridă, în care Andreea
Duţă interacţionează în timp real cu imaginea video
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procesată live de Cinty şi cu universul sonor creat
de Miron Ghiu.
A.R.: Al doilea proiect – „Omul si albina sa“ - este o
piesă despre familie, comunitate și sacrificiul ritual,
o explorare a potențialului improvizatoric al folclorului, situată la intersecția dintre dans, muzică și
poezie, realizat de o echipă interdisciplinară formată din actrița Katia Pascariu, coregraful Paul
Dunca și muzicianul Jack Neumann.
C.M.: Cel de-al doilea proiect, Omul şi Albina Sa, a
pornit de la textele şi muzica lui Jack Neumann,
rezultatul final fiind o piesă în care cei trei interpreţi
cântă, dansează şi recită texte. Deşi spectacolul este
de inspiraţie foclorică, accentele şi textele care stau
la baza lui îl transformă, după părerea mea, într-o
piesă contemporană. Este o piesă cu mult umor şi
antren, care se adresează în egală măsură tuturor
spectatorilor şi care poate fi prezentantă în orice
spaţiu, de la un teatru clasic, la o galerie de artă contemporană sau în aula unui săli de concerte, aşa cum
a fost la ultimul spectacol de la Muzeul G. Enescu.
Cele două piese sunt foarte diferite ca gen şi structură, însă se completează foarte bine.
A.R.: Ce le pregăteşti celor care se gândesc deja la
„ArtistNe(s)t“ 2014?
C.M.: Programul de rezidenţe ArtistNe(s)t va continua în 2014 pe două componente distincte. Vom
continua să oferim rezidenţe de dans contemporan
la Bucureşti, Bacău, Porto şi Riga, în cadrul noului
proiect european „E-Motional: re-thinking dance“,
pe care l-am iniţiat împreună cu Ştefania Ferchedău, derulat în parteneriat cu Centrul de Cultură
„George Apostu“ din Bacău şi organizaţiile „Fabrica
de Movimentos“ din Porto şi Asociaţia Coregrafilor
Profesionişti din Riga. Proiectul beneficiază de sprijinul financiar al Uniunii Europene prin programul
Cultura 2007 – 2011, rezidenţele urmând să fie realizate pe parcursul anului 2014. În acelaşi timp, prin
Asociaţia ArtisNe(s)t şi în continuarea parteneriatului cu Muzeul G. Enescu şi Centrul G. Apostu, sperăm să organizăm o nouă rezidenţă interdisciplinară
în vara anului 2014; sau, poate chiar mai mult, un
proiect de cercetare artistică interdisciplinară sub
forma unei tabere de creaţie itinerante la Bucureşti,
Bacău şi Tescani. În final aş vrea să mulţumesc echipei proiectului – Gabrielei Ilaş (coordonator rezidenţă Tescani), dlui. Gheorghe Popa şi echipei Centrului G. Apostu de la Bacău, precum şi dnei. Cristina Andrei, director Muzeu Enescu, pentru susţinerea constantă a programului ArtistiNe(s)t, colegei mele Ştefania Ferchedău de la ZonaD, precum
şi Administraţiei Fondului Cultural, care prin finanţarea oferită proiectului, au făcut posibilă prezentarea celor două piese interdisciplinare în cele trei
oraşe. Mă bucur că, împreună cu colegii din Asociaţie, reuşim să ducem mai departe spiritul şi iniţiativele Gabrielei, oferind artiştilor români condiţii de lucru, timp şi sprijin financiar pentru a-şi realiza proiectele artistice.
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„Orice ai face, e o experiență“

L

ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU ANDREI DÓSA

La Editura Cartea Românească, în colecţia „Poezie“, a apărut cel de
al doilea volum de poezie semnat de Andrei Dósa, intitulat „American Experience“. „Aşezat în epicentrul principalelor tendinţe ale poeziei tinere din ultimii ani, Andrei Dósa are toate datele unui poet de
vârf, apt să ridice miza la cote greu accesibile majorităţii congenerilor.“
(Paul Cernat) Andra Rotaru a dialogat cu Andrei Dósa:
Andra Rotaru: „Cine scapă turma“ atunci când serialitatea unei
vieţi dintr-un spaţiu e aproape aceeaşi cu aceea dintr-altul?
Andrei Dósa: O preocupare hedonistă, drogurile, platformele
sociale, meditația. Nu știu, fiecare scapă cum poate. Te ajută
și gândul că ceea ce ți se întâmplă e doar un experiment, nu
poate să dureze o veșnicie. Când știi că ai doar patru luni de
stat într-un loc îți dai seama că nu e decât o convenție pe
care trebuie să o accepți temporar. Intri în convenție și pentru asta primești niște bani, iar dacă ești deschis s-ar putea
să și înveți câte ceva din acea convenție. Eu cred că nu există
nicio conjunctură, oricât de nasoală ar fi ea, din care să nu
poți învăța ceva. Problema e că de multe ori te împotrivești
atât de mult situației în care ai ajuns că uiți să trăiești. Poate
că aici e cel mai mare pericol al serializării. Să nu ajungi să
răspunzi stimulilor exteriori cu același set de răspunsuri prestabilite, venite dintr-o anumită angoasă, teamă, constrângere interioară.
A.R.: Experienţele mici vs. experienţele mai largi au vreun drum
comun? E mai aproape senzaţia de eliberare într-una sau
alta?
A.D.: Nu prea văd diferența. Experiența e experiență, fie că-ți
speli ciorapii, fie că faci un road-movie american. Dar cred
că senzația de eliberare e mult diminuată dacă te atașezi de
experiență în sine. Ajungi să vrei cu orice preț experiența, iar
dacă ea nu vine sau nu se întâmplă sau nu reușești să o faci
să se întâmple, te deprimi. Orice ai face, e o experiență. Mi-a
povestit cineva odată despre o tehnică de conștientizare a
lucrurilor pe care le faci, spunea că îți pune creierul la treabă:
să fii foarte aware de fiecare dată când
deschizi o ușă. Cum e clanța? E rece? E
caldă? Ce textură are? Scârțâie? E ieșită
puțin din țâțâni? Cred că ăsta e drumul
comun al fiecărei experiențe: să fii acolo
cu toate simțurile.
A.R.: „trebuie să arunci în fiecare zi câte
ceva/dacă vrei să faci faţă“
A.D.: Când am scris asta mă gândeam la
rezistențele interioare la care în anumite
situații trebuie să renunți. Într-o zi foarte
aglomerată la restaurant, m-am certat
cu barmanul. El spunea că nu l-am aprovizionat constant cu pahare curate, dar
asta nu era treaba mea. Aveam dreptate,
dar până la urmă a trebuit să renunț la
orgoliu. Experiența asta a ținut loc pentru mine experienței pe care aș fi dobândit-o în armată. Nici în armată, nici în
altă comunitate cu reguli stricte nu poți
supraviețui dacă nu accepți uniforma.
Trebuie să arunci ceea ce este de prisos,
lucrurile care nu-ți folosesc la nimic,
acea poleială socială de care poate că
înainte se ținea cont. Pe cine interesează
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într-o țară străină, în bucătăria plină de fum și de zoaie a
unui restaurant, că tu ești masterand la nu știu ce universitate din România, că părinții tăi sunt profesori, că prietenii
te consideră inteligent etc.?
A.R.: Care e finalitatea, odată ce ritmul muncii e asimilat „eficient“? Duce o astfel de traiectorie către alienare sau însingurare?
A.D.: În general, atunci când nu-ți place ceea ce faci, poți simți
că pierzi contacul cu tine însuți. În contextul unui program
de tip work and travel senzația că existența ta se suspendă e
și mai acută, pentru că toți încearcă să stoarcă cât mai mult
profit din timpul pe care viza îl pune la dispoziție, căutând
de multe ori să-și găsească un al doilea job. Mai degrabă de
aici vine senzația de însingurare.
A.R.: „Aici banii sunt garanţia că viaţa va reîncepe/după ce vor
strânge suficienţi“. O „lege“ aplicabilă nu doar într-un anumit spațiu, ci din ce în ce în tot mai multe…Când „aici“-ul
nu mai e o dimensiune geografică, ce mai rămâne?
A.D.: Rămâne doar să visezi logo-uri, spații aseptice, frumos
amenajate, sejurul perfect, bătrânețea asistată pe calculator.
A.R.: Când apar semnele separării într-un grup de coabitare?
Care e momentul final în care îţi iei un „la revedere“ categoric de la „micile imperfecţiuni“ şi le grăbeşti dispariţia?
Nu este și această dispariție o iluzie, ajutată de „contre-jour“,
mai departe de care, oricine şi orice aduc, de fapt, reversibilitatea?
A.D.: Casa unde stăteam în chirie era România în miniatură.
Erau oameni din Cluj, din Craiova, Timișoara, Brașov,
București, Chișinău. Multora dintre cei de acolo nu le plăceau oltenii, pentru că erau cei mai tupeiști, se băgau peste
tot, voiau să facă lucruri la care nu se pricepeau neapărat.
Cei din Basarabia erau văzuți ca frații mai mici, care înțeleg
mai greu, se făcea mișto pe seama expresiilor folosite de ei.
Dificultatea de a crea un contact real cu cei din grup nu se
datora însă acestor „imperfecțiuni“,
ci mai degrabă obiectivului comun,
de la sine înțeles, că toți sunt acolo
să facă bani. Momentul separării nu
a făcut decât să aducă la suprafață, să
facă explicit faptul că nu există nicio
conectare reală între cei de acolo și că
nimeni nu va încerca să păstreze legătura cu ceilalți.
*
(Andrei Dósa s-a născut la 7 februarie 1985, în Braşov. A absolvit cursurile masterului de Inovare Culturală
(care se numea anterior master de
Scriere Creatoare) din cadrul Facultăţii de Litere din Braşov. A debutat cu volumul Când va veni ceea ce
este desăvârşit, Editura Tracus Arte,
2011 (Premiul naţional de poezie
„Mihai Eminescu“). Publică ulterior:
American Experience, Editura Cartea
Românească, 2013. A colaborat cu
revistele Poesis International, Astra
şi Corpul T.)
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Pe urmele unui spectacol:
Uniforme de general de Mircea
Eliade pe scenele din Franța

S

CRISTINA SCARLAT ÎN DIALOG CU REGIZORUL BENOÎT VITSE

Scurt istoric:
1971– text scris în decembrie, la Chicago și New York.[1]
1984 – adaptare scenică de Benoît Vitse în regia lui Stéphane Verrue, Franța.
1996 – Uniforme de general, teleplay difuzat de TVR la 11
noiembrie. Regia: Constantin Dicu. 1996 – regizorul Dan
Piţa, în lungmetrajul Eu sunt Adam!… are ca punct de plecare şi acest text.
Cristina Scarlat: Domnule Vitse, cum a avut loc contactul cu opera lui Mircea Eliade?[2]
Benoît Vitse: Îi cunoșteam puțin opera, fiindcă la Universitate am lucrat pe Aspecte ale mitului. Îmi amintesc această frază: „mitul povestește o istorie sacră; el
relatează un eveniment care a avut loc în timpul primordial, timpul fabulos al începuturilor.“[3] Apoi am
ajuns într-o perioadă în care căutam texte scrise de
autori români, și nu prea erau în vremea aceea. Atunci
am găsit Uniforme de general, titlu care mă intriga,
fiindcă nu înțelegeam de ce uniforme este la plural și
general la singular. Din 1980 am descoperit un interes special pentru România și, mai ales, pentru literatura ei. Am început să învăț româna la Universitatea
Paris IV, cu doamna Vultur, care era oarecum contrariată de dezinteresul studenților de a învăța această
limbă. Trebuie să menționez că la cursul de limba
română se înscriu în special cei care au probleme la
limbile așa-numite principale: engleză, germană, spaniolă. Cât despre mine, m-a pasionat această cultură,
care părea nouă și bogată. Am citit mult din autorii
români, mai întâi în franceză, apoi în română. Mai
ales Caragiale, din care am montat D'ale carnavalului cu o trupă de liceeni. Am citit Paul Goma, Virgil Tănase, Marin Sorescu, ceea ce am găsit în librăriile din Paris. Am găsit destul de puține texte în traducere franceză și, în final, am dat de Mircea Eliade.
Într-o primă etapă, credeam că aceste nuvele sunt o
ilustrare a teoriilor despre mituri. Dar chiar de la începutul textului mi-am spus că aveam acolo un scenariu
posibil pentru o scenă de teatru. Pe de o parte, pentru

1. Uniformes de général, adaptare de Benoît Vitse, traducearea:
Alain Paruit, regia: Stéphane Verrue, cu: Christian Baggen (Ieronim),
Jacques Bourdat (Vladimir), Charles-Antoine Decroix (Antim), Marie
Maffre (Maria), Benoît Vitse (servitorul). Decoruri și costume: Roby
Comblain. Lumini și sunet: Serge Barbier. Afiș: Bernard Nicolino. O
co-producție a Companiei Guillaume Cale, Méru cu Teatrul Hypocrite, Bruxelles.
2. Dialogul a avut loc în limba franceză. Traducerea: Cristina
Scarlat.
3. Mircea Eliade, Aspecte ale mitului, în românește de Paul G.
Dinopol, prefață de Vasile Nicolescu, Editura Univers, București, pp.
5-6.
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că dialogurile erau deja scrise și, pe de alta, pentru că
scena inițială (doi tineri într-un pod, cu o lanternă de
buzunar) putea constitui un debut dramaturgic dintre cele mai interesante și surprinzătoare. Am fost surprins și mișcat de mesajul dumneavoastră, pentru că
spectacolul îmi amintește de amintiri foarte plăcute.
Eram pe atunci director al Companiei Guillaume Cale
și acest spectacol a fost al doilea din carieră.
C.S.: Cum vă definiți în relație cu opera lui Mircea Eliade?
B.V.: Când montăm un autor a cărui operă este atât de
importantă și prolifică în atâtea domenii, este complicat să faci un studiu exhaustiv, cu atât mai mult
cu cât în 1980 nu găseam tot ce a scris Mircea Eliade.
Totuși, am citit tot ce mi-am putut procura și în special cele trei volume din Istoria religiilor, fiindcă mi
s-a părut că-mi lipseau câteva chei pentru a înțelege
cum trebuie comportamentul personajelor. Știu că
Eliade voia să se impună ca scriitor și nu numai ca
istoric al religiilor sau cercetător. Și sunt de această
părere, că merita un alt loc, pur și simplu, ca autor.
Și am fost tot timpul mai interesat de operele sale
de ficțiune decât de eseurile pe care le găsesc uneori
repetitive sau rebarbative.
C.S.: Cum ați ales acest test al lui Eliade și nu, de exemplu, pisele sale de teatru? Vă erau cunoscute, în perioada în care ați locuit în România, ca director al Ateneului din Iași?
B.V.: Nu am avut cunoștința pieselor de teatru ale lui
Eliade (am văzut că există o Iphigenia în bibliografia
sa, dar n-am citit-o).
C.S.: Care sunt textele lui Eliade pe care ați dori să le
transpuneți în limbajul teatrului?
B.V.: Nu mi-am propus niciodată să transpun în teatru alte texte de-ale sale, chiar dacă romane precum
Maitreyi sau Domnișoara Christina ar putea face
obiectul unor adaptări reușite. De asemenea, Romanul unui adolescent miop. Dar în general nu ne specializăm, nu ne focalizăm asupra unui autor, când
conducem o companie de teatru. Trebuie lăsată ușa
deschisă și să spunem că ne pot intra și alții în repertoriu. În ceea ce privește Uniforme de general, trebuie spus că originalitatea trupei noastre era să nu
montăm decât texte care nu au mai fost prezentate
publicului.
C.S.: Cine a avut ideea punerii în scenă a textului?
B.V.: În Franța, în general, directorul companiei este
cel care hotărăște ce operă va fi montată într-o stagiune. Pentru asta, are actori, un regizor, un scenograf etc. Am hotărât, deci, să fac adaptarea și să
joc un mic rol (cel al servitorului), și am încredințat
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regia lui Stéphane Verrue, pe care îl cunoșteam și
căruia îi apreciam activitatea la Lille. A acceptat,
după lectura scenariului, să vină în Oise și să facă
regia. Ceea ce a fost un gest elegant din partea sa,
deoarece câștiga mai puțin decât în Nord venind în
foarte tânăra noastră trupă. Opțiunile sale, în ceea
ce privește regia, erau destul de simple. Cum textul
făcea trimitere la mituri, la fantasme, la vis, dorea un
anume realism pe platou. În orice caz, a respectat cu
scrupulozitate adaptarea pe care am făcut-o, necerându-mi decât modificări minore.
C.S.: Care este povestea desenului-schița de decor pe
care ne-ați pus-o la dispoziție?
B.V.: Referitor la acest desen…Am format o echipă
de actori francezi și belgieni. Aceștia din urmă mi
l-au prezentat pe Roby Comblain, scenograf cu care
lucraseră deja și care locuia la Bruxelles. I-am cerut
deci să citească adaptarea și să-mi propună o schiță
de decor, ceea ce a și făcut destul de repede. În perioada aceea aveam obiceiul să colaborăm în acest
mod cu scenografii. Cu un astfel de proiect puteam
imediat afla dacă suntem pe aceeași lungime de undă
cu cel care urma să realizeze decorul. De altfel, acest
desen este foarte fidel decorului pe care l-am avut
imediat și care a fost realizat în atelierele Méru –
l‘Oise. Singurul lucru care nu apare este podul, care
se găsește la primul etaj.
C.S.: Ați păstrat raportul cu textul lui Eliade?
B.V.: Raportul cu textul lui Eliade este evident. Am avut
nevoie de scene de exterior (cafeneaua, în special) și
scene de interior (casa lui Antim), astfel trebuia o
scenografie deschisă și destul de elaborată pentru a
trece din unele în altele folosind doar eclerajul. Roby
Comblain, schiță decor pentru spectacolul Uniformes de général de Mircea Eliade, regia Stéphane
Verrue, adaptare de Benoît Vitse.
C.S.: Cum s-a petrecut contactul/dialogul cu Eliade?
B.V.: Am cerut drepturile de adaptare a textului, prin
intermediar, Editurii Gallimard. Am trimis textul
meu lui Alain Paruit (traducătorul) care mi-a aprobat intențiile și am primit toate autorizațiile[4]. Am o
singură scrisoare (în engleză) de la Mircea Eliade. În
1983 scria deja cu dificultate, din cauza artritei. Scrisoarea a fost scrisă de soția sa, el doar a semnat-o.[5]
C.S.: Ce reacție a avut la ideea montării textului său?
B.V.: Mi-a acordat drepturile pentru adaptarea nuvelei
și chiar mi-a scris că eram primul care făcea o adaptare teatrală a uneia din operele sale.
C.S.: A fost la premiera spectacolului?
B.V.: Am primit de la el un telefon scurt, călduros, după
premieră. Voia să știe cum a fost premiera și dorea,
într-adevăr, să vină să vadă piesa, dar sănătatea nu
i-a permis deplasarea în Europa.
4. Scrisoare adresată de Alain Paruit lui Benoît Vitse, datată 1
octombrie 1982, Paris: « Monsieur,
J'ai fait part à M. Eliade de votre souhait de mettre en scène
„Uniformes de général“. Il m'a donné son accord de principe. Il vous
reste à prendre contact avec Mme Suzanne Deybach, chez Gallimard, pour les droits (je lui adresse une copie de votre courrier). Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.».
Copie pusă la dispoziție de B. Vîtse.
5. Vezi epistola lui Eliade din 18 martie 1984.
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C.S.: Care sunt, în opinia dumneavoastră, calitățile operei lui Eliade care ne permit să le dăm alte veșminte,
alte sonorități lingvistice, alte partituri de interpretare?
B.V.: Nu sunt un specialist în opera lui Eliade, ci un
simplu cititor. Ceea ce mi-a reținut atenția pentru
a face adaptarea a fost tocmai faptul că puteam realiza un spectacol deschis. Altfel spus, el se deschide
spre diverse interpretări, în timp ce finalul rămâne
un mister. Acest lucru asupra misterului ne-a permis să plecăm, cu regizorul, pe o pistă care convenea
perfect pentru o dramatizare care-l putea atinge pe
spectatorul francez. Mă gândesc că, dacă aș remonta
astăzi spectacolul, cu trecutul pe care-l am și cu cei
cincisprezece ani petrecuți în România, aș face altceva. Neîndoielnic, calitățile acestui text rămân universale și accesibile oricărei culturi.
C.S.: Eliade a scris puține texte dramatice, dar problematica spectacolului, raportul stabilit între actor
și rolul căruia îi dă viață este una din temele fundamentale pe care le regăsim în textele sale literare.
Care este impactul acestei opere asupra activității
dumneavoastră în domeniul teatrului?
B.V.: Cred că Eliade s-a preocupat de teatru plecând de
la studiile sale asupra religiilor. A văzut foarte repede
că primele reprezentații teatrale se legau de ceremoniile pentru celebrarea zeilor. Și, efectiv, se simte în
opera sa o mare atracție pentru arta dramatică în
legătura sa cu sacrul.
C.S.: Ați găsit răspunsuri privind domeniul spectacolului, în textele sale?
B.V.: Pot spune că opera lui Eliade a făcut parte din
formarea mea, din moment ce am abordat-o deja,
ca student, prin Aspecte ale mitului. Dar, evident,
nu este singura care m-a influențat. Când ești tânăr,
prinzi tot ce poți, în toate direcțiile posibile. Textul Adio!… m-a amuzat, fiindcă aveam un proiect de
spectacol, câțiva ani înainte, care s-ar fi jucat în spatele cortinei, fără ca aceasta să se ridice deloc în timpul spectacolului. Era un fel de provocare, cum se
practica la vremea respectivă. Din partea mea, era
mai mult o glumă, dar Eliade reia aceeași idee cu o
altă forță simbolică.
C.S.: Putem considera teoriile lui Eliade privind spectacolul, arta dramatică, așa cum le-a abordat în texte
precum Uniforme de general, Dayan, Incognito la
Buchenwald, Adio!… (traduse în franceză[6]) – ca
rețete de revigorare spirituală, de revitalizare, în sensul sacrului?
B.V.: În Incognito la Buchenwald este de asemenea ceva
uimitor. La un moment dat: „Cineva din capul mesei,
nu mai știu cine era, a voit să intensifice spectacolul
și s-a dus repede să stingă luminile.“[7] Regăsim, deci,
această idee de a-l menține pe spectator în ignoranță,
să nu știe ce se întâmplă, de fapt, pe scenă. Și această
6. Mircea Eliade, Incognito à Buchenwald… précédé de Adieu!…, traduit du roumain par Alain Paruit, dans le recueil Les Trois
Grâces, Éditions Gallimard, Collection Du monde entier, 1984.
7. Mircea Eliade, Incognito la Buchenwald, în Integrala prozei
fantastice. Pe strada Mântuleasa, II, Ediție și postfață de Eugen Simion, Editura Moldova, Iași, p. 330.
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convingere că asta intensifică spectacolul. De fapt,
publicul trebuia ținut la distanță. Eram departe de
această idee în 1970, când au înflorit teoriile (puțin
naive) privind participarea spectatorului care se voia,
practic, urcat pe scenă. Atunci revigorare, revitalizare, sensul sacrului, sunt de acord cu ele, cu această
rezervă, totuși, că n-ar trebui să transformăm actul
teatral în ceremonie. Am asistat și la aceste derive.
C.S.: Care este rolul jucat de opera lui Eliade, legat de
activitatea dumneavoastră în domeniul teatrului?
B.V.: Uniforme de general a reprezentat un moment
important în viața tinerei companii de teatru. Ne-a
permis să ne înscriem în cadrul restrâns al trupelor profesioniste din regiune și ne-am putut continua activitatea artistică, cu o mai mare râvnă. În
plus, actorii au rămas atașați trupei și au participat
la spectacolele următoare. Despre mine, lectura textelor lui Eliade continuă și azi.
C.S.: În scrisoarea din 10 mai 1984, îi scriați lui Eliade:
„C'est avec beaucoup de plaisir que je vous envoie ces
quelques extraits de presse concernant Uniformes de
général. Partout où nous avons joué, nous avons reçu
un accueuil qui nous a comblé et les comédiens sont
vraiment très heureux d'avoir participer à ce spectacle.» Care a fost răspunsul?
B.V.: Nu am primit răspuns la această a doua scrisoare.
C.S.: Care a fost reacția publicului din Liancourt,
Pont-Saint-Maxence, Compiègne, unde s-a jucat
spectacolul?
B.V.: Îmi amintesc că piesa a avut peste tot o primire excelentă, în special la Casa de Cultură din Amiens. Trebuie spus că acest gen de text nu era curent în Franța
și că surpriza a fost de proporții pentru spectatori.
C.S.: De ce nu s-a jucat și la Paris? Doar din cauza faptului că închirierea unei săli de spectacol era foarte
scumpă, cum îi scriați lui Eliade în epistola din 10 mai?
B.V.: Aveam un proiect care era să jucăm piesa la Bruxelles, unde deja lucrasem. Din nefericire, teatrul unde
trebuia să jucăm s-a desființat cu câteva luni înainte
și a fost transformat în garaj…Trupa era încă prea
tânără pentru a avea mijloacele necesare să joace la
Paris. Puteam eventual găsi o sală interesată de proiect, dar, cum știți, să joci în capitală presupune și
un buget consistent alocat promovării spectacolului, dacă nu acesta s-ar juca în fiecare seară în fața a
cinci-șase spectatori.
C.S.: Care este parcursul spectacolului și destinul său?
B.V.: Din nefericire, parcursul a fost destul de scurt:
o stagiune. N-a fost posibilă prelungirea din cauza
câtorva actori care aveau deja alte contracte.
C.S.: Vă gândiți să „recidivați“cu Eliade? Să puneți în
scenă un alt text?
B.V.: Nu, nu sunt, cum am spus, un specialist în Eliade,
și, apoi, îmi place să explorez cele mai variate culturi.
C.S.: În argumentul dumneavoastră privind adaptarea,
justificați: « Comment dans une nouvelle, aborder
tous les problèmes que pose le théâtre, à savoir: son
origine, son actualité et son devenir, son public et son
pouvoir. Comment dès lors ne pas être tenté de transposer (ou de tenter de transposer) cette nouvelle sur
la scène, de manière à ce que le théâtre soit abordé
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au théâtre. »[8] Cum ați lucrat un text despre teatru,
pentru a-l pune în scenă, fără ca acest text să respecte
regulile teatrului: fragmentarea, didascaliile, raportul actorilor cu personajele, replicile etc.?
B.V.: Am făcut multe adaptări pentru teatru. În acest
moment, de altfel, montăm o adaptare după un
roman al scriitorului american John Fante. Fiecare
caz este, evident, unul special. Dar în cazul Uniformelor…, erau deja dialogurile, absolute transpozabile
pe scenă, fără nicio modificare. Am putea spune că
didascaliile există, fiindcă avem indicațiile lui Eliade.
Vă citez un singur exemplu: « -Ne me remerciez pas,
dit-il. Vous ne savez pas ce qui suivra. Il eut un sourire
mystérieux, puis ôta son écharpe, sortit son mouchoir
et essuya ses lunettes. Le garçon lui demanda s’il ne
voulait pas retirer son pardessus. »[9] Cu greu am putea
fi mai exacți. În general, greutatea vine din faptul că
povestim într-o oră și jumătate ceea ce romanul sau
nuvela poate povesti despre mulți ani. Dar la Eliade
avem unitatea de timp. Totul se petrece în câteva ore.
C.S.: „Dans une mise en scène chaleureuse et évocatrice de Stéphane Verrue, ces personnages très slaves
– interprétés avec sensibilité par cinq jeunes comédiens – se livrent aux délices».[10]. Cum ați lucrat cu
actorii?
B.V.: « …se livrent aux délices de l’introspection, passant
de la quête de la femme idéale aux controverses sur
la nature du génie. »[11] Actorii erau tineri, dar în
special cel care-l juca pe Vladimir. Toți aveau, însă,
experiența scenei. Împreună cu Stéphane Verrue, a
fost o frumoasă aventură, căreia toată lumea îi păstrează o profundă amintire. Munca s-a prelungit la
o lună, din cauza celor două sau trei repetiții zilnice
(cinci zile pe săptămână). Seara vorbeam cu Stéphane
de munca de peste zi și pregăteam repetițiile din ziua
următoare.
C.S.: Care este întrebarea care ați fi vrut să vi se adreseze? Și răspunsul dumneavoastră?
B.V.: Sunt obsesii care revin în mod regulat în acest text,
în special cele despre nenoroc. Ieronim vrea să transforme neșansa în spectacol și îi spune lui Antim: «…
connaître la malchance ne suffit pas. (…) Il est inutile de la connaître si nous ne savons qu’en faire, si
nous n’osons pas l’assumer. »[12] Mi-am pus adesea
problema acestui nenoroc ca atu în viață. Și cred că
de-a lungul vieții echilibrul se realizează între șansă
și neșansă. Numai că trebuie să știm să le „folosim“,
atât pe una, cât și pe cealaltă, în etapele vieții pe care
le traversăm. De exemplu, contrar a ceea ce se crede,
este o șansă să nu cunoști celebritatea. Liniștea este
mai importantă.
C.S.: Vă mulțumim!
Iulie-decembrie 2013
8. Text pus la dispoziție de Benoît Vitse.
9. Mircea Eliade, Uniformes de général, Nouvelles, traduit du roumain par Alain Paruit, Gallimard, 1981, p. 30.
10. B. V., « Uniformes de général » d'après Mircea Eliade, « Le
Nouvel Observateur », vendredi, le 11 mai 1984, p. 20.
11. Ibidem.
12. Mircea Eliade, Uniformes de général, ed. cit., p. 49.
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Gaudeamus de Mircea Eliade sau
între textul literar și textul filmic

D

CRISTINA SCARLAT ÎN DIALOG CU REGIZORUL MIHAI MIHĂESCU

Despre regizor…

Cristina Scarlat: Domnule Mihăescu, vă mulțumim pentru acceptarea acestui dialog-mărturisire despre pelicula dvs. Fata cu ochi verzi, după romanul Gaudeamus al lui Mircea Eliade. Pentru început, vă rugăm să
vă prezentați publicului- cititor, de astă dată.[1]
Mihai Mihăescu: Am absolvit Institutul de Arte „Gavriil
Muzicescu“ din orașul Chișinău în 1979, am fost prezentator la Radio Moldova și asistent de regie la studioul „Moldovafilm“, apoi la Teatrul Muzical-dramatic „A.S. Pușkin“. În acea perioadă am realizat o serie
de roluri ca actor în diverse spectacole de teatru, radio
și televiziune. Debutul în cinematografie s-a produs în
1989 cu filmul de scurtmetraj Adio, viață de holtei, sub
conducerea artistică a lui Emi Loteanu. Am publicat
mai multe articole de teatru și film în presa din republica Moldova, dar și proză scurtă. Câteva din povestirile publicate atunci au completat volumul Noaptea
geloziei/Scrisori de dragoste, editat în 2012 de Editura
SedcomLibris din Iași. În 1990, la invitația Uniunii
Cineaștilor din România, am venit la București pentru un stagiu de regie-film la Studioul de filme artistice
București. Am revenit la Chișinău în vara lui 1991 pentru a filma Păcatul, un lungmetraj artistic după povestirile Păcat boieresc și Hoțul de Mihail Sadoveanu. În
1994 m-am înscris la doctorat, la facultatea de film a
Universității de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L.
Caragiale“ din București, iar în 1999 am obținut titlul
de Doctor în Cinematografie și Media. În 2003 am
publicat la Bucuresti volumul Poetica expresionistă în
cinematografie, la baza căruia stă teza mea de doctorat
cu titlul Poetica expresionistă între filmul de autor și
filmul de largă audiență. A doua ediție a acestei cărți a
apărut în 2009, la Editura Artes din Iași. Din 1996 până
în 2007, am fost redactor la Arhiva Națională de Filme
din București. După filmul Păcatul am mai realizat
câteva filme documentare, iar în perioada 2007-2010
am semnat mai multe scurtmetraje de ficțiune, în care
participă studenții secției de actorie a Universității
de Arte „George Enescu“ Iași, unde (din 2006 și până
în prezent) sunt profesor de Arta Actorului de Film,
Istoria Artei Cinematografice si Estetica Filmului. În
2012 am publicat la Editura SedcomLibris, volumul
de proză scurtă Noaptea geloziei/Scrisori de dragoste,
care a fost lansat pe 10 martie la Târgul Internațional
de Carte Librex, care s-a desfășurat la Sala Polivalentă
din Iași. În prezent finalizez montajul filmului Fata cu
ochi verzi, care este o adaptare după romanul Gaudeamus de Mircea Eliade.
1. Cristina Scarlat, fragment din teza de doctorat, Transpunerea
operei lui Mircea Eliade în alte limbaje ale artei, coordonată de prof.
univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, susținută în 17 septembrie 2013 la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iași.
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…și în relația cu Mircea Eliade

C.S.: Care este relația lui Mihai Mihăescu-regizorul cu
Mircea Eliade-scriitorul?
M.M: M-am regăsit în multe situații descrise de acest
mare autor… Am retrăit „suferințele“ adolescenței
citind Romanul adolescentului miop, mi-am aminitit
de personajele feminine din filmele indiene văzute în
tinerețe citind Maitreyi, dar mai ales am fost surprins
de universul relației dintre Allan și Maitreyi, cele două
personaje reprezentând două civilizații diferite. De
asemenea, Domnișoara Christina, Șarpele, La țigănci
mi-au întărit convingerea că plăcerea pe care o avem
citind proză fantastică în adolescență, nu dispare la
maturitate. Am regăsit multe din frământările mele
citindu-i memoriile. M-am surprins regizând filme în
imaginație, după scrierile sale. Îndrăgostit de stilul lui
Eliade, m-am și hotărât să realizez adaptarea cinematografică a romanului său Gaudeamus.
C.S.: De ce opțiunea regizorului Mihai Mihăescu pentru
Gaudeamus – scriere de tinerețe a lui Eliade – și nu
una dintre cele mai populare?
M.M: Îmi plac poveștile de dragoste. Mi-aș fi dorit, desigur, să fac un film după Maitreyi, chiar dacă există
deja o producție franceză după acest roman în regia
lui Nicolas Klotz, însă în situația mea, în situația noastră, a regizorilor din România, care împărtășesc o altă
estetică decât cea „la modă“, este aproape imposibil
să găsim fonduri pentru acest tip de film. Deocamdată, în România, banii se dau pentru filme sociale,
care etalează sordidul, mizeria, marginalul. Un răspuns direct însă ar fi legat de poziția mea în cadrul
Universității de Arte „George Enescu“ din Iași. Pentru a asigura un proces de formare profesională cu
toate ingredientele necesare, m-am hotărât să scriu un
scenariu după acest roman al lui Mircea Eliade, care
descrie o poveste de dragoste, ce se desfășoară în anii
studenției, exact perioada parcursă de către studenții
noștri. Această potrivire de vârstă și orientări profesionale au contat foarte mult. În afară de aceasta am
luat în considerare faptul că urma să fac un film fără
buget. Această realitate m-a determinat să merg pe o
variantă simplificată a scenariului și, ulterior, a filmului. A trebuit așadar să optez pentru o adaptare și nu
o ecranizare, alegând sau, mai bine zis, selectând din
roman, pe cât posibil, doar acele pasaje care erau cele
mai apropiate de felul de a gândi al tinerilor din zilele
noastre, fără însă a pierde fiorul poveștii de dragoste,
care este mai mult sau mai puțin caracteristic tuturor generațiilor. Am evitat de asemenea pasajele care
presupuneau costuri de filmare, iar pe cele pe care nu
le-am putut evita, din considerente de construcție dramaturgică, le-am adaptat, recurgând la o formulă simplificată. De exemplu: întâlnirea lui Mircea cu Marcu
și prietenii săi are loc, în roman, la Constanța, eu însă
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am mutat această scenă în împrejurimile mănăsti- M.M: În lucrarea mea, Poetica expresionistă în cinemarii pe care Mircea o vizitează în timpul vacanței de
tografie, operez o incursiune teoretică pe segmentul
vară. Sunt și alte secvențe cu elemente noi, pe care
expresionismului cinematografic, punând în lumină
cititorul nu le va regăsi însă în roman. Au fost introvalențele estetice ale unui număr mare de filme din
duse, de exemplu, momente din biografia autorului,
cinematografia mondială. Întrucât expresionismul clape care acesta le descrie în memoriile sale și care se
sic german se caracterizează printr-un limbaj încărreferă la vizitele efectuate la Roma, și la hotărârea sa
cat de conotații, simboluri, metafore, este evident că
de a pleca în India, cu o bursă, la filosoful Surendraaceste elemente vizează un cinematograf de poezie.
nath Dasgupta.
Dan Pița este unul dintre puținii regizori români, care
poate fi situat în această zonă. Mai mult, în filmele
amintite mai sus, am surprins anumite elemente ale
Romanul adolescentului miop. Conversiuni
acestui tip de cinema, care pot fi considerate ca făcând
parte
din arsenalul mijloacelor de expresie de sorginte
scenice
expresionistă.
Această „poezie a odiosului politic“ este
C.S.: Există o adaptare pentru scenă a Romanului adoprezentă
în
cele
două filme ale lui Dan Pița, ca și în
lescentului miop, (scrierea de fragedă tinerețe cu care
unele
filme
expresioniste
din epocă. E destul să aminGaudeamus formează un tot unitar: personajele revin
tesc
aici
de
Cabinetul
doctorului
Caligari, în care „odicu aceeași forță a vârstelor care se deschid amplu vieții
osul
politic“
este
ascuns
în
spatele
unei povești conși cunoașterii) după Ion Manoliu, în regia Dianei Ilifuze,
care
se
desfășoară
într-un
ospiciu.
Doar că în cele
escu, jucată la Teatrul Municipal „George Bacovia“ din
două filme românești, „odiosul politic“ se manifestă în
Bacău în stagiunea 2007-2008. L-ați văzut?
epoci diferite, care presupun contexte social-politice
M.M: Nu. N-am avut această ocazie. Din câte am citit,
și istorice diferite. Ceea ce este comun însă, e tocmai
însă, spectacolul Teatrului „Bacovia“ a reflectat doar
acest „odios politic“ redat printr-un limbaj ce vizează
perioada adolescenței lui Eliade, redată de autor în
cinematograful de poezie. În ceea ce-l privește pe Mirprima parte a romanului. Pe noi însă ne-a interesat
cea Eliade, este evident că acesta nu era străin de filodoar partea a doua a romanului, Gaudeamus, care
sofia expresionistă, deoarece mai multe din prozele
reflectă perioada studenției. Ar fi fost imposibil, în
sale sunt marcate profund de aceasta, care, precum
situația noastră, să filmăm și partea întâi a romanuse
știe, vizează deseori fantasticul, transcendentalul,
lui, fiind vorba, după cum am menționat, de un film
religiosul.
fără buget.
C.S.: În cadrul Anului European al Creativităţii şi Ino- C.S.: Cum ați ales echipa de actori?
vaţiei, Institutul Cultural Român–Lisabona prezintă M.M: Prima distribuție cu care am început să lucrez a
picat, după vacanța de vară din 2010. Era vorba de
în data de 21 aprilie 2009 A partir do adolescente
promoția care trecuse în toamna lui 2010 în anul trei,
míope, un spectacol de teatru-dans creat şi interprean terminal. Actorii mi-au declarat atunci că nu mai
tat de Romulus Neagu şi Graeme Pulleyn. Cunoașteți
pot filma pentru că au multe proiecte la teatru, iar noi
versiunea?
reușiserăm să filmăm în jur de 30 % din total. Mi-au
M.M: Nu. Am citit despre acest spectacol în care sunt
spus că au nevoie de o pauză de jumătate de an… A
îmbinate dansul, teatrul și muzica. Muzica este foarte
trebuit să iau o hotărâre fermă, pentru că trebuiau
prezentă și în filmul nostru, mai ales că însuși autorul
făcute filmări de toamnă și de iarnă, ceea ce însemna
descrie, printre altele, un personaj care este îndrăgosexact
jumătate de an. Toată trupa a fost așadar înlotit de o pianistă, aceasta interpretând la pian piese de
cuită
cu
studenții de la anul doi actorie. Din vechea
Chopin, Ceaikovski, Beethoven, Grieg. Va mai fi folodistribuție
au rămas doar doi: George Marici (intersită muzică de Verdi și, posibil, de Donizetti. De asepretul
personajului
Radu), care era deja absolvent al
menea, coloana sonoră va cuprinde și câteva melodii
secției
de
actorie
și
Tatiana Grigore, interpreta roluîn interpretarea unor cântărețe din Chișinău, dar vom
lui
principal
feminin
(Nișka), care încă nu terminase
folosi și muzică originală, semnată de tânărul compoliceul.
Ulterior,
ea
a
devenit
studentă la U.A.G.E, așa
zitor Radu Sanduloviciu, absolvent al Universității de
încât
am
avut
șansa
să
ducem
la bun sfârșit filmările.
Arte „George Enescu“ din Iași. În general, filmul are
Actorii au fost selectați în timpul probelor, după mai
la bază o formulă cinematografică proprie, toate elemulte încercări. Cred că i-am ales pe cei mai potriviți
mentele subordonându-se acestui tip de construcție
pentru personajele respective. Ca regizor, nu am avut
filmică.
îndoieli la acest capitol.
…și cinematografice
C.S.: Nu sunteți străin de Eliade în relația sa cu cinema- C.S.: Actorii au avut libertatea de a improviza, plecând
de la text, de a imprima propria viziune asupra persotograful. În volumul Poetica expresionistă în cinenajelor sau ați direcționat jocul/intrarea în rol?
matografie apreciați că filmul-controversat, de altfel
M.M:
În general, nu prefer formula transfigurării acto(al)- lui Dan Pița, Eu sunt Adam!…(1996), inspirat
rului
în pielea personajului, în accepție clasică, ci mai
dintr-o serie de proze ale lui Eliade, realizează „o psihcurând
le cer acestora să se pună ei înșiși în situația
analizare a societății românești din anii '50, punând
personajelor,
adoptând un comportament cât mai
accentul, s-ar părea la prima vedere, pe factorul ideonatural,
având
grijă însă de universul emoțional al
logic, firele duc însă mult mai departe (…).“ Menționați
poveștii,
care
trebuie
armonizat cu celelalte elemente
că, alături de pelicula Hotel de lux (1992), Eu sunt
filmice.
Am
urmărit,
desigur, ca acest tip de aborAdam!… „îl desemnează pe Dan Pița ca reprezentant
dare să asigure unitatea concepției filmului, care este
al cinematografului de poezie.“ O poezie a odiosului
politic – ca metaforă filmică? Cum comentați?
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întărită ulterior cu ajutorul montajului și al coloanei
sonore.

Povestea muzicală

le impună propriile puncte de vedere privind opțiunile
definitorii de destin, iubire, carieră, automodelare.
L-ați „văzut“ pe Eliade, ca personaj filmic, în ipostaza
tânărului artist de geniu, conștient de valoarea sa, care
îi atinge și-i transformă pe cei cu care dezvoltă relații:
de prietenie, de iubire, simplă colegialitate?
M.M: „Ipostaza tânărului artist de geniu…“ etc. ar fi linia
generală a personajului Mircea. Trebuie să recunosc,
însă, că am evidențiat și partea sa teribilistă, specifică vârstei. Este evidentă, desigur, în film, tendința lui
Mircea de a-i influența pe cei din jur, nu știu însă în
ce măsură îi transformă. Spre exemplu, asupra Nișkăi,
are cea mai puternică influență, însă în final o abandonează mediocrității, el urmărindu-și în mod egoist idealul, pe care îl dezvăluise celor doi prieteni de
la mânăstire: să devină erou! Cred că este o percepție
subiectivă a fiecăruia dintre noi, când atribuim toate
acestea autorului romanului, lui Mircea Eliade, și nu
personajului său. E adevărat, s-a scris că este un roman
autobiografic, dar dacă este să mergem pe această formulă, de ce nu am putea-o raporta și la celelalte scrieri
ale lui Mircea Eliade? Pentru că, și în celelalte scrieri,
autorul prezintă o lume pe care o cunoaște, o trăiește,
o lume care reflectă universul său propriu. În timpul
realizării filmului m-am gândit mai mult la personaj
decât la autor, chiar dacă am folosit în comentariile din
off unele texte din memoriile sale, pe când se pregătea
să plece în India, asta pentru a-i conferi mai multă greutate personajului și nu neapărat autorului. Am urmărit prin aceasta să modelez un personaj viu, care este
în același timp un visător, dar care însă își urmează
destinul într-un mod destul de pragmatic. Când este
vorba de un film de ficțiune, și nu documentar, datoria mea, ca regizor, este să întruchipez, împreună cu
actorii și cu ceilalți colaboratori, personajul, nu autorul romanului, povestirii, nuvelei etc. E adevărat, deseori autorul este confundat cu personajele sale. O spune
chiar Mircea Eliade, prin intermediul unui personaj
din Nuntă în cer. De fapt, acționând în felul lui asupra celor din jur, el își modela astfel propria personalitate. Spune asta în următoarea frază: „Nu contează
decât ceea ce ne poate fertiliza. Nici un om, nici un
peisaj, nici o carte nu mă interesează dacă nu mă sporeşte, unindu-se cu mine, ajutându-mă să devin mai
fecund, mai puternic.“

C.S.: Cum ați colaborat cu semnatarul coloanei muzicale
a filmului, Radu Sanduloviciu: ați imprimat o anumită direcție sau ceea ce se aude pe ecran este opțiunea
componistică strict a compozitorului?
M.M: Muzica realizată de Radu Sanduloviciu pentru filmul Fata cu ochi verzi este strict legată de concepția
filmului și a fost compusă în timpul colaborării noastre.
Ea vizează în primul rând același univers emoțional,
de care am avut grijă în lucrul cu actorii. Ne-am concentrat asupra temelor principale ale poveștii: iubirile
din tinerețe ale personajului/personajelor, nostalgia
după acele timpuri apărută mai târziu, imposibilitatea
de a reveni și a reînnoda ceea ce s-a pierdut pentru totdeauna, drama emoțională a ireversibilului.
C.S.: Textul lui Eliade reprezintă o sumă de întâmplări
al căror pilon central îl reprezintă tânărul Mircea în
relația cu sine însuși, pe drumul unui încrâncenat
exercițiu autoconstructiv și în relația cu prietenii: „aici
se află în starea cea mai pură și mai limpede exprimată suma de contrarii-în-armonie care compun personalitatea lui Eliade, definind-o totodată ca însumare exponențială a generației '27.“ (Dan C. Mihăilescu) De ce titlul Fata cu ochi verzi? Problematica pe
care ați abordat-o este mult mai complexă, ea nereducându-se doar la relația tânărului Mircea cu Nișka.
M.M: Prin titlul Fata cu ochi verzi, expresie preluată de
altfel din romanul lui Mircea Eliade, nu am avut în
vedere neapărat o persoană concretă, în cazul dat, persoana Nișkăi. Personajul Nișka sau Fata cu ochii verzi
este un pretext de care m-am folosit pentru a face o
incursiune în universul tinereții. Așadar. „Fata cu ochi
verzi“ este pentru mine o metaforă a acestui univers al
tinereții. Personajul Mircea face o incursiune în universul tinereții sale, din perspectiva scriitorului, prin
intermediul acestor „ochi verzi“, în care amintirile
lui se scufundă ca într-un ocean. Pe parcursul filmului, personajul Mircea apare în postura de scriitor al
acelei perioade, pe care o vede, repet, din perspectiva
momentului în care o descrie. Iar, dacă-mi permiteți,
eu însumi, prin intermediul acestui film, mă întorc
în timp, la modul imaginar, desigur, în universul propriei mele tinereți. Atunci când fiecare dintre noi avem
iubiri, speranțe, planuri de viitor. Încercăm să ne „con- Oglinda: personaj-martor, personaj-reflexie
struim“ pe noi înșine, aidoma celor din „generația ‚27“, C.S.: Monologurile pătimașe ale tânărului Mircea în
aidoma lui Mircea, care se află între dorința imperaoglinda din mansardă (filmările s-au realizat într-o
tivă de a-și urma „programul de destin“, pe care și l-a
casă particulară din Iași), promisiunile pe care și le
conturat foarte clar, și între oportunitatea de a rămâne
face lui însuși, renunțările pe care și le asumă, deciziîn zona unor relații comode cu cei din jur, care însă îi
ile voluntare al căror rezultat îl vedem mai târziu, în
pot diminua șansele de împlinire a acelui destin.
volutele de destin ale istoricului religiilor Mircea Eliade, în cariera internațională a acestuia, ne arată un
Pygmalion-Narcis tenace. Ați gândit o astfel de iposPygmalion vs. Narcis via Mircea
tază a personajului? Oglinda devine în filmul dvs. un
C.S.: Filmul surprinde coerent, prin decupajul fragmenteelement-reper de majoră importanță pentru confilor din textul sursă care reconfigurează la nivelul imagurarea personajului. La fel ca și în versiunea cineginilor și al poveștii de pe ecran concentrația narativă
matografică a lui Francis Ford Coppola, obiectul cu
a versiunii originale, tenacitatea tânărului Mircea de
conotații simbolice majore devine simbol aproape
a se substitui în ipostaza de Pygmalion față nu numai
metonimic. În pelicula regizorului american oglinda
de Nișka („fata cu ochii verzi“), iubire platonică de
exprimă relația profesorului Dominic Matei (intertinerețe, ci și față de ceilalți prieteni, cărora încearcă să
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de adevărată poezie vizuală: imaginile care reconpretat de actorul Tim Roth) cu dublul său-dimensistituie-ilustrează pasajele din roman devin mărtuune fundamentală pentru configurarea personajului.
rii-document. Ați ales textul lui Eliade și din aceste
În pelicula dvs. oglinda devine un personaj-confident
(monologul dispersat prin reflexia în oglindă, dialogal,
considerente, că puteți reconfigura vizual poezia unui
oraș în care și dumneavoastră, în viața cotidiană, vă
creează impresia unui partener de conversație sau a
regăsiți și care v-a reconfigurat destinul?
unui dublu) (al mărturisirilor pe care Mircea și le face
în oglindă, al deciziilor pe care acesta și le impune, al M.M: După cum am mai spus, alegerea romanului pentru
formulelor-sentință: heraclitiana „Totul trece!“ și versiacest film a fost motivată de evenimentele și de perioada descrisă: tinerețea, studenția. Perioadă pe care o
unea reconfigurată: „Totul trebuie să treacă!“–pe care
parcurg și studenții, tinerii actori din film. Într-adeați transformat-o în leitmotiv al filmului–, al întrebărilor pe care și le formulează-una dintre ele, obsevăr, mai multe pasaje descrise în roman au loc în Iași.
siv: „Cine sunt eu?“) și un personaj-martor (al repetaOrașul în care îmi desfășor activitatea profesională
telor întâlniri erotice cu Nonora). Oglinda este în verde câțiva ani încoace și de care sunt efectiv îndrăgossiunea dvs. o imagine-leitmotiv. Ce valențe ați impritit, așa cum sunt îndrăgostit și de București, unde am
mat oglinzii?
domiciliul de mai bine de douăzeci de ani. În această
ordine de idei, desigur că mi-a făcut plăcere să surM.M: Tendința de a „comunica“ cu imaginea sa din
prind aceste imagini ale Iașului, oraș încărcat de istooglindă face parte din aceleași gesturi teribiliste ale perrie, prin casele, mânăstirile, muzeele, parcurile sale, pe
sonajului, specifice vârstei. Personajul simte necesitacare publicul le va regăsi de data aceasta în contextea aproape disperată de a-și reconfirma mereu printul unei povești de dragoste. De altfel, o bună parte
cipiile de care se conduce, cu teama de a nu le pierde
sub influiența puternică a sentimentului de dragoste
a acțiunii romanului și a filmului se desfășoară în
de care este copleșit. Practic, el duce o luptă acerbă
București, unde nu am filmat niciun cadru. Locațiile
cu acest sentiment al iubirii, generat de frumusețea
pe care le-am găsit la Iași sunt foarte potrivite pentru
Nișkăi, din care motiv afișează deseori o atitudine iroperioada descrisă de Mircea Eliade: Bucureștiul aninică, de superioritate intelectuală, care însă nu îl ajută
lor 1924-28. Cu siguranță, mi-ar fi fost mult mai greu
nici atunci când se izolează în mansarda sa pentru o
să găsesc toate astea la București.
perioadă lungă. Iar după ce iese din autoizolare, odată C.S.: Unde încadrați racordul pe care îl faceți pe parcu venirea primăverii, și află de la Radu că Nișka s-a
cursul filmului cu universul lui Eminescu: secvențele
logodit cu fiul gazdelor „care o ținuse prizonieră“, este
filmate în Copou, statuia poetului, teiul, imaginea
destul de marcat sufletește, gesturile trădându-i sen„lacul(ui) codrilor albastru“ și a „nuferi(lor) galbeni“, o
timentele de iubire de care încă este copleșit. Ulterior,
superbă vedere filmată, vie, plină de culoare, cu trimifaptul că ia cu el, atunci când pleacă în lume, resturile
tere intertextuală la universul eminescian?
de țigară rămase de la întâlnirea lui cu Nișka și Bibi în M.M: Cercul studențesc din care face parte Mircea vine în
mansarda sa, arată clar că a fost profund marcat de dravizită la Iași pentru a participa la un congres. Cei doi,
Nișka și Mircea, vor neapărat să vada locurile încărcate
gostea sa pentru Nișka. Mircea duce cu el amintirea
acelei iubiri din tinerețe, gest care denotă faptul că ea
de istorie din urbea Moldovei. Acestea sunt descrise
chiar de Mircea Eliade în romanul său. Era firesc să filva persista multă vreme în sufletul său. Expresia „totul
trece“ sau „totul trebuie să treacă“, pe care o repetă
măm chiar în locațiile descrise de autor, chit că acestea s-au păstrat în foarte bune condiții, cu mici excepții.
de mai multe ori, are menirea să diminueze tensiunea
Într-adevăr, se resimte în acest roman de tinerețe al lui
interioară care îl stăpânește, din cauza iubirii pentru
Nișka. Este așadar o luptă a tinereții cu tinerețea, ale
Mircea Eliade înfluența scriitorilor din Iași de la acea
vreme. Autorul face referire și la elementele care reprecărei provocări sunt foarte greu de înfruntat. Oglinda
reflectă exact acest lucru. S-ar părea că personajul Mirzintă universul lui Eminescu, precum ați menționat
cea este învingător, el situându-se până la urmă deasumai sus, însă pe mine ca regizor m-a preocupat mai
pra acestor provocări. Așa să fie oare? Nu cumva este
curând să redau universul emoțional al personajuun laș, abandonându-și iubirea în brațele unui alt bărlui Mircea, astfel că ceea ce este legat de Eminescu în
bat pe care ea nu îl iubește, de dragul unor idealuri
film vine să completeze acest univers al personajului
filmului. Spre exemplu, apare la un moment dat un
egoiste? Aici se află contradicția acestui tip de persocadru cu bustul lui Eminescu, este vorba chiar de busnaj, pe care noi încercăm să-l descifrăm în filmul Fata
tul din parcul Copou, pe care eu nu îl folosesc pentru
cu ochi verzi. Scuza lui față de Nișka este să scrie un
a localiza istoric teiul lui Eminescu, despre care autoroman, prin care oricum își reconfirmă superioritatea
față de ea, masculinitatea ascetă, care îl „ajută“ să scape
rul scrie în romanul său, ci pentru a reda starea de sinde iubire! Care îl „ajută“ să depășească, de fapt, această
gurătate a personajului, de care este copleșit, aceasta
perioadă controversată: tinerețea! Despre asta este filînțelegându-se și din comentariul din off. Este vorba
mul nostru. Despre tinerețe și controversele sale.
doar de o „parafrazare“ a singurătății Luceafărului,
raportată la singurătatea tânărului Mircea, pe care el
o resimte în acel moment. Bustul lui Eminescu, așadar,
Iașul amintirilor
se justifică din acest punct de vedere și nicidecum din
C.S.: Capitolul XVIII din text, Iașul, în care autorul își
punct de vedere istoric, pentru că atunci când Mircea
exprimă entuziasmul pentru Țicăul lui Creangă, cimia vizitat Iașul, împreună cu cercul său studențesc, nu
tirul Eternitatea, ulițe, case cu cerdacuri, „teiul sacru“
exista niciun bust lângă teiul lui Eminescu. În situația
din Copoul lui Eminescu, strada Lăpușneanu conaceasta eu, ca regizor, ca artist, exprim cu ajutorul imastituie în versiunea dumneavoastră filmică o pagină
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ginii o idee, o stare sufletească și nu neapărat un fapt
istoric.

Obiecte cu conotații metonimice

C.S.: Ochelarii cu rame groase și multe dioptrii au devenit simboluri metonimice- în mai toate fotografiile, Eliade apare nedespărțit de cele două accesorii care îi definesc personalitatea. Preluarea acestora în piese de teatru
sau pelicule cinematografice ori documentare TV, care
îl au ca protagonist, nu este întotdeauna salutară. Cea
mai elocventă, în acest sens, este apariția actorului Hugh
Grant în filmul lui Nicolas Klotz, La nuit bengali, ecranizare a romanului Maitreyi (1988). Apariția tânărului
actor, în câteva cadre, cu pipa în gură, este una aproape
hilară- se vede clar că actorul însuși este stânjenit de
folosirea obiectului. Deși mesajul și trimiterea la aspectul biografic sunt clare, imaginea nu cadrează. În filmul
dumneavoastră, imaginea tânărului Eliade (actorul cu
trăsături adolescentine) trăgând din lulea este, de asemenea, contrastantă. Mesajul aici este mai degrabă dirijat spre sesizarea unei nuanțe de teribilism adolescentin ostentativ. De ce credeți că se optează pentru astfel
de detalii, chiar dacă, în contextul în care sunt inserate,
nu se armonizează cu detaliul biografic autentic? Să fie
o forțare, tocmai în încercarea de a exprima autenticul?
M.M: Nu vreau să polemizez pe marginea unor accesorii
folosite de Nicolas Klotz în filmul său sau de ceilalți regizori în filmele sau spectacolele lor, accesorii despre care
se stie că erau pentru Mircea Eliade indispensabile. Dar
dacă tot ați făcut legătura și cu filmul meu, vă pot spune
următoarele: Mircea folosește luleaua o singură dată, în
una din secvențele filmului, după ce o surprinde pe Nișka
împreună cu Gabriel, într-o seară, pe una din străduțele
orașului. Ea îl prezintă pe Gabriel drept logodnicul ei.
Luleaua pe care o folosește Mircea în secvența următoare,
când se întâlnește cu Bibi, prietena Nișkăi, la terasa unui
restaurant, este un detaliu cu ajutorul căruia el încearcă
să-și țină în frâu sentimentele de gelozie, care îl copleșesc
în acest moment. Este desigur un gest teribilist al tânărului student, prin care vrea să pară detașat, indiferent față
de gestul Nișkăi; filosoful impenetrabil, pe care lucrurile mărunte ale vieții nu îl ating. În scena respectivă se
vede însă foarte clar că personajul are emoții puternice,
exprimându-și nedumerirea față de alegerea, din punctul lui de vedere, nechibzuită a Nișkăi.
C.S.: De ce nu ați preluat-tot ca obiect metonimic (mai
ales că apare și în paginile textului ecranizat) ochelarii cu rame groase, care-l definesc încă din perioada
adolescenței pe „adolescentul miop“?
M.M: Este din același motiv, pe care l-am invocat în răspunsurile anterioare. În structurarea poveștii filmice
nu m-a preocupat să creez neapărat un portret al autorului romanului, ci o biografie emoțională a personajului/personajelor. Așa încât, pornind de la proiecția
conferită poveștii filmice și, în speță, personajului principal, nu a mai fost necesară folosirea ochelarilor. Ar
fi fost mai motivată folosirea acestui detaliu, dacă era
să filmăm și prima parte a romanului. Povestea noastră nu se concentrează asupra acestei particularități
a autorului Mircea Eliade, ci asupra controverselor
tinereții personajului Mircea.
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C.S.: Filmările de largă respirație în cadre naturale‒Iași,
Constanța, Roma etc.‒ aduc, pe lângă poezia imaginii,
un plus de autenticitate și de restaurare aproape documentară a unor ample pasaje din textul sursă. V-ați
dorit ca locurile descrise în textul ecranizat să fie cele
autentice sau vi le-ați dorit doar un suport imagistic
pentru povestea rescrisă pe ecran?
M.M: M-am străduit pe cât posibil să filmez în cât mai
multe locuri autentice, descrise în roman, însă în
același timp, imaginile care compun partitura vizuală,
chiar dacă unele din ele nu se regăsesc în roman, întregesc concepția filmului și asigură coerența mesajului.
C.S.: Sunete naturale (zgomotele orașului, ciripitul păsărilor în parcuri, sunetul vântului, lătratul câinilor, clopote etc.) completează atmosfera de poezie creată de
peisaje. Ați avut în intenție încadrarea filmului în linia
cinematografului de poezie?
M.M: Nu. Nu am avut în intenție plasarea filmului Fata
cu ochi verzi în zona cinematografului de poezie. Dar
faptul că filmul este o adaptare după o operă literară,
scrisă mai ales în perioada interbelică, presupune folosirea unor mijloace de expresie care pot face trimitere
la cinematograful de poezie. Consider că filmul „vede“
povestea într-o manieră realistă, însă nu se oprește la
acest nivel al realismului în accepție clasică. Întrucât
este vorba despre o poveste de dragoste, evident că
personajele au emoții, speranțe, visuri, îndreptate spre
viitor. Acestea au nevoie de un anumit limbaj filmic
pentru a putea fi redate adecvat. De aceea și în filmul
nostru sunt destule elemente care vin să evidențieze
această stare emoțională mai specială. Și atunci spunem, în atare situații: poezia imaginii, poezia sufletului, poezia viselor, speranțelor. Nu este altceva decât
o stare, pe care o poate avea orice ființă umană, când
intră în contact cu frumosul, cu esteticul. De aceea aș
spune că filmul Fata cu ochi verzi are multe elemente
din cinematograful de poezie, însă nu cred că face
parte integral din acastă categorie. Ca gen însă l-aș
plasa în categoria dramelor romantice cu elemente de
comedie romantică.
C.S.: O imagine poetică, sculpturală, marcantă vizual este
scena din primele cadre filmate în mânăstire (Golia)Nișka, cu fața încadrată în lumina naturală care intră
prin una din ferestre. Natura însăși, lumina naturală
și semiîntunericul s-au jucat pe fața și pe trupul personajului în decor, ca o „cameră-stilou“ pe care camera
de filmat pare doar că a fotografiat-o, că imaginea era
acolo, natural, negândită, nejucată. Ați gândit astfel
de secvențe sau ați profitat de ceea ce v-a apărut natural, în afara scenariului, pe parcursul filmărilor?
M.M: Niciodată nu m-am limitat doar la ceea ce presupune partitura literară a scenariului. Au fost și alte
momente de felul celor pe care le-ați amintit mai sus și
pe care le-am exploatat, fiind conștient de valoarea lor
artistică. Mă folosesc de fiecare dată de posibilitățile
suplimentare pe care le are locația unde filmez.

Poezia imaginilor–intertextualitate la nivelul
lecturii vizuale

C.S.: În câteva din cadrele filmate la Constanța, pe vapor,
când vedem un Mircea gânditor, o altă trimitere
intertextuală certă (dar nu citare cinematografică, în
HYPERION
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stilul lui Pedro Almodovar) este făcută la imagini din
filmul lui James Cameron, Titanic (1997), despre care
și scrieți în volumul citat: Mircea, singur, la pupa vasului care străbate valurile Mării Negre, face un racord
cu imaginea-cult a cuplului de îndrăgostiți din filmul
american (spațiul de joc, construcția vasului, poziția
personajului, mișcarea valurilor)–preluată, la rându-i,
din celebra peliculă a lui Leo McCarey, Love Affair,
din 1939 și remake-ul din 1957, An Affair to Remember, al aceluiași, dar preluarea lui Cameron este cea
care a desăvârșit, prin popularitate, secvența, transformând-o în una cult. Și în cazul filmului dumneavoastră, toate reperele semnalate trimit la povestea celebră.
Cum ați gândit-construit elementele de racord intertextual cu acele secvențe? Despre scena în care actorii își
deschid brațele ca niște aripi în fața valurilor scriați că
exprimă „o poezie a frumosului etern, care îi îmbie pe
cei doi spre a-i mistui (…) “ În filmul dumneavoastră,
personajul masculin, singur pe punte, pare jumătatea
unei fotografii rupte, din care lipsește imaginea feminină, dar imaginile par o de-construție a planurilor din
pelicula americană și o re-construcție a lor în versiunea
dumneavoastră. Ați gândit-o astfel?
M.M: Într-adevăr, cadrul respectiv este o „parafrazare“ a
imaginii cu cei doi îndrăgostiți de pe Titanic, doar că
acolo sunt ambii, aici Mircea este singur. În filmul lui
James Cameron, protagoniștii stau cu mainile larg deschise, înaintând în imensitatea mării, pe când în filmul nostru, Mircea ridică mainile imaginând o iluzie
a zborului, mâinile lui însă rămân la jumătatea traiectoriei celor din Titanic, ceea ce vrea să însemne că
el se duce într-o lume necunoscută, spre un orizont
cu multe enigme, care denotă nesiguranță. Iar faptul că îl vedem în cadrul de final din spate, proiectat
spre imensitatea mării, accentuează această stare și
totodată arată că el o părăsește pe Nișka pentru totdeauna, iar aici trebuie să înțelegem că se desparte
de tinerețe, trecând într-o fază mult mai responsabilă:
cea a maturității.

Detaliul semnificant

C.S.: Un alt element de racord intertextual cu pelicula
americană poate fi restul de țigară pe care Mircea l-a
strâns într-un plic, ca amintire a primei vizite a Nișkăi
în mansardă și pe care îl scoate acum, pe punte, îl
privește și-i soarbe parfumul, pentru a reînvia momentul amintirii. În filmul lui Cameron safirul supranumit
„inima oceanului“ este „detaliul semnificant cu rol de
cod“ din filmele expresioniste. Ați gândit astfel apropierea?
M.M: Am spus anterior că resturile de țigară le ia cu el
pentru a păstra vie amintirea acelor ani. Pe unul din
capetele de țigară vedem urme de ruj. Sunt urmele de
ruj de pe buzele Nișkăi. Este desigur un „detaliu semnificant“, inspirat mai curând din filmul lui Vong Kar
Wai, In the mood for love. În spatele acestor detalii se
poate ascunde un întreg univers. În cazul nostru este
vorba de universul tinereții. În filmul lui Vong Kar Wai
ar fi vorba de o memorie emoțională. Safirul supranumit „inima oceanului“ din Titanic reprezintă, de asemenea, acea iubire din tinerețe a lui Rose Dawson, dar în
același timp și a tragediei prin care a trecut. În final, ea
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îl aruncă în ocean, aducând astfel un omagiu celui pe
care l-a iubit și care s-a sacrificat pentru ea. Este, dacă
vreți, o terapie cu ajutorul căreia eroina se eliberează de
povara trecutului. Sunt chiar flatat că aceste detalii cu
semnificațiile lor pot fi raportate valoric la filmul nostru.

Corpul actorului și costumul.
Postmodernitatea costumelor

C.S.: Există pasaje în film când pare că limbajul costumelor nu este unul coerent-defilarea costumelor „de
epocă“, ilustrare a perioadei anilor '20, când se petrece
acțiunea, este întreruptă de apariții vestimentare insolite. Rochiile Nonorei, de exemplu, în care fata își face
apariția în mansarda lui Mircea, se pliază pe personalitatea voluntară a personajului, o reprezintă, dar
stridența discursului vizual și coloristic se încadrează
ca linie mai degrabă în „modernismul“/postmodernismul vestimentar al zilelor noastre. A fost gândit acest
contrast, în acord cu personalitatea fetei, pentru a i-o
sublinia?
M.M: În anii douăzeci ai secolului trecut s-a resimțit o
explozie de libertate în comportamentul femeilor,
inclusiv la nivelul vestimentației. Ca și astăzi, existau
persoane care respectau cutumele epocii, dar existau
de asemenea persoane, mai ales printre femei, care
aveau tendința să ignore convențiile. Am căutat să
subliniem aceste tendințe, adoptând o vestimentație
specifică epocii, dar în același timp recurgând la anumite stilizări, atunci când acestea sunt motivate.
C.S.: Care adaptări ale textelor lui Mircea Eliade vi se par
reușite? Ce apreciați la ele?
M.M: Mi-e greu să vorbesc din punct de vedere critic
despre filmele colegilor de breaslă. În orice caz am
fost plăcut surprins să văd filmele (și nu spectacole
televizate cum sunt ele calificate) lui Viorel Sergovici,
Domnișoara Christina și Șarpele. Este foarte bine creată atmosfera mistică prezentă și în scrierile lui Mircea Eliade. Nu m-au deranjat cadrele lungi, pentru
că ele evidențiau starea de incertitudine a personajelor, de confuzie în fața necunoscutului. S-a lucrat
foarte bine cu lumina, care ajută la crearea unei feerii
în Șarpele. În ceea ce privește La nuit Bengali în regia
lui Nicolas Klotz, surprinde mai ales prin contrastul
la nivelul mentalităților dintre cele două civilizații:
indiană și europeană. Nu m-aș încumeta să vorbesc
aici despre adaptările pentru teatru și totuși mi-aș
permite să spun că La țigănci în regia lui Alexander
Hausvater merită toată atenția, mai ales că acest regizor optează de fiecare dată pentru formule artistice
netradiționale. Iar despre Youth Without Youth al lui
Francis Ford Coppola aș spune că este un film despre
cunoaștere. Avem încă foarte multe lucruri de aflat
despre noi înșine.
C.S.: Unde încadrați demersul dvs. regizoral, pe lista realizărilor cinematografice?
M.M: Este un film cu toate ingredientele necesare.
C.S.: Ce alte texte semnate de Eliade v-ar tenta pentru a
repeta demersul exersat cu Gaudeamus?
M.M: Aș face cu plăcere un film după romanul Nuntă
în cer.
C.S.: Vă mulțumesc!
Martie-aprilie 2013.
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Scriitorul
- destin şi opţiune -

Recuperarea memoriei, înainte de toate, dintr-o pe4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, pririoadă mai veche dar şi mai nouă a existenţei noastre, eteni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om
m-a determinat să întreprind acest demers. Scopul lui şi scriitor?
este, mai ales, unul de introspecţie, de re/descoperire,
5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea libea acelor zone mai mult sau mai puţin cunoscute din bi- ră, constituie o mare problemă a lumii contemporane. În
bliografia unor scriitori contemporani… Cum scriitorii, aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăoamenii de cultură în general, s-au dovedit a fi în toate ţean şi scriitor, dintre scriitor şi putere?
6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din aceastimpurile avangarda prospectivă, credem că, în condiţiile de astăzi, o mai bună înţelegere a fenomenului li- tă perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română
terar 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
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Iulia Militaru s-a născut în 1978, la Bucureşti. A studiat medicina, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, din Bucureşti, apoi limba şi literatura română la Facultatea de Litere, din cadrul Universităţii din Bucureşti. Şi-a obţinut diploma de masterat în Teoria Literaturii, în anul 2006,
iar acum este doctorand în literatură română. Din anul 1999,
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este membră în „Societatea medicilor scriitori şi publicişti români”. A publicat mai multe cărţi pentru copii şi o carte teoretică despre poezie, Metaforic şi metonimic: o tipologie a
poeziei. În 2010, i-a apărut primul volum de poezie: „Marea
Pipeadă”, pentru care a primit premiile: „Tânărul poet al anului 2010” şi „Tânărul scriitor al anului 2010”, în cadrul „Galei
Tinerilor Scriitori”. Anul acesta, în noiembrie, împreună cu
Anca Bucur (poezie) şi Cristina Budar (grafică), va lansa cartea „Până la venirea apelor tulburi”, la Casa de Editură Max
Blecher. Volumul face parte dintr-un proiect mai amplu, fiind rezultatul colaborării celor trei, în vederea realizării unui
dialog între diferite stiluri, arte (poezie, grafică, video, sunet)
şi autori.
1. Îmi este foarte greu să accept că „destinul” ar îndeplini vreun rol în tot ceea ce are legătură cu literatura
pe care o practic. A fost de cele mai multe ori vorba de
„opţiuni”, de alegeri pe care a trebuit să le fac, mai mult
sau mai puţin plăcute.
Şi totuşi, trebuie să recunosc, acesta nu-i decât un
mod egoist de a răspunde la o astfel de întrebare şi de
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a mă aşeza pe mine, „scriitorul”, aşa-zisul autor al cărţilor care apar sub numele meu, în centrul lumii pe care o
creez. Nu, un răspuns sincer la întrebarea dumneavostră ar fi: nu este niciodată vorba de „opţiune”, ci doar de
o dorinţă care precede totul şi care îţi impune şi coordonează fiecare mişcare, fără să o ştim. Destin? Dacă vreţi
o puteţi numi şi aşa, dar cred că-i mult mai mult de atât.
Ea îşi alege singură obiectul şi te împinge spre el fără să
ai vreun cuvânt de spus. Nu ştiu dacă este înnăscută sau
dobândită. De fapt, nu ştiu nimic despre ea şi, de aceea,
e bine să mă opresc aici.
2.Debutul meu cred că s-a produs odată cu apariţia
cărţii „Marea pipeadă”, la editura Brumar, în 2010. Primele încercări literare? O să v-o povestesc chiar pe prima,
fiind destul de amuzantă. Învăţasem să citesc şi eram tare
fericită că nu mai trebuie să mă rog de unul şi de altul să
facă asta pentru mine. Aşa că, am început să caut câteva
poveşti care mi se păreau mie mai interesante, pe atunci.
Prima la care m-am oprit a fost „Tinereţe fără bătrâneţe şi
viaţă făr’ de moarte”, la sfârşitul căreia am fost tare dezamăgită. Nu înţelegeam de ce eroul a trebuit să se întoarcă.
Am suferit foarte mult din cauza asta iar, peste câteva zile,
m-am hotărât să schimb sfârşitul şi să salvez eroul. Aşadar, m-am apucat de scris. După ce am terminat, mi-am
spus: „da, trebuie să mă fac scriitor”. Poate că ăsta a fost
adevăratul meu debut, nu ştiu.
3.Am scris de toate, de la poveşti, la roman şi poezie. Uneori mai publicam prin reviste puţin cunoscute
în lumea literară şi mă întâlneam cu colegii şi prietenii
mei de la cenaclul lui C.D. Zeletin, organizat în cadrul
Facultăţii de Medicină. Apoi, am terminat facultatea, am
ajuns la litere şi am publicat „Marea pipeadă”.
4.Cea mai mare influenţă a avut-o asupra mea poetul şi
eseistul C.D. Zeletin. Apoi, un moment important, a fost
întâlnirea cu scriitorul Chris Tanasescu. Pe atunci, de fapt,
acum doi ani şi jumătate, nu cunoşteam pe nimeni din
lumea literară. Pe Chris l-am întâlnit din întâmplare, la
editura la care lucram. El a auzit că o să-mi apară o carte
la Brumar şi mi-a cerut manuscrisul să-l citească. Cred
că pe atunci, mai mult din curiozitate. Apoi, l-a citit, i-a
plăcut, mi-a spus că trebuie să-mi scrie cineva pe coperta
IV (că aşa se procedează pe la noi, altfel nu se uită nimeni
la carte) şi că, dacă nu am cine, mă poate ajuta el. Mi-a
dat şi câteva adrese şi mi-a spus cui ar fi bine să o trimit.
Astfel, m-am înprietenit cu el şi cu Raluca Tănăsescu, iar
„Marea pipeadă” a ieşit la lumină. Poate că altfel, fără ei,
nu aş mai fi răspuns azi la acest interviu.
5. Relaţia literaturii, şi implicit a scriitorului, cu realitatea socio-politică de azi este paradoxală. Avem, pe
de-o parte, discursuri de angajare a scriitorului ca cetăţean responsabil în treburile Cetăţii, acesta vrea şi trebuie
să militeze împotriva puterii legitimate şi a sistemului;
în schimb, pe de alta, ne confruntăm cu folosirea acestui discurs în scopul de a obţine sau menţine puterea: a
dărâma şi a înlocui, ori a legitima; deci a perpetua o altă
faţă a sistemului. Literatura devine astfel, doar un simplu
instrument de manipulare, angajată fiind în jocurile puterii (literatura în scop educativ şi de sensibilizare a conştiinţelor). Nici literatura estetizantă nu se abate de la acest
control. Oferită ca obiect frumos, opera este lăsată să fie
privită doar ca divertisment ales, ca lucru care îţi atrage
atenţia de la treburile „serioase” ale Cetăţii şi care, din
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acest motiv, trebuie marginalizat. În realitate, despre o
gândire cu adevărat liberă nu se poate vorbi. Ea nu este
nicidecum gândirea revoltată, ci gândirea care se plasează
în afara sistemului. Nici scriitorul, nici cetăţeanul nu pot
face asta, cel mult se pot revolta printr-un gest absolut
de autodistrugere. Îmi amintesc aici de cuvintele Angelei Marinescu: „Am trăit momente de extaz şi de prăbuşire fizică şi morală în timpul comunismului. Şi poate că
le-aş fi trăit şi le-aş fi trans-scris la fel în orice altă epocă
sau regim politic, dacă nu aş avea credinţa că sunt (eu şi
poezia mea) un produs strict al comunismului, leneş şi
carnivor, ca şi el, timid şi agresiv, ca şi el, profund imperfect căci profund imposibil şi aristocrat, deci cu tendinţa
de a se autodistruge, până la capăt, ca şi el. Iar aceste cărţi
ar putea fi o mărturi(e)sire.” Astfel, moartea este doar un
fenomen caracteristic oricărui sistem şi oricărui individ
din interiorul lui, care tinde să-l distrugă şi să se autodistrugă. Atâta timp cât literatura îşi va păstra caracterul paradoxal de mai sus şi nu va fi lăsată să devină un
fenomen colectiv (nu în sensul literaturii populare sau al
unei literaturi pentru mase, ci în direcţia anihilării individualismului excesiv şi a mentalităţii de supravieţuitor
– gloria pe care o va obţine după moarte, numele care nu
îi va fi şters din istorie, anxietatea influenţei), ea va menţine o lume şi o cultură a morţii, în care puterea reprezintă dorinţa supremă a supravieţuitorului. Indiferent de
ce spune sau pentru ce luptă (chiar şi pentru dreptate).
Fiecare scriitor este o mulţime, iar el trebuie să devină
un apărător al naşterii, nu al morţii; nu un supravieţuitor şi un producător, ci un născător. Operele publicate
ar trebui să nu mai fie semnate, ci doar dăruite lumii, cu
smerenie. În acest sens, între scriitor şi putere nu există
posibilitate de reconciliere. Duşmanul cel mai aprig al
literaturii, şi al artei în general, îl reprezintă politicul; cel
care este interesat să cultive nevoia de putere şi de progres. El nu poate să existe decât într-o cultură a morţii,
care este în acelaşi timp şi o cultură a schimbării din ce
în ce mai nestăvilite.
6. Literatura mileniului III – o literatură care nu mai
poate să ajungă la cititori decât însoţită de celelalte arte,
susţinută şi adusă în lumina reflectoarelor de către acestea; o literatură fără autor şi fără istorie. Din această perspectivă prefer să nu vă răspund la întrebare.
7. Cred într-un program al scriitorului. O nouă carte
o sa apară chiar anul acesta, în noiembrie, la Casa de Editură Max Blecher. Este un proiect la care am lucrat împreună cu Anca Bucur (poezie) şi Cristina Budar (grafică şi
lucrare video), având la bază un dialog între stiluri, arte şi
autori, care aparţin unor timpuri şi şcoli diferite – unele,
la prima vedere, incompatibile. Scopul este de a-i aduce
alături şi a contura pentru ei un spaţiu în care armoniile
şi împăcarea devin posibile.
Facultativ:

Vis 0

Într-o noapte, îi zbura prin cameră un câine.
S-a întors pe partea dreaptă,
S-a întors pe partea stângă.
Credea că visează,
Dar câinele îl muşcă de fund şi-şi luă zborul
Pe fereastră.
Bucureşti, oct., 2012
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Liviu GEORGESCU

ÎNLĂUNTRUL

Î

I
În jurul meu e o sferă, o coajă cu puf.
Alături, strugurii se coc pe funii, încet.
Înlăuntrul e plin de ceruri, iar mişcările clocesc
tumultul întunecat al învierii.
Nu se vede nimic.
Pleoapele se desfac cu greu.
Timpanele se răstignesc pe vibraţii
şi gândul odihneşte pe oase albe de îngeri.
Nimic nu scapă, nimic nu intră, totul stă în tot,
chircit în criptele punctului.
Nesfârşirea şi-a uitat unealta aici.
Limitele nu cedează.
Vameşi arhonţi nu iau vamă.
Dragoni zburători la izvoare
încearcă să desprindă jocuri de apă.
Sperietoare de ciori e pielea întinsă
înlăuntrului de granit.
Nu sunt hipodroame şi nici potcoave în iarbă
să vestească venirea.
Desăvârşirea există aici fără margini,
cum oglinda se vede pe sine.
Iar sinele vede totul, deşi fără ochi.
Ochii de afară, dacă există, nu văd nimic.
Pentru că de aici lumina nu scapă
şi aura nu bântuie,
pentru că vibraţia nu plânge
şi mirosul adulmecă vid,
iar zvonul, de-a buşilea, înconjoară sfera
în necunoscutul orbecăielii,
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unde
întunericul se uită lung în oglinzi de piatră
şi înaintează cu propria-i viteză dată
spre un orizont nevăzut.
II
Zidesc cu mine un gălbenuş limitat în atlazuri,
încerc zborul peste labirint, aripi de ceară
în cerul de ceară.
Şarpele se învârte pe arbori, crucea pe sămânţă.
Întrepătrunderi de lumi, în Interiorul învelit de
infinit,
netrăit, accelerat, încetinit, oprit.
O cădere îndelungată,
doar spre-năuntru, unde
cuvintele vieţuiesc libere, deşi urechi
potrivite nu sunt.
Unde
moartea e o umbră, unde nemurirea e o umbră.
Palmele aplaudă la unison, într-un sunet neinventat.
Penele bat nevăzut, una într-alta.
Într-o fărâmă zac strămoşii, îmbrăţişaţi la nesfârşit.
Zborul e cercul altei circumferinţe,
e circumferinţa altui zbor
irizat de şirul neîncheiat.
Piatra se freacă de lemn, lemnul de os, osul de cer,
scara se împleteşte, neîntrerupt.
Împrejurul se coace şi sâmburele prinde parfum.
Limitele se cutremură şi mişcările clocesc
tumultul întunecat al învierii.
Fotonii trec fanta şi apar altundeva.
În jurul meu e o sferă, o coajă de puf, crăpată
de vântul astral.

PE CÂMPUL DE LUPTĂ

Îmi deschid pieptul şi imediat răsare în el un uliu,
se repede înzecit cu ciocul de plumb
spre inima lucrurilor.
Le crapă şi le îndepărtează. Fărâmele se pierd
peste tot,
sunt tot mai departe de tine, de osul tău,
de visul tău absorbit în tot ce ai fost la-nceput.
Dacă amurgul îţi retează beregata,
în ea năvălesc armate
şi raze de pucioasă sfârtecă înţelesul
în creierul agonizând în ultimele vedenii.
Inima e smulsă din piept şi în locul ei
apare o mască, şi în locul ei apare groapă.
Soarele abstract şi negru se rostogoleşte
prin artere, departe de locul smulgerii.
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Ai grijă de pod, să nu se prăbuşească.
Dacă podul se prăbuşeşte apele
vor izbucni prin golul creat.
Iar cuvintele te vor despărţi de tine precum
şarpele, precum omul de femeia lui.
Dacă te vei afla pe câmpul de luptă
fereşte-te de emisarii zeilor.
Refuză-le darul. Nu te uita înapoi.
Păzeşte-te de lancea ce-aşteptă în umbră.
Nu da nume durerii. N-o acoperi de cuvinte –
astfel sensul e încolţit din toate părţile
până când vânătoarea şi duhul se lasă văzute.
Înveşmântează-ţi strigătul în tăcere.
Dacă te mutilează, lasă durerea să strălucească
în rană.

AŞTEPTÂND

Prin pietrele roşii sclipind în deşert
trupul meu trece cu aripi în nori
aleargă prin orizonturi mărite
se dezleagă de marile promisiuni
şi devine aer şi umbră.
Înaintez prin vise de apă, printre lotuşii vii
vibrând ne-ncetat
cu domuri de stele pe ochi.
Pe mâluri sclipitoare, prin grote luminate de
îngeri,
în vrafuri de puf cristalin în care dorm fluturii,
sufletul meu însetat de lumină
vine pe sănii prin nămeţii purificaţi.

NELINIŞTEA

În mine sunt cei mulţi pe fluvii şi mări.
Vin de pe ape şi vin din adânc.
Ambarcaţiuni lungi, cu capete de lup,
alunecă sub ochii mei, lent, sub ferestrele
larg deschise spre ţărm.
Voinţa, un copil încă viu, îmi cere întinsuri de
mlaştini,
corpurile abandonate,
sala populată de nenumărate şi fantastice oglinzi,
chipurile agăţate de gâtul meu aidoma unor şiraguri
din negrele perle.
Identitatea e un vraf de intenţii, caravane nomade
pulverizate-n reflexe şi refăcute în luptă.
În oglindă nu mai există imaginea mea
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iar
absenţa nu stă pe loc, se sparge în sensuri multiple –
seminţele sinelui, răspândite în oaze, aruncate-n
deşert.
Trăiesc în mine, în fiinţa înfiptă în toţi oamenii
- în vieţile lor străine -, într-un mod incomplet.
Amintiri, timp care mi-a aparţinut odată,
diagonală frântă.
Mă pierd într-o privire anterioară,
roată stricată spre mine însumi,
mă depăn ca un ghem multicolor – geneză destrămată
în ţesătura existenţei, croşetând cu intenţiile
altora.
Încord arcul şi săgeata lui trece prin mine şi
loveşte
ceea ce va fi. Sparge viitorul în muguri.
Şi peste toate, gândul rămâne liber.
Otrava înviată în el se transformă în sfânt.

NAŞTERI ŞI OSII

Îngerii stau agăţaţi pe crăci de lumină
cu trâmbiţele-nfipte în nimburi verzi,
timpanele se răstignesc în vibraţii,
în sunete vechi, în incantaţii.
Osii fixe învârtesc destinele fixe.
În luminişuri ciutele şi-arată zvâcnirea pe culmi.
O naştere prevesteşte ruptură şi urlet –
lepădare, scrâşnet şi fum.
Prevesteşte lănci şi coifuri de aur
trântite pe-ntinderea albă –
încleştare de forţe ce taie
aureole în aerul de gălbenuşuri şi har.
Limite înfloritoare sunt apele reci.
Gheţurile se pierd aburind în suflet,
se topesc sub respiraţia caldă
şi apele cresc cât dealurile, cât munţii.
Sufletul e liber, înoată cu moleculele oceanului
printre fiorduri, printre ferigile verzi din gând,
se pierde pe vârfuri înalte.
Cerurile se sparg lovite de zimţii păsărilor, de
zborul viu,
de ierburile înălţate şi argintii. Revelaţii şi negru
şi alb
şi
roşu şi tristeţe şi vişiniu
şi
trenuri de noapte în tuneluri de abur.
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Meteori cad precum o ploaie de naşteri
printre nori sfâşiaţi în dantele de sevă.
Măduvă în măduvă, îngropată în stâncă.
Aripi rotindu-se asurzitor. Vuiet de aripi.
Ciocuri, osii fixe, de os. Destine fixe, de carne,
îngropate în sferă.
Suflete vii şi libere.

ULTIMUL VÂRF

Sunt lucruri de care nu ştiu cum să mă desprind.
Sunt culori de care nu ştiu să scap
şi sunete care-mi intră în carne despicând-o
şi înflorind acolo tot universul.
Mă risipesc într-acolo, mă pierd într-o clipă,
mă zbat pe uscat
sub clopote stranii aduse de oameni
şi liniştea nu o cunosc,
suferind îndelung în forfota lungă, joasă şi pală,
a unei lumi născute demult, înafară.
Şi-apoi dacă scurm cu unghia-n trup,
se deschide o poartă umbrită de vis
şi cad egal în visul deschis pe trepte şi stânci
prăvălindu-mă veşnic,
luminate toate de sine. Şi forme străine
şi cunoscutele dansuri
şi sunete albe şi negrele vânturi,
sunt toate urnite către un sorb nenumit,
către un loc fără gânduri, spre o minte
fără dorinţă în somnul adânc,
unindu-mă iar cu memoria şi cu timpul venind,
dizolvându-mă în marea calmă şi-n ochiul nevăzut,
în flautul neauzit şi-n mâna nedescrisă,
stingându-mă în vârful îngheţat din care zboară
ultimele păsări vreodată.

DESFIGURARE

îngrăşatele flăcări strălucesc
prin galerii cu oasele celor dispăruţi
prin ochii lor înecaţi
agăţaţi în năvoadele de nervi
ale unor divinităţi străine
flăcări desfigurate reflectă raiul opus
înmulţite de privirile ascunse
şi deasupra ţipătul păsărilor marine
şi în adânc undele umflându-se
în vârtej
cară afară trupurile
celor care-au fost odată ca tine
te apleci să vezi
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şi nu recunoşti nimic

OAMENII NU MAI ŞTIAU

oamenii nu mai ştiu dacă să se închine zidurilor
sau icoanelor
au scormonit în ziduri dar de nimic au dat
au bolborosit imnuri şi rugi
dar în ele nimeni nu era
în ei nimeni nu plângea şi nimic nu cerea
ofilindu-se în crizantemele ploii
ridicându-se de-o şchioapă din pietre
şi căzând apoi în duritatea oarbă
în chitul vorbirii.
acolo se vor desface norii
şi rugina va curge cu oase înnegrite de îngeri
ofilită iarba în piept şi lanuri de maci obosiţi
oamenii nu mai ştiu dacă să se închine zidurilor
sau icoanelor
au scormonit în ziduri şi de nimic au dat
au bolborosit imnuri şi rugi
dar în ele nimeni nu era
în ei nimeni nu plângea
în plâns nimeni nu spera

FEBRUARIE

iarna mă caută, bate în geam cu oasele fluturilor
morţi,
bate în stele cu gândurile mele. e inima care bate
în pereţi
şi în uşi, e viscolul sentimentelor ieşite prin piele,
face ravagii prin casă, desprinde varul şi-l mestecă.
e vântul care mă caută şi bate în geam cu licuricii orbi,
bate în cer cu visele mele, sudoarea se prelinge
pe fălcile întunericului
şi ele se încleştează precum fălcile buldogilor.
e moartea care mă pândeşte în vestibul, sunt liliecii atârnând
de sunete,
sunt mângâierile tale neîncetate, pudrate cu lună,
moi ca mătasea broaştei, gâlgâind pe creştetul
meu.

CÂND SOARELE
SE ÎNDEPĂRTEAZĂ

soarele se îndepărtează fără griji şi fără speranţă
şi noi ne-am înfundat picioarele în arama lunii
cu capetele în adânc sub valuri
unde sepiile îi atrag pe cei slabi de înger
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şi putem spune că de-acum încolo numai fumul
mai poate vorbi
numai visele care-au fost odată vise
numai sufletele noastre golite
şi pârâul de sânge din spatele casei

ÎN PIRAMIDELE MORŢII

ziua se lungeşte înspre apus –
somnolenţă plutind printre flori
unde focul se întinde cu gât de vultur golaş
înspre noaptea ce vine
cu romburi se prăbuşeşte vederea
cu prisme se afundă auzul în piramidele morţii
dinspre mare vin mirosuri de alge – amintirile
celor înecaţi
o lumină gălbuie şi stinsă nu luminează decât
frica
ce nu se mai distinge de întuneric

ÎN AMURG

În amurgul trecutului, acolo unde fânul miroase
a dragoste
şi fumegă soarele ca o piele tăbăcită de animal
unde ulcelele devin transparente încât se văd
oasele eroilor desfrunzindu-se
aidoma copacilor nunţii luminând înteţite
cu focul de jertfă
apar figurile părinţilor
şi ai părinţilor părinţilor
până în hăul departe al sufletelor înălţate
la temeliile caselor
acolo unde umbra se zbate înlănţuită în oalele
pline
unde omul se zbate în porţi ferecate
şi scapă pe câmpii
cu orgi nesfârşite
şi de-aici mai departe
la cumpăna cerului
în apele vărsate de iazul din spatele dealurilor
prin morminte şi cântec şi suflete înălţate
toate formele lichide se varsă în mare
şi apoi în întuneric
în subconştient
cu sunete dezacordate
ce-şi caută un centru armonic
în amurgul trecutului, acolo unde fânul miroase
a dragoste
Poesis

Claudiu KOMARTIN

Casa rece

Am spus o dată, în șoaptă, și nu m-a auzit nimeni
am spus din nou și am văzut
farurile camionului apropiindu-se dinspre
capătul sudic al podului
am calculat că până jos este timp.
Am spus-o răstit și am izbit
cu pumnul în placa netedă în care mă vedeam ca pe
un schelet numai vene și așchii de os
între mine și tine spune drept îți mai pasă
m-am văzut ca pe o casă
rece în care nu mai ai de ce să te rezemi
și câinele a început iarăși să latre și
m-am gândit că dintre toți numai el.

O femeie în vârstă
dansând
pantoum pentru Alexandru Muşina
Orice ți-ar spune despre talent sau virtute,
Meseria asta nu se învață atât de ușor,
Repeta maestrul retezând cu mână sigură tija
Unei flori crescute din disperare, ghemuită-ntr-un colț.
Meseria asta nu se învață atât de ușor,
Nu te mira, e ca dansul, și cei ce nu aud muzica
Unei flori crescute din disperare, ghemuită-ntr-un colț
Nu știu că cea mai mică mișcare poate schimba totul.
Nu te mira, e ca dansul, și cei ce nu aud muzica
Nu știu dacă să-i creadă până la capăt pe cei ce dansează,
Nu știu că cea mai mică mișcare poate schimba totul
În fiecare din noi, iar legănarea asta nu se oprește mult timp.
Nu știu dacă să-i creadă până la capăt pe cei ce dansează
Decât aceia care-au văzut o femeie în vârstă dansând
În fiecare din noi, iar legănarea asta nu se oprește mult timp,
Până când îți găsești ritmul și suflul și mișcarea-ncordată
A mâinii, scriind insuportabil de greu și de blând.

Ce preţ pune lumea asta...

Ce preț pune lumea asta pe iconoclaști,
pe poeții nesăbuiți și sălbatici, Eugen Cioclea?
Aud că ai murit în mizerie, cerșind vântului de mâncare
sub cea mai singuratică stea.
(S-ar putea să fie o exagerare, s-ar putea
ca acum să vorbească de fapt spaima mea.)
Aș fi putut bate la ușa casei tale de dincolo de râu,
ți-aș fi putut spune că pentru mine ești
poetul care scrie cu pistolul la brâu,
cel de la care aștept cu înfrigurare poeme și vești –
frate cu nenorocul și cu rădăcina amară,
ai dat cu piciorul la compromis și la cacealma
și pe miniștri i-ai privit în ochi ca o fiară.
Sunt departe, atât de departe acum de palma
ta de bărbat curat și stângace,
și totul în jur s-a întristat deodată și tace.
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Cântarul asasinilor

La plecare în neagra lor misiune
asasinii KGB-ului
securităţii
erau cântăriţi
acelaşi lucru întâmplându-li-se şi la întoarcere
când
după ce urcau pe cântar
li se spune:
– Minus 30… 50… 60 de grame
în dependenţă de numărul gloanţelor trase…

Psalmul 666

Psalmul 666 spune:
Nu huliţi cifrele.
Cifrele sunt toate de la Dumnezeu
şi toate sunt bune.

Leo BUTNARU

Cu alter ego în avioane diferite*

Călătorim cu maşini diferite
urcăm în trenuri diferite ce merg spre acelaşi punct
însă la ore decalate
eu
şi
alter ego
luăm fiecare alt avion la zboruri diferite
ca să ajungem în acelaşi loc
unde să ne reunificăm:
bineînţeles
facem asta din mare precauţie:
de moare cumva unul în accident
măcar celălalt să rămână în viaţă.

* * *

Am fost prădat
însă nu sunt foarte amărât:
taina vieţii
şi a poeziei mele
nu o ţineam în portmoneu…

Motiv eminescian în parafrază

Ş-ai s-auzi cum iarba creşte... – mai ales tu
şarpe alunecător
ce eşti cu urechile chiar acolo
la creşterea ierbii...

Frig

A fost iarnă grea.
S-au văzut nevoiţi să scoată beţele din roate
şi să le pună pe foc.

În chip obişnuit

În fine
vine şi toamna pomului vieţii.
Totul se întâmplă în chip obişnuit:
pomul vieţii pur şi simplu îşi scutură frunzele
tot mai multe cu fiece zi ce trece
încât prin frunzişul rărit al pomului vieţii
se vede tot mai clar apusul
vieţii…

Între

Generaţia de până la noi
Generaţia de după noi.
Noi?...
Ca între pietre de moară,
Ca între perine de puf?...

Edificiu

El a zis:
E timpul să înălţăm etajul doi al dragostei.
Ea a răspuns:
Mai bine să-i mai întărim temelia.

Trecere

În despărţirea iubiţilor e
ca şi cu trecerea la timpul de iarnă: ceasul
se dă îndărăt cu o oră
în toamnă
în dragoste…
sau poate chiar îndărăt
cu un an-lumină…
(* Din cartea în pregătire „Cu genunchii pe zaruri”)
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Krista SZÖCS

mâna de copil

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
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
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 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
de aglomerația în fața căreia
toți încrucișăm picioarele
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
când cea mai bună modalitate de a rezista
e abstinența
când ți-ai propus să nu vorbești de bine
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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
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
xxx
pentru că prezența ta nu-mi va face niciodată bine
pentru că azi am scos capul pe geam chiar dacă nu am ținut
minte nimic din ce am văzut
pentru că m-am învârtit de atâtea ori
până când pe podea s-au făcut mici cerculețe din care nu
am mai vrut să ies
voi fi blocată în amintirea ta ca o păpușă în locul dintre pat
și perete
pentru toate astea m-am hotărât acum să las tot ce am –
părul, tatălui mereu absent
ochii, copiilor care m-au salutat scurt și de neînțeles
blugii, surorii care a așteptat mult să slăbesc
spitatelor, glanda asta care se mărește de fiecare dată când
uit
până la urmă am să las și mâna ta să treacă peste coapsele
mele
pentru că restul oamenilor nu-mi mai dăruiesc nimic
pentru că fundul meu se va fi transformat de mult în sculptura pe care ai voie să o atingi
(dacă între noi ar fi existat o mână de copil
sexul ar fi fost un exercițiu)
pentru că ai uitat ce voiai să spui
dar trebuia să răspunzi ceva
HYPERION
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am scrâşnit din dinţi am băut şi am plâns până mi s-a
buhăit faţa
până mi s-au îngroşat venele
până mi-au crescut aripi pe burtă
până mi-au apărut riduri si cearcăne
pana am făcut pungi sub ochii
pana am redevenit cel dinainte de scrierea acestui
poem

şi asta numeşti
tu ninsoare?

Sorin LUCACI

poemul fără
antecedente penale

nu-mi place să scriu poeme de dragoste
în care să contemplu la nesfârşit fesele iubitei
ca pe nişte manuale de artă erotică hindusă
şi sfârcurile ei ca nişte jetoane de poker
epiderma ei de tigroaică tânără în care se evaporă
apusurile
nu-mi provoacă repulsie dar nici exaltare
prefer sa mă păstrez pentru momentele când ne retragem amândoi
în anticamerele cu îngeri
nu le văd rostul unor astfel de poeme
şi nici despre mine nu-mi place să scriu
mă oripilează acest lucru
dar în acest poem o fac tocmai pentru că nu am nimic
special de spus
aşteptaţi de la mine vreo povestioară cu tâlc? vreun
text postmodernist?
vă spun doar atât
femeia vieţii mele îmi face ceaiul de fructe în fiecare
dimineaţă
şi seara tot ea îmi pregăteşte cina ca un cvartet de
coarde
nu poţi fi o iubită completă dacă nu ştii să faci nod la
cravata iubitului
nu mă asculţi, te gândeşti în altă parte
mintea ţi-e la dracu-n praznic
îţi spun
şi eu am plâns lângă paharul de coniac ieftin până
să mă las de băut
şi eu am descoperit ultima paradigmă a primei tinereţi
într-o cameră sordidă de motel
şi eu am luat pastille cu pumnul ca adolescentele sinucigaşe
şi eu am fost chiriaşul jovial al spitalelor judeţene
împărţind cu generozitate fiole de nefericire asistentelor cu nume de flori
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pentru tine aş fi fost în stare să incendiez guadalajara
aşa cum nero a incendiat roma
sau să ridic o moschee un taj mahal o burj khalifa
dar până la urmă o să-ţi cumpăr o pereche nouă de
ochelari din aceia cu rame cenuşii
şi dioptrii de rezervă pentru orice eventualitate
ştiu că de acolo de sus oamenii îţi par mai degrabă
mici cărăbuşi cu pene
nişte insecte pe care ai vrea să le striveşti cu coada
ochiului
pe sofaua din bucătărie răsfoieşti zilnic albumul cu
poze second hand după generatia anilor ‘90
şi de la un timp încoace trecătorile cerului îţi par mult
prea înguste
aşa era dragostea în ultima iarnă a mileniului trecut
un spectacol ieftin de pantomimă reflectat în lumina
unui şemineu
câteva mişcări de dans în faţa oglinzii de pe hol
doar ţie îţi plânge cerul pe umăr, îţi spuneam
doar ţie ţi se confesează iarna în paginile unei cărti
necitite
doar pe tine te cheamă un necunoscut dintre aşternuturi
şi ce rost mai are să strângem apa de ploaie ca pe o
licoare chinezească
pe care o adunăm în fiecare zi în oale de lut ars
în speranţa că se va preface în apă de izvor şi
ne va ajunge pentru câţiva ani
pentru cine încerc de fiecare dată
să inventez aceleaşi poveşti fără sfârşit
în care timpul îşi dezgoleşte lasciv umărul ciocolatiu
de nubiană
în care vieţile noastre se suprapun încet unele peste
altele formând interminabile
turnuri babel
peste sufletele noastre se lasă o ceaţă deasă ca o pâclă
ce nu prevesteşte nimic bun
doar muzica îngerilor răzbătând dincolo de ferestrele
îngheţate foşneşte între buzele palide ale dimineţii
iar femeia cu inimă de sticlă ţine
în palmele ei oraşul
în care cineva îşi amanetează iubirile
cerul ca un ins nevrotic când ne iubeşte când ne
urăşte
când ne priveşte cu indiferenţă
şi asta numeşti tu ninsoare?

Poesis

ci mângâind-o pe obrazul nostru palid
pe trupul-nveșmântat în frunze ruginii
și înadins cu grație alunecând
în șoapta râului sălbatic de cuvinte
eu nu înțelegeam atunci nimic
din ce-mi șoptea poemul meu cuminte
o catifea țeseam de umbre
sub cerul ce le desena în fuga lor
a nu știu câta oară ieșeam să le veghez
în cenușiul dimprejur presupunând absența
sau poate-un fel de locuire nicăieri
sub ceru-atât de liber din privire
care le desena-descompunea
dându-le viață în poemul meu mărturisire

Miruna MUREŞANU

Spovedanie II

stau într-un timp fără timp
scriu fără timp și nu știu până când
poemul meu pare un recviem
prin care se destramă culorile din vară
mă tem atunci că nu am timp
să țes din neuitare o margine – cărare
pe care să alerg cu mine înapoi
mă tem că nu ne-am recunoaște
eu și poemul meu copilărie
mă doare-atunci gustul rămas
al frunzelor din verile trecute
încât nu știu de timpul mă așteaptă
sunt încă jos pe-o treaptă și aud
cum Dumnezeu toarce lumina până când
prin hăul nopții cum o miere verde-nchis
văd podul casei unde m-ascundeam
s-ascult cum sufletul desprins de mine
curgea-ntr-un vis
un timp promis mă poartă înainte
printre cuvintele poemului – călătorie
pe care nici nu știu dacă l-am scris
câteodată mă trezesc bătând la poartă
la poarta-mpărăției Lui înaltă
cu îngerul ținându-mă de mână
zbătându-mă deasupra hăului atât de viu
îngândurat un râu fugind cu mine înapoi
nici nu mai știu
prin noaptea cum o miere verde-nchis
spre podul casei care mă așteaptă
să urc încă o treaptă
spre locul unde asfințitul pare o pajiște învinsă de nesomn
iar înlăuntrul ei doar plânsul verii ce-a trecut
e-atât de mult de-atunci nici nu mai știu
el avea ochii verzi și-atât de liberi
înfiripând visarea mea târziu
mi se părea atunci că orice zbor e-un cerc
în care păsările se petrec
în timp ce clipa devorează dansul lor
spre nicăieri ușor mi se părea
și atingând doar prin tăcere țărmul
dintre un asfințit și noaptea ce urmează
era-ntre mine și poem o rază
de liniște pe care-o rescriam prin el
fără ca cineva să o atingă în vreun fel

Poesis
https://biblioteca-digitala.ro

știam atunci că pot să-l chem
și mângâind în ochiul meu lumina
el devenea fereastră spre înalt
știam atunci că pot în ea să-l caut
lăsând absența celorlalți în urmă
precum un semn fragil ce nu se vede
și despre care-am scris atât de mult o Doamne
sau n-am scris mai nimic
și nici nu știu când semnul se va pierde
când nimeni nu mai vine și nicăieri nu pleacă
încearcă doar cu brațe lungi și oarbe
s-atingă sufletul nelocuit al clipei din poem
semn al unei liniști pe care-o tot rechem
din câte știu
eu și poemul meu târziu
precum o trenă semănând cu resemnarea
eram atunci o inimă între pereții lui
atât de vii
încât scriam pe toți pereții lumii cenușii
printre tăceri pe care le-am uitat demult
acum ascult doar inima bătând
între pereții lui la fel de vii
într-o risipă-n cântecul luminii
vibrând târziu în asfințit
cum aș putea să văd și cerul în sfârșit
odată cu înfrigurarea din Cuvânt
când Dumnezeu e câteodată
o apă nesfârșită prin care trec plângând
cu sufletul cuminte de copil
într-un contur fragil
la urma urmei vântul rătăcind
poate înstrăina un mal de altul
ca să le uite-apoi după o vreme
pesemne în oglinda rece-a unui râu
sau în cuvintele poemului târziu
acolo unde ceasul bate-n tâmplă
se-ntâmplă să mă-nvăluie încet un deal
pe care în final mi-l amintesc
după miresmele care îl povestesc
aici altundeva
și poate în memoria mea
într-o egală dulce armonie
cu poemul meu neuitare
cu poemul meu mărturie
în câteva cuvinte el poate reface tot drumul
ascuns de fumul vremii în uitare
trecând prin înserare și prin noapte
în câteva cuvinte el poate să fie
credința mea într-o rază de sus
de care Dumnezeu cândva cred că mi-a spus
Wildenau, Austria
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Nina VICIRIUC

CE O TOT PORT

Pe-această urîtă cu mine zi şi noapte netoata naibii se
dă în stambă
Şi doarme cu pămîntul în gene şi împotmolită în
smoală
Limbilor necunoscute de nimeni mă-ngînă pînă la
Brîu în jos e plină de fluturi ce i se tot încolăcesc în
poale
M-am săturat s-o tot port în spate face figuri vrea
mereu
Bărbaţi tineri cu care să se-mproaşte cu mături
Se ia la harţă din nimicuri cu şefii şi
S-adoarmă pe pajişti, mereu e bolnavă
Azi e de morfeu îmbrăcată cu negre sariuri
Mîine cine mai ştie ce-şi mai pune pe aripi
Stă mereu în preajma mea urîtă cu părul vîlvoi şi
Înflorată e purpura stranie din veşmîntul hai-hui
Îi ştiu prea bine povestea era o vreme cînd mărşăluia
c-o puşcă
Şi sacul cu merinde în spate se tot bătea cu-o armată
secretă
De mucenici zburători eeiiiii era atunci o vară fierbinte
Cu centura de siguranţă legată de sînziene-nflorite
Soldaţii zbierau ca să fugă din barajul de mine… dar
Mă despart în curînd de urîta cea cu cocuri de damă
Vrea doar hamburgheri din pui de mistreţ împănaţi cu
Cuvinte de miere unse pe blaturi de pajisti albastre
Vrea …dar ce nu vrea egoista şi muta dar în sf îrşit voi
Tăia aleea ce mă lega de rozele-i vene şi voi
Arde parcul cu distracţii de bîlci şi rotitoare iluzii
Saltimbancii şi clovnii vor fi ascunşi pe sub paturi
S-o vedem noi atunci pe urîta …unde-şi va mai
ascunde
aiurita făptură…

TĂRÎNA PATRIEI MELE

Adînc e săpat plugul în venele tale mărită istorie
Şi crîncen e vîntul ce bate mereu de la nord, în braţele
tot mai sleite
Pecingini de legi tot mai hîde-ţi străbat glia, atît de
străbună, ca
Pînă şi celebre lăcaşuri de cult se închină smerite
Mai urcă scara, mărită istorie a, holdei bătrîne
Şi-alungă neghina crescută pe chipul de pîine
Copii să-ţi legeni de-a pururiîn braţe cu domnii
Şi-adună-i din ţările ce te-au adus în ruine….
Înalţă în cînturi străbune dureri şi glorii şi vise
Cinsteste-ţi şi vinul şi vatra, din trupul tău sacru prin
teascuri
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Trimite pădurea să-ţi cînte restriştrea, prin pieţe cu
strasuri
Poporul să-l strîngi la un loc, ca pe vreme de ŞTEFAN
La creştet cu Prutul şi-n braţe, cu Tisa
Să-ţi smulgi de pe fruntea bătrînă crăiasă
Coroana de spini de tratate străpunsă
La YALTA, RIBENTROP, BRUXELLES
Îndelung ţi-au curmat şi trupul şi steaua
Smulgând bucăţi de ţărînă cu durere nespusă
Acum, însă-n, sf îrşit, este timpul…
Copii străluciţi să-ţi aducă şi ţie,
Lauri pe masă, aur şi pîine
Şi …. rîsul în casă

TU DOAMNE

Tu doamne, tot tăcut te plimbi, alene prin parcuri
Vai ce frumoase veşminte ţi-au cusut maicile
În timp ce se luptau cu dracii prin posturi negre de
Borş cu urzici şi legămînt de ne-atingere a bărbatului
Ce-l tot visau, erotism sălbatic, trimis la colţ de satan
Cel prea îmbiat de cucoane în sabaturi pe lună plină
Tu doamne, tot stai cu ochii închişi, te prefaci că
Nu observi că eu sunt tare atee, şi
Poftesc mereu la carne tînără, de bărbat viclean
Şi prepeliţe în post îmi servesc cu gura mereu nesătulă
Se spune că eşti tare bonom, bătrînel înţelept
Te-am văzut zugrăvit într-o haită de demoni, ce, spun
unii
Erau şi ei nişte blînzi îngeraşi, pînă cînd, trasnitu-i-au
gîndul
Că iadul e-aici pe pămînt, cînd tata-şi spinteca fiul şi
Fiul îşi taie pe mama şi bunica Ileana-i frecvent violata
Şi-n cruciade preasfinte, spintecat-au evreii
Dar şi raiu-i pe-aici, burduşit cu fete bălaie, cu braţe
ca şerpii
Ce tot din rai făceau parte săracii, cu dinţii căzuţi, că
Au tot muşcat merele Evei „sarmanii“, păcăliţi au mai
fost
Şi-au stricat inutil dantura, în loc să ronţăie şoareci…
Doamne, fii şi tu înţelept, mai taie din popii ce-i fără
de har, şi
Mai pustieşte seraiuri papale, tixite de aur în două, cu
sînge
Sodomele-s pline cu tichii de mătăsuri şi celebre desfrîuri
Trimite un semn din prea-nalta-ţi şi adulata virtute,
şi…
O turlă să-i pice-n cap lui satan cînd tocmai nechează
La braţ cu puterea…
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MĂRTURISITORI (3)

P

Preoţilor a toată ţara!

3. (Sofronie din Cioara)

Pe aceste drumuri, câte le poate cuprinde geografia terestră, oamenii umblă din loc în loc, unii iubind, alţii hulind pe
Dumnezeu, dar cei mai mulţi cu propriile lor vise într-o tărtăcuţă conţinând cam trei pounzi de creier. Creierul! Mirabila sămânţă în care universul se naşte şi moare odată cu
naşterea şi moartea fiecărui om! Forma cea mai înaltă a evoluţiei, cum spun materialiştii. Nimicul, cum o numesc nihiliştii. Sediul şi cauza tuturor suferinţelor. Pastă electro-chimică a unei specii, pentru că în acest terci se naşte gândirea
şi visul, ruptă de natură. Astfel cugetă Paul Bárányi ajuns
în zilele noastre. Dar până să parcurgă acest drum, iezuitul
se afla încă în Transilvania secolului optsprezece. Trăia în
bezna prin care se vede şi în păienjenişul diavolesc. Şi gândea atunci, în acel timp, că toate călătoriile terestre sunt doar
o minciună. O singură cale e cea adevărată, pentru care nu
ne pregătim niciodată de ajuns. În rest toţi paşii, făcuţi unul
la fiecare bătaie a inimii, nu nasc decât o zbatere a ochiului
între formele fizice ale lumii şi o zbatere a omului în ochiurile plasei a cărei ţesere diavolul poate că a început-o îndată
după căderea din Rai, păienjeniş care ascunde existenţa sublimă a divinului. E drept că mult mai târziu, când ajunse în
anii noştri, Paul Bárányi nu mai credea în diavol ca într-o
entitate, ci şi-a spus, minţindu-se, că timpul oamenilor nu e
decât dureroasa şi însângerata lor rupere de cosmos. Şi aflat
într-o altă civilizaţie, în altă etapă a înstrăinării noastre de
natură şi de Dumnezeu, într-o vreme în care diavolul şi-a
îndesit ţesătura, căci există, chiar dacă pare că nu este, simţi,
în viscerele lui îmbătrânite, greaţa şi spaima, încă mai acute
decât atunci când a fost prada netrebniciilor satanei. Teroarea stăpânindu-l, îşi dădu seama că e singur, că a purces la
drum fără fratele său Gavril. În acel ceas, aflându-se într-o
cameră de hotel, vru să se sinucidă, lovindu-se cu fruntea
de masă. Când se izbi, însângerându-se, Gavril Hevenessy
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apăru în capul mesei, trezit poate de acea pocnitură seacă,
de pistol parcă. Gavril dădu cu pumnul în masa lăcuită, spunând: Aici sunt! şi apoi aţipi. Paul s-a liniştit. Eu şi Gavril,
cugetă, suntem una şi aceeaşi persoană, ipostaze ale materializărilor ce sunt iluziile scornite de diavol şi totuşi părţi
distincte ale acestora, căci Belzebuth nu a putut lucra decât
prin puterea unor principii scornite, intelectualizare a emanaţiei divine a duhului şi fiecare om este o naştere de carne
prin care se încarnează un fals fundament, al satanei. Dacă
diavolul nu ar fi săvârşit această lucrare, atunci am fi toţi
oamenii ca unul, purceşi din unicul şi indestructibilul duh...
Pasionat de lectură, îndată ce Gavril apăru, Paul Bárányi
a umplut camera de hotel cu terfeloage. Cărţi, care mai de
care, ce îi dezvăluiau scrântirea omenească, smârcâita trecere de la cultura stărilor de conştiinţă la cultura ideilor.
Suspina. Vedea cum ideile se nasc acum din idei şi nu din
experienţa trăirii în lume şi în ochii săi lăcrimoşi se zărea,
ca pe un minuscul ecran parabolic, oglindirea entropiei ideilor – da, ecran şi oglindă, căci ochiul omului e şi reflexie,
dar şi reflecţie, e pelicula ce desparte, unindu-le, înăuntrul
şi afara. Ideile mureau, rupte de conţinutul lor real, înăbuşite de oxizii lacomi ai intelectului. Aceste metale rare şi
pietre preţioase, iată, îşi spunea Bárányi, pot fi mâncate de
rugină. Evoluţia e manifestarea ce se apropie de victorie a
lucrării diavoleşti. Evoluţia e devastare a desăvârşirii dintâi.
Evoluţia e forma prin care diavolul îşi desăvârşeşte lucrarea
distructivă. Tot ce evoluează, a fost prins în flagelul lucrării ucigaşului. Căci miezul e desăvârşirea, dar nu ştiu cum,
prin ce putere să le fi fost dată, necuraţii pot - dar oare pot?
se întreba Paul, căci mai credea încă în indestructibilitatea
desăvârşirii, care trebuie să-l fi precedat pe Dumnezeu şi
cosmosul, duhul fiind, de fapt, atoatenăscătorul, desăvârşirea însăşi în manifestare - necuraţii pot realiza electroliza
absolutului, dezintegrându-l. Oare cum pot viclenii să distrugă ceea ce este indestructibil? Ar fi vrut ca Gavril să-i
răspundă, dar Gavril dormea şi nici o mărturie nu a rămas
despre ce visa, dacă a visat vreodată şi somnul său nu era
altceva decât o fără dimensiune noapte, pe care noi, oamenii,
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ce nu ne putem închipui nesfârşitul, o numim abis de după
moarte, bortă a întunericului veşnic, sau cădere în plutirea
nezilei, în inconsistenţa fără ţel. Nu, gândea Paul, ori desăvârşirea nu este existenţa absolută, ce umple spaţiul fie că
s-a născut materia şi făptura, fie că nu, adică desăvârşirea
nu este fiinţa, aşa cum credeam, ori, dacă e, atunci puterea diavolească posedă aceeaşi natură absolută, nenăscută.
Nu pot însă crede în dualiatea bine-rău. Dar dacă e născută,
aşa cum mi se pare, prin ce a căpătat puterea diavolească
forţa de a des-fiinţa? La această întrebare se spune că Gavril Hevenessy s-ar fi ridicat din somnul lui pentru o clipă ,
ca şi când ar fi auzit o izbitură şi a spus: prin noi, oamenii.
Apoi adormi, fără alt gând şi fără vreun vis. –Viaţa lui Gavril
începe când deschide ochii şi sfârşeşte când îi închide, cugetă
Paul, fără să caute înţelesul vorbelor fratelui său întru Iisus,
căci le crezu doar o manifestare a nopţii ce bolboroseşte
când şi când, fără vreun înţeles. Paul nu ştia să asculte noaptea, să-i aştepte rarele vorbe din care se poate ghici ce se află
dincolo de pragul inteligibilităţii, în acea lume cu dimensiuni fără hotar, de care ne desparte ochiul, învăţat numai cu
lumina, o lumină care ne-a produs cecitatea, căci soarele e
plămădit de Lucifer, anume pentru ca noi să trăim în materie, făcuţi din ţărână şi întorşi în ţărână, ţărână pe care, orbi
de ochiul sfânt, nu putem decât, în clipele de supremă luciditate, să o punem la picioarele Domnului, incapabili să o
preschimbăm în Adam din Rai, să realizăm transcenderea
lucrării diavoleşti, pentru a ne întoarce starea la primordii.
Şi Paul nu ştia să asculte noaptea, fiindcă nu era născut în
acest tărâm al beznei prin care se vede, ci un venetic era
doar, nelegat prin sânge şi nume de acest petec de pământ
şi de cerul care-i stă deasupra; aparent, un loc ca oricare
altul, dacă fiecărui loc nu sângele şi numele i-ar da conţinutul. Sânge şi nume care sunt cordonul ombilical ce ne leagă
de cosmos, definindu-ne ca oameni ai Cerului şi în aceeaşi
măsură sânge şi nume ce ne definesc în istorie, în lucrarea
satanei. Acesta e motivul pentru care voi renunţa de multe
ori să mai înşir gândurile lui Paul Bárányi, un venetic, de
aceea neputându-l înţelege noi, care trăim în lichidul amniotic dintr-o placentă, nenăscuţi încă, asemeni unor fetuşi în
pântecul matern şi deci mai aproape de primordii, inconştienţi de separaţii şi personalizare...Măturând cu antebraţul
o carte de fizică de pe masă, Paul se întrebă cum ar fi posibil ca fotonii să trăiască etern, încât umplând odaia în care
se afla, aceasta să fie veşnic luminată. Îl cuprinsese spaima
pentru că fotonii sunt născuţi de o sursă şi pier instantaneu când ea se stinge, în vreme ce întunericul există. Ce
este lumina şi cine întunericul, se întreba iezuitul, tulburat, căutând să afle care din ele este fiinţa şi care nimicul.
Fiindcă dacă diavolul este cunoscut prin lucrare, iar Dumnezeu prin desăvârşire, atunci lumina, care e doar lucrare...
şi gândurile i se adânceau în visări pierite, căci venetic era
doar pe acest tărâm şi nu ştia...Sofronie, dintr-o ochire, a
tăiat acest nod al confuziei, când a trecut din Moldova în
Transilvania. Dar până la ceasul călătoriei sale mai e puţin
de aşteptat, iar până la ceasul călătoriei lui Paul Bárányi în
zilele noastre, mai mult va fi, de va fi...
Contele Kemeny Laszlo zăcea tolănit pe bancheta hinteului. Îl bântuiau fantasme fericite, cele aflate la limita între
gând şi vis. O! stare de semiconştienţă, hipnagogie cu ochii
deschişi! Tânărului conte porţile măririi i s-au deschis. Graţie numelui său, vechi şi nobil ca vinul Tokai. Era, de câteva
zile, guvernator al Transilvaniei – şi pe drumul întoarcerii
de la Viena, lăuntru-i fremăta. Onoare dorită, dobândită!
Da, prin numele său. Meritul abia dacă deschide porţile
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mărunte. Un nume nobil însă, dă în lături până şi porţile
cele mari ale Raiului. Poate acel cititor ce a gândit o clipă
mai devreme că porţile Raiului sunt doar cât o ureche de
ac, să aibă dreptate. Eu am spus mari, gândind cât sunt de
grele...Când trecu graniţa, Kemeny Laszlo nu văzu amestecul de întuneric şi lumină, urmat de bezna prin care se vede,
a Transilvaniei, căci contele nu avea mai multă sfinţenie în el
decât numai atâta cât să nu pară nesărat, întocmai oricărui
om normal, la o adică. Ca el suntem şi noi, eu, scribul şi tu,
iubite cititor. Ce ne deosebeşte de conte, e că noi nu avem
nume şi nici o poartă nu ni se deschide – nici măcar uşiţa
vreunui tainic alcov. Aşa că noi păcătuim mai mult în gând,
jinduind plăcerile lumeşti, pe când contele păcătuia cu fapta,
stând plăcerile la picioarele-i nobile. Vai nouă, sărmane vlăstare ale ţării proletarizate. Cum am putea noi creşte mândri
ca marchizii, când rădăcina noastră este proletară, căci toţi
cei nobili au fost stârpiţi de lupta de clasă? Vai nouă, stirpe
proletară!...Nu, contele nu văzuse bezna prin care se vede.
Pentru el ziua era zi şi noaptea, noapte. Oamenii nobili nu
recunosc că le e nobil numele. Sunt convinşi că mărirea ce
se prăbuşeşte peste ei, e urmarea firească a marilor potenţe
ce îi umplu: săgeata intelectului, gata de a fi pusă în arcul
pe care nu l-au folosit niciodată; plugul memoriei, care să
are un ogor pe care nu au călcat; suflul spiritului, care abia
de le stârneşte vreun vânt; răsadul creativităţii, pe care însă
nu l-au sădit. Kemeny Laszlo, conte, tolănit pe bancheta
hinteului, îşi număra în gând marile calităţi. Virtuale, ce e
drept, adică vise despre un viitor de mari realizări morale.
Dar pentru un nume nobil, virtualităţile sunt egale înflorii
şi viitorul este egal prezentului. Am spus că era tânăr, dar
nu e întocmai. Apucase pântecul să i se rotunjească, faţa
să i se bucăleze ca la îngerii îmbătrâniţi din pricina vreunui
gând necurat. Era rotofei, ce mai! Uneori, în rarele-i clipe de
nelinişte, se temea că seamănă cu Oblomov. Dar podoabele
firii, pe care şi le ştia în amănunt, îl fereau de mari fobii, sau
de gesturi necugetate. Nu era tocmai un optimist, dar nici
în ostentaţia negării nu cădea. Era nobil – şi atât! Îi plăcea
toropeala, dar uneori părea plin de energie. Avea, nici mai
mult nici mai puţin, treizeci şi doi de ani. Nu era bolnăvicios, deşi ai fi zis că e. Numai că persoana lui nu ne interesează, iubite cititor. Nu e bun de personaj în careta noastră, deşi ar putea fi. Dar pe scena evenimentelor ce vor fi
prezentate, el e guvernatorul, chiar dacă nu a guvernat vreo
acţiune. L-am putea lua drept unul dintre martorii istoriei ce va fi să înceapă, dacă a fi martor nu ar fi prea mult
spus despre el. Istoricii l-au numit “un vid de putere” – şi
acesta e numele cel mai potrivit lui. Nu e mai puţin adevărat că groful Kemeny Laszlo avea o conştiinţă. Aceasta se
afla pe banchetă, alături de el: iezuitul Emerich Pallovich,
cel excomunicat de vlădica Inocenţiu, din exil, pentru că
prea se amesteca în treburile eparhiei sale. Aşa era Emerich
Pallovich: un om băgăcios, iar acum şi bătrân, cu adevărat
bătrân, întocmai cum se spune despre unii oameni că sunt
îmbătrâniţi în rele (nu ca noi, între rele). Văzuse şi făptuise
multe în viaţa lui. Îl privea cu dispreţ pe contele Laszlo, dar
nu o arăta. De unde dispreţul? Pentru inocenţa acestuia, un
copil mare şi puhav, cu degete groase încinse de inele nărtoase, cu un crucifix de douăzeci de centimetri lungime, din
argint masiv, atârnat pe un lănţuc din aur, de gât, crucifix
care contrasta violent cu pluşul negru al hainelor sale, din
care se revărsau la revere şi mâneci dantele. Pallovich a fost
martorul multor evenimente, unora întorcându-le chiar el
cu cheia minţii mecanismul cu arc. Da, multe nu ştia groful, aproape nimic...Nici de tulburările produse de Visa-
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rion Sarai, Sântul, nici de vlădica Inocenţiu, nici de ruperea unirii în protopopiatele Sibiu, Făgăraş, Alba, nici de violenţele poporului la Reşinar, Poplaca, Birchiş, Sibiel, Orlat
sau Păuca. Nu ştia contele măcar despre evenimentele relativ recente, din 1748. Atunci, noul vicar general numit de
Inocenţiu, Nicolae Pop din Balomir, după ce delegaţiile ce
s-au dus să ceară întoarcerea episcopului acasă au dat greş
în misiunea lor, purcese spre Ţara Românească, să trateze
cu Grigore al II-lea Ghica emigrarea a doisprezece mii de
iobagi din Transilvania. Chiar el, Emerich Pallovich, a fost
nevoit să ia legătura cu prietenul său Anton Vărzaru, care
intervenind pe lângă domnitor, zădărnici demersul vicarului, căci “nu e momentul”, cum i s-a spus. Apoi, gândi Pallovich, mai persista acea revoltătoare cerere a românilor ca
ei să fie recunoscuţi ca naţiune. Românului, îşi spuse iezuitul, burta trebuie să-i sune, când şi-o atinge, ca toba, a gol.
Asemeni lui gândesc azi mulţi alţii încă în ţara noastră cu
două vlăstare: a proletariatului una şi alta a conducătorilor
comunişti. Căci nu mi-ar fi dacă doar veneticii ar gândi astfel. Dar să-i asculţi pe străini şi să le împlineşti voia, doar
ca să-ţi umpli unuia ţie buzunarele cu arginţi şi să-ţi ghiftuieşti burdihanul, nepăsător la gemetele poporului, chiar
dacă acesta e vlăstar proletar, nu-mi cade bine. Pe la noi, de
nouă ani rugineşte comunismul, încât pe afară e un noroi
feros, vai de tine dacă te-ai stropit din nebăgare de seamă
pe nădragi, că nu se mai duce, trebuie să-i arunci. Ori vai
de cel care crede în producţia autohtonă. Aşa mi-am scrântit degetul, tot apăsând un loc pe o cutie, unde scria “apasă
aici”, naiv ce sunt. Bine măcar că am ajuns să fim naţiune!
Vai nouă, vlăstare-ale ţării proletculte!... Fericiţi cei ca groful Kemeny Laszlo, pe a cărui faţă nu se citea decât inocenţă. El nu ştie, gândea Pallovich, măcar că imperiul se
află de doi ani în război cu prusacii, încât Transilvania va fi
în curând văduvită de plutoanele imperiale, singurele care
pot menţine ordinea aici.
Îndată ce hinteul trecu de poarta Albei Iulia şi au intrat
în capitală, în vreme ce groful Kemeny se cufunda în apa
parfumată a unei balii din lemn de stejar, anume strunjită
pe măsura lui, iezuitul Emerich Pallovich, Bătrânul, cum era
poreclit, se puse pe treabă, întocmind acte. Vom condamna,
spuse, viclenia nobililor unguri protestanţi, care se bucură
de revenirea românilor la ortodoxie, ştiind că aşa ei nu vor
mai primi drepturi politice şi sociale. Guberniul, Tezaurariatul şi Comanda militară să ia măsuri în forţă, pentru ca
toate lăcaşele de cult ortodoxe să fie date în mâna uniţilor.
Interzise părăsirea unirii: acelora care se vor face iar ortodocşi, li se va termina pâinea şi li se va jupui pielea. Ceru
ca toţi preoţii hirotonisiţi în legea ortodoxă în Ţara Românească şi Moldova, să fie urmăriţi, prinşi şi trimişi în ocnă
până la noi ordine, mai drastice, căci amănuntele vor fi
stabilite de el în viitor. Aşa începu prigoana. Încât în 1759,
când Maria Tereza dădu Decretul de toleranţă religioasă,
prin care cerea aceleaşi lucruri ca şi Pallovich şi care a dus
la acţiuni de jupuire a iobagilor, pentru care primea laude
Kemeni Laszo, crezându-se că el e artizanul reformei, spiritele erau deja încinse. Atunci, în 1759, s-a auzit întâia dată
de Sofronie din Cioara în toată Transilvania.
Oamenii mari trupeşte rareori sunt robiţi de Dumnezeu. Duhul sfinţeniei le e dat mai ales celor firavi. Puterea
fizică îl apropie pe om de titanii cei blestemaţi. Cu Sofronie însă nu se întâmplă aşa. Fu încă din pruncie dolofan, în
copilărie viguros, în adolescenţă vânjos, iar ca bărbat, oţelit. Şi cu toate acestea, nu se sumeţi din pricina puterii lui,
ci cugetul îi fu smerit de credinţă. Căpătă duhul şi ostene-
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lile schimniceşti: amândouă-s ale tale, spuse Domnul, ia-le,
bea-le. El le bău. Şi se retrase ca pustnic în munţi. Însă înţelese curând că nu-i era de stat. Dacă nu bătea zilnic măcar
zece leghe cu pasul, nu putea cugeta la cele cuvioase. Aşa
că se porni să hălăduiască de ici colo prin ţară. Într-o vreme
trecu munţii spre est, iar în una din zile ajunse în Valea
Sihăstriei, în Poiana Trapezei, unde isihaştii l-au ospătat
la masa dragostei. Se spune că aici, în vreme ce se împărtăşea din trupul lui Hristos, o namilă de urs coborî de pe
muntele Agapia în poiană. Rupse trapeza cu o lovitură de
labă şi porni după firavul Atanasie, cel cu barba sârmoasă
şi potcap de călugăr, care fugea zig-zag de frica fiarei, scoţând ţipete scurte şi aruncându-şi când şi când braţele către
cer. Dar tocmai când dihania era să-şi prindă prada, Sofronie îi ieşi înainte. Cuprinse ursul la pieptul său bombat ca
obcinele maramureşene şi când îl strânse, îl lăsă visător.
După care îl ridică pe braţe cu drag, ca o mamă pruncul şi îl
purtă până la marginea poienii, unde îl lăsă pe iarbă şi flori,
ca să-şi vină în fire. Avea şaptesprezece ani pe atunci. Străbătu poteci bătute doar de fiare, prin munţi, prin codri şi
prin alte ţări, tocind optsprezece perechi de opinci şi şapte
toiege de fier. Dormea pe unde apuca şi mânca doar când se
nimerea. Sofronie face parte dintre acei credincioşi care pe
meleagurile noastre au fost numiţi “materialişti optimişti”.
El cercetase întocmirea lumii, ba privind cerul cu aştri-i
luminoşi, ba scormonind în marne şi tufuri. A aflat astfel
cum se încheagă planetele din prafuri cosmice, mai mult
în bogata sa închipuire, decât din cercetarea-i pragmatică.
El construia cu mintea ipoteze, cărora pe dată le descoperea confirmarea, fie într-o Echinolampas transsylvanicus
dezgropată între Someşul Mic şi Almaş, fie într-un craniu
de cal nu mai mare decât unul de vulpe. Destul de curând
putu susţine că lumea evoluează într-un mod pozitiv, de la
formele inferioare de viaţă, spre cele superioare, se-nţelege.
Astfel se născu în mintea lui convingerea că Dumnezeu încă
nu există, dar că întreg universul evoluează spre a-l alcătui.
Materia se răceşte şi se dispersează, îşi spunea, adică merge
spre moartea fizică, însă, în timp, din ea s-a făurit instinctul,
intuiţia, apoi inteligenţa, conştiinţa, iar acesteia îi va urma,
fără doar şi poate, duhul, care în cine să încapă, dacă nu în
Dumnezeu? Atunci, spre sfârşitul tuturor pământurilor şi
stelelor, moartea nu va mai fi o problemă, căci Dumnezeu
se va înălţa în toată splendoarea şi va închega din trupul
său înapoi lumile, sau va face ce va voi să facă. Mai credea
că oamenii pot naşte duhul în ei înşişi, adică îl pot făuri pe
Dumnezeu o clipă mai devreme, înainte de sfârşitul absolut al materiei şi de aceea se pot ruga Lui. Uneori privea cu
îndoială o asemenea putere omenească, fiindcă, dar nu era
prea sigur, prin ea se tergiversa evoluţia, căci sfinţii molcomeau entropia. Toate acestea însă pot fi găsite de cititorul
harnic în orice compendiu al gânditorilor evlavioşi români
– şi nu mai insistăm asupra lor.
De la isihaştii Sihăstriei, Sofronie plecă, binecuvântat
de ei, prin Moldova, fără o ţintă anume. Ar fi spus că oriîncotro merge, tot dă de-o lavră, de-o mănăstire sau de-un
schit. Aşa a ajuns la Suceviţa şi întrebând monahii despre
pustnicii locului, fu îndrumat către Dealul Furcoiului, unde
avea drept sălaş un bordei ostenitorul şi învrăjbitul cu ispita,
cuviosul Isachie Sihastrul, cel care s-a nevoit ani fără număr
în codrii seculari ai Tecuciului, până când Dumnezeu i-a
dat puteri taumaturgice. Ziua şi noaptea sta cufundat în
rugă, iar mătăniile sale erau culesul ierburilor de leac. Sofronie se înfăţişă acestuia şi văzându-l cum se nevoieşte, scrijeli pe scoarţă de mesteacăn planul unei bisericuţe de lemn,
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care şi fu înălţată câţiva ani mai târziu, cu hramul Shimbarea la Faţă, după ce cuviosul adună ucenici în jurul său. De
pe dealul Furcoiului, bătând o lungă cale, materialistul optimist Sofronie ajunse în Vrancea şi vizită pe cuviosul Sebastian Sihastrul, care şi el avea de la Dumnezeu putere asupra bolilor. “Ce te-a mânat încoace?”, l-a întrebat pustnicul,
“căci nu te văd suferind”. “Căutarea”, ar fi răspuns Sofronie,
din câte se zice. “Caut să-l nasc pe Dumnezeu în mine şi
cred că mi-ar fi mai uşor, de i-aş vedea pe toţi oamenii sfinţi”.
Sebastian l-a certat cu blândeţe: “Caută, bate. Dar Dumnezeu nu e cel născut în om, pentru că El nu e născut”. “Aşa
cred şi eu, a spus Sofronie, că Dumnezeu încă nu e născut”.
“Dar el este”, ar fi spus sihastrul. “Şi asta cred, răspunse Sofronie, căci dacă va fi, e ca şi când ar fi fost dintotdeauna. Atunci
schimnicul i-a povestit cum numai câţiva ani înapoi, după
o luptă în care s-au ciocnit moldavii cu tătarii, l-a vindecat
pe hatmanul Sandu Şendrea de-o rană mortală. Aşa hatmanul a zidit biserica aceasta lângă bordeiul meu, din averile lui. “Crezi că s-ar fi tămăduit dacă nu exista Dumnezeu?”, l-a întrebat pustnicul pe Sofronie. “Cred că da, căci
Dumnezeu e născut în pieptul cuvioşiei voastre”, a răspuns
el. “Iartă-i, Doamne, rătăcirea”, îl binecuvântă sihastrul şi
ani îndelungi apoi îl pomeni în rugile sale. Sofronie ajunse
la Botoşani, în faptul unei seri şi intră în codrii domneşti,
unde avea mănăstioară ieromonahul Agafton, duhovnic al
sihaştrilor şi mirenilor, izgonitor de duhuri rele. “E un duh
rău în tine, care nu te lasă locului”, i-a spus acesta lui Sofronie. “Dacă-l vom scoate, te-ai putea aşeza ca frate la noi”.
Dar Sofronie nu a vrut, fiindcă duhul cel rău ce îl sălăşluia,
nu era necurat. “Să văd întâi lumea, a spus călătorul şi apoi
mă voi întoarce aici pentru alungarea acestui duh din mine”.
Şi a plecat către Ucraina, pe unde a rătăcit patru ani, cu
scurte popasuri ba la mănăstirea Medvedeski, ba în lavra
Pecerska. Apoi s-a dus la Athos şi o vreme a stat la mănăstirea Pantocrator, după care s-a întors în Moldova. Ajuns
la Horezu, vorbi cu Rafail Imnograful, marele caligraf, cel
care încă de la paisprezece ani, când începu să copieze cărţi
sfinte pentru nevoile bisericeşti, semna astfel opul: “S-a
scris de mult păcătosul robul lui Dumnezeu Radu Copilul,
sân răposatului robul lui Dumnezeu popa Dumitru ot Stânceşti sud Prahova, în sfânta Mânăstire Hurezi”. Se mai păstrează şi astăzi cincisprezece manuscrise dintre sutele caligrafiate de el. Rafail Imnograful îi dărui pelerinului o coală
pe care scrisese mărunt Apocalipsa. Sofronie o purtă la
piept, într-o teacă din piele de ied. Şi se îndreptă către Putna,
întâi la sihăstrie, unde vorbi cu Sila Ieroschimonahul. Acesta
i-a spus să nu-şi facă griji, căci fiecăruia Dumnezeu îi dă un
dar prin care să-L caute. “Mie mi-a dat darul să fiu iconom,
ţie pe acela de a umbla”. Însă câteva zile mai târziu, când
Sofronie ajunse la schitul Poiana Mărului, cuviosul Vasile
îl certă aspru, căci căutarea de unul singur a lui Dumnezeu
în pustnicie şi în pelerinaje stă în voia doar a bărbaţilor ce
au cunoscut viaţa de obşte, a ascultării şi binecuvântării, a
rânduielilor şi slujirii de Dumnezeu şi care apoi au urmat
calea împărătească a vieţuirii în doi sau în trei, pentru că
numai astfel slăbiciunile pot fi învinse, iar ispitele curăţate
prin harul lui Hristos. Atunci abia monahul poate să devină
sihastru, căci desăvârşirea lui e aproape şi se poate feri de
păcatele trufiei, slavei deşarte şi iubirii de sine. Şi cuviosul
Vasile îl puse să se roage cu el şi se rugară până când mintea îi coborî lui Sofronie în inimă. Atunci căzu în genunchi
în faţa sfântului Ieroschimonah, care adunase alături de el
ucenici din toate ţările române, din Rusia, Ucraina, Grecia,
Serbia şi de pe tot cuprinsul ortodoxiei, ca să-i deprindă
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rânduielile isihaste şi marea lucrare a sfintei rugăciuni. Vărsă
lacrimi amare Sofronie pentru viaţa lui netrebnică, pe care
abia acum şi-o vedea. “În cuviosul ieroschimonah am găsit
omul de mult căutat şi credinţa cea adevărată în ortodoxie”,
a spus el mai târziu. De materialism nu s-a lepădat cu totul,
păcătuind uneori cu gândul că nu alta s-a întâmplat, decât
aceea că Dumnezeu i se născuse în sân. Vreme de doi ani
a rămas la schitul Poiana Mărului şi pentru că îi era greu să
stea, umbla ba către Dălhăuţi, acolo unde a fost stareţ mai
întâi cuviosul, ba către Cârnu, ca către Răteşti, spre Ciolanu, Rogoz, Bonţăşti, Valea Neagră, Trestieni, adică spre
toate locurile în care ucenicii sfântului Vasile s-au aşezat,
ieşind ca nişte raze din soarele cel sfânt. După care părăsi
acele locuri, mânat de dorul casei, dar înainte făcu încă un
drum, spre ocolul Botoşanilor, la sihăstria lui Agafton, cel
care scotea dracii din cei posedaţi, unde îl rugă pe sihastru
să-l scape de duhul cel rău al peregrinării. Agafton făcu
slujbă, ţinându-l pe Sofronie sub patrafir. Citi asupra lui, cu
crucea în mână, din cartea cu cheutori de aur, înălţată pe
braţe în dreptul ochilor sihastrului de ucenicii săi, dar nici
un drac nu o zbughi din călător. Aproape de împlinirea exorcismului, Dumnezeu îl abătu în acel loc pe Sfântul Antonie
Sihastrul, Smeritul. Agafton căzu în genunchi, recunoscându-l – şi asemenea ucenicii lui: “Prea Sfinte, i-a spus,
te-am cunoscut în copilărie şi te ştiam de mult mutat în
ceata cuvioşilor părinţi”. Dar Antonie nu luă seama la vorbele lui, ci zise: “Cum scrie la Scriptură, cuvioase Agafton?
Voi vă închinaţi la ce nu ştiţi, noi ne închinăm la ce ştim.
Opreşte slujba, cuvioase, căci omul acesta nu are nici un
drac în el, ci doar un duh umblător dat lui de Dumnezeu,
căci mult va avea de umblat de aici înainte”. Şi sfârşind vorbele, Sfântul Antonie se resfiră în văzduh ca un glob de
păpădie, ca un vis de tinereţe peste anii trecători. Rămas cu
duhul umblător în el, Sofronie mai trecu pe la Sila, la Putna,
fiindcă primul acesta îi spusese că pofta de-a umbla pe
picioare e un dar. Aflând că drumeţul părăseşte Moldova
şi cunoscându-i cugetul curat, Sila îl hirotonisi preot, pentru a putea sluji duhovniceşte credinţa cea dreaptă. Astfel
se întoarse Sofronie în Transilvania, fără să-i fi pierit dorul
de ducă, dar cu mari răspunderi faţă de cei smeriţi. Cuprinzând un hram sfânt în el, nu mai mare decât o nucă – imagine poate a tuturor bordeielor sihaştrilor, a schiturilor,
mănăstirilor, lavrelor şi chinoviilor, ba chiar şi a stavropighiilor pe care l-ea văzut în drumul său – Sofronie percepea ca în vis satrapica beznă prin care se vede şi ceva din
păienjenişul diavolesc. Împilarea norodului, năpăstuirea
celor mulţi, urgisirea celor nevolnici, subjugarea celor umili,
jefuirea celor supuşi - de aici se trage întunericul Transilvaniei, îşi spuse în gând. Căci Moldova în vremea aceea mai
păstra ceva din consubstanţialitatea solară a uranicului şi
terestrului pe pământ, din timpul lui Ştefan Voievod. Austriecii nu o călcaseră încă, turcii nu au putut-o supune, ruşii
au fost opriţi s-o cucerească. Dar câţiva ani mai târziu, prin
jocul diplomatic, Austria o va câştiga şi grelele biruri puse
pe sihăstrii, pe biserici şi pe toate ctitoriile, mici sau mari,
au pustiit multe din ele şi multe lacrimi ale cuvioşilor au
curs. Din câte se ştie, de aici se trage prăbuşirea imperiului
austro-ungar, căci nu te pui de-a curmezişul celor sfinte,
fără ca Dumnezeul Oştirilor să nu-şi abată mânia asupra
ta. Vechile pravile au fost şterse de Curtea din Viena, privilegiile bisericeşti au fost sfruntate şi lăcaşele de cult cu
vremea s-au părăginit. În timpul când a călătorit Sofronie
însă, Moldova nu semăna cu Transilvania şi peregrinului
plin de duh umblător de Dumnezeu dat lui, i se crispară

Beletristica

ochii când trecu de pe un pământ despărţit de munţi şi de
soartă de alt pământ al aceleiaşi ţări. Sofronie ştiu că strălucirea Moldovei şi bezna Transilvaniei nu sunt ale luminii
şi întunericului pe care le văd ochii omeneşti, ce pot fi înşelaţi de lucrări luciferice. Ci sunt lumina emanată dintâi, o
dată cu întocmirea planului divin al Facerii, dar care ochiului omenesc sfânt, dar lipsit prin păcatul dintâi de har dumnezeiesc, i se înfăţişează drept beznă prin care se vede, iar
bezna oarbă e învelirea diavolească a acestei lumini...
În toamna anului 1756 Sofronie ajunse în Cioara, satul
său natal. În două zile drese acoperişul casei părinteşti, mai
propti streaşina cu doi pari, peteci şoprul, duse mârţoaga
tatălui său la potcovit, îşi alină cu vorbe bune mama gârbovită de munci gospodăreşti, cârpi roata ruptă de la car,
săpă o latrină şi-o acoperi pe cea veche – apoi se retrase
în pădure, pentru a pustnici. Deşi nu-i plăcuse ce a văzut
prin sate – ţărani storşi de muncă, împilaţi şi de nobili şi
de fisc – îşi spuse că asta e soarta iobagilor, să tragă în jug,
dacă nu au tăria de a se haiduci, ori de a pune mâna pe
seceri şi coase, ca să-şi taie până la os asupritorii. Dar mai
cu seamă nu-i plăcu bejenia iobagilor. De prin sate, familii
întregi porneau noaptea, într-ascuns, către munţi, pentru
a trece la fraţii lor din Ţara Românească şi Moldova. Adunau în căruţe puţinul lor avut şi cu teama jindarilor, călătoreau în grabă. Nu ne temem de jindari/ Până sunt garduri şi pari, cântau flăcăii, ca să-şi ascundă frica. Sofronie
încercase în câteva rânduri să-i întoarcă din drum pe bejeniţi, căci satele şi pământul Transilvaniei se pustiiau de
români, dar ei o dată porniţi, nici în ruptul capului nu s-ar
mai fi întors. “Bă ficior, hotărârea n-o fo uşoră”, i-a spus lui
Sofronie un bătrân. El privise şerparul moşului, bumburuzele şi ciucurii cămăşii, pieptarul, clopul cu peană, cioarecii şi opincile noi – era îmbrăcat de sărbătoare. Şi cântă
şi el cu flăcăii din Lăpuş: Că bine-mi taie cuţâtu/ Că l-am
ascuţit amu/ Pe tocilă la primar/ Să tai capu la jindar/ Că
nici jindaru nu-i de cer (fier)/ Să nu intre brişca-n el. Apăi
mai bine aţi scoate voi inima din ei, decât a vă lăsa sufletul
scos – spuse înainte de a se despărţi de bejeniţi.
În pădure îşi făcu bordei şi cu tăria pe care o dobândise,
putu învinge o vreme duhul umblător dat lui de Dumnezeu. Dar un duh necurat i se încuibă curând la sân. De
umblat ai tot umblat, îi şoptea duhul – mai cu seamă noaptea, când vroia să doarmă -, însă femeia nu ai cunoscut-o.
Iar când ochii i se împăienjeneau de oboseală, duhul necurat i-o aducea pe Gretel în vis, cu ochi albaştri şi păr ca
razele soarelui sfânt, retezat drept la înălţimea umerilor ei
rotunzi şi calzi. Gretel culegea ciupercuţe, ciup-ciup, iar
odată ajunsă în poiana în care dormea dezbrăcinat sihastrul, îi smulgea bărbăţia ca pe-o ciupercuţă, ciup şi simţind-o vie, şi-o arunca în decolteu, între sâni. Piei, satano,
sărea atunci schimnicul din picoteală – şi nici că mai dormea. Gornicul pădurii îl sâcâi şi el o vreme pe sihastru,
cerându-i să plece din poiană, până ce Sofronie puse mâna
pe-un brad, îl îndoi până ce vârfu-i atinse pământul şi îi
spuse cicălitorului: de mi-oi uita vreo clipă sfinţenia, ca pe
bradul aista ţi-oi îndoi oasele. Gornicul ocoli apoi vreo două
luni poiana, iar când călcă din nou acel loc, puse în faţa lui
Sofronie, de care se înfricoşase, o pâine cât roata carului, o
punguţă de sare, zece mere coapte în cuptor, cinci ştiuleţi
auriii fierţi în apă de izvor, o ulcică de lapte, o dărabă de caş,
un castron de frăguţe şi-o glajă de horincă. Sofronie dădu
o vreme târcoale bunătăţilor, căci, de, era pustnic, dar mărimii sale trupeşti nu-i priiau rădăcinile şi nici poamele pădureţe. Astfel îşi aminti vorbele cuviosului Vasile Ieroschimo-
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nahul: Înfrânarea se rânduieşte potrivit puterii trupeşti a
fiecăruia şi le dădu dreptate, fără a ţine seama că pentru
firavi erau ele dezlegare. Şi mâncă toate câte le-a adus pădurarul şi bău horinca. Înfrânarea care întrece firea e trufaşă,
gândi – şi nu se înfrână. Iar când gornicul mai trecea prin
silvă, drept răsplată pustnicul îi povestea peregrinările lui
prin sihăstrii şi descria feţele de smerenie întrupată şi neprefăcută ale marilor cuvioşi. Gornicul repeta din sat în sat tot
ce i-a spus eremitul – şi astfel Sofronie ajunse vestit. Curând
s-au adunat în jurul lui ucenicii – şi, ce e drept, mulţi dintre ei nu aveau chip de anahoret, ci bărbile le erau târsoage,
ochii cărbuni încinşi, braţele vânjoase, arma cu tărie, ca la
haiduci. Sofronie hotărî atunci să ctitorească – şi duhul său
umblător fu slobozit către pământurile de sus, spre Ţara
Moţilor, unde sălăşluiau vestiţi dulgheri, care să înalţe biserică de lemn în poiană. Bârnele de lemn au fost îmbinate şi
din capetele lor libere, tot mai scurte şi arcuite către streaşină, au luat naştere aripile bisericii. Stâlpii adunaţi în fruntarii prin pene unghiulare, au fost sculptaţi de măiestrele
mâini ale decoratorilor. Acoperişul de şindrilă tăia ca o
creastă de munte văzduhul, iar turla, spre apus, ca un pisc,
din baza evazată, se subţia treptat ca boldul, înălţându-se
între trilurile privighetorilor nevăzute, care urcau să cânte
la picioarele Domnului. Lemnul arcadelor dintre stâlpii
pridvorului, a fost meşteşugit traforat. Sub turlă, a fost întocmit foişorul, din care se putea vedea în mari depărtări. Înăuntru, bârnele masive de stejar, care susţineau laturile feţelor longitudinale, erau retezate înainte de naos şi pronaos,
în care trona, luminos, altarul. Meşterii au făcut lemnul bistru, înnegrindu-l cu funingine de fag ars. Aşa se născu schitul Cioara. Pelerinii nu au întârziat: veneau şi îi povesteau
lui Sofronie relele îndurate de iobagi pe tot cuprinsul Transilvaniei. Se plângeau de clericii uniţi, care au pus stăpânire
pe biserici. De protopopii uniţi, care îi aruncau în beciuri
pe popii ortodocşi, cu tot cu preotese şi prunci. Sofronie
se perpelea. Nedreptatea e a mai rea între relele toate, a
spus. Dar îşi ţinu firea până în 1759, când Maria Tereza a
dat Decretul de toleranţă religioasă, prin care ultimele biserici şi proprietăţi ecleziastice ortodoxe erau smulse spre a
fi date uniţilor. Atunci Sofronie porni cu ucenicii săi, toţi
şoimani curaţi la suflet, prin satele din comitatul Huneoarei. Miruia cu crucea drept în creştet sau frunte pe toţi popii
uniţi, ce îndată se lăsau de parohiile pe care au pus stăpânire. Mitropolitul sârb aflând, îl numi pe Sofronie “Vicar al
Sfântului Sobor din Karlowitz”. Schimnicul devenise apărător al ortodoxiei. Când sfârşi de gonit popii uniţi din comitatul Hunedoarei, se îndreptă spre comitatul Alba. Ucenicii s-au înmulţit, alcătuind o ceată de holtei nevlăguiţi de
muiere. Deşi nu aveau altă armă afară de cruce, toţi tartorii fereau din calea lor. Nu doar clerul unit, dar şi nobilii
unguri, au început să dea semne de spaimă. Mulţi s-au rupt
de moşiile lor, gonind noaptea, deghizaţi în ţărani, ba spre
castelul Huneoarei, ba către Sibiu, pentru a se feri de pericol. Dar teama nu îi părăsea nici în oraşe, pentru că garnizoanele imperiale erau împuţinate, la cel mult o companie,
din pricina războiului cu Prusia. Iobagii au căpătat curaj şi
ridicând sape, greble, seceri, furci, au lovit conacele boiereşti şi au pus stăpânire pe hambare, pe fâneţe şi codri. A
venit vremea să luăm înapoi toate câte ne-au fost furate,
spuneau, şi să fim domni. Nici popii ortodocşi nu au stat
mofluzi. Ridicând crucea, s-au aşezat căpitani în faţa mulţimilor. Să nu mai fie uniţi în ţară, cereau. Estimp contele
Kermény Lászlo, guvernatorul, se lăfăia în baia-i parfumată,
dar Emerich Pallovich veghea. E răzmeriţă, răscoală, zubarHYPERION
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lâc, apostazie, care a cuprins întreaga Tansilvanie, scria
împărătesei. Dacă nu se urgentează trimiterea unui corp
de armată, care să masacreze rocoşiţii, românii vor pune
stăpânire pe Ardeal. Dar nu s-a lăsat în seama armatelor
imperiale, căci ştia că sunt prinse într-o încleştare mai mare.
Îşi trezi iscoadele adormite. Pe locotenenţi îi chemă la ordin.
Avem prea puţină oaste pentru a realiza un carnagiu, le-a
spus, dar nici în defensivă nu putem bate. Aşa că, vajnici
soldaţi, operaţiunile militare să fie simple: prindeţi pe capii
răzvrătiţilor şi zavera se va stinge de la sine. Nu folosiţi
armele de oţel, decât numai dacă viaţa voastră atârnă de
ele. Altfel, în loc de sabie, tăiaţi cu viclenia, în loc de suliţă,
străpungeţi cu minciuna, în loc de glonţ, puşcaţi cu perfidia. Drept praf de puşcă, întindeţi uneltirile. Nu vă feriţi de
stratageme. Purtaţi cu voi tot câte două feţe. Conştiinţa să
fie întreagă în voi – iubirea de imperiu şi de Papă -, dar ca
vulpea şi şarpele fiţi în fapte. Dar noi suntem soldaţi, nu
iezuiţi, spuse locotenentul al celor douăzeci şi cinci husari,
Halmágy de Somlyo, şi onoarea militară ne cere să întâmpinăm primejdia cu pieptul. Întocmai am spus şi eu, căci
dacă veţi da cu capul înainte, o să-l spargeţi. Eu voi fi berbecul vostru în treburile largi, iar în cele mărunte vă voi da
alt cap, pe cancelaristul gubernial Săcădate, om ipocrit,
meşter neîntrecut al şolticăriei, amăgitor de rasă, potlogar
virtuos, calomniator genial, mistificator fără scrupul, mişel
învederat, mârşav şi nemilos, nelegiuit până la inocenţă –
şi întru totul supus nouă. Astfel plecară husarii, conduşi de
pieptul locotenentului de Somlyo şi de capul cancelaristului Săcădate, spre munţi. Cancelaristul auzise de marea
putere trupească a lui Sofronie. Dar ştia într-un sat un om
ce i-ar fi putut veni de hac. Într-acolo duse întâi oştirea. Şi
îl luă pe om. Caii fornăiau şi băteau din copite, înfricoşaţi
de namila ce se rostogolea pe lângă ei. Avea trupul lat cât
trei bărbaţi novaci şi spatele cocoşat. Din bazinul prea larg,
picioarele noduroase, strâmbe şi scurte, plecau crăcănate.
Ce să mai zic. Braţele nu-i păreau groase, din pricina lungimii, ca două odgoane. Când se grăbea, se arcuia şi sălta,
sprijinit cu pumnii de pământ, ca o maimuţă. Nu ştia să
vorbească. Scotea doar sunete guturale. Pe umeri, pe piept,
pe omoplaţi, pe pulpe, îi creşteau smocuri de păr ca o blană.
Şi de pe toată faţa îi năvălea spre glezne o barbă hirsută –
singurul semn omenesc la el -, încât numai ochii rotunzi şi
injectaţi i se vedeau pe obraz. Husarii se speriară, asemeni
cailor. Dar monstrul îi mânca din palmă cancelaristului
gubernial. Aveau o legătură tainică. Multe alte legături tainice se năşteau din slăbiciunea omenească. Juzi, gornici şi
ţărani desfrânaţi, iscodeau pământurile şi zilnic îi aduceau
veşti cancelaristului despre Sofronie, despre locul în care
se află, despre forţele de care dispune, despre oamenii ce-i
stau alături…După Hunedoara şi Alba, mişcarea lui Sofronie se întinsese în comitatele Zărand, Târnava, Turda, Cluj,
districtul Făgăraş şi scaunul Orăştie. Nobilii de pe tot cuprinsul Transilvaniei, se refugiau în oraşe, la Deva, Haţeg, Orăştie,
sau la grănicerii din Dobra, fug spre Arad, Bihor, sau trec
graniţa, care pot, în Ungaria, aleargă spre Aiud, Alba Iulia,
Sibiu, ori, cei din comitatul Târnava, se duc la Târgu Mureş,
Mediaş, Sighişoara. I-a ajuns şi pe ei foamea şi nenorocirea,
spuneau iobagii. Grofi, baroni, provizori, şpani, magnaţi,
juzi, dregători camerali superiori, se înghesuiseră în oraşe,
care nu-i puteau găzdui după rang. Emerich Pallovich plecă
spre Viena să ceară întăriri, căci deşi răsculaţii se declarau
supuşi împărătesei, Transilvania se putea rupe de împărăţie. Rămas de capul său, contele Kemeny Laszlo – degete
groase cu inele nărtoase – dă ordin să fie arestaţi (“arestu-
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iţi”) tulburătorii păcii. Puţinii oşteni de care dispunea
Comanda militară, fac raiduri scurte în care prind ţărani
(cosaşi fără vreo vină) şi îi aruncă-n ocne…În acest timp,
bruma căzuse în munţi, iar cancelaristul gubernial Săcădate, cu trupa-i de husari, înaintează lent către Sofronie.
Bruta cu aspect de maimuţă îi urma pretutindeni, băgând
oamenii în sperieţi. Iar când Vicarul Sfântului Sobor din
Carlovăţ lăsă oamenii câteva zile pe la gospodării să-şi vadă
de-ale lor, înaintea iernii, locotenetul Halmagy de Somlyo
căzu cu trupa asupra sa. Cancelaristul Săcădate rămase
călare la marginea taberei lui Sofronie, cu omul-maimuţă
la picioarele calului său. Husarii au dat iureş, lovindu-se cu
cei cinci ucenici rămaşi lângă schimnic. Nici gând să-i copleşească, mai cu seamă după ce Sofronie, tulburat, căci îi
venise în noaptea aceea în vis un călugăr urât în cap şi
picioare, pe nume Nicodim, să-i spună să se apere de trimişii Fiarei, ce vor sosi în zori, ieşi din bordei şi apucând
câte-un cal de sub burtă, îl zvârlea cu tot cu călăreţ în slava
cerului, slavă deşartă pentru acei războinici. Atunci Săcădate îi spuse maimuţoiului: acela e omul! Pocitania porni
către pustnic, legănată amarnic de mersul zvârcolit, cu mâna
stângă ce se sprijinea de pământ. Scotea gemete surde, de
leu muribund. Chiar zeii ce luptau alături de Sofronie, se
traseră speriaţi într-o parte. Ares încremeni, iar Pallas Atena
scăpă un ţipăt scurt. Artemis îşi scrânti degetul în coarda
arcului de uimire. Arhanghelii se răsfirară în văzduh, pe aripile lor nervoase şi de acolo priveau omul-maimuţă, făptura cu bale la gură şi ochi sângerii. Aerul se tulbura în calea
jivinei şi o învăluia bezna prin care se vede. Până când Sofronie să bage de seamă, fu lovit în creştet de un pumn noduros ca o ghioagă. Atunci, Arhanghelul Mihail îl prinse pe
schimnic de mână şi ca altădată pe Maica Precistă, Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioară Maria, îl purtă
două zile, cât dură drumul spre temniţă, legat fedeleş de un
cal, prin împărăţia morţilor căzuţi în chinul veşnic al osândei păcatelor: prefăcuţii, mincinoşii, delatorii, necredincioşii în Dumnezeu, călăii, torţionarii, defăimătorii numelui
Sfintei Treimi, administratorii, magnaţii, siluitorii, perverşii, femeile care şi-au lepădat pruncii, învrăjbitorii, ucigaşii,
bârfitorii, cei care s-au certat în biserică. Iar în iezerul de
foc, smoală, pucioasă şi răşină topită, ardeau politicienii
nepăsători la soarta poporului. Sumedenie de diavoli-fierari foiau în jurul lor, le smulgeau cu cleşti înroşiţi carnea
de pe trup şi în locul ei plămădeau carne neagră de drac.
Ce mai urlete sfâşietoare ieşeau din gura lor! Iar când erau
cu totul preschimbaţi în nichiperci, carnea de drac bolborosea pe ei, se beşica, se umfla şi se cangrena – ce usturimi!
– şi iar se preschimba în carne de om, pe care diavolii iar o
smulgeau cu cleştii. Aşa sufereau politicienii. Şi câte nu aş
mai putea povesti de acest vis (zicem noi vis, dar adevăr
era) al lui Sofronie, însă teamă mi-e să nu înspăimânt cititorul… Se trezi a treia noapte pustnicul, în beciul închisorii Bobâlna. Se aşeză în genunchi, cu faţa încotro credea că
este răsăritul şi repetă rugăciunea lui Hristos, până când
mintea i se uni cu inima. Nu se temea de călăi, nici măcar
nu gândise la ei, totuşi apoi spuse cu glas tare Visul Maicii
Domnului:
“Dormea Preasfânta Fecioară pe muntele Eleonului, unde
a venit Sfinţia Sa, Domnul nostru Iisus Hristos şi a întrebat-o:
-Maica mea Preasfântă, dormi?
-Fiul meu prea dulce, prea bune Iisuse, iată că am adormit şi am visat un vis straşnic pentru tine.
Iar Domnul a zis:
-Spune-mi, maica mea, visul ce-ai visat.

Beletristica

-L-am visat pe Pavel în Damasc şi pe Petru în Roma, iar
pe tine în Cetatea Ierusalimului, răstignit pe cruce între doi
tâlhari; cărturarii şi fariseii, necredincioşi foarte, te-au batjocorit, cu fiare te-au rănit, desculţ te-au judecat, în sfântul
tău obraz au scuipat, cunună de spini pe capul tău au pus, iar
unul dintre ostaşi cu suliţa în coastă te-a împuns, din care
sânge şi apă a ieşit; soarele s-a întunecat, luna în roşu s-a
schimbat, catapeteasma bisericii de sus până jos în două s-a
despicat. Întuneric mare s-a făcut peste tot pământul de la
al şaselea ceas, până la al nouălea ceas. Mi se părea că Iosif
şi cu Nicodim te coborau de pe cruce, în giulgi curat te-au
înfăşurat şi în mormânt nou te-au pus. În Iad ai coborât: uşile
cele de aramă le-ai zdrobit, zăvoarele cele de fier le-ai sfărmat, iar pe Adam şi pe Eva scoţându-i afară, ai înviat a treia
zi şi te-ai înălţat la Ceruri.
Iar Domnul a zis:
-Maica mea Preabună, adevărat vis ai visat şi toate acestea
le voi pătimi pentru neamul omenesc. Iar de va scrie cineva
visul tău şi-l va purta la sine, acel om va fi ferit de toată întâmplarea năprasnică, Arhanghelul Mihail va fi tot cu dânsul,
îndreptându-i calea orişiunde-ar merge. La Dreapta Judecată
se va afla în mila Domnului, iar la ieşirea lui din viaţă, mă voi
arăta lui împreună cu tine, maica mea. Amin.”
Detenţia lui Sofronie şi a ucenicilor lui nu dură mult. O
mie de ţărani din scaunul Orăştie, Abrud şi din comitatele
Zărand şi Hunedoara, au căzut asupra închisorii magistraturale. Soldaţii, neputincioşi să-i dovedească, nici nu au încercat să o facă. S-au aşezat în linie de bătaie în fundul curţii
închisorii, pentru a-şi apăra vieţile, la nevoie. Ţăranii însă nu
i-au atacat. Au spart temniţa şi i-au eliberat pe deţinuţi, apoi
s-au retras cu toţii către munţi. Era mijlocul lui februarie de
acum, iar cancelaristul gubernial Săcădate, când află vestea,
fu lovit de dambla, care nu îl părăsi mai bine de o lună. S-a
dus pe apa sâmbetei iscusinţa mea celuitoare, inteligenţa-mi
ipocrită, căci, iată, Sofronie se va răzbuna, spuse şi fără a mai
pune măcar şaua pe cal, îi sări roibului în spinare şi pe-aici ţi-e
drumul, se refugie în Sibiu. Fu bine primit. Un olăcar chiar
plecase după el să-l cheme, căci Pallovich îl vroia iarăşi prins
pe Sofronie…Când s-a întors din Viena la Alba Iulia, iezuitul s-a crucit de prostia guvernatorului. Cum să ordoni să
fie prinşi ţărani neînsemnaţi, ca să inciţi prostimea!, îşi spuse
el în gând. Nu! Există un singur plan bun: prinderea capilor
răscoalei, căci nu dispunem de forţe să o înăbuşim altfel. Se
îndreptă apoi către Sibiu, spre a ţine sub ochi Comanda militară şi ca să maşineze prinderea, iar, a lui Sofronie. Cei meniţi,
prin voia experienţei şi virtuţii să umble pe urma schimnicului, erau: cancelaristul Săcădate şi locotenentul de Somlyo.
Astfel că ei, primind ordin, au plecat iar spre munţi. Săcădate
întâi, deghizat în ţăran, pentru a înnoda iţele plasei. El porni
către Deva, frumoasa cetate, unde îşi avea oameni de taină.
Reţeaua de informaţii se activă la un simplu semn. Astfel
cancelaristul putea urmări pe o hartă a minţii deplasarea lui
Sofronie în Zărand. În acest comitat nu îl vom putea captura,
pentru că are prea mulţi adepţi, a trimis el misivă Comandei
militare. Între timp, mişcarea ortodocşilor crescuse ca puhoiul pe potop. Satele alegeau juzi comunali dintre ţăranii liberi,
după ce juzii ocârmuirii au fost alungaţi. Noii juzi cereau ca
satele să fie acceptate aşa cum au fost din moşi-strămoşi:
ortodoxe. Iar în unele comitate, districte şi scaune, dintre
preoţi sau dintre ţăranii vrednici, au fost aleşi capi locali ai
iobagilor. De la Sadu pornind, în toată Câmpa Transilvaniei,
în comitatul Turda, pe Mureş, conducea urdia Ioan Molnar,
care va fi cunoscut în istorie ca Popa Tunsu. Partea nordică
a Principatului se afla în puterea preotului Gheorghe din
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Abrud, împuternicit al lui Sofronie. Protopopul Iunon din
Sălişte, popa Nicolae Pop din Balomir, popa Ianeş din Galeş,
popa Ion din Aciliu – duceau după ei răzvrătiţi în contra uniaţiei. Transilvania se află în mâna răsculaţilor, a spus Pallovich. Îi ceru guvernatorului Kemény Lászlo să-şi folosească
puterea numelui nobil, pentru a urgenta primirea ajutoarelor
promise de Viena: un corp de armată, condus de-un general.
Căci mişcarea ţăranilor cuprinsese acum şi districtul Chioarului şi comitatele Solnocului Interior şi Dăbâca. Noi, ungurii, îi spuse cu amărăciune Bătrânul contelui, nu vom putea
ţine pentru noi Transilvania, dăruită nouă de împărăţie. Când
imperiul se va prăbuşi şi când nu vom mai putea unelti pe
lângă vreo mare putere, ne vom pierde robii şi toate aceste
pământuri, căci nu avem puterea de a le stăpâni şi a le face pe
veci ale noastre. Contelui Kemény nu-i plăcură aceste cuvinte
profetice. Amintindu-şi de numele său nobil, orgoliul îl făcu
pentru câteva zile energic. Degete groase cu inele nărtoase,
stabili întâlniri tainice, de care să nu ştie bătrânul pisălog şi
ceru ca toţi răsculaţii să fie capturaţi şi ucişi, fără deosebire.
Lui Sofronie îi expedie o scrisoare, care suna astfel: “Ştii tu,
sfrijitule, cum a sfârşit un răsculat ca tine, Gheorghe Doja?
După ce a trecut ţara prin foc şi sabie, când au venit armatele imperiale, a fost prins şi ca pe-un păduche ce era şi cum
eşti şi tu, l-au pus pe plita încinsă, pe un tron de fier înroşit în
foc, iar pe cap l-au încoronat cu coroană de oţel topită în flăcări. Carnea i-au smuls-o cu cleşti unşi în pară şi au băgat-o
în gura ortacilor săi, s-o înghită. Aşa vei sfârşi şi tu, prăpăditule!”. Mai departe, contele – degete groase cu inele nărtoase
– puse caligraful să copieze, cu mici modificări, din scrisoarea lui Tamerlan către Baiazid Fulgerul, scrisoare pe care o
adora. “Crede-mă, tu nu eşti decât o furnică, nu căuta să te
lupţi cu elefantul, pentru că vei fi strivit: porumbelului care
se împotriveşte şoimului i se smulge capul. Un tâlhar ca tine,
cum poate să se măsoare cu noi?”.
-Acesta n-o supt decât numa lapte de viţea de la naşterea
lui – spuse Sofronie râzând, după ce termină de citit epistola, semnată şi parafată: Kemény Lászlo, baron de Tămădău,
guvernator al tot Ardealul, al scaunelor săcuieşti şi săseşti,
supus plecat al Maiestăţii Sale Împărăteasa Maria Tereza din
Beci şi locţiitor al Tronului Buda…Pallovich este un trădător,
gândi contele după ce expedie scrisoarea. Lucrează cu sfertul de măsură, ca să acuze apoi c-am fi nevolnici. Din pricina
maşinaţiilor lui, voi fi destituit din funcţie, căci se va crede
despre mine: e un molâu guvernatorul…Dar după câteva zile,
când hormonii eliberaţi în trupul său de cine ştie ce conjunctură astrală propice sau nu se consumară, pe conte îl apucă
un tremur nervos. Cum de-a îndrăznit să-l înfrunte pe Pallovich, fie şi în ascuns? Dacă Bătrânul de află toate câte le-a pus
la cale fără ştirea-i? Şi oare ce-mi veni să dau astfel de ordine,
când lucrurile mergeau de la sine? Speriat, se retrase în odaia
cu balia scobită dintr-un trunchi de stejar şi se cufundă în
apa parfumată. Aici se poate respira în voie şi se poate visa,
gândi el, în vreme ce codanele îi masau gingaş muşchii deltoizi şi trapezi. Se bucura, căci prin clarul apei, scula lui flască,
ce se balansa ca un braţ de actinie într-un curent submarin,
părea cu mult mai mare.
La cancelaristul gubernial Săcădate veneau zilnic iscoade,
ce-i povesteau cam pe unde se află Sofronie. Îndată ce va
pleca din Zărand, vom ataca, spuse el. Îi ceru lui de Somlyo
să aştepte acea clipă propice, dar militarul, de curând înălţat
la grad de căpitan, dispunea acum de cincizeci de soldaţi – o
forţă. Cu aceşti mercenari, de mine instruiţi, aş putea cuceri
întreg Principatul, dacă nu ar fi deja cucerit – îi declară proaspătul căpitan lui Săcădate, după trei zile de beţie cruntă. CanHYPERION
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celaristul îl privi cu scârbă. Ăsta e omul cu care mă înjosesc
colaborând, cugetă el. Aş porni chiar în clipa aceasta după
capul rebelilor, se sumeţi de Somlyo. Nu e încă momentul,
spuse cancelaristul, căci Sofronie se află încă în Zărand, în
Zlatna, unde are adepţi, găzduit de Gheorghe Ciceon. Căpitanului mahmur, pus pe fapte mari, atât îi trebui să audă.
Nu-l pot suferi pe Săcădate, spuse de Somlyo soldaţilor şi
ei aplaudară, căci şi lor le stătea în gât cancelaristul. Săltă
în şa şi aidoma lui făcură husarii. După un marş forţat, în
care nu s-au odihnit nici noaptea, în zi de târg, când bărbaţii se aflau duşi la troc, de Somlyo asaltă Zlatna şi aflând că
Sofronie e la slujba din zori, asedie biserica în care se rugau
femeile, copii şi bătrânii. Să te predai, îi ceru pustnicului,
căci altfel vom pune foc şi vor muri oameni nevinovaţi. Vai
şi amar, căpitane, spuse Sofronie, ieşind pe uşile împărăteşti.
Înfricoşătoare pacoste ţi-ai mai agonisit, luându-mă cu tine.
Cinci husari ţinteau spre el cu durda şi alţi patru l-au legat
fedeleş…-Mi-aş dori să văd un om cu mintea limpede ca o
apă rece, spuse Emerich Pallovich, când află modul arestării. Îndată ce Sofronie fu capturat şi caravana lui de Somlyo
porni către Oradea, aşa cum suna ordinul unui plan de mult
întocmit, un împieliţat de copil, mânat de mumă-sa, porni
călare către târg, ca să spuie bărbaţilor ce şi cum. Aceştia
luară husarilor urma, iar vestea se răspândi curând prin toate
satele. De Somlyo, cu ochiu-i ager, văzu că fiecare copac era
un oştean ce-l duşmănea. Aşa că părăsi drumul Oradiei, ce
trecea prin păduri şi luă cap compas Alba Iulia. Nici aşa însă
odiseea sa nu dură mult, deşi calea părea pustie şi pietroasă.
Chiar şi ciulinii îi erau prieteni lui Sofronie, iar lui duşmani.
O ambuscadă aproape de Şibot, când avea Mureşul într-o
coastă şi nu putea menavra, făcu din husarii săi pedeştri.
Ţăranii le-au luat caii, săbiile şi bocancii, fără însă a le clinti
măcar un fir de păr în cap. De Somlyo se predase necondiţionat. Să spuneţi aşa guvernatorului, zise Sofronie, slobod,
să dea drumul la toţi arestaţii, altfel va fi bucluc. De Somlyo
ajunse, după trei zile de marş forţat, la Alba Iulia, în fruntea
unei cete zdrenţuite şi epuizate. Zadarnic e capul bun, dacă
braţul nu e oţelit – scorni Pallovich acest dicton în acea zi.
Panseul său ajunse celebru mai curând decât se aştepta, înfiorând pe nobilii unguri … Scabie şi rabie, înjură de Somlyo
milităreşte, când redeveni locotenent. Şi ajunse sublocotenent, când Kemény Lászlo primi următoarea misivă de la
Sofronie: “În ceasul în care D-ta vei primi această scrisoare,
îndată să pui pe picior liber pe cei prinşi”. Şi deveni căprar,
cu numele Nasolmyo, când se află că aceeaşi scrisoare sta pe
masa tuturor comiţilor supremi ai Principatului. Sunt căprar,
adică un fel de ţap ispăşitor, capo-ţapo, îşi spuse de Somlyo
cu obidă şi demisionă din armată, pentru a se face vânător
de recompense.
Dar cine ar putea povesti cu amăruntul evenimentele
acelor ani, petrecute pe tot cuprinsul Transilvaniei, pe când
Sofronie Mărturisitorul a purces în apărarea credinţei ortodoxe, iar oamenii, de-a fir-în-păr, l-au urmat? Ar fi nevoie
de o carte cât a lui Mallarmé. Căci ar fi să spunem ce a făptuit om cu om şi ce au făcut oamenii la un loc, ce s-a întâmplat sat cu sat şi ce a fost în toată ţara. “În acest an 1760, un
anume Sofronie, hirotonit preot dincolo de munţi şi numit
vicar al sfântului sobor din Karlowitz, ne-a băgat cu totul în
răcori, de a fost nevoie să fugim din moşii în oraşe, lăsând
conacele noastre şi averile pradă gloatei netrebnice. Nu am
crezut a se putea întâmpla una ca aceasta, de n-am fi fost noi
înşine înghiontiţi de spaimă să luăm drumul oraşelor cele lipsite de hrană pentru toţi câţi s-au refugiat în ele şi îngrozite,
căci nu au apărare. Ce am putea face noi, nobilii, care atâta

54

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

îndurăm de când Sofronie e stăpân pe Transilvania? De ar
da dumnezeu să vină armatele imperiale, atunci am încăleca
şi la adăpostul oştenilor cei viteji, ca alteori, am şti noi să-i
luăm în spăngi pe răsculaţi, de le-am împrăştia tot sângele şi
carnea peste arături şi-n păduri. Dar neapăraţi de nimenea,
cum am putea ieşi din bârlogul oraşelor, în care stăm înghesuiţi şi înfricoşaţi?”, scria comitele suprem al Turdei, baronul Huszár, unei rude de departe. Dar câte nu au gândit şi
au scris alţii! Încât dacă m-aş întoarce în timp, pentru a face
ca lumea să fie văzută prin ochii personajelor mele, aşa cum
am trebăluit de mult într-un roman, nu mi-ar ajunge viaţa
spre a sfârşi opul, iar istoria aceasta ar ajunge de râs, căci nu
mi-aş putea înfrâna pana să ia peste picior oameni şi dobitoace, cât şi pe cele neînsufleţite. Iacătă!:
În dimineaţa acelei zile răcoroase de munte, Sofronie se
trezi şi ridicându-se din patul său foşnitor de frunze, căscă
de-i trosniră fălcile. Apăi aşa se deschid chakrele, spuse apoi
unui haiduc de-al său, înveşmântat ca popii şi călugării, într-o
rasă neagră şi jerpelită, care îşi dezlipise pleoapele cu noaptea în cap pentru a urina, căci beşica udului sta să-i crape, de
la vinul băut de cu seară. Dar haiducul se prăvăli la loc în
aşternutul său de sub cer şi se apucă pe dată a horhăi ca un
mistreţ, căzut în somn de plumb, fără ca măcar să fi auzit
vorbele pustnicului. Acesta se scărpină prin claia de păr,
nepieptănat din veac, în scăfârlie şi îşi pipăi cu buricul arătătorului buba uscată pe care i-o făcuse un ciont al pumnului acelei jivine spurcate. Încă îl mai durea izbitura ce-o primise în cap de la omul maimuţă. De prinde-îl-voi, bine nu
i-a fi maimuţoiului, gândi Sofronie. Stătea în picioare, cugetând. Apăi aişti proşti ce mă împrejmuiesc ca ucenici, n-au
nici ştiinţă de carte, nici de umblat prin ţări străine, ca să-şi
înnobileze cugetul, n-au umblat, nici filozofie indiană nu ştiu.
O ţin tăt în rugi, de parcă rugile le-ar ostoi setea şi le-ar astâmpăra foamea. Şi zicând acestea, duse o damigeană la buze, să
vadă de o mai curge vreo picătură din ea. Ioc! Şi, apăi, tătă
Transilvania aiasta, zise atunci cu obidă, câtu-i ea de mare, îi
ca bou, care numa la bogat trage, iară la sărac stă. Mama lor
de bogaţi, că astăzi chiar i-oi prăji. Ia sculaţi, mă, că şi huhurezii sunt mai vrednici ca voi, strigă la ucenici. Aceia, cu tot
somnul lor greu, se treziră, căci Sofronie avea un glas mugitor ca buhaiul şi vuitor ca marea. Şi săriră ucenicii pe dată în
picioare, căci nu era de glumit cu stăpânul lor. Scribule, zise
Sofronie caligrafului său, ia colile cele nemţeşti, cerneala cea
ungurească şi cenuşa noastră românească pe care o presari
tu ca să usuci scrisul şi scrie, căci astăzi gânduri mari îmi trec
prin cap. Şi dictă până pe la amiezi, câte, nu le ştiu povesti,
căci le-am uitat pe când mă certam cu şeful la serviciu, bat-o
norocul de slujbă, că pe voi, dragi cititori, vă păgubeşte de
alesele rânduri pe care le-am scornit anume într-un ceas, iar
ceasul de acum nu mai e ca acela şi nici un ceas, când scrii,
nu e aidoma altuia şi-mi pare rău că-n biata noastră ţărişoară,
ca floarea de mândră, cum zice poetul, nu există scriitori, ci
numai slujbaşi. Întocmai mie, care din răul în mai răul slujbei şi din sărăcie în mai răul golătăţii, că nici acoperiş nu mai
am peste cap, încât vremii ploioase îi stau dinainte cu lighene
pe unde picură din plafon, nu-mi şede mintea să vă desfăt cu
poveşti frumoase, ci numai istorii scrise-adânc, grele de înţelesuri, fac, nici vesele, nici triste, cum e şi aceasta în care se
arată cum ne-au obidit neamurile şi cum ne-au vărsat sângele haram de vreme. Apăi eu tăt inventez, spuse Sofronie,
fiindcă am răgaz, nu ca tine. Slujba singur mi-am ales-o: zurbaua, tulburarea, răzmeriţa, zavera, apostazia, rocoşenia,
buntul. Când mă opresc din ele şi stau, apăi stau, nu ca tine,
care tăt ai de lucru şi-acasă, fără ca leafa măcar să fie de om,
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ca să poţi şi tu mirosi banul. De-ai fi dăştept, ai lăsa pârliţilor scrisul şi nu te-ai opri decât pus în catastifele vreunui vajnic partid, ai da cu tifla la toţi şi la toate…S-o spun drept,
nu-mi place să se amestece personajele în treburile mele, dar
cu acest Sofronie nu e de glumit. N-ascultă pe nimeni afară
de el şi numai după capul său trage. Aşa îl căzni pe bietul
scrib în ziua aceea, încât atunci când îi fu sărmanului să scape,
căzu de-a berbeleacul, ghemotoc, în iarba poienei. Nu mai
avem vin, spuse atunci Sofronie. Şi ar fi bine să lovim un
conac, unde vinul stă în beci, în buţi. Aşa încălecă în acea
după-amiază cu flăcăii lui şi se îndreptă spre castelul contelui Teleki…Dar, iubite cititor, acest Sofronie nu e Sofronie al
nostru şi nici istoria povestită nu mai e cea pe care o ştii. (Bine
măcar că am dreptate oricum aş scrie-o, căci istoria ce e, de
îndată ce faptul a trecut, dacă nu o scornire a minţii pe seama
întâmplărilor ce-au fost, scornire ce seacă adevărul, pentru
a pune în loc un sens, curată ficţiune). Aşa că, nu-ţi fie cu
bănat şi apelpisie, fiindcă scriu în cartea aceasta altfel decât
mă cunoşti şi poate altfel decât faptele s-au săvârşit. Precum
vezi, o clipă de tihnă iar mă îndeamnă să scriu aşa, însă nu o
voi face până nu m-oi îmbogăţi, ca să scap de sclavia slujbei
şi să-mi repar acoperişul – şi nu scriu astfel nu din vreo răutate, ci pentru că grijile nu mă lasă. Nu pot purta în minte
cartea ce-o întocmesc pentru tine oriunde aş merge, cum ar
fi trebuinţa, fiindcă necazurile îmi zburătăcesc gândurile şi
numai ţinându-mă de planurile mari pe care istoria deja le-a
săvârşit, pot duce la bun capăt azbuchea. Că nu e rău nici aşa,
ştiu bine, dar nici încântarea nu ţi-e pe măsura celei meritate
de tine în aste vremuri de restrişte Dar, în toate e un dar, drag
cititor, am vrut eu ca mărunta mea bucoavnă să urmeze întocmai planul istoriei celei mari, ca orice spicilegiu care se respectă, fără a presăra eu de la mine decât un pic de fantezie
în ea (piper, scorţişoară, caperă, secărea, cimbru şi alte mirodenii, toate câte se aflau în vinul băut de Paul Bárányi şi încă
pe atâtea). Dar aşa mă mână azi un dor de-a însemna ce-a
făcut Paul în zilele noastre, încât las în plata Domnului, pentru o bucată de vreme, şi istorie şi structură. Descurcaţi-vă,
dar, cum puteţi, în buchile aistui taftolog, că mie mai mult
decât a mă bucura de ce scriu, nu-mi pasă. Iar pohta, cum
mă înverşunam deunăzi să spun, ţine loc şi de vânt pe arşiţă
şi de sete pe zăpuc şi de alinare-n pribegie. Doar Maica Domnului să ne ajute, că în rest toate-s bune, oricât de vechi ar fi
– încât nici nu te mai socoti de-a lor zădărnicie şi crede în
sufletul nemuritor, că altă cale nu este. Paul Bárányi, după ce
se avântă precum Ildirâm printr-un fir al păienjenişului diavolesc, năpustindu-se într-un nod al acestuia, se regăsi, uimit
peste măsură, în zilele noastre. Noroc cu Gavril Hevenessy
– care cine oare o fi: martorul cosmosului, neagra doamnă
Miriam cu benzi încinse de dinam, simbolul nocturn şi somnolent al actualei Manvantara, virtualitatea în letargie a universului, principiul absolut în descompunere al lumii?, se
întreba Paul Bárányi – noroc cu Gavril, căci altfel Paul s-ar
fi sinucis. Când Gavril se ivi în capul mesei din camera hotelului, atât spuse: mai am ceva piaştri! şi gândul suicidului se
dărăpănă în mintea lui Paul, aşa cum s-a prăvălit Lucifer din
înalturi şi cum se surpă diavolul şi se pulverizează când e
atins de rugi către Domnul, care îi sunt vrăşmaşe Vrăşmaşului. Piaştri, piaştri, piaştri! – spuse cu o poftă mângâioasă
Paul. În piaştri este adunată, precum burduşite în burduful
lui Eol vânturile, întreaga senzualitate a lumii. Ei sunt speranţa, ei sunt viitorul, ei sunt singurii rămaşi în cutia Pandorei, căci toate celelalte s-au pierdut. Şi având piaştri, Paul
Bárányi se apucă de ctitorit: o vilă mare într-un cartier
neo-burghez, cu poartă telecomandată, ca s’ intre Mercede-
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sul fără stop, cu salon în subsol, ca să fie răcoare vara (nu
suferea aerul condiţionat) – şi aşa deveni Paul un Casanova,
cu nimic mai puţin la femei decât vestitul iubăreţ, dar cu
mult mai mult ca el în treburile sfinte. Îmi plac femeile aşişderea de mult ca Dumnezeu, îi spuse el lui Gavril, dar acela
nu îl auzi. O, cititor profan, mon frère!, nu gândi că natura lui
Paul, om şi el, deci purtând natura umană ca povară în trup,
oricât s-a sfinţit, ar fi vreun pervers ori vreun obsedat de
amor. Dar, ce-i drept, pătimaş este. Adora să plimbe fetele
frumoase cu maşina şi să le vadă goale prin odaie. Umbla
după ele prin gări, prin metrou, prin zonele marilor aglomeraţii ale capitalei. Având mintea ascuţită în şcoli iezuite (cum
e vârfuit creionul în ascuţitoarea chinezească) şi o dicţie fără
cusur, persuasiunea lui Paul putea clinti munţii. Discursul
său nu era nici foarte elevat, ca să nu bage în răcori fetele
acostate, căci clientela sa era alcătuită din spectatoarele de
telenovele, cele nouăzeci procente din fetele frumoase ale
ţării, dar nici grosier, ca să nu se aleagă doar cu ghiorlance.
Mă fascinează, mă extaziază, îi spunea lui Gavril, surd la spusele lui, psihologia feminină şi frumuseţea fetelor, neîntrecută de altceva pământesc şi de nimic din ce a creat Dumnezeu. Din toate câte sunt sub soare, femeia e singura faţă de
care seducţia e transfigurare a senzualităţii pure. Piele portocaliu-arămie, păr ruginiu, rimel albastru peste pleoape, sclipici pe obraz, buzele ca prunele, vinete, sau roşii şi umezi ca
fragii, ori din sidef salmon, cu nervurile de o regularitate perfectă, fragede şi cărnoase şi câte soiuri de şolduri, de coapse,
de sâni şi pubisuri, de forme şi culori ale ochilor, sunt, Doamne,
încât în limitata Creaţie a Ta, există această substanţă nesfârşită a contemplării fizice, mult mai presus decât contemplarea celor cereşti, care ofilesc omul şi îl usucă. Ochiul, da,
ochiul, e cu mult mai mult decât mintea, căci realitatea este
Adevărul şi gândurile doar minciuni. Ochiul minţii este cel
care ne ocroteşte impotenţa de a fi, e un locuitor al unui cosmos clădit într-o servilă sieşi scăfârlie, doar din tărâţele realului. Ochiul minţii e pacostea noastră, căci prin el imităm
emanarea energiilor increate, devenind caricaturile lui Dumnezeu, căci nu avem puterile acestuia şi atunci, cum am putea
fi desăvârşiţi asemeni Lui? Prin ochiul minţii rămânem proşti
într-o realitate virtuală, fără a mai crea. Dovada înţelepciunii noastre e una singură: să respectăm legile Demiurgului.
Şi doar privind la formele concrete şi palpabile pe care le-a
Creat, o putem face. Da, femeia e una dintre ele, spuse Paul,
Desăvârşita! Dar Paul Bárányi, nici el însuşi, cu atât mai puţin
eu, nu-şi putea explica atracţia pentru femei. Era poate vraja
libidoului preschimbat în Putere. Senzualitate, seducţie,
cunoaştere a lăuntrului şi exteriorităţii femeieşti, dar mai cu
seamă satisfacţia abandonului ei mental, când Paul reuşea
să-i înlăture din spirit restricţiile şi respingerile, pentru a se
uni într-o încredere totală – ele la un loc şi încă altele. Ah,
aceste mici animale perfecte!, spunea Paul. Uneori abandonul ei nu venea din ruperea absolută a resorturilor interioare,
încât Paul să se simtă difuzat în ea, ci era o cedare profană,
căci el nu a putut să-şi disipeze forţa de dominare şi prezenţa
lui îi producea femeii un zvâcnet în tâmple şi înmuierea trupului: Fă cu mine ce vrei, îi şoptea ea atunci, iar Paul o înlătura de lângă el. N-aş vrea să spun apoi: am mai pierdut o
oră din viaţă…Asupra a ce e cunoaşterea aceasta, se întreba.
Şi, obsesiv, fiecare răspuns se aduna în jurul unui singur fapt:
între lăuntrul femeii şi forma ei de o perfecţiune a atractivităţii absolute, exista o relaţie pe care doar intuiţia putea să o
perceapă – dorinţă, plăcere, alean, răscolire, jind, vrajă, lăcomie, tandreţe, alint, desfătare: toate se aflau în legătura subtilă dintre conţinut şi forma lui. Nimic nu e întâmplător în
HYPERION

55

ce o priveşte, gândea Paul. E un poem făcut de Dumnezeu,
spre cinstirea Creaţiei Lui. Abia când ai cunoscut femeia, poţi
înţelege desăvârşirea Facerii, migala Creatorului pentru plămădirea fiecărui colţişor de stâncă şi buză de izvor. Dar esenţa
femeii, se confesa lui Gavril, surdul, nu stă în eternul feminin, decât numai dacă eternul feminin nu stă tocmai în infinitatea variaţiunilor pe aceeaşi formă, a unui miez care poate
irumpe în particularităţi infinite; Femeia e toate femeile la
un loc, din toată lumea şi din toate erele. Dar noi nu o putem
cunoaşte decât prin femeile timpului nostru, o reducţie mai
mult decât respectabilă, totuşi, căci nici aşa nu poţi cunoaşte
toate femeile Terrei. Şi Paul, în fiecare zi abandona o femeie,
pentru a cunoaşte o alta. Ştiu de ce, îi spunea lui Gavril: pentru că nu putem cunoaşte femeia decât printr-o supra-saturare de femei a minţii, a inimii, a tot ce suntem. Când mintea-mi va fi plină de relaţia dintre trupul femeii şi forma-i,
atunci, da, voi avea în mine Femeia, o voi şti. Căci femeia e
întocmai cărţii: lăuntrul îi determină înfăţişarea.
–Dar istoria e o lume fără femei!, izbucnea uneori Paul,
indignat. Trezit de glasul său, Gavril exclama, înainte de a
cădea iar în somn:
-Cleopatra!
–Ba, spunea Paul. Cleopatra era un paj deghizat…Şi deseori Paul visa acelaşi vis: Geneza. Doar că în locul lui Dumnezeu, o imensă femeie goală, rembrandtiană, dar cu aripioare
de înger, plămădea lumea.
Şi aş scrie încă mai departe, căci dacă vreme trece, vreme
vine, cum spune poetul, deci avem încuviinţarea să facem ce
vrem cu timpul, căci el nu se sfârşeşte. Dar ce te faci, iubite
cititor, cu viaţa noastră, care numai lungă nu e. Poţi spune
că e grea, că-i batjocoritoare, că-i avidă, că-i singulară, că-i
ardentă, că-i respectabilă, că-i un laitmotiv, că-i o renunţare, că-i o risipă, că-i o mâhniciune, o tânguire, un plictis,
o văicăreală, ţesătură de rele, rădăcină de sumisiune şi tulpină de pofte, linguşeală, înjosire, smerenie, viţă nobilă – şi
multe altele poţi spune despre ea, dar că-i lungă, nu! Iar eu,
în următorii zece ani, dacă nu mă voi pierde în realitatea
virtuală, după ce voi săvârşi opul ce-l ai sub ochi, voi scrie
anume viaţa fiecărui personaj ce ţi l-am înfăţişat aici pe scurt,
într-o carte. Trudă, nu glumă! Aşa că îl voi lăsa o vreme pe
Paul, care despre ce să ne fi vorbit: despre doamna Neagră
Miriam, cu benzi încinse de dinam, despre principiul absolut
al universului, pus de Dumnezeu la baza Facerii, sau despre
însăşi Focalizarea? Da, îl voi lăsa o vreme pe Paul, pentru a
reveni la povestea noastră, după ce ţi-am clătit un pic ochii
cam împăienjeniţi de buchile despre păienjenişul diavolesc.
Şi iată-mă iar pus la cazne. Iubite cititor, câtă vreme am
scris frumoasele pagini anume pentru tine, un mare necaz
mi se întâmplă: am pierdut planul istoriei celei mari (după
care îmi alcătuiam cartea), pe care îl aveam într-un caiet borgesian, ani de zile migălit în litera lui. Nenorocirea abătută
asupra-mi, pe care nu o puteţi închipui cât e de mare, iată că
schimbă cursul patericului meu, căci mă găsesc în faţa nevoinţei de-a inventa ce-a fost – istoria pe care-am prăpădit-o
(prăpădul istoriei, dragii mei). Şi aşa voi face, până mi-o descoperi careva, prin vreun cotlon al odăii caietul rătăcit, fiindcă
eu din scris nu mă opresc nici fără el, altfel toate amărăciunile şi suspinele s-ar lăsa peste mine.
Mulţi adoră să primească scrisori. Dar în acel an al Transilvaniei de Dumnezeu lăsat, 1760, nimărui nu i-au fost iubite
veştile şi poştaşii. Căci Sofronie îndrăgi scrisul şi pe toţi vrăşmaşii, pizmuitorii, asupritorii şi hainii îi tămâie. Nici Aron,
episcopul de Blaj, nu scăpă: “Păcat de barba albă a domniei
tale, că în loc de a ne cufunda noi între firele ei s-o venerăm,
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drept cumsecădenia întrupată, ai supus-o batjocurii de a te
uni cu Roma şi ai dezonorat-o. Ba mai mult de atât, nu ţi-a
ajuns această blasfemiatoare unire, ci te-ai preschimbat în
asupritor al oropsiţilor şi ai aruncat în temniţă mulţi ortodocşi, care nu au vrut alta decât să fie pe placul Dumnezeului cel adevărat. Bucată cu bucată ţi se va rupe trupul, căci
eşti asemeni prigonitorilor celor dintâi creştini”. Îndată ce
primi epistola, Aron se refugie la Sibiu. Nu-şi închipui o clipă
măcar, că Sofronie ameninţă ruperea trupului său la Judecata
de apoi. Văzu Principatul în fierbere şi inima i se strânse de
teamă: “Iată că nu de frica Domnului o să mor, ci de o frică
lumească”, îşi spuse, jelindu-se.
Tocmai în seara când scribul sfârşi de întocmit al treilea
rând de scrisori către comiţii supremi şi guvernator, popa
Gheorghe din Abrud, zis şi Limbă-smerită, Vorbă-de-catifea, sau Grai-de-miere, împuternicitul lui Sofronie pentru
toată partea de nord a Transilvaniei, căzu în tabăra acestuia. Călugării-haiduci îi sărutară mâna, nu de alta, dar mare
drag avea de el căpetenia lor, încât atunci când popa se afla
prin preajmă, gura lui Sofronie se închidea (mare uşurare
pentru toţi) şi urechile i se ciuleau, ca să asculte. Nenumărate fapte ştia popa Gheorghe! Şi cu cât le înflorea, era mai
iubit. Şi mai cu seamă, la începutul vieţii lui spirituale, s-a
aflat între “materialiştii optimişti”, pentru a deveni cu vremea
pesimist. El le-a combătut materialiştilor apoi, după priceperea-i, teoriile, până când descoperi dreapta credinţă şi se
dedică ei cu totul. Povestea, povestea…până i se usca gura.
Noi acum ne sfinţim şi ne batem, ca să nu mai fie vrajbă în
viitor. Căci, cum spuneam, făptură mai jalnică decât omul nu
este. Şi măcar dacă nu ne putem sfinţi decât cu agheasma
buţilor, care iacătă, s-a sfârşit şi-o vorbă n-oi mai scoate cu
gura uscată, măcar dreptate să facem, pentru oamenii din
viitor, dacă altă cale nu este.
Atunci Sofronie făcea un semn şi deschisă-i calea altui
poloboc. Pentru a nu săvârşi păcatul sărutării clondirului,
popa Gheorghe îşi mura o şuviţă a bărbii în pocal şi apoi o
sugea pe îndelete.
-Multe a cunoscut barba asta a mea, spunea apoi. Pe când
noi, sărmani oameni, tot ce ştim este că nu ştim. Căci adevărul nu e pe măsura noastră, ci doar ni-l închipuim şi nicicând nu-l afla-vom. Întrebări mari şi veşnice, asta suntem ca
oameni şi atât ne e de ajuns…
Spre sfârşitul şederii lui, în ultim zi, a pus la cale cu Sofronie ţara. Lăsând gluma, era un ceas greu, fiindcă Sofronie
hotărâse în cuget să facă sobor la Alba Iulia, pentru a împlini
reconstrucţia Bisericii ortodoxe în Transilvania. Se sfătui pe
îndelete cu popa Gheorghe asupra executării acestei hotărâri.
Iar când toate aspectele problemei au fost amănunţite, Sofronie trecu la acţiune. Alungă ultimii preoţi uniţi din biserici
şi parohii, iar pe episcop îl goni din Sibiu, la reşedinţa de la
Blaj. Dădu sfoară în ţară asupra soborului ce avea să urmeze,
încât preoţi, iobagi, inquilini – ortodocşi din toată Transilvania, porniră să se scurgă ca puhoaiele: din Hunedoara, Alba,
Târnava, Cluj, Crasna, Zărand, spre Alba Iulia. Estimp, Sofronie şi popa Gheorghe împânziră ţinutul cu oameni de încredere, care să-i apere pe toţi ortodocşii de primejdia gornicilor şi trupelor imperiale. Multe s-ar putea spune despre călătoriile celor ce-au mers la Alba Iulia. Drumul lor nu a fost
uşor, în plină iarnă, pe vântoase şi ceţuri care le scurtau vederea la doi paşi înainte. Pe Mureş, sloiuri de gheaţă lunecau
şi aşa se face că din patruzeci de oameni porniţi din comitatul Hunedoara, au ajuns la Alba Iulia numai trei. Gheţurile le-au răsturnat plutele şi nu s-au putut salva din apa volburoasă şi grea de zăpezi. Cei din Solnoc, trei nopţi au stat
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la marginea unei păduri, încercuiţi de lupi, care le-au mâncat caii fornăitori şi grabnic gonitori. Însuşi popa Gheorghe
era s-o paţă la trecerea Izei, fiindcă purta o piatră (bicaşeu,
cum îi spun ardelenii), legată cu un cordon din piele de gât,
pe care o numea Timpul. Soborul avu loc şi cele douăsprezece hotărâri sinodale, caligrafiate de scribul lui Sofronie, au
fost trimise însuşi Cancelarului austriac.
Tot cam pe atunci, folosindu-şi numele nobil, guvernatorul Kemény Lászlo, la insistenţele lui Pallovich, obţinu, în
sfârşit, ajutorul Vienei. Prin luna martie, când ghioceii îşi iţesc
coroanele albe din zăpezi, generalul Buccow intră în Transilvania, să pacifice răsculaţii, după cum afirma.
Era mic şi butucănos la trup, iar numele său inspira groază.
Când rosteau Buccow, răsculaţii de pe orice petec de pământ
din imperiu, spuneau moarte. Ca toţi generalii, Buccow era
un om cult. Cultura sa era alcătuită din principii. Nu, nu principiile lui Spinoza le studiase generalul, ci pe acelea ale artei
militare. Nu e puţin lucru să stăpâneşti o astfel de cultură – o
spun pentru clevetitorii care s-ar îndoi. Cultura militară nu a
fost, nu este şi nu va fi nicicând o cultură moartă! Spirit sprinţar şi viguros, generalul şi-o etala ades: arta războiului constă în a-ţi desfiinţa adversarul – profera el şi nu avea nimic de
adăugat şi nici vreo replică nu admitea. Era ferm în principii.
Regimentul său, bine înarmat şi instruit, era glorificat ca elită.
Asemenea ostaşi n-ai să mai afli, spunea generalul: disciplinaţi,
fără vreun bob zăbavă în milă, lipsiţi de gânduri proprii şi de
viaţă personală, neobosiţi, tăcuţi, insinuanţi ca pesta – adevărate maşini de război. La rându-i, respecta fără abatere ordinele, mai cu seamă când îi plăceau, cu un soi de sârg, potrivit lui. Nu era însă, cum s-ar putea crede, un om încrâncenat,
căruia soarele nu i-a văzut vreodată zâmbetul. Tot ce făptuia,
făptuia cu plăcere, asemenea copiilor. Ce mai, s-ar putea spune
că era o fire pasională. Pentru el, casele, codrii, oamenii, dobitoacele, soldaţii, nu erau decât jucării pe-o machetă construită la scară reală, ca să-i dea prilej cât mai încântător de zbenguit. Ordinele din urmă îl satisfăceau cum nici nu visase: trebuia să reprime mişcarea românilor contra uniaţiei, să extindă
unirea, forţând satele să treacă la catolicism şi în următorii
ani să păstreze ordinea. Astfel că îndată ce intră în Transilvania, puse tunurile să bată. Bordeiele iobagilor săreau în ţăndări. Pădurile se mistuiau în flăcări. În mai puţin de două luni,
o sută cincizeci de biserici, schituri şi mănăstiri ortodoxe au
fost spulberate. –Tulai, Doamne, strigau ardelenii, alaltăieri
Buccow o mărunţit cu piva mânăstirea Prislop şi ieri mânăstirea Sâmbăta de Sus, ctitorite de domnii Ţării Româneşti!
Generalului îi plăcea să lichideze. –Te-am lichidat, spunea el
cu satisfacţie ruinei fumegânde a unei biserici. Altă plăcere,
era să aresteze. –V-am arestat!, spunea iobagilor din câte-un
sat, îi lega de mâini cu sfori cu noduri grele şi îi înşira, ca perlele pe aţă, escortaţi, pe drumurile spre temniţa-ocă Kufstein.
Şiraguri nesfârşite de viitori ocnaşi şiroiau, şerpuind, pe căile
ocnei. Câţi nenumăraţi popi şi ţărani ortodocşi nu au trecut
atunci din robia nemeşilor în robia muncii silnice şi-a morţii!
Pe cine nu vroia să părăsească străbuna credinţă, îl împuşca
pe loc. Bisericile ce nu au fost surpate, Buccow le-a dat uniţilor. –Moţii se răscoală!, s-a auzit un strigăt de spaimă în toată
Transilvania. Doar generalul se bucură: îi bătu cu tunul. –Am
pacificat răsculaţii, spuse apoi satisfăcut şi institui legea marţială, pentru a lichida mişcarea lui Sofronie. Pe care dintre ai
lui prindea, îl jupuia de viu. Nu mint, iubite cititor şi nimic nu
pun de la mine. Întocmai aşa s-a întâmplat…Dar aceasta este
istoria profană. Să aruncăm un ochi şi asupra celei ascunse.
În noaptea ce urmă surpării cu tunul a celei de a şaizeci
şi şasea biserici ortodoxe, cu generalul Buccow se petrecu
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un fapt straniu. L-am descris, oare, pentru ştiinţa cititorului? Era un om mic de stat şi îndesat, cu carne tare şi greu
ca fierul. Ochii săi erau alburii, poate de la vreo boală din
copilărie. Era chel în creştet, părul de pe tâmple îl purta
răsucit în ţurţuri şi la ceafă era tuns cazon. Picioarele nu-i
ajungeau, când umbla călare, la scările şeii, de aceea comandase o şea pe măsură: rotunjită după forma dosului său gros,
cu o ridicătură în spate ca un spătar, iar scările erau scurte,
chiar mai scurte decât ar fi trebuit, încât genunchii îi ajungeau la gură, când se afla călare. Stătea pe şea ghemuit, s-ar
putea spune, cu hăţurile strânse în pumni. Din pricina greutăţii lui de ghiulea, nu i se găsise cal pe măsură. Dragul
meu, i-ar fi spus o dată Antonio Caraffa, pentru noi o singură cale este să fim purtaţi omeneşte, fără a ne da adică de
gol, de cineva în cârcă, fiindcă a umbla cu trăsura, este sub
demnitatea noastră militară. Fă să se încrucişeze, noaptea,
într-ascuns, un catâr cu o iapă stearpă şi făptura ce se va
naşte atunci din pucioasa ce-o va stârni împreunarea, aceea
te va purta cu bine. Buccow întocmai făcu, după sfatul superiorului său şi veni pe lume un jărpan năzuros cu străinii,
dar cu totul supus stăpânului său. E drept, era butucănos,
dar avea o frumoasă culoare galben-verzuie, ce s-ar fi asemuit cojii oului de raţă, de nu ar fi fost aşa coclită şi tigrată
cu dungi vinete. Când era ţesălat, o pastă puturoasă rămânea pe ţesală. Când răsufla, împrăştia răpciugă. Copitele
nu le avea cum le au caii, ci erau asemenea copitei caprei,
despicate. Avea putere cât zece armăsari. Faptul straniu
petrecut în noaptea ce urmă surpării celei de a şaizeci şi
şasea biserici ortodoxe din Ardeal, fu acesta. Generalul
Buccow crescu în mărime, cam cu jumătate de metru în
toate laturile lui. Dârloaga, asemeni. Se făcuse grasă şi rotofeie ca un buhai. Uneori soldaţii erau uimiţi, căci generalul
îşi apropia urechea de nările calului şi atunci din botul acestuia ieşea un hohot surd, siflant, pe care generalul îl înţelegea. Parcă ar primi ordine de la troterul său, ziceau unii soldaţi, crucindu-se. O fi cal năzdrăvan, ca al lui Făt-Frumos,
îşi dădeau cu părerea alţii. După ce nărui cu tunul cea de-a
o sută cincizecia biserică ortodoxă, căutând alta pe tot
cuprinsul Transilvaniei, generalul nu mai găsi. În noaptea
ce urmă, îl cuprinse turbarea. Se prăbuşi chiar în grajd, în
timpul tăinuirii cu răpciuga şi se zvârcolea ca un epileptic,
urlând. Din gură i se revărsă o spumă roşie, care împuţi
aerul şi corodă, ca un acid, paiele şi pământul. Soldaţii au
vrut să-l ridice, dar tălpile bocancilor grei se topeau, sfârâind, în spuma întinsă ca o baltă în jurul lui Buccow. S-au
retras, alcătuind un arc de cerc, tăinuindu-l de ochii curioşi ai servilor domeniului ce-i găzduia. Încercară să înţeleagă bolboroseala gurii generalului. Gemetele lui, un vuiet
gutural, repetau mereu de câte trei ori cifra şase. Când spasmele i s-au mai domolit, generalul se ridică în şezut. Irişii
săi erau mai alburii decât de obicei, tulburi ca bănuţul din
albuşul de ou. Nu sunt şase sute şaizeci şi şase de biserici
în Transilvania, spuse. Dar astfel vom ţese, încât să pornim
spre Moldova şi-apoi spre Rusia. Atunci mă voi face şi mai
mare…Soldaţii l-au căinat pe general: iată că are epilepsie,
au spus – şi aşa a rămas cunoscut generalul în istoria profană, ca epileptic…Să ne încredem în generalul Buccow –
şi-a întrebat Sofronie locotenenţii. Credem că nu avem încotro, au răspuns ei. Ori murim până la ultimul, ori îl credem
că dacă depunem armele, toate cererile noastre vor fi împlinite şi nimeni dintre noi nu va avea de pătimit. Neavând
altă cale, Sofronie şi oamenii lui l-au crezut. Îndată ce fură
dezarmaţi, Buccow i-a prins pe ucenici şi după ce îi schingiui o vreme, îi aruncă în ocnă. Sofronie scăpă. Deghizat în
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mic nobil, trecu într-o căruţă, în care avea lucruri negustoreşti, munţii şi se refugie în Argeş. Buccow trimise iscoade
pe urmele lui şi când ştiu unde se află, tocmi în ascuns pe
Săcădate să-l răpească. Porni cancelaristul cu omul-maimuţă după el şi cu fostul locotenent Halmagy de Somlyo,
vânător de recompense acum. Au trecut peste munţi şi o
vreme l-au pândit pe sihastru. Acesta pustnicea în rugăciuni, la margine de codru, lângă o grotă. Când crezură că
timpul e propice, au ieşit câteşitrei din tufişuri, repezindu-se
cu răcnete spre el, ca să-l prindă. Sofronie se lumină la faţă,
încât o clipă Săcădate se opri în loc, crezând că acel om s-a
sfinţit şi luminează, iar ei îi vor face martiriul, căci sfinţii
nu se apără, extaziaţi de pătimiri. Dar Sofronie nu astfel de
desfătări dorea. De mult visam să pun mân pe voi, strigă şi
ridică un retevei doar pentru puterile-i, dar ditamai bâta
pentru vreun om de rând, abătu lovitura de spadă a lui de
Somlyo, care primul fu lângă el, apoi îl păli în creştet,
lăţindu-l la pământ. Maimuţoiului îi apucă mâna cu care a
vrut să-l lovească şi i-o răsuci până i-a rupt-o. Nu-i şagă –
cu-o mână doar, tot mai făcea pocitania cât zece bărbaţi.
Apăi io mi-s cât triizăci, spuse pustnicul, amestecându-şi
graiul cu graiul deprins în Moldova, cum am văzut că făcea
de-o vreme. Săcădate şovăia. Ţinea colacul frânghiei cu care
vroise să-l lege, după ce l-o ţintui maimuţoiul, dar acum
frânghia nu-i mai putea aduce acest folos. Aşa că îi desfăcu
un capăt şi rotindu-l, se apropie de sihastru, care se muncea cu jivina, căreia furia îi mărise puterile şi cu mâna nebetegită căuta să-l apuce de gât. Săcădate îi arse una pustnicului peste şale, iar frânghia se răsuci pe mijlocul acestuia.
Alta nici că-mi trebuie, strigă Sofronie, apucă sfoara şi smuci
de ea, încât cancelarstul gubernial, ce se ţinea cu nădejde
de-un capăt al ei, fu săltat în aer şi zbură ca o lăcustă până
la picioarele anahoretului, prefăcându-se acolo leşinat. Cât
timp pustnicul legă, caltaboş, maimuţoiul şi despică un
trunchi de brad, vârându-i jivinei în crăpătură barba ce-i
năpădea ca sihla faţa, Săcădate umblă de-a buşilea, ca un
infanterist şi când îi veni bine, tule-o, Doamne, se duse
duluţă. Cu asemenea oameni nu te pui, şi-a spus el în gând.
Se lepădă şi de maimuţă şi de fostul locotenent, lăsându-i
în puterea sihastrului. Ca pe-un Barbă-cot te-am ferecat, îi
spuse Sofronie jivinei, care mugea. Îl obloji apoi pe fostul
oştean, iar după ce îl puse pe picioare, fiindu-i milă poate
de ochii zbanghii cu care-l privea, în urma loviturii ce-o
primise în creştet, îi dărui doi florini nemţeşti, ligheanul pe
care îl folosea la bărbierit, ca locotenentul să-l folosească
drept cască şi îl îndemnă către casă. De Somlyo plecă lăcrimând, cu ligheanul de alamă pe cap şi suliţa înălţată spre
cer. Plângea, nu din pricina durerii izbiturii, ci a mărinimiei
acestui om, pustnicul. L-am hărţuit trei ani fără zăbavă,
urându-l şi nu l-am cunoscut decât acum. Aşa că nu se îndepărtă prea mult. I-a rămas pustnicului prin preajmă…Dar
când află de eşecul trimişilor săi, Buccow explodă. Îngălbenit de ciudă, dădu iureş cu regimentul prin sate, scotea bărbaţii, îi alinia pe uliţe şi pe fiecare al cincilea împuşca. Dură
carnajul trei săptămâni, până ce Pallovich îi trimise vorbă
să înceteze, căci imperiul are nevoie de contribuabili. Tot
Pallovich alcătui o curte de juzi şi ceru o pedeapsă mică
pentru Sofronie, în contumacie, ca să-l determine să se predea. Astfel, Sofronie fu condamnat la cinci ani închisoare.
Iscoadele, acum cele ale lui Pallovich, nu-l slăbeau însă pe
sihastru. Căci puţine ştim noi despre Sofronie, în vreme ce
veştile rele străbătând Transilvania, ni-l dezvăluie altfel.
Iobagii îl aşteptau să revină cu o mare armată din Ţara
Românească. Întocmai astfel el însuşi scria, într-o epistolă
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interceptată de un căpitan imperial. Epistolă spre popa Gheorghe din Abrud, scăpat şi el de Buccow şi pitit prin codrii
Apusenilor. Apoi o proclamaţie fu răspândită prin Ardeal:
“Cumpăraţi-vă puşti şi pistoale, căci va veni vremea când
veţi da un plug cu boi pentru un pistol micuţ şi nu-l veţi
afla”. Spre neliniştea lui Pallovich, iscoadele i-au pierdut
pustnicului urma. Într-o bună dimineaţă, nu se mai afla în
poieniţă. Gornicul Iştvan spuse că a zărit noaptea o umbră
sub luna ca o seceră şi a pornit în urmărire. Era Sofronie,
credea, ce se îndrepta spre Bucureşti, dar la Târgovişte l-a
pierdut. Pallovich îi trimise vorbă colonelului Anton Vărzaru, să maşineze pe lângă Constantin Mavrocordat, aflat
la a şasea domnie, să nu dea ajutoare răzvrătiţilor. Totodată
puse pe capul lui Sofronie o sută de galbeni şi pe când pustnicul se întorcea acasă, după eşecul negocierilor cu domnitorul Ţării Româneşti, denunţurile se urniră. Mişei se
găsesc pe tot pământul. E în Lisa, aproape de munţi, spunea unul. E în Hamba, se juruia după o săptămână careva.
L-am văzut la Berghin cu ochii mei, ce mai bărbat, zicea un
fălcos. E la moţi, în Apuseni, cu popa Gheorghe, aducea un
gornic dovezi sigure după o lună. Zvonuri ale mârşavilor
de iobagi, ca să capete o mână de arginţi, spuse Kemény
Lászlo – degete groase cu inele nărtoase. Pallovich însă avea
în minte harta Transilvaniei şi pe ea puse localităţile incriminate şi data denunţului. Vedea cu limpezime drumul lui
Sofronie spre munţii interiori. Nici un delator nu a minţit,
îşi spuse. Pe eroii români uşor îţi e să-i prinzi, prin trădarea celor de un sânge cu ei. Şi ordonă încercuirea regiunii
Abrud, fără a-i spune ceva lui Buccow. Generalul e mult
prea impulsiv, gândi. Comanda i-o dădu căpitanului Hanner, un neamţ înalt şi slab, iute la minte, sistematic şi neşovăitor. Acesta ocupă punctele cheie ale Abrudului, apoi îşi
infiltră în teritoriu, tăcuţi ca pesta, informatorii. L-au descoperit pe Sofronie în Zlatna şi Hanner strânse cercul, apropiindu-se de condamnat. O grupă de husari, deghizaţi în
ţărani, porni după el. Dar pustnicul plecase din Zlatna. Din
încercuirea mea nu va putea ieşi, spuse Hanner. L-au descoperit pe Sofronie în Almaşul Mare. Strângea oştire de
moţi, din Apuseni. Iar Hanner porni, de astă dată fulger,
către Almaş, căci cercul putea fi acum strâns hotărâtor. Trupele au blocat căile de acces şi Hanner intră cu un pluton
în oraş. Scotoci meticulos, casă cu casă, până în zori, dar
nu îl găsi pe rocoşit. E însă în cercul nostru, spuse şi curând
se va ivi. Nu lăsaţi pe nimeni să iasă. I-am permis numai
unui honvez spătos peste poate să plece astă-noapte, care
mergea la Alba Iulia cu veşti de la Roma, raportă unul din
caporali. Hanner se făcu pe dată livid. Cu o lovitură de spadă,
zburătăci capul caporalului. Apoi ordonă regruparea trupelor şi marş forţat către Sibiu, pentru încartiruire. De
atunci, de când ultima armată i-a fost spulberată şi de atunci
de când şi-a lepădat hainele călugăreşti pentru a se deghiza
în honvez, nimeni nu a mai auzit de acest pustnic, Vicar al
Sfântului Sobor din Carlovăţ, sfânt mărturisitor al ortodoxiei. Dar de o urmă a sa am dat. Unii spun că se refugie la
mănăstirea Argeş, unde era arhimandrit Nicolae Pop din
Balomir, fostul vicar al lui Inocenţiu, care a părăsit unirea
şi într-un lung periplu prin Rusia, a criticat excesele papistaşilor şi a cerut apărarea ortodoxiei. Alţii, mai puţini la
număr, dar demni de crezare, spun că Sofronie s-ar fi refugiat la Polovragi, pe Olteţ, a intrat în peştera afundă şi
întreaga viaţă ce-i mai rămăsese şi-a trăit-o sub pământ. Un
singur ucenic l-a mai urmat, ultimul, ce s-a sfinţit alături
de el, fiindu-i pustnicului singura legătură cu soarele: locotenentul Halmagy de Somlyo. (Va urma)
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Aproape toţi cei din parohia bisericii Sf. Ştefan, Cuibul cu
Barză, erau scandalizaţi de ceea ce se petrecuse în cursul
acelei săptămâni. Fusese chiar a patra săptămână din Postul cel Mare, între Duminica Sfintei Cruci şi Duminica
lui Ioan Scărarul. Un comando de la Arhiepiscopie acţionase în forţă şi-l debarcase pe părintele paroh din funcţia sa. Nu era exclus să fi existat şi un grăunte de ironie
în toată acţiunea, aceea că taman în săptămâna ce presupune urcuş şi nevoinţă, să aibă loc căderea celui care ani
de zile condusese viaţa parohială. Sau pătimirea presupunea adevăratul urcuș. De la sine înţeles, oamenii şi-au pus
întrebări şi, cum zvonurile bat informaţia, preotul apărea în lumina unui persecutat mai vechi pe care serviciile secrete ale Patriarhiei puseseră cam de multişor ochii
şi nu făcuseră altceva decât să aştepte momentul prielnic al depunerii sale. Care avea să-i fie soarta aproape că
nu mai conta. E drept că în urmă cu vreo două trei săptămâni, într-un ziar cu o audienţă destul de bună, în pagina
de opinii şi comentarii, fusese publicat un articol intitulat chiar aşa “ Un Luther al ortodoxiei“, semnat de un
condei sprinţar al vremurilor, şi care se referea la atitudinea părintelui Emilian, reformatoare şi curajoasă, care
dorea să… etc, etc. Desigur, titlul atrăsese atenţia, dar
cum ziarele excelau în asemenea formulări bombastice
și de cele mai multe ori fără acoperire, puţini au stat să
deşire povestea până la miez.
Soţia preotului lucra exact vizavi de biserică, într-o
filială a consorţiului bancar Raiffeisen. Altfel spus, erau
cei doi faţă în faţă, el, părintele cu cele veşnice, ea, preoteasa, cu ale lumii finanțe. Colegele din bancă, atunci
când voiau s-o necăjească, o strigau chiar coana preoteasă, ceea ce stârnea râsetele tuturor, fiindcă nici vorbă
să fi putut exista vreo potrivire între apelativul respectiv
şi înfăţişarea femeii, întotdeauna dichisită şi pusă la punct
aşa cum apărea în acel taior clasic, bine croit pe formele ei
plinuţe, mai şi atrăgând privirile bărbaţilor lucrători şi ei
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în marele consorţiu. Ce mai preoteasă era, ha, ha! Numai
că lucrurile aşa stăteau şi nu altfel. Soţul ei legitim era
coşcogeamitea preot paroh al bisericii de peste drum, şi
uneori, îmbrăcat în sutană, fără să-şi schimbe vestimentaţia, traversa strada ca s-o vadă sau s-o ia acasă, ceea ce
trezea aceleaşi zâmbete nedumerite şi evident neplăcute.
Se urcau amândoi în maşină, o Toyota micuţă şi cochetă,
pe care ea, femeia, Corina, aşa o chema, o conducea fără
cusur. Cineva din exterior, dacă i-ar fi privit, ar fi crezut
că femeia îl luase pe preot cu ea pentru vreo sfeştanie sau
ceva asemănător, şi nicidecum n-ar fi zis că părinţelul îi
e bărbat, ha, ha! Astea-s curiozităţile lumii moderne, ha,
ha, iarăşi un hohot de râs, dar maşina lor intra frumuşel
pe aleea din faţa blocului, parca unde avea locul rezervat,
şi cei doi se duceau liniştiţi acasă unde o dezlegau de obligaţii pe femeia care avea grijă de copilaş, un neastâmpărat de vreo trei anişori, care le şi sărea părinţilor în braţe
când intrau pe uşă. Aşa că, acestea fiind spuse, ar fi conchis oricine, având o familie aşezată, o nevastă care nu
numai că arăta, dar şi câştiga bine, o casă prosperă, ce i-o
mai fi trebuit, oameni buni, să-şi aprindă paie în cap sau
să-şi bată cuie în tălpi cu ditamai Biserica, cu alte cuvinte
să-şi facă nevoile împotriva vântului fiindcă tot lui i-ar fi
venit mizeriile în faţă?
Desigur, un cuvânt greu de spus în radicalizarea atitudinii sale l-a avut dimineaţa zilei de șaisprezece sau
șaptesprezece ianuarie a acelui an, când sub ochii lui,
chiar la răsăritul soarelui, un om ciudat, rebel şi neîmpăcat cu ordinea lumii, fusese izbit mortal de o maşină. De
omul acela se legau firele unei istorii uimitoare, fire care,
plecând din caierul poveştii, ajunseseră să împletească în
mintea preotului nostru un temut peisaj al ideilor. Astfel, în lunile începutului de an pusese definitiv la punct
acele planuri prin care urmărea să clintească Sinodul din
seculara inerţie și să purceadă la revizuirea canonizărilor. Totuşi, de ce se înverşunase el atât de tare? Nu cumva
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Necuratul îşi găsise de lucru în sufleţelul lui? Iar proiectul
său nu avea la origine o inspiraţie eretică? Îşi pusese asemenea întrebări, se chestionase nemilos zile şi nopţi, în
vreme ce soţia lui nu înţelegea ce se petrece cu el, de ce
tace şi nu-i împărtăşeşte nimic din neliniştile sale, de ce
nu are încredere în ea, mai ales că nu-i dăduse niciodată
motiv de supărare, nu încălcase reglementările posturilor
tulburându-l în pat, de dulce mai mânca, o brânzică, o aripioară de pui, dar de porc, Doamne fereşte, nu se atingea.
Comanda la bancă pizza vegetală şi ronţăia aluatul toată
ziua de nici nu mai vedea bine ce acte completează. Iar el,
ingratul, tăcea. Atât i-a mărturisit, lasă-mă, am un plan.
După ce triase mai multe nume, preotul se oprise asupra a două, care i se păreau cele mai convingătoare. Publicistul Sandu Tudor, alias ieroschimonahul Daniil, şi misticul Valeriu Gafencu, supranumit chiar sfântul închisorilor, mort la treizeci de ani în penitenciarul de la Tg. Ocna,
unde-i uimise pe cei din jur prin capacitatea sa ascetică.
Pe Arsenie Boca îl ocolise în cele din urmă, considerând
că alții vor avea grijă de urcarea sa la cer. Lui de aceea îi
revenea sarcina cea mai dificilă. Dosarele întocmite ajunseseră în faţa comisiei care pe îndelete, fără grabă, că doar
veşnicia e mare, a luat filă cu filă şi a rumegat argumentaţia până când unul dintre cei strânşi acolo, episcopul Ialomiţei sau Dâmboviţei, persoană ajunsă la o vârstă venerabilă, dar cu o uitătură vicleană, a rânjit cu subînţeles. Mă,
Milică, i s-a adresat părintelui Pena pe care-l ştia din studenţie, ne crezi proşti că am îmbătrânit şi vrei să ne duci
de nas? Păi sfântuleţul pe care-l lauzi nu fuse o ţâră legionar? Iar Săndulache Tudor, ehe, câte parascovenii a mai
făcut la viaţa lui până s-a băgat în mănâstire, nu mai am
fire de păr pe cap ca să i le număr, iar după ce s-a tuns
de-al nostru crezi că s-a cuminţit, să fim serioşi! Respingerea celor două dosare a fost o simplă formalitate după
ce Prea Sfinţia Sa pusese problema într-un mod meşteşugit ţărănesc, ceea ce nu suferea tăgăduire. Părintele Emilian abia s-a abţinut să nu trântească atunci o înjurătură
zdravănă în obrazul Sfântului Sinod. Şi-a muşcat buzele
până la sânge şi ca la armată a bătut din călcâie, a salutat şi a făcut stânga împrejur. Afară s-a şi rătăcit coborând dealul mai mult pe şapte cărări. De supărare nici nu
mai vedea bine. Paştele mamii lor de boşorogi, îmi dau ei
lecţii, care put ca nişte hoituri. Se înfuriase rău de tot şi
totuşi nejustificat, mai ales că refuzul nici nu ar fi trebuit
să-l surprindă. Ştiuse că şansele admiterii celor doi sunt
foarte mici, dar după ce aflase istoria acelui bizar teolog
romano-catolic, mort în crucea veacului în nişte împrejurări care-i scoseseră în evidenţă tocmai sfinţenia, nu mai
putea să aibă răbdare şi într-adevăr s-ar fi luat la trântă
cu toţi moşnegii care nu înţelegeau nimic din ceea ce este
miracol şi jertfă pură, lacrimi de sânge însămânţate într-o
ţarină ce merita numele de odinioară Ghetsimani. Poate
tot atunci îl şi văzuse soţia, bancheriţa, din cale afară de
supărat, cu maxilarele încleştate, sigilat în sine şi lăsând
să se coacă aluatul revoltei. Până în postul Paştelui a stat
în expectativă şi, ciudat, predicile sale renumite prin originalitate, deveniseră conformiste, ceea ce dovedea că se
recunoscuse înfrânt sau în orice caz bătea în retragere.
Intelectualii care frecventau biserica se arătau decepţionaţi. Ce-o fi cu părintele de s-a blegit? Şi Gabriel observase schimbarea, dar bănuia că nu e vorba decât de o
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linişte aparentă care ascundea iminenta rebeliune. Cele
mai dificile fuseseră clipele înmormântării nefericitului
paznic. Cu greu i-au găsit loc în cimitirul Străuleşti. Nu
au participat decât ei trei, şi în ultimul moment a venit şi
doctoriţa Urseanu. Preotul a ţinut slujba cu o voce stinsă,
transformând totul într-un psalmodiu indistinct. Jeff
nu fusese în viaţa lui la o înmormântare ortodoxă şi era
curios să vadă desfăşurarea procesiunii. Vremea uscată
a dat bătaie de cap groparilor ale căror hârleţe loveau în
pământul ca cremenea aproape fără folos. Cu chiu cu vai
au căscat o groapă în care s-a furişat sicriul bătut repede
în cuie şi cam asta a fost tot. Erau încă puternic impresionaţi de sfârşitul neverosimil al omului ca să mai dea
atenţie detaliilor legate de înmormântare. Media răsfoise puţin cele petrecute în dimineaţa zilei cu pricina, dar
mai mult decât a consemna un banal accident de circulaţie, eventual o sinucidere mascată, nu avea ce spune. Şuierul fusese trecut cu vederea sau socotit efectul unui astm
cronicizat, de care ar fi suferit victima.
Peste câteva săptămâni, întâlnindu-l pe părinte în biserică, Gabriel a putut să afle ce păţise în faţa comisiei de
canonizare. L-a văzut supărat şi a înţeles că supărarea nu
putea să anunţe ceva bun. De ce oare, se frământa preotul,
sunt atât de ticăloşi sau de fricoşi? Nu pot să înţeleg. Ce
au de pierdut? Ce-i opreşte să nu vadă adevărul în faţă?
De ce nu-l iubesc pe Dumnezeu? Mai era puţin şi intrau
în Post. Urmau cele două duminici ale lăsatului de sec sau
de lume când lepădarea trebuie să fie aprigă ca atunci când
Domnul spune să-ţi laşi tot ce ai agonisit şi să-l urmezi.
Părintele putea să pregătească atunci o diatribă straşnică
prin care i-ar fi scuturat de bărbi pe toţi arhiereii. Gabriel
l-a sfătuit atunci să aibă răbdare, să fie prudent, să nu facă
vreo prostie. Chiar aşa se exprimase, ceea ce l-a făcut pe
preot să surâdă ironic. Apucase el ziua să primească asemenea sfaturi! Când ţi se urcă la cap nu te mai abţii. Pui
mâna pe bici şi-i goneşti pe farisei. I-a recomandat atunci
fizicianului să se întoarcă la Geneva, la acceleratorul de
particule fiindcă acolo nu sunt sfinţi, accentuase ultimul
cuvânt, şi privirea lui a fulgerat amarnic.
Vreme îndelungată după aceea Gabriel Urseanu regretase că printr-o neglijenţă condamnabilă, dar şi scuzabilă
în viaţă oricui, nu fusese la biserică în Duminica Ortodoxiei şi deci nu ascultase cu urechile lui predica părintelui. Fusese în schimb în duminicile anterioare, aceea a
Izgonirii lui Adam din Rai şi a Înfricoşătoarei Judecăţi, iar
cele rostite atunci nu spărseseră, cum ar veni spus, vasele.
Lichidul fierbinte nu pricinuise pagube. Poate intenţionat lăsase preotul să treacă intervalul pregătitor pentru
ca în prima duminică a Postului Mare să se reverse nemilos asupra celor veniţi să-l asculte. Gestul său de insubordonare a fost explicit chiar dinainte de-a deschide gura,
deoarece a declarat fără pic de echivoc că nu va citi pastorala trimisă de Patriarh către toate bisericile din ţară,
şi va vorbi liber. Au fost zvonuri potrivit cărora chiar ar
fi mototolit hârtiile, gest de sfidare a autorităţii, dar s-ar
putea să fi fost pură exagerare plecată de la cei care-i purtau părintelui sâmbetele.
Aşa a început cea mai curajoasă predică auzită în ultimii 50 de ani în incinta unei biserici ortodoxe româneşti,
comparabilă doar cu cuvintele către tineri ale părintelui
Calciu din primăvara anului de graţie 1978. Trecuseră de
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atunci aproape trei decenii, fugitul Pacepa fusese între
timp iertat şi recompensat, Ceauşescu era în mormânt,
iar urmaşii chicoteau. După predică o parte din credincioşi nici nu a mai venit la miruire. Cei care s-au apropiat
totuşi de părinte nu-şi reveniseră încă şi se uitau speriaţi în stânga şi în dreapta. Soţia preotului, Corina Pena,
una din salariatele de elită ale consorţiului bancar Raifeissen, primise la rândul ei reproşuri pentru comportamentul soţului şi dacă mai era strigată „coana preoteasă“,
apelativul nu mai exprima maliţie blândă, ci dispreţ ofensator. Din aproape în aproape Gabriel reuşise să-şi formeze o opinie despre cele rostite atunci în biserică. De
preot nu mai dăduse, având telefonul închis. Deposedarea sa de demnitatea avută anterior nu putea să mire însă
pe nimeni. Bine măcar că nu-l caterisiseră, ceea ce însă
ar fi fost prea de tot, fiindcă, din câte înţelesese el, atacurile nu vizaseră dogma, ci doar o anumită atitudine a
ierarhilor, dar planurile se încrucişau şi orice, la urma
urmei, ar fi putut fi dovedit. Gabriel s-a tot zbuciumat
până când, graţie unui scriitor trecut de 60 de ani, care
frecventa „Cuibul cu barză“, a cărui carieră se baza în primul rând pe cărţile de călătorie decât pe ficţiunea pură, şi
care intuind că predica respectivă va fi incendiară, folosind un casetofon minuscul, reuşise să înregistreze fragmente, a aflat ce-l interesa.
Iubiţi credincioşi, începuse preotul, – avea vocea tremurată sau înregistrarea era precară – aceasta e prima duminică a Postului Mare şi ne privim în ea ca într-o oglindă
fiindcă reprezintă sinteza învăţăturii noastre duhovniceşti. Ne privim şi dacă ne vedem frumoşi înseamnă că
oglinda minte. Ar trebui să ne vedem pociţi şi urâţi, fiecare diform aşa cum ne este sufletul, pe care n-am ştiut
să-l îndreptăm. Ortodoxia coboară în receptaculul inimii
noastre care nu tresare şi nu înţelege că se poate. Da, se
poate. Altfel n-ar avea nici un rost să stau în faţa dumneavoastră. Aşa a spus Domnul şi prin cuvintele sale a deschis
excepţional de larg poarta cerului. Adevărat vă spun vouă
că unii dintre cei ce stau aici nu vor gusta moartea până
nu-l vor vedea pe Fiul Omului suind în Împărăţia sa. Ciuliţi urechile! Unii dintre noi nu vor muri până nu vor avea
viziunea supremă. Credeţi că aceste cuvinte au fost spuse
odinioară şi s-au stins acolo în legendă fără ca unda lor
să ne mai poată atinge? Dacă pentru o fracţiune dintr-o
clipă v-aţi lăsat ispitiţi de o asemenea bănuială sunteţi
pierduţi. Nu numai că veţi muri ca nişte câini, dar sunteţi
deja morţi şi nimeni nu vă va mai trezi din veşnicia morţii. Unda de graţie şi de şoc a acelor cuvinte traversează
fără întrerupere spaţiile şi vremurile. Nu ne putem feri
din calea ei fiindcă ne găseşte şi în gaură de şarpe. Unii
dintre noi nu vor gusta moartea. Când s-a formulat încă
de la începutul lumii o asemenea făgăduinţă, înseamnă că
viaţa noastră e aşezată pe un tron de foc şi aripi de heruvim se zbat pentru a purta la cer măreaţa aşezare. S-au
deschis teribil de larg porţile cerului şi doar nerozii nu le
văd cum freamătă la rândul lor ca nişte aripi sau ca nişte
pânze pentru a urni corabia de azur. În duminica aceasta
avem datoria să ne urnim la rândul nostru şi să plecăm
într-o călătorie fără întoarcere aşa cum ne recomandă cel
aflat mai presus de ucenicii săi. Dezbrăcaţi-vă, aruncaţi
carapacea de lemn şi de carne în care până acum aţi stat
închişi! Închipuiţi-vă că biserica aceasta îşi va zidi por-
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ţile şi nu veţi mai găsi ieşire decât în sus, prin acea firidă
spre care acum arăt, dar numai acolo este adevărata lărgime de care vorbeşte Domnul, şi unii dintre voi nu vor
gusta moartea dacă vor şti să evadeze pe aici. Se poate,
ascultaţi-mă, se poate, totul în jur e atât de viu încât doar
nebun sau mort să fii ca să nu-ţi dai seama de miracolul
care ţi se dăruieşte până la ultima picătură. Nu mai priviţi îndărăt că n-aveţi de ce! Domnul nu a venit să aducă
pacea, ci sabia, am venit să-l despart pe fiu de tatăl său,
pe fiică de mama sa, pe bărbat de soţie. Iar omul îi va avea
de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui… Când veţi ajunge
să vă certaţi cu cei pe care până atunci i-ați considerat
apropiaţi, abia atunci veţi fi pe calea cea bună. Molcomi
şi tembeli am fost destul, am ascultat poveşti şi predici şi
ni s-a scuturat peste ochi mătreaţă din bărbile celor care
ne adorm. Domnul însă ne solicită sacra revoltă, sfânta
rebeliune, răzvrătirea cea binecuvântată de neprihănirea sa, fiindcă unii dintre noi nu vor gusta moartea până
nu-l vor vedea pe Fiul Omului strălucind ca împărat în
împărăţia de dincolo de ziduri, de nori şi de stele, ascultaţi ce vă spun…
Cuvintele preotului au mai răsunat în noapte fiindcă,
într-adevăr, parcă se întunecase atunci în biserică şi doar
el lumina prin puterea rostirii sale. Când s-a oprit a suspinat adânc, dovadă a istovirii, dar şi a unei împăcări cu
sine. A mai ridicat odată ochii spre cei care încă nu părăsiseră biserica şi le-a mai spus: Sub ochii noştri unii şi-au
dat sufletul şi nu am înţeles că erau sfinţi şi de aceea nu
aveau cum să moară înainte de-a vedea strălucirea altei
lumi. Apoi s-a lăsat liniştea ca pedeapsă pentru îndrăzneala comisă. Preotul s-a dus acasă şi nu a vrut să vorbească cu nimeni tot restul zilei. Ştia că vor fi reacţii deşi
în adâncul adâncului său voia numai ignorare. Cu alte
cuvinte, el provocase scandal şi tot el îl dorea stins. Controlul pe care-l mai putea exercita era limitat. Chiar de-a
doua zi s-a ridicat un val de rumoare care a trecut repede
strada şi a împânzit sediul filialei Raiffesen Bank. Evident,
nu s-ar fi îndreptat roiul tocmai în acea direcţie, dar lucra
acolo soţia vinovatului, ce mai, frustrați ar fi fost tocătorii
de bârfă dacă nu s-ar fi apropiat de urechiuşele consoartei. Corina Pena nici nu a fost atentă la şuşotelile care o
asaltau, iar când a început să le bage în seamă, deja atacul era prea bine conceput ca să n-o spulbere. Nici nu a
avut răgaz pentru a-şi pregăti o defensivă minimă. Doar
seara ajunsă acasă, înainte de-a se dezbrăca şi de-a face un
duş, s-a dus în camera lui şi l-a întrebat: de ce m-ai făcut
de râs? Asta înţelesese ea, iar părintele a considerat că nu
are nici un rost s-o contrazică. În general, ea nu era chiar
o ascultătoare fidelă a predicilor sale, aşa că de multe ori
când venea la biserică, aprindea doar o lumânare, stătea
puţin şi pleca. În duminica respectivă se dusese de dimineaţă la cumpărături într-un supermarket abia inaugurat.
Nici prin cap nu-i trecuse ca tocmai atunci soţul ei o va
face lată. De fapt nici nu se putea supăra pe el. Domeniul
bisericesc îi era incomprehensibil şi, dacă ajunsese soţie
de preot, aceasta nu avea nici o legătură cu profesia bărbatului, ci cu farmecul lui civil, laic, cum să-l numească,
de pe vremea când erau foarte tineri, iar Emilian o cucerise cu manierele lui de modă veche, flori, multe flori,
plimbări prin parcuri, muzee şi case memoriale, era cu
totul altceva decât îi propuneau ei alţi pretendenţi, şi avea
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capul atât de ticsit de cifre şi de indici economici încât
prezenţa viitorului preot o relaxa, ceea ce în perspectiva
unei vieţi, presupunea îndelungată, – aşa credea ea c-o
să trăiască mult – nu era de lepădat. Decât tensiuni, coliziuni, furii, mai bine un om liniştit, potolit, orientat spre
cele veşnice. Iată că…
La câteva zile după incident un ziar, probabil acelaşi
care, parcă anticipând, vorbise despre un Luther al ortodoxiei, nu a avut altceva mai bun de făcut decât să califice,
în urma celor petrecute, acea duminică drept duminica
războiului sfânt din biserică, ceva de felul acesta, ceea ce
era desigur jenant, prevestind o dandana cu repercusiuni
imprevizibile. Necazul s-a amplificat. Imediat pe scenă a
urcat purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, un individ mieros şi cu vorba meşteşugită, care cu tact a dezamorsat problema în sensul în care curioşii, gură cască, chiar amatorii de senzaţional pe care metafora gazetărească îi excitase, au fost lăsaţi cu buzele umflate. Părintele purtător
de cuvânt sau de cuvinte a făcut o voltă largă, explicând
tuturor că ieşirea preotului paroh Pena de la biserica cu
hramul Sf. Ştefan, din sectorul 1 al Capitalei, avea o origine precisă, aceea a nemulţumirii resimţite de părinte
din cauza faptului că iniţiativa sa de-a obţine canonizarea unor persoane din contemporaneitate fusese respinsă de Sfântul Sinod. Membrii venerabili deliberaseră
responsabil şi trăseseră concluzia că un asemenea gest
ar fi prematur şi, chiar dacă cei propuşi avuseseră merite
incontestabile, ridicarea lor în cerul sfinţilor reprezenta
o demnitate de care totuşi nu erau întru totul vrednici.
Cu acest prilej purtătorul de cuvinte nu a ratat prilejul de-a aplica o lovitură discretă Papalităţii care în ultimele decenii nu mai prididise cu beatificările şi sanctificările preoţilor şi ierarhilor din biserica ei, că nu mai era
loc în calendarul catolic de atâţia sfinţi. Ortodoxia are o
altă perspectivă asupra calităţilor duhovniceşti şi până
sângele nu se usucă precum cerneala în hrisoave nu are
rost să se apropie de cel jertfit. Ce-o însemna uscare era
destul de greu de înţeles, şi în orice caz nimeni nu s-a
încumetat să-l întrerupă pe părinte şi să-i pună o asemenea întrebare. Mai ales că avea debit şi a trecut imediat
la enumerarea criteriilor potrivit cărora Biserica ortodoxă poate săvârşi canonizarea. Care şi câte sunt acestea? Sunt în număr de cinci: putinţa de-a suferi moartea
martirică pentru dreapta credinţă, putinţa de-a înfrunta
orice primejdie pentru mărturisirea dreptei credinţe,
putinţa de-a-şi închina viaţa celei mai desăvârşite trăiri
morale şi religioase, putinţa de-a săvârşi minuni în viaţă
sau după moarte, putinţa de-a apăra şi sluji cu devotament eroic biserica şi credinţa ortodoxă. Iar aici părintele a adăugat cu o subtilă viclenie: Dacă a fost amestecată erezia persoana în cauză nu mai poate fi canonizată.
Sfinţii sunt doar în biserică, nu în afară. Înşiruise criteriile monoton şi cam plictisit ca să creeze un fel de uniformitate şi să nu emoţioneze. Cei mai mulţi care l-au ascultat sau în zilele următoare au avut răbdarea să citească
cele publicate de preot ca drept la replică în gazeta ce
lansase imprudent sintagma de război sfânt, nu au avut
nici o reacţie. Au crezut că au de-a face cu un limbaj de
specialitate, şi prin urmare orice contestare nu şi-ar fi
avut rostul. Plasa desfăşurată deasupra capetelor tutu-
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ror fusese îndelung ţesută şi rezista cu succes zvârcolirilor celor prinşi înăuntru.
În duminica următoare, aceea a Sf. Gregorie Palamas,
Emilian Pena era o cu totul altă persoană, iar la predică
nu a făcut decât să prezinte şters o scurtă biografie a
aceluia socotit părintele energiilor increate. Iar în a treia
duminică nici nu a mai apărut în biserică. Ordinul de
destituire fusese semnat şi pus în aplicare. Acestuia i-a
urmat expedierea părintelui undeva la periferie, unde
ocupa un loc minor în ierarhie, stând în urma celorlalţi
preoţi de acolo, care dirijau viaţa parohială şi hulpavi se
înfruptau primii din daruri. Mutarea lui putea fi considerată chiar o persecuţie, dar din păcate nimeni nu a
sărit în apărărea lui. Clerul în majoritate, după o veche
expresie neaoşă, s-a făcut că plouă, iar din partea societăţii civile protestele s-au tot lăsat aşteptate, aceasta din
simplul motiv că problema canonizărilor nici nu era de
competenţa distinşilor civici şi chiar zâmbeau constatând atâta animaţie pentru ceva la fel de comic precum
sexul îngerilor. Aşa că părintele nostru s-a trezit singur,
cu mâinile goale, şi chiar cu sufletul secătuit de pe urma
strădaniilor depuse. Câteva organizaţii ortodoxiste au
publicat pe site-ul lor adeziuni zgomotoase. Pe părinte
l-au vizitat delegaţii de tineri încrâncenaţi şi sumbri, de
parcă puţin ar fi lipsit să nu-i ceară să-i lase să moară
pentru el, dar părintele a fost primul care, cu o graţie
împletită cu istovire,a i-a trimis acasă, cerându-le chiar
să se demobilizeze, explicându-le că vremurile sunt aşa
croite că nu mai admit patimi. Aceasta nu înseamnă că
se dezice de planurile sale, dar mai e nevoie de răgaz.
Cât de lung nu putea şti, poate o generaţie, două, apusurile şi răsăriturile de soare nu se cuvin tulburate, iar
jertfa Domnului are mireasma unică pe care inspirând-o
e de ajuns. Ce-or fi înţeles tinerii din vorbele blajine ale
părintelui, care – ironia soartei -, nici nu se deosebeau
mult de cele ale adversarilor săi e iarăşi greu de spus.
Poate prin faţa lor treceau deja procesiuni întunecate,
dar iluminate de speranţa învierii, toţi aceia căsăpiţi şi
îngheţaţi în temniţe, hrăniţi doar din umbra crucii pogorâtă din tării peste inima lor, ei, Valeriu Gafencu, Costache Oprişan, Daniil Sandu Tudor, Mircea Vulcănescu,
„imbecilul ghinionist“, cum îl numise de curând o avocată grasă a democraţiei, scuipaţi-o pe scroafă, tu, Gheorghe sau tu, Ioane, sau lăsaţi-o să se mai îngraşe, procesiuni treceau prin faţa lor, iar tinereţea lor arzătoare
li se părea tot mai inutilă, vegheaţi de un părinte slăbit, care se retrăgea şi aproape că dorea să se facă uitat.
Gabriel îl căutase taman într-una din zilele când acesta
primise o asemenea delegaţie angajată şi nu-i venise să
creadă văzându-l într-atât de blajin. Stătea cu capul plecat şi nu mai îndrăznea să se uite în ochii acelora care
ardeau. Totuşi, deşi supus, nu s-a dus la biserica unde-l
trimisese Arhiepiscopia. A rămas acasă îmbrăţişându-şi
seară de seară soţia care nu mai era numită coana preoteasă şi care înţelesese deja că-i aşteaptă zile grele. Preotul adormea lângă ea aidoma copilului. Trebuia de acum
încolo să aibă grijă de el, şi noaptea nu se scurta nici
măcar cu o secundă, şi nici un vecin nu a venit la uşa lor
ca să-i întrebe dacă cele întâmplate într-o duminică au
fost reale sau sunt doar minciuni scornite de răutăcioşi.
(fragmentdin romanul Ghetsimani 51)
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Icoana

A treia zi după ce fusese adus definitiv în mănăstire, ca iconar, părintele Teofan se gândi că dormise destul. Dimineață
târziu, mult după utrenie, gândul acesta îl provocă puternic. Sări de pe scândurile acoperite cu velință de lână înflorată multicolor, dădu cu apă rece pe față, direct din ligheanul
de-afară, de pe uluci, se spălă pe dinți și își făcu metaniile și
rugăciunile fără să mai treacă pe la biserică. Decise că venise
momentul pregătirilor, nu înainte de a se pieptăna, de a-și
pune rasa cenușie, pătată de vopsele, și fesul cenușiu, semisferic ca o cupolă bizantină. Privi jur împrejur, în chilia bietului părinte Gherasim, care se chinuise atâta să înceapă icoana
și acuma zăcea pe un pat de spital, plin de toate bolile care-i
înfloriseră-n trup deodată. Crize de tot felul, de bătrânețe, de
inimă, de ficat, de stomac, ele nu-l lăsaseră să-și împlinească
lucrul, început de luni bune. Părăsise șantierul într-un colț,
pe un șevalet acoperit cu un cearșaf murdar, alb, altădată, și
anunțase că el nu mai poate, că nu-i de el, că din cauza asta
și-a împuținat zilele de zugrav albit printre erminii.
Erau prea multe obiecte, aranjate aiurea, aglomerat, fără
noimă, trebuia schimbat aproape totul. O numise ”pregătirea
locului”, un fel de luare în stăpânire a perimetrului unde trebuia să termine marea icoană a Arhanghelului Mihail. Nici
la masă nu se va duce, la 12, va sări peste mai multe mese,
va mânca mai puțin sau chiar va posti un timp, ca să meargă
lucrul mai bine. Poate numai ceaiuri și ceva pâine neagră,
goală. Va fi scutit și de prezența la slujbe, afară de liturghie,
fără de care nici măcar iconarii nu se putea mântui. Știa că
nu-i ușor să-l pictezi pe Arhanghelul Mihail, mai ales în format
mare, de icoană împărătească, numai bună de pus în dreapta,
pe tâmplă, lângă Mântuitorul, după ușa diaconească. Nici el
nu mai era tânăr, trebuia să recunoască, în ciuda rarelor fire
colilii din barba-i mare, stufoasă, și din părul încă des, lung,
prins în coadă groasă, împletită pe spate. Dar avea în urmă ani
de ținut pensula pe lemn, ani petrecuți în ateliere mănăstirești,
din adolescență, printre substanțe, culori, palete, bidinele
și reproduceri celebre. Încă îi ieșeau din degetele-i lungi ca
niște bețe de penson minuni pe care le admirau creștini de
pretutindeni, prin biserici, albume și expoziții. Era cel mai
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bun iconar din eparhie, asta o știau toți, inclusiv mitropolitul care-l adusese la mănăstire, la insistențele starețului, fost
coleg la seminar și la teologie. Să termine ce nu terminase
celălalt, să fie, ca de obicei, singurul care putea duce la bun
sfârșit o asemenea treabă delicată. Și niciodată nu i se întâmplase să nu reușească. Visa icoanele și le transpunea perfect,
la cel mai mic detaliu, fără să se abată de la canoanele iconografiei ortodoxe, cu o frumusețe, cu o lumină și cu o expresie care erau numai ale lui.
Nu venise decât cu două valize mari, una cu haine și
obiecte personale, alta cu cele trebuitoare picturii. Pe când
aici, lux: un radio mic, destul de modern, două șifoniere (goale,
părintele bolnav părea că-și luase definitiv lucrurile din ele),
o masă-birou, o mică bibliotecă duhovnicească (avea să vadă
că nu doar duhovnicească, îi căzuseră ochii, printre albumele
cu icoane, pe-un roman de un autor străin, nu-l cunoștea),
un covor gros, persan, pe jos, trei fotolii mici, desperecheate,
o măsuță, un cuier cu agățătoare sofisticate, din fier forjat,
reprezentări sfinte de hârtie pe pereți (niciuna pictată!), un
calendar cu mașini germane, tuburi, borcane și borcănele
cu uleiuri și culori uscate, tot felul de alte mărunțișuri presărate pe rafturi. Cam kitsch interiorul bietului Gherasim,
nu se putea lucra așa. Ce să caute covorul într-un atelier cu
vopsele, de pildă? Sau alte imagini decât cele sfinte? Unde se
va exersa privirea iconarului, dacă nu pe chipuri din icoane?
Ordinea exterioară o aduce și pe cea interioară, trebuia ceva
mai auster, mai de bun gust, un fel de pustie artistică, care să
dea voie spațiului să se concentreze pe imaginea de pe lemn.
Dădu afară mai tot și asta-i luă toată ziua, chiar dacă-l mai
ajutară frații. Chilia arăta ca pregătită de renovare, cu pereții
plini de păianjeni și de urmele tuturor prezențelor aruncate,
dar exact asta voia Teofan, o simplitate în așteptare, o peșteră
cu ecou, o găoace de schimnic. Atârnă deasupra scândurilor-pat o iconiță stingheră, o Maică a Domnului pictată pe
lemn, cam naivă și întunecată de vechime, pe care o purta
mereu cu el, oriunde ajungea. Era cea mai dragă amintire a lui,
de la bunică-sa. Puse șevaletul pe mijlocul camerei și-și aranjă
în singurul dulap păstrat efectele personale. Măsuța, păstrată
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și ea, îi ținea loc de suport pentru pensule, cârpe, pahare și
paletă, puse lângă șevalet. Câțiva crini uscați, rupți de când
lumea din curtea mănăstirii, uitați într-un ulcior țărănesc, un
sfeșnic de alamă coclită cu o lumânare albă groasă, intactă,
și o candelă roșie, cu un muc de lumină rămăseseră singurul
decor de pe biroul fără acoperământ, scrijelit ca o masă de
măcelar. O, da, putea începe! Chemă pe stareț, pentru binecuvântare, îl rugă să-i trimită numai o dată pe zi un ibric de ceai
neîndulcit și o jumătate de pâine și să-l învoiască de la slujbe.
Noroc că toaleta era pe hol, aproape, comună celorlalte trei
chilii, unde monahii nu prea-l deranjau, fiindcă erau mai tot
timpul plecați pe la ascultări. Oricum, corpul acela de clădire
era cumva mai izolat de restul, era numai bun pentru lucru.
A doua zi, dimineață devreme, bătu îndelung, în sunetul
clopotului de la biserică, treizeci de metanii, citi acatistul
Sfinților Arhangheli, îmbucă frugal din ceai și pâine, își puse
din nou rasa de atelier și fesul și dădu cearșaful la o parte de
pe șantier, să-l evalueze. Părintele Gherasim avansase destul, pe lemnul bine preparat, un dreptunghi de doi metri pe
unu, ajunsese la desen, conturat în penson subțire, negru: un
Arhanghelul Mihail, uriaș, în picoare, cu sabia în mâna dreaptă
și un glob în stânga. Veșmântul, parte armură militară, parte
mantie în pliuri, aripile, nimbul, ceva din chip (ochii, gura,
fruntea și nasul), dar nimic în plus. Doar schița unei ființe
cerești înarmate, proiectate în vidul gălbui al grundului. Privi
icoana începută și se gândi o bucată bună de vreme. Nu, nu
va continua desenul lui Gherasim, trebuia el să înceapă ceva
al lui, în întregime, de la capăt, ca să-i iasă.
Își închise telefonul mobil și-l lăsă inutil pe masă.
Își ascuți șpaclul.
Umplu un vas cu apă.
Scoase bidineaua groasă din valiză.
Făcu o cruce mare, corectă, cu vârfurile celor trei degete
împreunate atingându-i umerii, sus, cu o aplecare spre iconița
Maicii Domnului.
Dădu cu bidineaua muiată în apă peste icoană. De mai
multe opri, până ce simți că grundul cedează.
Izbi cu șpaclul în stratul gros, devenit casabil, și începu
să desfacă, bucată cu bucată, suprafața. Arhanghelul Mihail
nenăscutul căzu spart în fragmente, împrăștiindu-și desenul
sumar pe podea. Trebuia, apoi, să șlefuiască din greu, până
ce lemnul redevenea curat, ca la început, ca să primească o
nouă creație, precum pământul primenit, după marea Judecată de Apoi.
Se făcuse aproape seară când lemnul apăru în întregime
gol, ca atunci când fusese abia tăiat pe dimensiunile dorite.
Mătură molozul, se spălă, mâncă ceva, acoperi icoana cu
cearșarful și, după câteva rugăciuni, se culcă. Visă amestecat, mult, fragmentar: mama plângând după el, când s-a călugărit; sărăcia din studenție, la artele bucureștene; maestrul
său în ale icoanei, un ieromonah bătrân din Bucovina, mustrându-l pentru greșeli de culoare și abateri de la erminie;
prima și singura lui iubită, mult înainte de intrarea în mănăstire; împotrivirile tatălui la călugărie, ale prietenilor, sfaturile
lor lumești; primele icoane, mici, naive, primele ispite, primele nopți nedormite, primele regrete...
În următoarea zi o moleșeală cumplită îl ținu să lenevească
somnolent în pat până după slujbele de dimineață. Se sculă
lent, certându-se. Un frate tânăr bătu la ușă, să-i aducă ceaiul și pâinea, nu vorbi deloc cu el. Rămase pe maginea patului, apatic. ”La lucru, puturosule, păcătosule, la lucru! Asta-i
rucodelia ta, ticălosule și îmbuibatule!” Îndemnul îl urni.
Mâncă, fără chef și fără să se spele, își făcu puțin canon, fără
obișnuitele metanii, și se îmbrăcă de muncă. Privi ce făcuse
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în ajun și mai șlefui un pic lemnul. I se păru că nu fusese
de-ajuns, ba chiar că lăsase destul nefinisat. După câteva ceasuri, puse icoana pe șevalet, să o vadă de la distanță. Da, se
putea apuca de grunduit. Mai întâi, baia de clei. Puse două
cratițe de inox măricele pline de apă, una într-alta, pe primusul scos din bagajul său, aruncă granulele de clei lăsate anterior la muiat în vasul din interior și așteptă să se topească și
să se formeze soluția. O întinse în mai multe straturi pe lemn,
cu o pensulă specială, mișcând fin pămătuful în sus și în jos,
într-un singur sens. Puse o pânză de in curat pe icoană și
mai dădu câteva straturi de clei, până ce pânza se făcu una
cu lemnul, intarsiată în suprafață. Trebuia ca toate astea să
se usuce bine, așa că deschise geamurile și, în timpul rămas
până seara, rătăci prin mănăstire, s-o cunoască, însoțit de
stareț, pentru explicații. Ar fi rămas mai convins ieromonah iconar aici, dacă îi plăcea. A fost o convivialitate perfectă,
cu amintiri, confesiuni și glume îndrăznețe. După vecernie,
mai studie albumele cu imagini, pentru un model de arhanghel, bău ceai și își permise puțină brânză și pește. Era dezlegare. Somnul îi fu agitat, cu dese treziri și cu o mică criză
biliară, amestecată cu una de stomac. Se trezi cam verde și
sări peste rugăciunile dimineții. Comandă o cafea care să-l
trezească și se echipă de lucru.
Încercat cu degetul, cleiul părea uscat. Lemnul de pe
șevalet căpătase o carapace sticloasă, subțire, translucidă,
ca un obiect extraterestru. Din nou, cu metoda cratiță în
cratiță, pregăti amestecul de clei de oase cu praf de cretă, în
concentrația potrivită, pentru grund. Amestecă îndelung cu
un bețigaș până ce obținu omogenizarea. O cumplită durere
de stomac îl făcu să se oprească și să se întindă în pat. Mirosul degajat de soluția de pe primus îi făcu mai rău ca oricând,
era arsură de fier încins, amestecată cu duhoare de oase descompuse, topite, lichefiate de cazanul în miniatură. Mai spera
în efectul cafelei adusă de frate și-n geamurile deschise larg,
dar mâna tremurată îi vărsă băutura peste haine, pe jos, peste
pensulele pregătite și pe măsuță. Se enervă, trânti ceașca, o
sparse de podea, se întinse din nou pe pat, să se calmeze.
Durerea îl mai lăsă. Gândi că nu prea i se mai întâmplase așa
ceva în timpul lucrului. Crizele astea erau stranii de tot, prea
grave ca să nu-și promită că va merge la un control medical
cât de curând. Reveni la lucru, după ce șopti un timp rugăciunea isihastă și după ce curăță totul, cu o mătură și o cârpă.
Întinse grundul, în primul strat, îl lăsă să se usuce vreo trei
ore, apoi încă unul, iar trei ore, și încă unul. Se înnoptase deja
când decise că mai trebuiau date un strat-două, dar era prea
obosit. Ieși în curte și se întreținu din nou cu starețul, ieșit de
la slujbă. Îi mai trecură și durerea, și nervii, bău și puțin vin.
Peripatetizarea monahală prin grădina cu meri îi prinse bine,
mâine va începe desenul alt om, dacă-l ajută Maica Domnului, Teofan Grecul, Teodor Studitul, Ioan Damaschin și tot
restul de sfinți chemați.
Două pisici îl chinuiră toată noaptea cu sunetele lor
demente, sub geam, le blestemă cu toți dracii din Iad și cu
dezlegările Sfântului Vasile. Adormi abia spre ziuă, când îi
auzi pe părinții vecini plecând la utrenie. Era zi cu liturghie,
dar nu se duse. Stătu în pat, cu ochii deschiși, fără noimă. Se
ridică, până la urmă, bău un ceai, mâncă puțin cozonac de
la pomana de ieri, își palpă atent abdomenul, să depisteze
vreo durere și se gândi să răsfoiască albumele, ca să aleagă
un Arhanghel. Găsi unul care-i plăcu, un model rusesc de
secol XVII, puse semn între file, apoi pregăti iarăși cratițele
pentru grund. Mai dădu trei straturi, peste cele vechi, și le
lăsă să se usuce câteva ore. Între timp, exersă arhanghelul
pe un carton gros, cu un creion subțire. Nu-l mai făcuse, nu
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pictase de prea multe ori pe comandantul oștilor îngerești,
și, dacă o făcuse, nu pictase modelul acela. Își rememoră
puținele pasaje din Scriptură care vorbeau despre el, din
Daniel, dar mai ales din Apocalipsă, celebrul text cu lupta
cetei conduse de erou împotriva balaurului. Repetă, de mai
multe ori, cântând cuvintele pe o melodie de la vecernie ”și
în cer s-a făcut un război...”, cu ochii la fotografia din album,
ca să o reproducă în schiță. Soarele amiezii cădea în fascicole subțiri prin canaturile fereastrei, provocându-l. O bucurie îi inundă sufletul într-un șuvoi cald, binefăcător, precum
lumina de miere care ungea obiectele din chilie, pereții goi,
podeaua de scânduri, șantierul, în timp ce mâna dădea pe
carton un contur rapid, experimentat, înaripatului personaj.
Contemplă ce ieșise și rosti, sacadat: ”Mi-ca-el, cine-i ca el?
Micael, Cel-care-e-ca-Dumnezeu! Cine-l pictează pe el, îl
pictează și pe Dumnezeu, asta-i! Amin!” Văzu că grundul se
uscase, pe șevalet se afla acum un uriaș dreptunghi albicios,
mat, cu muchiile rotunjite, îmblânzite de grosimea stratului
de deasupra. Încercă suprafața cu degetul, fu mulțumit. Putea
trece la desen, dar mâine, mâine, să se definitiveze uscarea,
să fie odihnit. Până seara, scoase la îndemână, pe măsuță
tuburile de culori, pensulele groase și subțiri, borcănelele de
amestec, scalpelurile, micile cuțite, foițele de aur. Masa cu
starețul încheie o zi plină, mai citi înainte de culcare acatistul sfinților arhangheli.
Urmă iarăși o noapte cu vise: boemia de la arte, cu hălăduirile prin baruri și parcuri, taclalele în camera de cămin cu
băieții și fetele, până dimineață, perindările prin expoziții și
biserici vechi, pentru documentare, examenele alea nebune la
estetică, anatomie și istoria artei, muzica rock și jazz și blues,
convertirea puternică de după moartea subită a fratelui său,
asceza sălbatică din primele luni, șocul celorlalți... Când se
trezi, nu avea chef de nimic. Se scărpină sub fes, în timp ce
mai aranjă sculele de desenat, ca să nu fi stat degeaba. Până
la amiază, contemplă albume, fredonă cântări de la vecernie și liturghie, își spălă două cămăși și mulțime de ciorapi
și mângâie cu vârful degetelor, repetat, suprafața lucioasă a
lemnului de pe șevalet. Cu creionul subțire, nu se apucă de
Arhanghel, ci desenă cu migală, pe o foaie de calc, crinii din
ulcior și sfeșnicul de pe masă. Natură moartă, de chilie. Râse
singur, făcându-și cruce. ”Akedia, asta-i akedia, akedia de
artist! Amin!”, își zise, și abia târziu, după-amiază se apucă
de ce trebuia. Izbuti să termine schița, până ce întunericul
inundă chilia, ca o mantie eschatologică. Mihail, reprezentat din față, ținea în mâna dreaptă ridicată sabia de foc, iar în
mâna stângă, adusă la piept, un glob inscripționat cu IS HS.
Aripile mari țâșneau din spatele personajului, la picioare stătea zdrobit Satana, sub forma unui Pan paralizat de neputință,
iar jur împrejur se distingeau alte câteva personaje, Moise,
Ilie, Daniel, va vedea. Îl îmbrăcă în zale, centură, hlamidă și
cizme. Chipul fu cel mai greu lucru, ca de obicei, auzi toaca
miezonopticii când trase ultima linie — coada ochiului stâng,
ușor în sus, spre capătul obrazului alungit, după stilul bizantin. Făcu o cruce mare, mulțumi Domnului, șopti de câteva
ori rugăciunea isihastă, sorbi din restul de ceai rece și se trânti
în pat, fără să mai strângă sculele.
Dimineață, după cafea, nimic nu-i plăcu: nici chipul arhanghelului, nici trupul, nici restul compoziției. Mai ales chipul
nu-i plăcu, îi păru prea încremenit, prea lipsit de expresie,
de viață, îl voia mai... cumva. Cu o radieră mare, răzui totul,
umplând lemnul icoanei de ciuciuleți negri, lipicioși. Niciuna
dintre liniile desenate în ziua aceea nu-i mai aduse satisfacție.
Șterse, desenă, iar șterse, iar desenă, până ce lumina arămie a
după-amiezii de vară se stinse peste truda unei zile de iconar
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cu buzunarele pline de talanți. Se scărpină sub fes și hotărî
să lase totul baltă. Vecernia, masa și plimbarea cu starețul
printre meri încheie eonul, până să adoarmă, contemplă în
gol, pe întuneric, sfeșnicul și crinii.
O zi mâzgăli icoana cu creionul. Nu-i ieși. I se părea că e
chinuit prea tare de un desen prea simplu.
Încă o zi nu-i reuși nimic. Răsturnă, din greșeală, sfeșnicul
de pe masă, rupse lumânarea albă și frânse tulpina unuia dintre crini. Dar aprinse candela, care nu-și mai arătase de mult
rubinul roșu de foc.
Promise: dacă nici în ziua următoare nu termină schița, va
renunța. Va pleca înapoi, de unde venise, asumându-și eșecul.
O va lua ca pe-o lecție de smerenie, prea a avut toată lumea
încredere în el, prea mare miză icoana asta cu Arhanghelul
Mihail, sub presiunea așa-zisei lui faime artistice.
Abia după încă o zi de suflat ciuciuleți de pe suprafața albă
a icoanei, părintele Teofan, murdar ca un miner pe palme, pe
gât, pe față, pe degete și pe haine, termină schița. Completă.
Cam cum dorise să o facă, cu expresia aceea pe care o visase,
în compoziția cea mai potrivită. Răsuflă ușurat și dădu slavă
lui Dumnezeu. Trebuia să treacă acum, cât avea elan și binecuvântare, la culoare.
Începu, cu siguranța maestrului, și-i luă numai cinci zile.
Cinci zile de pictură adevărată, de zugrăveală rublioviană,
intensă, de încordare monahicească a ochiului, a minții, a
sufletului și a mâinilor. Îl zugrăvi pe Arhanghelul Mihail singur, fără alte personaje, fără alte decoruri, cu trupul centrat
simetric, în dreptunghiul cadrului, un trup rupt direct din
lumina dumnezeiască, înconjurat de cerurile de dinainte ca
orice fel de pământ să fi ieșit din cele șapte zile ale Genezei.
Roșul veșmintelor și al hlamidei, argintiul zalelor și al spadei, brunul de pe chipul sever, de general etern al înaripaților,
și din părul buclat, încins cu panglică, galbenul în meandre
întipărite pe cizme și pe mâneci, albul moale al aripilor fâlfâitoare, de pe spate, bleul globului din palme, negrul Satanei zdrobite sub picioare, toate acestea au născut cea mai frumoasă icoană din câte pictase. Blicurile aurite răzbăteau concentric dinspre nimbul Arhanghelului spre marginile fondului albastru al întregului ansamblu, dându-i tonul mistic al
lumii primordiale, din care toate au venit și în care toate se
vor întoarce. Dumnezeu se ghicea peste tot, în aburul mistic al culorilor, în numele scris în dreapta, sus, în aroma de
tămâie izbucnită în chilie, în conturul aerian și descărnat al lui
Mihail, el însuși operă desăvârșită a Celui din veci desăvârșit.
Inițialele hristice străluceau pe micul univers sferic, ținut
în mâna dreaptă ca cel mai de preț plan divin al întrupării
Logosului în materia stricăcioasă de după căderea lui Adam.
Plecat la oraș a doua zi după noi culori, uleiuri, pensule și
altele, părintele Teofan nu avea cum să prevadă ce-i va spune
entuziasmat starețul, la întoarcere, după plecarea mulțimii
de pompieri care umpluseră de tulumbe și faruri roșii curtea
mănăstirii. Că arsese tot corpul de chilii unde stătuse să picteze atâta timp, că nu putuse salva mai nimic dinăuntru, afară
de mărunțișuri inutile. La indicațiile sale precipitate, soldații
apucaseră să scoată afară icoana cu tot cu șevalet până ce
limbile apocaliptice ale flăcărilor să cuprindă totul. Scăpase
numai cu un strat de fum peste lacul proaspăt dat și cu ceva
arsuri pe armătura din spate. Și-i va mai spune că reușiseră
să scoată și ulciorul de pe masă, cu crinii plini de bulbi albi,
așa, crescuți la capătul tulpinilor uscate. Îi va arăta cu degetul, puși în iarbă, jos, lângă sfeșnicul contorsionat de căldură
și lângă Arhanghelul ieșit încă o dată biruitor, în lupta cu chipul aprins și devastator al Satanei.
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Matei VIŞNIEC

Regele, bufonul şi domnii şobolani
sau

Reverii pe eşafod

Fabulă barocă, farsă, bufonerie şi mascaradă pentru doi actori şi unul sau mai mulţi marionetişti

Personajele:
REGELE
BUFONUL
ŞOBOLANII

ACTUL I

Intră BUFONUL cîntînd la flaut.
BUFONUL: Ce-i puterea si mărirea / ce-s onorurile toate?
/ ce să fie dacă nu bufonerie / care merge ca pe roate?
/ nebunia şi puterea / sunt ca două feţe slute / ce-şi
împart aceeaşi gură / spunînd vrute şi nevrute / ce-i
coroana, ce e sceptrul? / două vorbe fără duh / două
mici băşici de spumă / aspirate de văzduh / rîsul doar
rămîne rege / suveran peste prostie / să lăsăm deci măscăricii / să vă ţină companie

SCENA 1

Inchisoare medievală. Uşa se deschide cu un zgomot metalic. REGELE şi BUFONUL sunt aruncaţi brutal în
celulă. REGELE este împins pe un soi de tron rulant
care aduce a roabă. Poartă pe cap o „coroană“ ciudată,
un fel de tort ornat cu lumânări dintre care doar una
mai este aprinsă. Să-i fi făcut cineva o farsă? BUFONUL arată ca o mumie întrucît este înfăşurat în serpentine, iar în dreptul gurii are o panglică roşie cu un
nod, amintind de cadourile de aniversare. Să-şi fi bătut
cineva joc de el? Uşa se închide cu un zgomot metalic
înfricoşătooooor. Cîteva secunde mai târziu, însă, uşa
se deschide din nou. Coroană regală autentică, precum
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şi flautul pe care l-a folosit BUFONUL sunt aruncate
în celulă.
REGELE (senin, visător) – Deci, m-au omorît…
BUFONUL geme, se zbate ca un nebun, se rostogoleşte pe
jos.
REGELE – Tribulet, linişteşte-mă te rog, spune-mi că sunt
mort.
BUFONUL reuşeşte să-şi elibereze antebraţul stâng.
REGELE – Sau să fie vreo nouă farsă de-a ta? Sunt şi zile
cînd n-ai umor de loc… Mi-ai făcut uneori farse care
au fost adevărate suplicii… Şi eu a trebui să le suport…
De ce? De ce? De ce am fost eu, întotdeauna, singura
ta victimă?
BUFONUL reuşeşte să-şi elibereze toată mâna stângă.
REGELE – Da‘ ce urât miroase aici! O fi mirosul poporului… Aşa pute poporul? Mai ales cînd e nefericit? Parcă
aud un rîgîit care vine din pămînt… Pute a maţe gelatinoase care urcă din viscerele pămîntului… Să vomită,
oare, canalele oraşului… Sau, poate, poporul, auzind că
regele său e mort, a început să vomite în masă…
BUFONUL continuă să se zbată animalic. Reuşeşte să-şi
elibereze picioarele.
REGELE – Şi polac peste cupăză, iar mă doare capul…
Sunt aproape sigur, Tribulet, că mi s-a umflat puţin
creierul… Simt eu cum în creierul meu a mai crescut
un creier. Şi acum am două… Două creiere într-un singur cap… O fi posibil?
BUFONUL geme, se zbate şi încearcă să-şi desfacă panglica care îl împiedică să vorbească.
REGELE – Sunt oameni care se nasc cu un singur nirichi
sau cu un singur pălmân… Uneori găinile fac ouă cu
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două nălbeguşuri… Ceea ce dovedeşte că natura face
lui Dumnezeu! Eu nu sunt decât bufonul … N-aveţi
ce vrea… Deci, două creiere, ca două testicule, în acedreptul! V-am făcut să râdeţi… v-am făcut să râdeţi,
laşi craniu, e posibil… Tribulet, de ce nu-mi răspunzi
şleahtă de jigodii… Hei! Deschideţi! Trăiască poporul!
niciodată când emit consideraţii fizolofice?
REGELE (îşi scoate o mănuşă şi o aruncă în capul BUFONULUI) – Mai taci, Triboulet, nu vezi ce tare mă doare
Mugind ca un animal feroce, BUFONUL reuşeşte să îşi
capul?
scoată căluşul din gură şi scuipă câteva ghemotoace de BUFONUL (ignorându-l în continuare pe REGE, către
hârtie care i-au fost, în mod evident, îndesate în gură.
cei care se presupune că sunt de cealaltă parte a uşii)
– V-am făcut să râdeţi… Nu uitaţi că v-am făcut să
REGELE – Ştiu ce s-a întîmplat… Creierul meu numărul
râdeţi… chiar şi acum, vă aud cum rîdeţi, sunteţi de
unu, excedat de singurătate, a generat un al doilea crecealaltă parte a uşii şi râdeţi…
ier… Ca să aibă cu cine conversa… Numai că acest al REGELE (îşi scoate cei doi pantofi şi îi contemplă ţinându-i
doilea creier, ca să-şi fac loc, tinde să-l expulzeze pe
în mână) – Da, începe să-mi crape capul… şi uite ce
primul… Şi din această zaucă mi se umflă capul… În
gînduri negre îmi ies prin crăpături… Tot sistemul
orice caz, în natură se întîmplă des acest tip de menomeu lifozofic se prelinge acum în exterior… (Işi trage
fene. Uite la dinţii de lapte, cresc ce cresc şi după aceea
o lovitură cu pantoful peste frunte.) Toată lumea o să
sunt expuzlaţi pe nedrept din alveolele lor de bestiile
ştie acum ce gîndesc… (Aruncă cu un pantof în capul
de dinţi noi… Ce ropcărie este, totuşi, universul…
BUFONULUI.) Tribulet, ar fi cazul să transcrii repede
tot gîndesc că au început să mi se scurgă cele două
Ignorându-l complet pe REGE, BUFONUL, în continuare
creiere… Notează această reflecţie pentru posteritate…
furios şi febril, începe să îşi elibereze mâna dreaptă. Scoate
Cînd poporul are memoria scurtă, e firesc ca regele să
un strigăt prelung.
aibă două creiere.
REGELE (distrat în continuare) – Plîngi sau rîzi, Tribulet?
Sper că plîngi… Faci foarte bine că plîngi, îmi place să
te aud glînpînd… Uşurează-ţi sufletul… Sufletul e ca
băşica udului… Să ştii că în adâncul meu regret că nu
te-am înnolibat. Ai fi meritat, pentru serviciile tale de
bufon regal. Giumbuşlucurile pe care le făceai la curte
meritau şi o monedă cu chipul tău… Sau ai fi vrut un
fief?
Eliberat complet, BUFONUL sare ca o felină şi se aruncă
asupra uşii, hotărât să o spargă prin forţa asaltului său.
BUFONUL (se adresează celor care l-au închis) – Scursuri
ce sunteţi! Bandă de scursuri!
REGELE (în continuare în lumea lui) – Dar acum, că sunt
mort, nu mai pot face nimic pentru tine. Nici coroana
mea nu valorează mai mult decît o băşică de porc…
O băşică din acelea cu care se joacă copiii. Întîi le
usucă, apoi pun cîteva boabe de porumb în interior şi
le umfră… Tribulet, îţi las cu limbă de moarte următoarea sarcină: vreau să fiu îngropat îmbrăcat într‑un
costum jumătate galben, jumătate verde, culorile nebuniei…
BUFONUL (fără a da vreo atenţie vorbelor REGELUI,
mereu către cei care se presupune că sunt afară) – Deschideţi imediat! Am dat un ordin! Gardian, deschide
imediat uşa asta! Ajunge!
BUFONUL se trage câţiva paşi înapoi, îşi ia avânt şi se
năpusteşte din nou către uşă.
BUFONUL – Hai, gata cu gluma! Auziţi ce spun?
REGELE – Şi în loc de sceptru să-mi pui în mormânt
marota ta, Tribulet… Şi să povesteşti toate astea în cântecele tale. M-auzi? Tribulet, tu mă auzi cînd îţi borvesc?
BUFONUL (loveşte cu pumnii în uşă şi li se adresează
mereu celor de afară) – Eu nu am făcut nimic! Sunt
de-al vostru! Trăiască poporul! Trăiască revoluţia! Deschideţi! Deschideţi, vă spun! Jos regele! Deschideţi! Eu
nu sunt decât bufonul… Dar deschideţi, pentru numele
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REGELE aruncă şi cel de-al doilea pantof în capul
BUFONULUI. Atins, umilit, BUFONUL se târăşte în
patru labe de-a lungul pereţilor. Se opreşte sub fereastră.
Sughite. Se ridică, dar fereastra este prea înaltă pentru
ca să poată vedea afară.
BUFONUL (începe să sară pentru a se prinde de gratiile
de la fereastră, şi se adresează în continuare celor de
afară) – Scoateţi-mă de aici !
REGELE – Un pic de demnitate, Tribulet…
BUFONUL – Doar n-o să vă mânjiţi mâinile cu sânge de
bufon nevinovat!
REGELE (îşi atribuie, pe neobservate, pentru cîteva replici,
rolul poporului) – Ba da.
BUFONUL (furios în direcţia REGELUI) – Nu vorbesc cu
dumneavoastră. (Reuşeşte să se agaţe de gratii, dar nu
reuşeşte să se ridice pentru a privi pe fereastră.) Nu sunt
decât un bufon nevinovat! Mă auziţi?
REGELE („vocea poporului“) – Nu.
BUFONUL – Vreau să vorbesc cu Judecătorul! Vreau să
vorbesc cu gardianul şef. Gata, lăsaţi-mă să ies! Încetaţi cu mascarada asta.
REGELE – Spune-mi o cimilitură, fă o tâmpenie, Tribulet… Şi mai termină cu sughiţul. Vino să-mi masezi un
pic tâmplele…
BUFONUL – Majestate, nu-mi vorbiţi pentru că nici eu
nu vă vorbesc. Totul s-a terminat între noi! Acum sunt
liber! Şi vreau să ies…
REGELE – Puţină răbdare, Tribulet. Vei fi liber când te vor
jupui de viu. Fără piele vei fi ca nou.
Umilit, învins, BUFONUL se apropie de REGE, şi îi
masează tălpile.
BUFONUL (smiorcăindu-se) – Vreau să ies, vreau să ies,
înţelegeţi?
REGELE (visător) – Crezi că este posibil ca uneori creierul
nostru, dezgustat, să dea naştere unui al doilea creier?…
Iar acest al doilea creier să se umfle şi să-l scuipe pe primul ca pe o cocoloaşă? Pentru că am impresia că se rostogoleşte ceva din mine… poate că mi se rostogoleşte
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capul, şi din cauza asta resimt aceaste dureri îngrozitoare… Capul meu e la locul lui, Tribulet?
BUFONUL (care masează în continuare picioarele REGELUI) – Nu mai gândiţi, Majestate. Din cauza aceasta
vi se face rău. Chemaţi mai bine gărzile ca să mă lase
să ies.
REGELE – Vechiul creier este scuipat afară de cel nou,
numai că şi noul creier este prins imediat de dezgust şi
atunci se naşte un al treilea creier care îl scuipă afară
pe al doilea… şi tot aşa… De ce se vomită creierele
unele pe altele?
BUFONUL abandonează picioarele REGELUI şi se repede
din nou către uşă.
BUFONUL (furibund, izbeşte în uşă) – Nu vreau să fiu
închis cu un nebun ! Am dreptul la o celulă proprie!
Cer să mi se dea o altă celulă!
REGELE se ridică şi, cu grandoarea unui suveran grav bolnav se târăşte până la uşă. Începe să lovească şi el.
REGELE – Scoateţi-l imediat de aici pe bufonul meu!
BUFONUL (către REGE) – Spuneţi-le că sunt nevinovat.
REGELE – Bufonul meu este nevinovat.
BUFONUL – Spuneţi-le că le vorbeşte regele.
REGELE – Vă vorbeşte regele!
BUFONUL – Strigaţi mai tare! Mai tare!
REGELE – Bufonul meu este nevinovat!
BUFONUL (aprinde o a doua lumânare pe capul REGELUI şi îi suflă textul) – Cer să fie de îndată pus în libertate!
REGELE – Cer să fie numaidecât pus în libertate!
BUFONUL (şoptind) – Nu uitaţi că el este cel care v-a
făcut să râdeţi!
REGELE – Nu uitaţi că el este cel care v-a făcut să râdeţi!
BUFONUL (aprinde o a treia lumânare pe capul REGELUI şi îi şopteşte în continuare textul) – Şi încă vă mai
poate face să râdeţi! Revoluţia are nevoie de un bufon!
Dacă vreţi să vă reuşească revoluţia, păstraţi-l pe bufonul regelui! Toate revoluţiile care-i repudiază pe vechii
bufoni sunt sortite pieirii, sunt avortate…
REGELE (care ezită, fără a fi neapărat împotriva acestei
idei) – Tribulet, un pic de cedenţă. Nu pot zice una ca
asta.
BUFONUL – Spuneţi-o, totuşi, Majestate. Oricum nu ne
aude nimeni.
REGELE – Regret, Tribulet, dar nu-mi poţi cere una ca
asta.
BUFONUL aprinde încă două lumânări pe capul REGELUI.
BUFONUL – Hai, Majestate, faceţi-mi acest hatâr…
REGELE (strigând) – Toate revoluţiile care-i repudiază pe
vechii bufoni sunt sortite pierii, sunt avortate…
BUFONUL – Aţi văzut? Nici n-a fost aşa greu…
REGELE (entuziasmat continuă să strige) – Omorâţi-mă
dacă doriţi! Omorâţi-l pe regele vostru, dar, pentru
binele patriei, păstraţi-l pe bufonul regelui, va şti mereu
să vă răsplătească!
BUFONUL (emoţionat, aproape roşind) – Majestate, e
prea mult…
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REGELE (care îşi recuperează tronul-roabă) – Lasă, lasă
că meriţi. Ai fost un bufon pemainomenit.
BUFONUL – Majestate, vă rog… îmi dau lacrimile.
REGELE – De fapt… datorită ţie m-am putut suporta pe
mine însumi în toţi aceşti ani. Ce încarnare căcăcioasă
a puterii am fost! Ptusefiant!
BUFONUL – Oh, ce păcat că nu e nimeni care să poată
auzi asta! (Bate la uşă.) Hei, e careva? Hei, răspundeţi!
Nu vă cerem nimic, nu vrem decât să ascultaţi cîteva
reflecţii de-ale noastre.
REGELE – Umorul tău a fost singura oglindă credibilă a
puterii mele. Nebunia ta a fost un elogiul suprem adus
libertăţii. De altfel, nebunia ta a fost singura formă de
libertate pe care am cunoscut-o vreodată…
BUFONUL – Oh, ce frumos… ce frumos… Vă implor,
Majestate, tăceţi… nu mă mai torturaţi! Îmi face rău
să ştiu că urechile istoriei nu vă vor reţine cuvintele…
(Către cei de „dincolo“.) Regele se confesează, la naiba,
unde sunteţi? Domnule Gardian, răspundeţi dacă sunteţi acolo! (Către REGE.) Nimeni! Istoria oricum nu
prea are urechi… Şi cînd are totuşi, descoperi că urechile ei sunt mici, minuscule, ca urechile de porc… Dar
unde s-or fi dus cu toţii, pentru numele lui Dumnezeu?
(Către cei de „dincolo“.) Unde sunteţi, măăă?
Zarvă festivă extrem de zgomotoasă în exterior. Camera
este luminată de salvele unor focuri de artificii.

SCENA 2

BUFONUL, căţărat pe umerii REGELUI, se uită pe fereastră. Se aude zgomotul unei petreceri în plină desfăşurare.
Din când în când cele două personaje trebuie să ţipe unul
la celălalt pentru a se putea înţelege.
BUFONUL – Oh… Superb! Magnific !
REGELE – Pentru numele lui Dumnezeu, fii mai explicit!
Se aude zgomotul produs de aprinderea unei rachete. Încăperea este luminată de salvele de focuri de artificii trase
afară.
BUFONUL – Oh… Uaaa… Parcă e o ploaie de stele… Ce
frumuseţe!
REGELE – Spune odată, Tribulet, ce se întâmplă?
BUFONUL – Poporul este fericit, iată ce se întîmplă!
REGELE – Cum adică?
BUFONUL – Poporul este fericit… Imposibil de spus mai
mult în cuvinte…
REGELE – Tribulet, povesteşte în cuvinte că altfel te dau
jos!
BUFONUL – Când poporul este fericit, chiar şi imaginaţia celui mai iscusit povestitor se piticeşte şi se evaporă.
REGELE – Tribulet, vorbeşte că eşti greu.
BUFONUL – Zău, ce văd eu afară e prea grandios ca să
poată fi povestit. Uite că mi-au rămas cuvintele în gât.
Imposibil să le rostesc.
REGELE – Bine, atunci spune măcar cum sunt îmbrăcaţi.
BUFONUL – Sunt îmbrăcaţi cu toţii în galben şi în verde,
şi dansează farandola în jurul unui foc mare!
REGELE – Din cauza ta… Tu ai inventat sărbătoarea nebunilor.
BUFONUL – Dansează farandola şi cântă! Şi toată lumea
se îmbrăţişează. Bogaţii suspină în braţele săracilor, iar
sărăcii scâncesc în braţele bogaţilor. Se ţin în braţe şi
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îşi şterg lacrimile unii altora. Piticii se îmbrăţişează cu
uriaşii, graşii cu slabii, frumoşii cu hidoşii… Orbii şi-au
aruncat bastoanele albe, şi merg prin mulţime ghidaţi
de surzi. Schilozii sunt purtaţi pe umeri de către soldaţii fostei gărzi regale. Hoţii, asasinii şi blasfematorii
sunt purtaţi triumfător pe umerii elevilor de la Academia bufonilor. Se pare că a fost proclamată amnistia generală. Închisorile şi casele de nebuni şi-ai deschis larg porţile …

BUFONUL – Da, iar poporul cere, acum, pe loc, capul
regelui.
REGELE – Ia te uită! Dar de ce a devenit poporul aşa de
grăbit?
BUFONUL – Aşa spune şi omul de la tribună, „nu e bine,
să nu ne grăbim, să-l judecăm întîi şi să-i tăiem capul
după aceea“.
REGELE – Să mă judece? Pe mine? Nu le ajunge decapitarea? Vor să comită un sacrilegiu şi mai mare? Vreau
să ştiu cine e nemernicul de la tribună.
O nouă salvă de artificii.
BUFONUL – Nu văd pînă acolo că e plin de lume. Dar mai
sunt şi alţi vorbitori care stau la coadă.
REGELE – Ştiam eu, ştiam eu că într-o zi Diavolul şi Dum- REGELE – Cine? Cine?
nezeu se vor îmbrăţişa…
BUFONUL – Oh, Majestate, ce păcat că nu puteţi vedea Pauză. O nouă salvă de focuri de artificii extrem de puterspectacolul ăsta! E cu adevărat sfâşietor. Poporul şi nică.
libertatea regăsită! Totul e atît de feeric încît mă întreb
dacă e adevărat. In orice caz, sărbătoarea asta a nebuni- BUFONUL – Extraordinar! Fermecător! Majestate, trebuie
lor a fost o invenţie sublimă! Ia te uită, n-am mai văzut
să vă spun că focurile astea de artificii sunt mai fruuna ca asta! Acum îşi smulg unii altora veştmintele, se
moase şi mai inspirate decât cele de la ultima dumneaîmproşcă cu şampanie şi se rostogolesc pe jos… Unii
voastră aniversare.
se urcă pe acoperişuri şi se caţără în copaci. Tot ora- REGELE – Mie să-mi spui cine e nemernicul care vrea să
şul plânge de bucurie, Majestate, auziţi hohotele lor
fiu judecat… Nu e cumva Marele Şambelan?
de plîns?
BUFONUL – El e, Majestate… (O nouă salvă de artificii.)
REGELE – Oare îi mai putem salva, Tribulet? Sau delirul
Fermecător. Superb ! Au dat drumul şi la baloane… Şi
libertăţii i-a otrăvit definitiv? Şi cînd te gîndeşti că am
la porumbei…
fost pentru ei bunătatea întruchipată, expresia însăşi REGELE – Cum aşa, Marele Şambelan e acolo, mîna mea
a binecuvântării divine… Eu am inventat tandreţea de
dreaptă s-a întors împotriva mea?
stat… Eu am decretat ca o zi pe an să sărbătorim exta- BUFONUL – Exact. Mîna dumneavoastră dreaptă s-a
zul ca sursă naturală a dreptului şi a codului juridic…
întors împotrica majestăţii dumneavoastre. Iar acum
Am fost un rege cu suflet neprihănit. In cine altul s-a
a luat cuvîntul mîna dumneavoastră strîngă…
încarnat cu mai bine puritatea legii morale dacă nu în REGELE – Cum?! Să nu-mi spui că şi Marele Inchizitor
mine?
e acolo…
BUFONUL – Majestate, ţineţi-vă puţin gura. Lăsaţi-mă să BUFONUL – Ba da, şi el e acolo…
contemplu linştit libertatea totală. Iată! E momentul cel REGELE – Eşti sigur?
mai frumos al vieţii lor.
BUFONUL – Dacă vă spun… Iar acum vorbeşte ochii şi
urechile dumneavoastră.
O nouă salvă de focuri de artificii. Ţipete, aplauze.
REGELE – Cum, şeful poliţiei a rămas la post?
BUFONUL – A rămas, a rămas… Iar acum… iar acum a
REGELE – Intotdeauna am încercat să le inspir supuşilor
luat cuvîntul gîndul şi glasul dumneavoastră.
mei dragostea iraţională pentru virtute, gustul viguros REGELE – Cum? A rămas în post şi purtătorul meu de
pentru glorie… Dar ei n-au înţeles nimic din orgasmul
minciuni şi însărcinatul cu spălarea creierelor?
dragostei pentru patrie… Tribulet, spune-mi că nu am BUFONUL – A rămas, a rămas… Numai noi nu ştiu de
fost un rege total idiot…
ce n-am rămas.
BUFONUL – Ba da, Majestate…
REGELE – Şi responsabilul cu adormit copiii? Şi maesREGELE – Nu, nu am fost un rege rău …
trul meu de parodii? Şi cîrpitorul de buzunare goale?
BUFONUL – Ba da, totuşi…
BUFONUL – Sunt cu toţii acolo, Majestate. Cu toţii, cu
REGELE – Tribulet…
toţii, cu toţii! Toată curtea sărbătoreşte în mjlocul
BUFONUL – Carele! Ia te uită! Ah, trec carele alegorice…
poporului. S-ar zice că noi suntem singurii care lipsim.
Oh, ce drăguţ, ce frumos…
Şi zău că nu înţeleg de ce. De ce nu m-au păstrat şi pe
REGELE – Ce risipă! Ce nevoie aveau şi de care alegorice…
mine, jur că nu înţeleg. Până şi şeful cu pirotehnica e
Cum arată ? Câte sunt?
acelaşi. Doar că e mult mai bun acum.
BUFONUL – Zeci şi zeci… Zeci de care împodobite cu
flori, pline cu saltimbanci, scamatori, jongleri, contor- O nouă salvă anunţînd momentul apogeul sărbătorii.
sionişti, mimi, dansatori pe sârmă… Înghiţitorii de flăcări înghit flăcări… şi înghiţitorii de săbii îşi înghit săbi- REGELE – Am căzut de fazan, Tribulet! Justiţia a fost vioile…
lată… Şi cît am vegheat la virginitatea ei… Am ştiut eu
întotdeauna că puterea este un bumerang care nu treAcelaşi zgomot produs de lansare unei rachete. Încăperea
buie lăsat din mînă… Nimeni nu m-a iubit cu adevăeste luminată periodic focurile de artificii de afară.
rat… Nimeni… Am simţit eu la un moment dat că trebuie să le interzic poeţilor şi curtenilor să mai scrie ode
BUFONUL – Acum a urcat cineva la tribună şi ţine un
pentru preamărirea persoanei mele… Dra n-am vrut să
discurs.
zugrum elanul creaţiei artistice…
REGELE – Ah, deci există şi o tribună …
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BUFONUL – Superb! Incredibil! Astea da, urale! Le auziţi?
Aş spune că de la operaţia dumneavoastră la vezică
poporul nu a mai strigat cu atîta entuziasm.
REGELE – Ba nu, anul trecut, după discursul meu despre
frumuseţea libertăţii interioare, s-au bucurat cu exact
aceeaşi intensitate.
BUFONUL – Nu, nu au fost chiar strigăte aşa de puternice ca acum.
REGELE – Ba da.
BUFONUL – Ba nu.
REGELE – Ba da.
BUFONUL – Ba nu.
REGELE – Gata, coboară. Vreau să arunc şi eu o privire.
BUFONUL – Ah, nu, nici nu încape vorbă. Ştiţi că am
umerii delicaţi. Tot ce a fost opoziţie în regat s-a sprijinit pe umerii mei. Şi apoi, nu se face ca un rege să spioneze prin fereastra celulei sale…
REGELE – Coboară, Triboulet, nu mai pot să te ţin. Îmi
tremură picioarele… Simt că mă prăbuşesc… Şi durerea asta de cap care nu-mi dă pace…
Se aude mulţimea care se apropie celulă. Plafonul se deface
ca un chepeng, chipuri mascate dau năvală la fereastră.
Personajele mascate ţopăie în ritmul muzicii. Panoramă de
chipuri groteşti, umflate, burleşti, deformate de râs şi delir.
O ploaie de gunoaie se abate peste REGE şi peste BUFON.
S-ar spune că pubele întregi sunt răsturnate peste capetele celor doi.
Afară, muzica, strigătele şi cântecele cresc în intensitate.
Gunoaiele continuă să cadă peste cele două personaje: confeti, ouă stricate, ghemotoace de hârtie, bucăţi de măşti
(ochi, nasuri, guri, limbi, urechi enorme), etc.
În câteva zeci de secunde REGELE şi BUFONUL sunt
îngropaţi într-un maldăr de gunoaie. BUFONUL se cuibăreşte la picioarele REGELUI şi îşi fereşte capul cu mâinile. REGELE însă rămâne demn în picioare.
Înainte de a se retrage, mulţimea aruncă în celulă şi un
hoit de câine.
Muzica se îndepărtează, chipurile se retrag şi dispar,
lumina scade.
Întuneric.

SCENA 3

Încăperea este luminată slab de razele lunii, umbrele gratiilor sunt proiectate pe podea.
REGELE doarme pe tronul-roabă. BUFONUL doarme ghemuit la picioarele REGELUI, pelerina regelui îi acoperă
picioarele.
Impresia că personajele dorm în mijlocul unui morman
de gunoi.
REGELE tresare.
REGELE – Nu pot dormi fără câinele meu.
Un moment de tăcere.
BUFONUL (fără să se mişte, ascuns sub mantia regală)
– Câinele dumneavoastră e mort. I s-a tăiat beregata.
Un moment de tăcere.
REGELE – Cum adică i s-a tăiat beregat? Cine a îndrăznit
să se atingă de câinele nostru?
BUFONUL – Poporul.
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REGELE – Ia, te uită, poporul mi-a omorît câinele! Şi
totuşi, eu mi-am tratat întotdeauna poporul ca pe propriul meu câine. (Pauză.) Tribulet, simulează cît de cît
puţină indignare.
BUFONUL – Mi-e somn, Majestate.
REGELE (mângâind cadavrul câinelui) – Nu ştiu cum
poţi dormi în putoarea asta. E insuportabil. Eu nu pot
închide un ochi…
BUFONUL – Scoateţi flaconul cu parfum şi parfumaţi-vă
un pic.
REGELE (scoate un flacon şi adulmecă) – Nu-mi place
rozmarinul.
BUFONUL – Dar nu e rozmarin, e lămâie verde.
REGELE – Asta …. lămâie verde ?!
BUFONUL – Da, lămâie verde.
REGELE – Ba nu!
BUFONUL întinde o mână, ia flaconul şi îl adulmecă.
BUFONUL – Ba da, Majestate, e lămâie verde! Precis aveţi
nasul înfundat. De altfel, nu e prima dată când confundaţi un parfum cu altul. Nu aţi avut niciodată simţul
mirosului. În mod normal nu ar trebui să simţiţi putoarea. (Îl imită pe REGE.) E insuportabil! Sunt stupefiat,
cum aveţi neobrăzarea să protestaţi? E insuportabil!
Hai, dormiţi, că mâine trebuie să fim judecaţi de popor.
Pauză.
REGELE (mângâie în continuare cadavrul câinelui) – Tu
n-ai impresia, Tribulet, că noi doi ne-am s-a spus deja
ceea ce suntem pe punctul de a ne spune…?
BUFONUL – Nu!
Pauză. Tăcere. Un şobolan apare la fereastră. Şobolanul se
apleacă spre interiorul încăperii, adulmecă gratiile, explorează muchia ferestrei.
REGELE – Tu te-ai scăpat acum cîteva clipe pe tine?
Şobolanul rămâne nemişcat.
BUFONUL – Nu!
REGELE – Ba da, ai făcut pipi pe ascuns!
BUFONUL – Ba nu!
REGELE – Ba da, ai făcut pipi pe sub mantie şi acum pute
a pipi.
BUFONUL – Ba nu, podeaua puţea deja a pipi.
REGELE – Acum câteva minute nu puţea aşa de tare.
BUFONUL – Ba da. Şi dacă nu ştiaţi, aflaţi acum: în regatul dumneavoastră, totul pute a pipi.
REGELE – Nu se poate! De altfel nici nu cred că pute a
pipi. Pute clar a caca.
BUFONUL – Nu! Majestatea voastră se înşeală din nou!
Pute clar a pipi!
REGELE – Ascultă, Triboulet! Încetează să te comporţi
cu mine de parcă n-aş avea nici o autorutate olfactivă!
Ştiu să fac încă diferenţa între mirosul de pipi şi mirosul de caca din regatul meu.
BUFONUL – Ştiţi ceva, oricum, mi se rupe. Lăsaţi-mă să
dorm.
REGELE – Dar e o chestiune de principiu. De ani de zile
mă faci să înghit te miri ce! Măcar o dată, insist să recunoşti că miroase a caca.
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BUFONUL – Nu, miroase a pipi!
REGELE – Gardian!
LE GARDIEN – Nu vă strofocaţi degeaba! Gardianul nu
ne aude.
REGELE – Gardian ! (Pauză lungă. REGELE se adresează
unui gardian imaginar) Gardian, după părerea ta, a ce
miroase aici, a pipi sau a caca?
Tăcere. REGELE aşteaptă un răspuns. Şobolanul ciuleşte
urechile.
REGELE (furios) – Gardian, te somez să-mi răspunzi.
După părerea ta, în regatul meu miroase a pipi sau a
caca?
Şobolanul priveşte la dreapta, la stânga, ca şi cum ar căuta
să verifice prezenţa gardianului.

BUFONUL – Poate nu se urcă…
REGELE – Tribulet, şobolanul a început să mă lingă pe
mîini…
BUFONUL – Ei şi? Oricul asta era uzanţa, să vă pupăm
mîna.
Şobolanul rămâne nemişcat.
REGELE – S-a urcat pe mine… Mă adulmecă… Dumnezeule, mi se urcă pe burtă… Mi se urcă pe piept… Mi se
apropie de beregată… Tribulet, crezi că o să mă muşte?
BUFONUL – Nu, Majestate, ştie că sunteţi încă viu.
REGELE – Tribulet, nu ştiu să mă port cu şobolanii. Ce
să fac?
BUFONUL – Nu faceţi nimic. Respiraţi. Râgâiţi cu convingere. Sforăiţi uşor pentru a arăta că mai sunteţi încă în
viaţă. Şobolanii nu atacă niciodată oameni care respiră.

BUFONUL (după o lungă aşteptare se hotărăşte să intre în Şobolanul urcă pe faţa REGELUI.
joc şi să preia rolul gardianului) – „De fapt, Majestate,
mi-e teamă că e miros de cadavru.“
REGELE – Se uită în gura mea. Poate că vrea să îmi spună
REGELE – Cum? Vrei să spui că locuieşte un cadavru cu
ceva.
noi? Auzi, Tribulet, în celula ta locuieşte un cadavru.
BUFONUL – Nu, Majestate, un şobolan e un şobolan. Nu
BUFONUL – Noapte bună, Majestate. Vreau să dorm.
vrea să vă spună nimic. E pur şi simplu în căutare de
hrană.
Pauză. Şobolanul coboară pe peretele de sub fereastră. REGELE – Avem ceva de mâncare, Tribulet ?
Adulmecă peretele, se apropie de podea.
BUFONUL – Nu.
REGELE – Tribulet, îmi umblă pe faţă… Poate că vrea să
REGELE – Puah. Pînă şi în capul meu pute ceva, Tribumi se uite în ochi. Crezi că e cazul să vă deschid un
let… Ai auzit şi tu cum ceva a făcut buf în creierul meu?
ochi?
BUFONUL – Nu-l speriaţi, Majestate… Vă explorează şi
Şobolanul rămâne nemişcat.
el… eventual o să vă ronţăie nasturii de mătase. Şobolanii au o slăbiciune pentru nasturii de mătase.
BUFONUL – Vi s-a infectat piatra fizolofală, Majestate…
Dormiţi.
Şobolanul îşi linge labele pe capul regelui.
REGELE – Tu chiar crezi, Tribulet, că am piatră la cap?
BUFONUL – Da. De cîte ori nu v-am spus să vă operaţi. REGELE (pe şoptite) – Tribulet, vreau să-i vorbeşti.
Aveţi depuneri de calcar în creier.
BUFONUL – Şi ce doriţi să-i spun?
REGELE – Spune o tâmpenie, fă o glumă, spune ceva ca
Pauză. REGELE şi BUFONUL par a fi adormit. Şobolanul
să-l distrezi. Spune-i „bună ziua domnului şobolan“.
explorează podeaua.
REGELE tresare.
BUFONUL păstrează mantia regală pe umerii săi. Se
ridică în picioare în spatele regelui. Întinde braţele şi, cu
REGELE – Tribulet…
mantia care se desface, creează un soi de spaţiu de joc, un
BUFONUL – Da?
mic teatru de marionete, deasupra capului REGELUI.
REGELE – Tribulet, a apărut un şobolan la fereastră.
BUFONUL – Bună ziua, domnule Şobolan.
BUFONUL nu răspunde. Tăcere. Şobolanul rămâne nemişcat.
Şobolanul se opreşte o secundă, ascultă, apoi începe să ronţăie din coroana regelui.
REGELE – Tribulet, un şobolan tocmai ne priveşte de pe
pervazul ferestrei. Tribulet, mă auzi? Poate că ne con- REGELE – Întreabă-l dacă se simte singur.
sideră un fel de latrină. Cred că ai avut dreptate adinea- BUFONUL – Vă simţiţi singur, domnule şobolan?
ori… Ăsta nu e caca uman. E caca de şobolan… Tribulet, simt că îmi colcoteşte ceva în creier.
Şobolanul se opreşte din mâncat, ascultă, o ia de la capăt.
BUFONUL – Şi eu, simt că mi se întoarce stomacul pe dos.
REGELE – Ei?
Pauză. Şobolanul traversează camera, se apropie de REGE BUFONUL – Ei, ce?
cu multă prudenţă. Şobolanul începe să miroase picioarele REGELE – Ce spune?
goale ale REGELUI.
BUFONUL – Nu spune nimic.
REGELE – Întreabă-l dacă e un mesager.
REGELE – Tribulet… Tribulet, pentru numele lui Dum- BUFONUL – De ce ar fi un mesager?
nezeu, răspunde! Dacă se urcă pe noi? Ne ia drept două REGELE – Poate că e trimisul altor şobolani.
gunoaie.
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BUFONUL – De ce nu îi puneţi dumneavoastră toate
întrebările astea?
REGELE – Tribulet, eu sunt regele! Cum vrei să îi vorbesc eu unui şobolan? Întreabă-l dacă are să-mi transmită un mesaj.
BUFONUL – Domnule şobolan, Majestatea sa vă întreabă
dacă aveţi să îi transmiteţi un mesaj.

sul?“ Am vrut să îi pun această întrebare lui Tribulet,
dar cuvintele mi-au rămas înţepenite în gură, vâscoase,
gelatinoase şi pentru totdeauna poticnite în gura mea.
Am vrut să îl întreb pe Triboulet, „Triboulet, de ce suntem copiii măcelului, excrescenţele acestei furii, acestei furii, acestei furii, acestei furii, acestei furii, acestei furii…“ Înţelegeţi domnule şobolan, mă blocasem
la cuvântul furie, furie, furie, furie, furie, furie… Nu
Şobolanul îşi ciuleşte urechile, îşi ridică botul spre BUFON,
puteam să mă desprind de acest cuvânt care exploda,
se înclină către REGE, pare că înţelege totul, reîncepe să
şi el, precum o sferă puturoasă în fiecare dintre celumănânce.
lele mele… Voiam să trec de cealaltă parte, dar cuvântul îmi era deja zidit în gură, aveam deja în gură gusREGELE – Ei?
tul neputinţei, şi ea inutilă, de altfel… Nu mai puteam
BUFONUL – Pare că da.
să concep contrariul acestui cuvânt, nu mai puteam să
REGELE – Se simte singur?
acced la contrariul câinelui meu… Şi apoi am auzit un
BUFONUL – Da, se simte grozav de singur, în mare rahat.
strigăt „Nu, nu putem exista în afara măcelului natural
Singurătatea în rahat, spune el, este cea mai înfrico…“ Tu ai strigat, Tribulet ?
şătoare formă de singurătate. E ceva copleşitor. Şi cu BUFONUL – Nu!
neputinţă de suportat. Şi teribil de umilitor. Condiţia
lor existenţială este de a scotoci în gunoaie. Numai că Şobolanul se caţără din nou pe peretele dinspre marginea
de o vreme, spune el, şobolanii au început să scoto- ferestrei.
cească şi în mizeria interioară a oamenilor. Teritoriul
lor vital s-a extins de la murdăria exterioară a acestei REGELE – Vedeţi? Nu era el, domnule şobolan… Atunci,
lumi la murdăria ei interioară. El numeşte acest lucru
cine o fi fost? Nu suntem decât trei în această încăo revoluţie. Numai că s-a părea că mizeria interioară a
pere, un rege, un şobolan şi bufonul regelui, şi visăm la
lumii i-a dezgustat total… Se pare că mizeria interioară
tandreţe. Visăm, visăm, şi buf! totul se năruie, căci nu
e mai mare decît mizeria exterioară…
reuşim nici măcar să ne debarasăm de propria noastră murdărie interioară. Arată-mi, Triboulet, cum face
Şobolanul afişează o expresie de profundă deznădejde.
tandreţea universală la care visăm?
Brusc începe să sughită ca şi cum ar fi mâncat prea mult. BUFONUL – Face buf!
Coboară de pe coroana regelui şi se îndreaptă spre fereastră.
Şobolanul aruncă o ultimă privire către cele două personaje şi dispare.
REGELE – Domnule şobolan, nu plecaţi!
De afară se aud zgomote de ciocane şi fierăstraie, ca şi cum
BUFONUL – Aţi înnebunit, Majestate ? Vorbiţi cu un o armată de tâmplari ar fi pe cale să construiască ceva.
şobolan?
REGELE – Spune-i că nu sunt un rege oarecare! Spune-i că REGELE (se prăbuşeşte, sub fereastră şi izbucneşte în plâns)
şi eu sunt, ca rege… şobolanizat, vreau să spun… dez– Vedeţi, domnule şobolan? Eu sunt primul rege cu gura
gustat!
zidită de dezgust… De ce eu, de ce eu? Toate epidemiile
BUFONUL – A plecat…
încep, de obicei de jos, de la bază, de la voi… Şi iată că
de data aceasta ea începe de aici, de sus, de la mine… Şi
Şobolanul se îndreaptă către fereastră. BUFONUL şi
în plus, e lentă, căci iată-mă, pentru moment sunt sinREGELE îl urmăresc în patru labe.
gurul bolnav… Tribulet, spune-i domnului şobolan că
în curând vor fi eliberaţi de tirania murdărei umane…
REGELE – Domnule şobolan, nu plecaţi… Şi eu sunt ros
toţi domnii şobolani care se simt atît de singuri în murde dezgust… Dezgustul a explodat în sufletul meu ca
dăria umană… Tribulet…
o bulă puturoasă, ca un puroi cosmic… Nu ştiu cum
s-a întâmplat… Într-o zi eram aşa, ca de obicei, pe tro- BUFONUL se ghemuieşte din nou la picioarele REGELUI,
nul meu, contemplam lumea, domneam, şi buf! am se acoperă cu mantia regală şi adoarme.
simţit ceva explodîndu-mi în gură. Puroiul cosmic
mi-a explodat în gură, bula puturoasă m-a invadat, SCENA 4
m-a paralizat… Subit şi ireversibil… Buf! Nimeni nu a Dimineaţa. BUFONUL a dunat gunoaiele din încăpere şi
înţeles nimic. Tribulet n-a înţeles nimic. Câinele meu a le-a făcut morman.
început să latre, nu mă mai recunoştea! Vă daţi seama, REGELE urcă pe mormanul de gunoaie şi îşi ia o atitudomnule şobolan? Se poate să fii atât de cuprins de dez- dine „majestuoasă“.
gust încât să nu te recunoască propriul câine… Pe neaşteptate, ca o străfulgerare, mi-am dat seama de inutili- REGELE – Nu recunosc autoritatea acestui tribunal! Nu îi
tatea a tot ce există… De inutilitatea cînelui meu… De
recunosc dreptul de a exista! Simplul fapt că aţi îndrăzinutilitatea paşilor noştri făcuţi pe pămînt… De inutinit să convocaţi acest tribunal este o crimă care va dăilitatea violenţei pe pământ… Şi am înţeles într-o clipă,
nui veşnic şi care nu va fi iertată niciodată. Aţi convolucruri foarte subtile… Am avut revelaţia inutilităţii
cat aici, de fapt, o groapă, o prăpastie în care se prăbuviolenţei… Am vrut să-l întreb pe Tribulet, „Tribulet,
şeşte întreaga lume, un abis în care se îneacă umanila ce serveşte, viaţa omului, la ce bun această mascatatea… Tribunalul vostru nu este decît un hîrdău care
radă cosmică, dacă nu face decât să mânjească universluţeşte viitorul şi îl mânjeşte pe Dumnezeu. Dar va
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veni ziua cînd judecătorii acestui tribunal vor fi şi ei
judecaţi, cînd martorii care au depus mărturie în acest
tribunal vor fi şi ei judecaţi, cînd gardienii care au păzit
porţile acestui tribunal vor fi şi ei judecaţi, cînd toboşarii care au anunţat deschiderea acestui proces vor fi
şi ei judecaţi, cînd călăul care…
BUFONUL – Staţi, majestate, nu vă grăbiţi că n-am ajus
încă la călău.
REGELE – Da‘ se lega bine…
BUFONUL – Nu, majestate, vorbiţi ca o cizmă.
REGELE – Crezi tu…?
BUFONUL – Nu mai încercaţi să faceţi pe actorul.
REGELE – Da‘ unde vezi tu că fac pe actorul?
BUFONUL se apropie de REGE şi-i aranjează puţin ţinuta,
îl mai perie, îl curăţă de scame, etc.
BUFONUL – Uitaţi-vă la mine… Nu vă mai bombaţi aşa
pieptul… Nu mai încercaţi să fiţi autoritar. Încercaţi să
fiţi profund.
REGELE – Cum dracu‘ să fiu profund? Profundă este doar
autoritatea.
BUFONUL – Slăbiţi-mă cu aforismele astea de doi bani.
Uitaţi-vă la mine şi căscaţi ochii… (Scoate din mormanul de gunoaie adevărata coroană regală şi şi-o pune
pe cap.) Cînd veţi fi în faţa judecătorilor, va trebui să
îi priviţi drept în ochi… Ia să văd, cum faceţi să priviţi
pe cineva drept în ochi?… Nu căscaţi gura, majestate,
cînd priviţi pe cineva drept în ochi, că nu priviţi cu
gura… Deci, cînd veţi fi în faţa judecătorilor va trebui fiţi natural, sincer, elocvent şi profund. (Se urcă pe
mormanul de gunoaie.) Uitaţi-vă cum fac eu… Dumneavoastră sunteţi tribunalul, eu sunt dumneavoastră…
Da? Deci… (Începe demonstraţia.) Nu recunosc autoritatea acestui tribunal. Nu îi recunosc dreptul de a exista.
Pentru mine nu sunteţi decît un coşmar al istoriei, o
emanaţia pestilenţială, un abuz al imaginaţiei… Domnilor, dreptul divin nu vă acceptă şi vă rîde în faţă… Îl
auziţi pe Dumnezeu cum rîde de voi? Vă rog să ascultaţi cu atenţie… Un minut de linişte, domnilor, ca să-l
ascultăm pe Dumnezeu cum rîde… Ha… Ha… Domnilor, băgaţi-vă bine în cap acest lucru… simpla existenţă
a acestui tribunal este o crimă care va dăinui veşnic şi
care nu va fi iertată niciodată. (Se opreşte, se întoarce
spre REGE) Aţi prins ideea?
REGELE – Tribulet, ce-i al tău e al tău.
BUFONUL mai îndepărtează cîteva resturi de gunoaie
prinse de veştmintele REGELUI.
BUFONUL – Acum e rîndul dumneavoastră să fiţi dumneavoastră. Că nu e normal ca eu să fiu dumneavoastră mai bine decît dumneavoastră.
REGELE (urmează instrucţiunile BUFONULUI) – Nu
recunosc autoritatea acestui tribunal. Nu îi recunosc
dreptul de a exista. Pentru mine nu sunteţi decît un
coşmar al istoriei, o emanaţie pestilenţială a prostiei,
un abuza al imaginaţiei maladive… Domnilor, dreptul
divin nu vă acceptă şi vă rîde sardonic în faţă…
BUFONUL – Nu adăugaţi adjective şi adverbe inutile. Fără
înflorituri!
REGELE – Păi de ce, că era bine?
BUFONUL îl obligă REGE să-şi scoată haina.
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BUFONUL – Încetaţi să mai arboraţi aerul ăsta de tată al
naţiunii. Totuşi, aveţi o vîrstă… Lăsaţi să vorbească vîrsta ca expresie a înţelepciunii. Încercaţi să daţi impresia că vorbeşte însăşi înţelepciunea. Că Socrate însuşi
vorbeşte… Hai, fiţi Socrate!
REGELE (schimbare de atitudine) – Nu recunosc autoritatea acestui tribunal. Nu îi recunosc…
BUFONUL – Stop, stop, stop… Majestate, sunteţi exasperant. Nu am nevoie de nota asta tragică. (Îi pune măturica într-o mână.) Vreau o înţelepciune senină… Trebuie să daţi impresia că nu vă este frică de nimic.
REGELE (urmează, pe cât posibil, indicaţiile BUFONULUI) – Simpla existenţă a acestui tribunal este o crimă
care va dăinui veşnic şi care nu va fi iertată niciodată.
Dar va veni ziua cînd judecătorii acestui tribunal vor
fi şi ei judecaţi, cînd martorii care au depus mărturie
în acest tribunal vor fi fi şi ei judecaţi, cînd măturătorii care au măturat podeaua acestui tribunal vor fi şi
ei judecaţi… Acest tribunal este de rîsul curului, şi de
altfel pînă şi Dumnezeu rîde de el… Auziţi cum rîde
Dumnezeu cînd vă vede? Ascultaţi cu atenţie doar un
minut… Auziţi hohotele… Ha, ha, ha… (Se opreşte, îl
priveşte pe BUFON care rămâne cu gura căscată.) Nu
e bine, ştiu că nu e bine… Şi mă încurc şi în text, fir-ar
al dracului… Nu poţi să-mi scrii un text mai simplu?
BUFONUL – Ah, nici vorbă! Textul este perfect! Hai, continuaţi că începe să meargă…
REGELE – Nu pricep de ce trebuie judecaţi măturătorii.
Aici, exagerezi.
BUFONUL – Nu exagerez, e metaforă. Şi ţinteşte drept
în inimi, penetrează în centrii emoţionali… Şi în plus,
provoacă frică.
REGELE (reia discursul) – Dar va veni ziua când şi măturătorii care au măturat podeaua acestui tribunal vor fi
şi ei judecaţi… Domnilor, dreptul divin nu vă acceptă şi
vă rîde în faţă… (Se opreşte, se gândeşte.) Pe bune, Tribulet, cum vrei să spun fraza asta cu toată seriozitatea?
BUFONUL – Trebuie, trebuie… E important să o ziceţi
serios. Uitaţi-vă la mine… Ce spuneţi dumneavoastră
acum e cap de acuzaţie… De fapt, pronunţaţi o sentinţă,
intrăm într-o schimbare de roluri… Zău, aveţi încredere în mine, cu această frază dumneavoastră deveniţi judecător …
REGELE – Totuşi, chiar să-l amestecăm pe Dumnezeu în
toată povestea asta?
BUFONUL – Îl amestecăm că nu dă rău. Referinţele la
Dumnezeu sunt întotdeauna utile. Că loveşte… Nu
mult, în doze mici… referinţele la Dumnezeu lovesc
întotdeauna unde trebuie…
Auzim din nou zgomotele produse de armata de tâmplari
care construiesc ceva.

PARTEA A DOUA

BUFONUL înaintează către rampă, cu cele două bucăţi
ale flautului spart în mână. Încearcă să repare flautul, să
lipească cele două bucăţi. Cântă la flaut, dar sunetele sunt
îngrozitoare.
Renunţă, se adresează în mod direct publicului.
BUFONUL: Cînd bufonii iau puterea / măscăriciu-i
împărat / fandoseala şi prostia
HYPERION
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halit lumânările… Când le-am dat eu dreptul şobolaîşi împart acelaşi pat / inversare grea de roluri / cînd bufonilor să-mi ronţăie lumânările? Ăsta a fost încă unul
nii îşi pierd harul / lumea e cu curu-n sus / s-a golit de
din sfaturile tale… N-ar fi trebuit să te ascult, Tribourîs paharul / viitorul plin de gîlme / se agaţă de trecut /
let, acum, uite, nu mai există nicio lumânare în tot stamaioneza nu mai prinde / nu-i nimica de făcut / orbii
tul, şi se lasă noaptea…
vînd priviri pe stradă / zeii noştrii sunt stricaţi / rîsul
plînge, plînsul rîde / foamea scuipă dumicaţi / gura mea
e obosită / ce-a avut de spus a spus / la ce bun să-i tot BUFONUL se repede asupra celei de-a treia uşi. O loveşte
cu toată forţa corpului său şi începe să bocănească în ea
vobească / unei lumi cu curu-n sus?
cu pumnii.
BUFONUL mai încearcă o dată flautul, sunetele sunt în
BUFONUL (strigând, către cei care se presupune că ascultă
continuare îngrozitoare, îl lasă să cadă şi se retrage.
de cealaltă parte) – Hei, Domnule popor! cine a fost
singurul care v-a înţeles durerile? Aţi uitat că glumele
SCENA 1
şi
maimuţărelile mele au fost singurele alinări penZiua. Strada pustie, presărată cu urme ale petrecerii. Mai
tru rănile voastre purulente… Pentru sufletele voastre
multe uşi închise.
rănite şi purulente…
REGELE şi BUFONUL hoinăresc pe străzile goale ale oraşului. REGELE stă în tronul lui cu rotile, împins de BUFON.
Istovit, BUFONUL se prăbuşeşte la pământ. Îşi şterge fruntea, gâtul, tâmplele.
BUFONUL – Buf!
REGELE (absent, distrat, făcându-şi vânt cu mătura) – Tu
REGELE – Au! timpanele mele… Piatra asta idioată a încefaci buf?
put să ţopăie în creierul meu… Poate ai dreptate, poate
ar trebui să mă gândesc să o scot…
Tăcere. BUFONUL împinge în continuare tronul-roabă.
BUFONUL (plângăcios) – Cine avea dreptul de a-l tutui
pe rege? Cine avea dreptul să-l maimuţărească pe rege?
REGELE – Ce e cu şobolanul acela uriaş, care iese din
Cine
avea dreptul de a râde de rege? Şi acum aţi uitat
pământ? Nu-mi spune că poporul meu l-a hrănit.
totul.
REGELE (ieşit brusc din delirul său) – Triboulet, vreau să
Tăcere. BUFONUL împinge în continuare tronul-roabă.
ne întoarcem în celulă. Triboulet, m-auzi? Gândeşte-te
la demnitatea mea.
REGELE – Triboulet, tu te plimbi îmbrăcat în haine de
BUFONUL
– Toată băşcălia mea, toate pamfletele mele…
general, pe spatele acestui şobolan mare? Dar cum faci,
Eu
v-am
dat aer, aer… V-am pompat aer proaspăt în
Triboulet, de te urci întotdeauna pe un şobolan aşa de
plămâni, bule de oxigen în creiere… Şi acum aţi uitat
mare? Şi cu tot cu armură?! Tu ai fost întotdeauna aşa
totul!
de fricos, sărăcuţul meu Triboulet…
REGELE – Triboulet, du-mă imediat înapoi în celulă… Nu
vezi că toată lume râde de noi? Un pic de demnitate…
BUFONUL se opreşte, îşi şterge fruntea, priveşte de jur
BUFONUL
– Taci, rege mic! (Un nou atac asupra priîmprejur.
mei uşi.) Domnule Judecător, vă somez să deschideţi!
Auziţi? Refuz să fiu spânzurat! Ştiu că sunteţi acolo!
BUFONUL (strigând) – Imbecili! Canalii! Asta numiţi voi
Domnule judecător, mă auziţi? Nu-mi puteţi face
dreptate? N‑aveţi decât să vă luaţi dreptatea şi să v-o
una ca asta! Nu puteţi spânzura un bufon ! Nu sunt o
băgaţi în fundurile voastre fără memorie!
paiaţă… Sunt conştiinţa poporului, ce dracu‘!
REGELE
– Au, s-ar zice că piatra asta idioată ţopăie de fieÎşi reia drumul împingându-l pe REGE.
care dată când deschizi gura… M-ai făcut tot timpul să
râd prea mult, Triboulet, şi uite, am gura deformată de
REGELE – He, he… Te văd încă zăcând pe câmpul meu de
atâta râs… Dar tu ştiai, Triboulet că poporul este slab
luptă ca un miel dus la tăiat…
de înger şi ingrat …
BUFONUL se opreşte, se repede ca un nebun către prima BUFONUL (bate în continuare la uşa Judecătorului) –
Sunt nebunul regelui! Am şi eu dreptul de a fi decapitat!
uşă şi începe să bată sălbatic.
REGELE – Tu îmi spuneai mereu… poporul este laş, se
sperie din nimic, nu are memorie… Oh ! Triboulet,
BUFONUL – Dacă asta e dreptate înseamnă că poporul
când
mă gândesc la toate sfaturile bune pe care mi le-ai
e mort. Poporul nu ar fi făcut niciodată una ca asta.
dat
…
Aveai un cap pe care ar fi stat bine o coroană
Poporul m-a iubit întotdeauna, poporul…
ducală
sau o mitră episcopală…
REGELE (îşi examinează coroana din care lumânările
BUFONUL
(acelaşi joc) – Domnule Judecător, e ridicol,
sunt parţial consumate) – Îţi aduci aminte, la atacul
deschideţi!
Refuz categoric să fiu spânzurat, auziţi?
asupra oraşului Peschiera, când ai auzit prima bubuiVreau
să
mi
se taie capul!
tură de tun… te-ai aruncat în patru labe, şi ai început
REGELE
(care
preia
discret timp de o replică, rolul poposă‑ţi sapi o groapă ca să te adăposteşti…
rului) – Nu, vei fi spânzurat!
BUFONUL (se apropie de o a doua uşă) – Nu-mi spuneţi că asta e dreptatea poporului. M-aţi aplaudat întot- BUFONUL (furios, în direcţia REGELUI) – Nu vorbesc
cu dumneavoastră.
deauna… Numai eu am ştiu să vă oblojesc rănile…
REGELE
– Ia te uită, şobolanii ăştia mi-au ros toţi nastuREGELE – Hai, Triboulet, încetează să faci ture în jurul
rii!
Cum
o să mai urc acum pe eşafod?
meu călare pe sărmanul şobolan… O să-l oboseşti… Nu
mai suntem la asediul de la Milano… Ia te uită, mi-a
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BUFONUL (începe să bată la a doua uşă) – Domnule REGELE – Cer să fie decapitat în aceeaşi zi cu mine, înaCălău, deschideţi! Vreau să fiu decapitat!
intea mea, cu toate onorurile cuvenite unui mare măsREGELE (care îşi asumă, din nou, vocea poporului) – Nu,
cărici!
vei spânzurat!
BUFONUL (cu voce joasă) – Nu uitaţi că el a înfiinţat AcaBUFONUL (REGELUI) – Majestate prăpădită ce sunteţi,
demia nebunilor!
vă ordon să nu-mi mai adresaţi nicio vorbă! (Bătând REGELE (bate la o patra uşă) – El e cel care a avut ideea de
din nou la uşa călăului.) Ieşiţi, vă spun! vreau să fiu
a trimite câte un nebun în administraţia fiecărui oraş,
decapitat! Am dreptul să mi se taie capul!
a fiecărui sat, în fiecare consiliu municipal şi în fiecare
REGELE – Faci prea mult zgomot, Triboulet. Hai aici, Triconsiliu parohial…
boulet, masează-mi puţin piatra…
Uşa se deschide. Un şobolan înarmat cu o tobă apare sfios
Umilit, învins, BUFONUL revine alături de REGE. Îi pe pragul uşii.
masează capul REGELUI.
BUFONUL (în surdină) – El e cel care mi-a scris discursuBUFONUL (către REGE, plângăcios) – Vreau să mi se taie
rile, care mi-a suflat vorbele de duh, care a stîrnit vescapul pe acelaşi butuc, pe butucul pe care vă vor decatea că aş avea darul profeţiei, el e cel care a făcut din
pita şi pe dumneavoastră. Şi sunt gata să trec eu primine un rege adevărat!
mul…
REGELE – Îmi pare rău, Triboulet, asta nu!
REGELE (desfătat de masaj) – Da, da… acolo… E foarte BUFONUL (reîncepe să îi maseze piatra nebuniei) – Hai,
bine, acolo… O simţi? E încă acolo? S-a mai mărit? TriMajestate, faceţi-mi pe plac…
boulet, m-am decis să te înnobilez. (Îi atinge umărul REGELE (strigând) – El e cel care a făcut din mine un rege
stâng cu mătura.) Te numesc administrator al tuturor
adevărat!
poştalioanelor din regat.
BUFONUL – Vedeţi, nu a fost aşa de greu…
REGELE (înflăcărat, continuă să strige) – El este adevăraBUFONUL dă drumul capului REGELUI şi se repede din
tul rege, vă jur, aveţi cuvântul meu de rege că Triboulet,
nou la uşa Judecătorului.
nebunul şi bufonul curţii mele, a fost adevăratul rege!
BUFONUL (emoţionat, roşind aproape) – Majestate, e
BUFONUL (bate furibund în uşă) – Aţi auzit, Domnule
prea mult…
Judecător? Am fost înnobilat de către stăpânul meu! REGELE – Ei lasă, o meriţi. Ai fost un măscărici superb.
Nimeni nu mai are dreptul să mă spânzure!
BUFONUL – Majestate, vă rog,… îmi dau lacrimile!
REGELE – Datorită ţie am putut să suport în cele din urmă
REGELE, cu aerul că ar respira demnitatea însăşi, se
această ameţitoare mascaradă numită şi comedia puteridică, începe să bată şi el la uşile închise ale oraşului.
rii. Nebunia ta a fost singura mea busolă morală…
BUFONUL (pleacă din nou, împingându-l pe REGE pe troREGELE (bate la prima uşă) – De ce vă ascundeţi, adunul rulant) – Oh, ce rău îmi face să ştiu că urechile de
nătură de scursuri? Ieşiţi, dacă aveţi curajul să înfrunporc ale istoriei nu înregistrează cugetările dumneataţi un rege umilit!
voastră. (Se îndreaptă către rampă.) Regele se confesează, unde sunteţi? (Către REGE.) Nimeni! Dar unde
Uşa se deschide. Un şobolan înarmat cu un acordeon apare
sunteţi cu toţii. Dumnezeule, unde sunt?
sfios pe pragul uşii.
Se deschid toate uşile şi ferestrele oraşului. Apar şobolani
BUFONUL – Spuneţi-le că un nobil nu poate fi spânzu- înarmaţi cu instrumente muzicale. La un semnal nevăzut,
rat …
şobolanii încep să cânte la instrumentele lor.
REGELE (bate la a doua uşă) – Ieşiţi, bandă de laşi ce Cacofonie muzicală îngrozitoare.
sunteţi!
REGELE şi BUFONUL îşi acoperă urechile.
Uşa se deschide. Un şobolan înarmat cu o muzicuţă apare
sfios pe pragul uşii.

SCENA 2

BUFONUL şi REGELE, în faţa eşafodului. BUFONUL
poartă în continuare coroana, mănuşile, pantofii şi mantia REGELUI.
REGELE moţăie în tronul său rulant.

BUFONUL – Spuneţi-le că eu am inventat sărbătoarea
nebunilor.
REGELE – De ce vă ascundeţi ca şobolanii?
BUFONUL – Strigaţi mai tare!
BUFONUL (se şterge de sudoare) – Treziţi-vă, Majestate,
REGELE (bate în cea de-a treia uşă) – Sunt eu, regele vosam ajuns.
tru, care vă vorbeşte! Dar bufonul meu e cel care are REGELE (fără să deschidă ochii) – E frumos?
dreptate!
BOUFFON – A! da… Nu s-au zgîrcit de loc, totul e pregătit în stil mare.
Uşa se deschide. Un şobolan înarmat cu o trompetă apare REGELE (în continuare cu ochii închişi) – Cît de înalt e
sfios pe pragul uşii.
eşafodul?
BUFONUL – E… un pic mai înalt decât de obicei.
BUFONUL (îi suflă textul REGELUI) – Cer să fie decapi- REGELE – Şi butucul?
tat în aceeaşi zi cu mine, înaintea mea, cu toate onoru- BUFONUL – Frumos, curat, tronează chiar în mijloc.
rile cuvenite unui un fubon nobil!
REGELE – Şi securea?
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BUFONUL – Lucioasă, ca nouă… E lângă butuc, pe covorul galben.
REGELE – Ah, deci au pus şi covor!
BUFONUL – Sigur că da, au pus un covor mare galben
pentru dumneavoastră, şi un covoraş verde pentru
mine, sub spânzurătoare.
REGELE – Ah, deci au ridicat şi o spânzurătoare…
BUFONUL – Bineînţeles, chiar în spatele butucului.
REGELE – Pe acelaşi eşafod?
BUFONUL – Da, suntem de nedespărţit.
REGELE (cască) – Pînă şi în momentul morţii mă împiedic de tine… Cît de mare e spânzurătoarea?
BUFONUL – Nu vă îngrijoraţi… E minusculă… pe măsura
mea… Butucul, în schimb, e mai mare decât de obicei.
REGELE – Măcar atât…
BUFONUL – Voilà, aveţi dreptul la un butuc mai mare
decât de obicei.
REGELE – Măcar atât…
BUFONUL – Tot timpul avantajul e în favoarea dumneavoastră. Nu ştiu cum faceţi, că doar sunteţi un rege de
rahat…
REGELE – Şi tribunele?
BUFONUL – Ah, tribunele… sunt o minunăţie!
REGELE (deschide ochii, priveşte de jur împrejurul lui) –
Câte locuri or fi, după părerea ta?
BUFONUL – Mii şi mii…
REGELE – Crezi că o să încapă toată lumea?
Cuprins de o febrilitatea bruscă, BUFONUL se apropie de
eşafod.
BUFONUL – Bine, haideţi, trebuie să ne pregătim.
REGELE – (înaintează până la rampă) – Îmi păstrez vesta
sau o dau jos?
BUFONUL – Cred că vă stă mai bine în cămaşa albă.
REGELE – Numai în cămaşa albă?
BUFONUL – Da, numai în cămaşa albă.
REGELE – Şi totuşi, vesta aduce o pată de culoare. Vesta
roşie pe deasupra cămăşii albe dă bine.
BUFONUL – Ah, nu, nu, nu… Exclus! În nici un caz vesta
roşie. Dacă ţineţi neapărat să vă împopoţonaţi cu o
vestă, atunci alegeţi una albastră ceruleum.
REGELE îşi dă jos vesta roşie.
REGELE – Dar de ce? Mie îmi place mult roşul.
BUFONUL – Dar, Majestate, gândiţi-vă puţin. Oricum
culoarea roşie va fi prezentă… (Ia vesta roşie a REGELUI şi îşi continuă explicaţiile.) Vesta roşie nu ar face
decât să absoarbă şi să omoare culoarea roşie a sângelui,
în timp ce vesta albastru ceruleum ar pune în valoare
culoarea roşie a sîngelui. Dar, şi mai bine ar fi să mergeţi numai în cămaşă. Imaginaţi-vă ce frumos va fi cînd
sângele dumneavoastră roşu vă va stropi cămaşa albă,
asta da imagine de neuitat!
REGELE – Triboulet, în mod normal eu ar trebui să al
sînge albastru… Toată viaţa mi s-a spus că al sînge
albastru… (Bufonul îi rade una în cap.) Bine, optez
pentru cămaşa albă. Dar păstrez colierul.
BUFONUL – Ah, nu, nu cred că ar trebui să păstraţi colierul.
REGELE (dă jos colierul) – Triboulet, nu spera să ţi-l ofer
ţie.
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BUFONUL (care a păstrat vesta roşie, ia şi colierul REGELUI) – Ar fi mai chibzuit să-l oferiţi călăului. Imaginaţi-vă şocul unui asemenea gest. Asta va rămâne
înscris pe vecie în memoria acestei scîrboşenii cu pretenţii ştiinţifice numită istorie.
REGELE (îşi desface nasturii, îşi arată pieptul păros) –
Mulţumesc, Triboulet. Probabil că e cel mai bun sfat
pe care mi l-ai dat vreodată.
BUFONUL – Ah, nu… (Ii încheie REGELUI nasturii cămăşii.) E de prost gust… Ajung doi nasturi. Nu sunteţi un
seducător bătrân cu pieptul păros, sunteţi un rege care
îşi pregăteşte intrarea în istorie adică în mascarada universală a scîrboşeniei care şi-a atribuit singură titlul de
ştiinţă… Nu se face!
REGELE – Bine, bine… (Ia o foaie, aruncă o privire peea,
se îndreaptă către rampă şi începe să declame.) Adio,
odraslele mele, adio popor rătăcit ce eşti! Aţi hotărât
să vă ucideţi tatăl. Vă iert… din dragoste. Dar mâinile
voastre vor fi pe veci pătate de sângele acestei crime.
Iar copiii voştri se vor naşte, şi ei, cu mâinile pătate
de sânge… Şi veţi păstra pentru totdeauna în sufletele
voastre această ultimă imagine a mea, iată de altfel singurul lucru care vă va ajuta să mai scăpaţi de povara
abjecţiei. Adio, copiii mei, adio popor nesăbuit! (Către
BUFON.) Ce zici de asta?
BUFONUL – Nu, nu merge.
REGELE – De ce?
BUFONUL – Se simte că l-aţi scris dumneavoastră.
REGELE – Şi?
BUFONUL – Nu vă lasă ei să ţineţi un discurs atât de lung.
REGELE – Dar… totuşi… călăul mă cunoaşte. Şi dacă îi
mai dau şi colierul…
BUFONUL – Nu e vorba de călău… Discursul dumneavoastră e prost. Dar ei vor crede că e periculos. Şi nu
vă vor lăsa să îl rostiţi pe tot.
REGELE – Pot să-l spun şi mai repede… Nu sunt decît
câteva fraze… una, două, trei…
BUFONUL – După părerea mea, nu ar trebui ca ultimele dumneavoastră cuvinte adresate poporului să fie
cuvinte de reproş.
REGELE – Totuşi nu e cazul să le mulţumesc.
BUFONUL – Trebuie să ne gândim, Majestate. Ultimele
cuvinte ale unui rege rămân pe veci întipărite în memoria unui popor. Sunt cuvinte ce traversează tronfierele
şi rodesc în igaminarul omenirii. Purtate de fantasmele oamenilor, ultimele dumneavoastră cuvinte vor
vratersa şi secolele… Trebuie să fie un mesaj universal,
echivoc şi enigmatic, de clemenţă şi de înţelepciune.
REGELE – Foarte bine, atunci scrie-l tu!
BUFONUL (se îndreaptă către rampă, adoptă atitudinea REGELUI şi începe să declame) – Faceţi o tâmpenie… Ce bufonerie! Vărul meu primar Strozzi este
şi el acolo. Te salut, vere! Ah, sărmane actor, iluzionist, puşlama de geniu, te iubesc! Dar atenţie la şobolani! De acum înainte au dreptul de a se căca şi de a se
pişa în camera regelui. Vor trebui înfulecate creierele
acelora care n-au înţeles nimic de-a lungul vieţii lor.
A fost odată un popor. Adio! Exorcizare, ziceţi? Priviţi‑mă bine eu sunt exorcistul vostru. Merci, Triboulet, te fac stăpîn peste poştalioanele regatului. Binele şi
răul se-nvecinează adesea. Poftiţi, vă împrumut tichia
de nebun, trăiască artele ţicnite. Adio!
REGELE – N-am înţeles absolut nimic.

Teatru

BUFONUL – Aici e clenciul. Imaginaţi-vă, o clipă, stupefacţia poporului, a ofiţerilor, a nobililor, a clericilor, a
istoricilor…
REGELE – Mă vor crede nebun.
BUFONUL – Poate, puţin, la început. Şi apoi vor începe să
analizeze sensul cuvintelor dumneavoastră… Şi asta va
continua la nesfârşit… Istoricii, filosofii, poeţii, alchimiştii gândirii, cu toţii vor încerca să înţeleagă ultimele
cuvinte ale regelui. Se vor scrie mii de pagini pe tema
asta, vor avea loc controverse universitare pe tema asta,
flacăra incertitudinii nu se va stinge niciodată… Cuvintele dumneavoastră vor deveni profetice, vor fi bune
pentru a justifica orice, pentru a înţelege orice, pentru a pune orice sub semnul întrebării… Aşa se scrie
istoria, micuţul meu rege. Şi pentru că oricum crăpăm,
trebuie să le lăsăm, acestor imbecili, o bombă filosofică cu explozie întârziată, care le va bubui fără încetare în faţă, generaţie după generaţie, până la sfârşitul
lumii. Aceasta este arta ambiguităţii fundamentale, iar
eu, Triboulet, nebun şi bufon regal, degrabă uitat, voi
fi declanşat totul…
Întuneric.

SCENA 3

Noaptea.
REGELE este aşezat pe eşafod, sprijinit de butuc. Cămaşa
îi este pătată uşor cu sânge.
BUFONUL doarme la picioarele REGELUI.
REGELE tresare.

BUFONUL se târăşte până la picioarele eşafodului şi scrutează noaptea.
REGELE – Ei ?
BUFONUL – Nu e nimeni.
REGELE – Triboulet, nu te mai recunosc. Vezi bine că
avem musafiri.
Un şobolan uriaş urcă timid pe margini, ţinând între labe
cele două bucăţi sparte ale flautului. Adulmecă picioarele
BUFONULUI, apoi adulmecă eşafodului.
BUFONUL – Vă asigur că nu e nimeni, Majestate. Nimeni
în afară de un şobolan.
REGELE – Un şobolan? Şi de ce nu îl inviţi să urce? Regele
îi primeşte astăzi pe şobolani. De altfel, regele îi primeşte întotdeauna pe şobolani, la orice oră din zi sau
din noapte
BUFONUL – Majestate, sunteţi sigur că…
REGELE – Triboulet, fii politicos. Spune-i domnului şobolan să urce.
BUFONUL – Urcaţi, domnule şobolan.
REGELE – Pe aici.
BUFONUL – Pe aici, domnule şobolan.
Şobolanul uriaş înaintează, adulmecă mantia REGELUI,
securea, se apropie de REGE.

REGELE – Iertaţi-ne pentru harababura asta, domnule
şobolan. Regele e mort şi poporul a sărbătorit. Eu sunt
deja mort, dar îmi vor totuşi şi capul. Ce spuneţi de
REGELE – Mi-e frig, Triboulet. Simt că mi-e frig în cap.
asta domnule şobolan? Triboulet, adu o farfurie murdară
pentru domnul şobolan.
Tăcere.
BUFONUL (găseşte o farfurie în grămada de gunoaie şi
o pune în faţa şobolanului uriaş) – Farfuria d-voastră,
BUFONUL (fără a se mişca) – Aşa e cu pietrele nebuniei.
domnule şobolan.
Sunt reci.
REGELE
– Foarte bine, Triboulet, e bine să fii politicos cu
REGELE – Si dacă am face un foc din toate gunoaiele
şobolanii.
Întreabăl, te rog, dacă îi este foame
astea? Hm? Ar putea să ne ţină de cald.
BUFONUL
–
Nu, nu îi este foame.
BUFONUL – Lăsaţi-mă să dorm, Majestate.
REGELE
–
Întreabă-l,
te rog, dacă vrea să se pişe.
REGELE – Când închid ochii am impresia că piatra îmi
BUFONUL – Nu, Majestate, tocmai a mâncat, s-a pişat
vorbeşte. Ce crezi? Ar trebui să îi răspund?
şi s-a căcat, la petrecere. De data asta a venit cu altă
BUFONUL – Culcaţi-vă şi lăsaţi-mă să dorm.
treabă.
REGELE – Pst! Ascultă… Auzi?
REGELE
– Spune-i că îl ascult.
BUFONUL – Ce?
BUFONUL
– REGELE vă ascultă, domnule şobolan.
REGELE – Ascultă tăcerea asta. Tu nu ai impresia că s-a
REGELE
–
Vă
ascult, domnule şobolan. Ştiu că e greu să
spus deja tot ceea ce suntem pe punctul de a ne spune?
trăieşti
în
preajma
oamenilor. Ştiu că e greu să trăieşti
BUFONUL – Să dormim, Majestate, avem nevoie de toate
în
groapa
asta
mare
de gunoi, pe toate malurile astea
forţele. Mâine jucăm comedia supliciului în faţa poposoioase,
în
toate
aceste
canale şi beciuri greţoase… Şi
rului.
în plus vi se mai şi administrează otravă care vă face să
vă vărsaţi sângele şi măruntaiele … Triboulet, voi da o
Pauză. Tăcere.
lege nouă.
BUFONUL
– Da, Majestate!
REGELE – Triboulet…
REGELE
–
Notezi?
BUFONUL – Nu vă aud.
BUFONUL – Da, Majestate!
REGELE – E cineva care dă târcoale în jurul eşafodului.
REGELE – Nimeni nu va mai avea niciodată dreptul de a
BUFONUL – Majestate, oraşul e pustiu.
otrăvi şolobanii.
REGELE – Atunci eu de ce aud pe cineva dând târcoale în
jurul eşafodului? Poate e domnul Călău. Du-te să vezi BUFONUL – S-a şters.
dacă el e cel care dă târcoale în jurul eşafodului. Poate REGELE – Şobolanii se pot căca sau pişa, zi şi noapte, în
celula regelui şi chiar pe eşafodul regelui.
nu îndrăzneşte să urce. Spune-i că regele îi permite să
BUFONUL
– S-a notat.
urce pe eşafod. (în jos, strigând.) Vin! (către BUFON.)
REGELE
–
Şobolanii
îl pot adulmeca pe BUFONUL regelui.
Hai, nu e frumos să îl laşi să dea târcoale aşa, invită-l
Au,
de
asemenea
şi dreptul de a-l adulmeca pe REGE.
să urce.
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Şobolanii au dreptul de a se căţăra pe tronul regelui, pe
pieptul regelui, pe faţa regelui, pe capul regelui.
BUFONUL – Notat.
REGELE – Va trebui ca înţelepţii regatului să redacteze o
operă prin care să justifice din punct de vedere metafizic dreptul şobolanilor de a se căca şi de a se pişa în
camera regelui.
BUFONUL – Asta s-a rezolvat deja, Majestate.
REGELE – Va trebui ca gânditorii regatului să redacteze
o operă de genul instrucţiunilor de folosire intitulată
„Cum să trăieşti în perfectă armonie cu şobolanii „.
BUFONUL – E deja scrisă, Majestate.
REGELE – Nu s-a reflectat niciodată destul asupra misiunii cu care au fost trimişi şobolanii pe pământ. Totul
trebuie regândit… tot, tot, tot. Domnul şobolan uriaş
aici de faţă spune că e nefericit în vecinătatea omului. Omul secretă prea multe mizerii. Şobolanii sunt
îngrijoraţi. Nu sunt capabili să ţină pasul cu acumularea mizeriilor de către om. Spune‑i, Triboulet, că înţeleg cât sunt de descumpăniţi.
BUFONUL – Pe drept cuvânt, spune că tot oraşul a devenit o groapă de gunoi publică. Situaţia este intolerabilă.
Şi în plus, omul a dat bir cu fugiţii.
Şobolanul uriaş sughiţă.
REGELE – V-aţi panicat, domnule şobolan?
BUFONUL – Spune că după ce au fugit, oamenii au lăsat
în urma lor un munte de gunoaie imposibil de ros… Şi
că şobolanii au din ce în ce mai mult de furcă să devoreze şi să toate astea…
REGELE – E adevărat că omul a început să miroase urât?
Întreabă-l dacă e adevărat că omul a început să miroase
urât.
BUFONUL – Da. Chiar şi şobolanilor li s-a făcut lehamite.
Drept urmare ei cer…
REGELE – Aşa…
BUFONUL – Nu îndrăznesc să vă spun, Majestate…
REGELE – Hai, curaj, ce cer?
BUFONUL – Ei cer să fie recunoscuţi drept parte a fiinţei umane.
Şobolanul uriaş întinde flautul către BUFON.
Alţi şobolani uriaşi îşi fac apariţia de jur împrejurul eşafodului.
BUFONUL şi REGELE se privesc, puţin înfricoşaţi.
BUFONUL ia flautul. Încearcă să cânte la flaut, dar sunetele pe care le scoate sunt înspăimântătoare. Îi dă flautul REGELUI. Acelaşi joc, REGELE încearcă să cânte, dar
sunetele sunt înspăimântătoare.
Dezamăgiţi, BUFONUL şi REGELE se îndreaptă către
rampă.

nia e perfectă / şobolanii sunt cei care / au pus gheara
pe planetă / refren: vorbele sunt toate goale / numai
frazele sunt grele / semnele de întrebare / au făcut de
fapt pe ele

SCENA 1

Dimineaţă ceţoasă. REGELE se plimbă în jurul butucului
pe jumătate ros de către şobolani. Din când în când urcă
pe butuc şi scrutează orizontul. Flautul adus de şobolanul
uriaş este aşezat pe butuc.
Într-un colţ al eşafodului, stau foarte respectuoşi trei şobolani uriaşi.
REGELE (umilit şi îngrijorat) – De ce? De ce? De ce?
Pauză. Urcă pe butuc şi scrutează orizontul.
REGELE – De ce ne fac una ca asta? De ce?
Pauză.
REGELE – De trei zile aştept execuţia… De trei zile dau
târcoale în jurul acestui butuc! Şi nimeni nu se arată.
Nici călăul, nici toboşarul, nici mulţimea. Şi în plus se
face din ce în ce mai frig… Cât să mai aştept aşa, în
cămaşă?
REGELE se aşează pe butuc. În colţul lor, cei trei şobolani,
îşi apropie capetele, au aerul că se consultă discret.
REGELE – Şi şobolanii ăştia care mă urmăresc tot timpul,
care mă pândesc tot timpul… Nu înţeleg nimic… (Se
adresează şobolanilor.) Ce mai vreţi, domnilor şobolani? Unde e domnul călău? Unde sunt toboşarii? Pe
unde-o fi toată mulţimea aceea care voia atât de mult
să vadă căzând capul regelui?
Şobolanii se consultă în continuare, ca şi cum ar vrea să îi
dea un răspuns REGELUI.
REGELE – Uite… covorul e complet ud, butucul putrezeşte în ploaie, tribunele se surpă… De ce îmi fac ei una
ca asta…? Şi bufonul meu care nu e niciodată aici când
am nevoie să mă înveselesc puţin…
Şobolanii se consultă în continuare. Pare că au luat o decizie. Unul dintre şobolanii uriaşi face câţiva paşi în direcţia REGELUI.

REGELE (către şobolan) – Ei bine? Vrei să îmi spui ceva?
Vrei să te mângâi puţin?
(Şobolanul afişează o figură dulce, s-ar spune că roşeşte
sincer.)
Serios, nu înţeleg ce doriţi… Sunt zile bune de când lânceziţi aici, în ploaie pentru a mă privi…
BUFONUL şi REGELE cîntă în faţa publicului.
(Mângâie şobolanul)
Nu speraţi s-aveţi antract / viitorul nu v-a fi / pe planetă Ia te uită, şi tu eşti ud leoarcă… De ce tot faceţi ture în jurul
astăzi numai / şobolanii mai sunt vii / verbele s-au
acestui eşafodul? Tu şi cu ceilalţi fraţi ai tăi… Hei, domscurs în mare / substantive nu mai sunt / semnele de
nilor şobolani, apropiaţi-vă… (Cei doi şobolani rămân
întrebare / au căzut de tot în fund / dacă v-a plăcut la
deoparte tresărind.)
teatru / mai veniţi din cînd în cînd / ca să înţelegeţi Veniţi, apropiaţi-vă…
piesa / staţi însă acum la rînd / şi de ce s-a stins pros- (Cei doi şobolani rămaşi deoparte se consultă, şi apoi fac
teşte / toată lumea noastră veche / fiecărui spectator / îi
câţiva paşi către REGE.)
voi spune la ureche / nu fiţi trişti că, iată, astăzi / nebu-
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Nu vă fie teamă… De fapt, vouă nu vă e niciodată teamă…
Tremuraţi de frig… Dârdâiţi… Ce aş mai putea face
pentru voi?
(Schimb de priviri între cei trei şobolani.)
Ştiu că din punctul vostru de vedere, viaţa afectivă a omului nu e decât o stratagemă pentru ca omul să nu-şi
cureţe singur mizeria pe care o produce în jurul lui…
(Brusc, cei trei şobolani devin foarte atenţi.)
Ştiu, ştiu că aşteptaţi mai mult, că vreţi să fiţi puşi în ecuaţie cu omul… Şi e perfect logic…
(Unul dintre şobolani sughiţă.)
De fapt, definiţia omului trece prin relaţia pe care acesta
o întreţine cu şobolanii. Şi fiecare individ îşi poate calcula greutatea metafizică… în şobolani. Înţelegeţi ce
vreau să zic…
(Al doilea şobolan sughiţă.)
Poftim, acum sughiţaţi… Şi Triboulet face aşa… De fiecare dată când se concentrează la o idee abstractă, îl
apucă sughiţul.
(Cel de-al treilea şobolan începe şi el să sughită.)
Deci, reiau…
(REGELE se plimbă nervos prin faţa şobolanilor care îl
urmăresc respectuos cu privirile şi cu capetele.)
Cînd un om valorează un şobolan… înseamnă… înseamnă
că acel om produce o cantitate de murdărie pentru curăţarea căreia este necesară intervenţia unui singur şobolan. Un om care valorează doi şobolani… înseamnă…
înseamnă că pentru acel om, sau, mai degrabă, pentru
murdăria secretată de acel om, se impune intervenţia a
doi şobolani… Un om care valorează treizeci de şobolani este un om care produce atâta murdărie încât treizeci de şobolani sunt obligaţi să fie zi şi noapte la dispoziţia sa pentru a o devora… E limpede?
(Cei trei şobolani sughiţă în acelaşi timp.)
La fel şi cu viaţa interioară şi secreţea ideilor. Un om
care, prin gândurile sale trezeşte dezgustul unui singur şobolan, cântăreşte din punct de vedere metafizic
… un şobolan. Pe scurt spiritul său cântăreşte un şobolan. Un om care, prin gândurile sale trezeşte dezgustul
a zece şobolani, cântăreşte din punct de vedere metafizic zece şobolani… Pe scurt, cântăreşte zece şobolani.
Toate ideile, tot ceea ce spiritul produce poate fi cântărit aşa. Există idei de un şobolan, idei de doi şobolani,
idei de treizeci de şobolani, idei de o sută de şobolani.
Iată, aşadar, pentru prima dată în istoria filosofiei, un
instrument eficient pentru a măsura intensitatea reflecţiilor şi pentru a cântări greutatea spiritul. Şobolanul
este o unitate de măsură incontestabilă pentru viaţa
spirituală şi fizică a omului. Iată, deci, o schimbare fundamentală în felul de a pune problemele majore ale filosofiei, astfel că, odată cântărită în şobolani, această
problemă este rezolvată… Sunteţi de acord?
(Şobolanii sughiţă în continuare şi fac semn că da.)
Îl voi chema pe Triboulet pentru a-i spune să decreteze
o lege în acest sens… (Unul dintre şobolani strănută.)
Cum? Nu doriţi asta?
(Cei trei şobolani fac semn că nu.)
Ah, mă obosiţi, mă obosiţi… Totdeauna sunt gata să merg
mai departe, şi mai departe cu înţelegerea şi cu reflecţia, dar sunteţi mult prea capricioşi… Hai, lăsaţi-mă
în pace…
(Cei trei şobolani afişează o figură extrem de mâhnită. Se
retrag şi se reinstalează în colţul lor.)
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Nu-mi spuneţi că vreţi un rege… Că vreţi să devin regele
vostru… Regele şobolanilor… Acum, sincer, pentru
asta aţi venit? De asta aţi invadat oraşul? De asta aţi
ieşit deodată în număr atât de mare din măruntaiele
pământului? Din cauza asta eram eu atât de cuprins
de dezgust… A avut vreun miros dezgustul abominabil
care m-a invadat? Dezgustul letal regal v-a atras către
mine… din această cauză m-aţi ales…
(Cei trei şobolani se consultă şi fac semn că nu.)
Adică, nu din cauza asta?
Cei trei şobolani fac semn că nu. Gesturile lor trădează
un sentiment de vinovăţie în faţa incapacităţii lor de
a-l face să înţeleagă pe REGE care sunt adevăratele lor
intenţii.)
Ah nu, bineînţeles, la ce bun un rege atât de slab când voi
sunteţi atât de puternici… (Şobolanii se consultă repede,
apoi îşi apleacă capetele pentru a sublinia că nu sunt
atât de puternici.)
Triboulet !
(REGELE se urcă pe butuc şi strigă din nou.)
Triboulet, unde eşti? Triboulet… Nu răspunde… M-a lăsat
singur cu şobolanii…
(Către cei trei şobolani uriaşi.)
Vedeţi ce aţi făcut? E supărat din cauza voastră… Aţi reuşit să îl aduceţi în pragul disperării…
(Şobolanii afişează o figură de o inocenţă desăvârşită.)
De ce i-aţi înfulecat covorul? De ce i-aţi înfulecat frânghia
şi jumătate din spânzurătoare? Dacă până la urmă se
iveşte călăul, cum îşi va face treaba?
(Şobolanii dau impresia că sunt cu adevărat îndureraţi.
Unul dintre şobolani îşi şterge o lacrimă.)
Aşa nu se mai poate, domnilor şobolani! În curând o să daţi
atacul şi la butucul meu…
(Fără a ezita, şobolanii fac semn că nu.)
Aţi ronţăit deja o jumătate bună din mânerul securii…
(Şobolanii se privesc unii pe alţii cu severitate, ca şi cum ar
vrea să identifice printre ei vinovatul.)
Încă puţin şi nu o să se poate apuca mânerul… Ei? Aştept
un răspuns. Încetaţi sau nu?
(Şobolanii fac semn că da.)
Pot să am încredere în voi, sau nu?
(Şobolanii fac semn că da. Din nou unul dintre şobolani îşi
şterge o lacrimă.) Acum degeaba mai plângi. Trebuia să
vă gândiţi înainte… Hai, vino aici…
(Şobolanul care plânge se îndreaptă către REGE.)
Serios, degeaba plângi, chiar degeaba.
(REGELE scoate din buzunar o batistă de dantelă şi îi
şterge lacrimile primului şobolan.)
Şi în orice caz nu mă aşteptam la una ca asta… Un şobolan mare ca tine să plângă…
(Al doilea şobolan se îndreaptă şi el spre REGE, ca să îi
şteargă şi lui lacrimile.)
Şobolani mari ca voi…
(REGELE şterge lacrimile celui de-al doilea şobolan.)
Să plângeţi aşa…
(Acelaşi joc cu al treilea şobolan.)
Hai, curaj, până la urmă ne vom înţelege bine…

SCENA 2

Se aude un zgomot ciudat care se apropie tot mai mult.
BUFONUL îşi face apariţia. Merge căţărat pe picioroange.
E urmat de un cortegiu de şobolani, de toate dimensiunile.
Arată de parcă BUFONUL ar avea o trenă lungă de şobo-
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lani în spatele lui. Şobolanii se înghesuie în jurul eşafodului, dar rămân la o distanţă respectuoasă.
BUFONUL – Au plecat cu toţii spre mare…
Cei trei şobolani uriaşi se retrag în colţul lor.
REGELE – Ah, Triboulet… M-ai abandonat din nou.
BUFONUL – Maiestate, auziţi ce spun? Am luat urma
fugarilor. Au plecat cu toţii spre mare… Veniţi să vedeţi.
Sunt mii de urme de paşi care se îndreaptă spre mare …
Poporul dumneavoastră a şters-o în mare.
REGELE – Nu eşti niciodată aici când am nevoie de tine.
Am strigat ca un nebun, dar tu nu răspunzi niciodată.
BUFONUL – Din cauză că îmi sângerează urechea. Toţi
şobolanii ăştia care cântă la toate instrumentele astea
m-au înnebunit… Majestate, trebuie să mergem să
îi prindem din urmă… Toate urmele duc la mare…
Dintr-un motiv necunoscut, poporul a abandonat totul
şi s-a repezit spre mare… Se pare că a fost foarte violent.
În oraş, e sânge peste tot… Pe străzi, pe pereţi, pe uşi,
pe ferestre, pe acoperişurile caselor, totul este împroşcat cu sânge de la timpanele bubuite… S-ar spune că
muzica şobolanilor i-a alungat… Dar noi, noi putem
ieşi, nu e niciun pericol. Dintr-un motiv care îmi scapă,
şobolanii ţin tare mult la noi. Nici unul n-a îndrăznit să
şuiere în flaut în timp ce eu treceam… Hai, trebuie să
ne grăbim, trebuie să profităm de reflux …
REGELE – Eu să plec în căutarea poporului meu?! Nu sunt
deja atât de umilit de această aşteptare? De trei săptămâni aştept pe eşafodul meu! De trei săptămâni regele
îşi aşteaptă execuţia, iar ei îşi iau avânt şi se aruncă în
mare! Nu, Triboulet, eu nu mă mişc de aici! Vreau să
fiu executat azi!
BUFONUL – Hai, Majestate, nu intră în discuţie că am
putea fi executaţi astăzi sau în zilele următoare… Veniţi,
mirosul mării vă va face bine.
REGELE – Nu, Triboulet ! Nu. Asta e sub demnitatea mea.
Un rege condamnat la moarte nu îşi părăseşte niciodată
eşafodul. Voi aştepta aici, în cămaşă, cu gulerul deschis,
până la sfârşitul zilelor dacă trebuie…
BUFONUL – Ajunge, Majestate… Ce-i cu atitudinea asta
de ţânc răsfăţat?! Poftiţi, v-am adus o pereche de picioroange… E singura modalitate de deplasare… Şobolanii
sunt atât de numeroşi încât au acoperit toate străzile.
Pentru a trece peste ei e nevoie de picioroange.
REGELE – Nu, Triboulet, sunt obosit… Cu forţa care pe
care o mai am, voi păzi ce mi-a mai rămas din butucul
meu şi din securea asta… În fiecare dimineaţă, în timp
ce mă trezesc, descopăr urme de dinţi în butuc… De
fapt se micşorează ca o bucată de brânză uitată pe masa
din bucătărie … Triboulet, eu rămân aici… Domnii
şobolani au nevoie de tandreţea mea… Am reuşit deja
să rezolv pentru ei problema fundamentală a filosofiei…
Încă puţin şi vom reuşi să comunicăm… Rămâne încă
pentru mine o enigmă ceea ce vor ei de la mine, dar ştiu
deja că eu nu cântăresc un şobolan…

uşor ca o pană. Eu, de când sunt cocoţat aici, mă simt
mai puţin chircit…
O mişcare bruscă în mulţimea de şobolani. Cei trei şobolani uriaşi fac câţiva paşi în direcţia REGELUI, ca şi cum
ar vrea să îl provoace să urce pe picioroange.
REGELE (către cei trei şobolani) – Ce? Vreţi să fac pe bufonul? Să-mi urmez poporul? Asta vreţi? (Cei trei şobolani se privesc repede, dar se abţin să zică da sau nu.)
Eu credeam că aveţi nevoie de un rege, dar acum îmi
pare că aveţi nevoie de un bufon… E adevărat, prieteni?
(Cei trei şobolani se consultă, dar nu zic nici da, nici
nu.) Hai, Triboulet, ajută-mă să capăt îndemânare… Ne
vom da în spectacol pentru noii noştri prieteni, domnii şobolani…
REGELE urcă pe picioroange. BUFONUL îl ajută să facă
primii paşi. Cei trei şobolani uriaşi se deplasează în urma
lor, ceilalţi privesc cu atenţie scena.
BUFONUL – Bravo, Majestate! În sfârşit sunteţi cu adevărat mare! Veţi vedea, mai încolo, mersul pe picioroange printre şobolani, e chiar mai straşnic… Ce senzaţie aveţi mergând pe picioroange printre gunoaiele
lumii?

SCENA 3

Învăluiţi în ceaţă, REGELE şi BUFONUL merg pe picioroange, urmaţi de mulţimea de şobolani.
Se aud valurile mării.
REGELE – Mi-e frig, Triboulet. Simt că mi-e frig în cap.
BUFONUL – Încă puţin, Majestate… Aproape că am ajuns.
REGELE – Şi dacă ne-am opri puţin? Dacă am face un
foc? Hm?
BUFONUL – Priviţi, Majestate. Aşa-i că e frumos?
Uitaţi-vă la urmele astea pe nisip…
REGELE – Când închid ochii am impresia că piatra îmi
vorbeşte. După părerea ta, ar trebui să îi răspund?
BUFONUL – Nu vă fie teamă, Majestate. Coborârea e
într-adevăr lină. Şi oricum, e mult mai uşor dacă marea
e în reflux.
REGELE şi BUFONUL coboară lin în mare.
REGELE – Pst! Ascultă… Auzi?
BUFONUL – Ce?
REGELE – Ascultă tăcerea asta. N-ai impresia că s-a zis
deja tot ceea ce suntem pe cale să ne spunem?
BUFONUL – Hai, urmaţi-mă… Nu priviţi în urmă, nu
priviţi la dreapta, şi nici la stânga. Priviţi doar în faţă.
Vedeţi norul acesta care e atât de jos…
REGELE şi BUFONUL înaintează în mare.

REGELE – Triboulet…
BUFONUL – Da…
REGELE sughiţă.
REGELE – Triboulet, cred că tocmai m-a lovit o revelaţie!
BUFONUL – Poftim? Ce v-a lovit, Majestate ?
BUFONUL – Vedeţi, Majestate, vă apucă sughiţul. E din REGELE – În sfârşit văd, Triboulet ! Văd şi ştiu…
cauză că se face din ce în ce mai frig. De asta vă spun, BUFONUL – Ce vedeţi, ce ştiţi? Atenţie, Majestate, câtee mai bine dacă ne mişcăm puţin. Şi veţi vedea, căţăodată te ia cu ameţeală de la picioroange…
ratul pe picioroange, e o senzaţie ciudată. Vă veţi simţi
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REGELE – În numele şobolanului, văd şi ştiu! Ştiu de ce
ne urmează şobolanii.
BUFONUL – Majestate, încetaţi să îmi mai vorbiţi pe
tonul acesta abstract. Ştiţi bine că mă ia cu sughiţ.

mei… În curând veţi fi sătui… Vom scotoci puţin prin
scăfârlia regală… Şi iată, am găsit-o… (Către REGE.)
Nu vă bîţîiţi că nu sunteţi un ţînc… Şi acum am s-o
extrag ca pe o măsea… (Unul dintre cei trei şobolani,
devenit asistentul BUFONULUI, îi întinde un patent
Cei trei şobolani uriaşi sughiţă împreună cu toată mulţide dulgher. BUFONUL extrage din capul REGELUI o
mea de şobolani.
piatră frumoasă care scânteiază.) Iat-o, ce frumoasa e…
REGELE – Vreau să o văd, vreau să o văd şi eu!
REGELE – Ştiu, ştiu… Lumina raţiunii mi-a deschis ochii. BUFONUL – Aşteptaţi, Graţia dumneavoastră… Aştep(Se întoarce şi se adresează şobolanilor.) Înţeleg, bunii
taţi să vă înşurubez partea care lipseşte… (BUFONUL
mei prieteni de ce vă obosiţi să mă urmaţi, să mă priaşază calota la locul ei înşurubând-o.) Gata, puteţi să
viţi, să mă vegheaţi, să mă aşteptaţi, şi să-mi ascultaţi
vă ridicaţi…
cuvintele… acum simt ce v-a mânat să mă căutaţi, să
mă adulmecaţi, să îmi daţi atâtea semne de tandreţe… REGELE se ridică în picioare, în marea care creşte. Contemplă piatra care mai scânteiază încă în mâna BUFOCei trei şobolani uriaşi intră şi ei în mare, se apropie şi mai NULUI.
mult de REGE şi aşteaptă extrem de încordaţi.
REGELE – Este cu adevărat frumoasă…
REGELE – Triboulet, ei vor piatra!
BUFONUL – Vreţi s-o atingeţi?
REGELE – Nu, am purtat-o destul în cap. Hai, arunc-o
Toţi şobolanii încep să chiţăie.
şobolanilor…şi să terminăm odată cu povestea asta!
BUFONUL dă piatra şobolanilor.
REGELE – Da, vor piatra; piatra nebuniei care îmi pul- BUFONUL – Poftim, piatra bufonofală-nebunozofală e
sează în cap. Asta vor ei, piatra nebuniei regale… Asta
a voastră… Adio, domnilor şobolani! Cum vă simţiţi,
vor… (Către cei trei şobolani uriaşi) Asta vreţi, nu-i
Majestate?
aşa? (Cei trei şobolani fac semn că da.) Vezi, Triboulet
? Picioroangele m-am ajutat să văd departe… Ajută-mă REGELE înaintează în valuri, grăbit să dispară în mare.
să cobor, Triboulet, şi apucă-te de operaţie…
BUFONUL – Dar… Majestate… Nu era decât o glumă a REGELE – Nu ştiu, Triboulet. (Se sprijină pe BUFON.)
unui biet bufon … Doar nu o să-mi spuneţi că…
Ajută-mă puţin, am ameţit…
REGELE – Grăbeşte-te, Triboulet, nu avem timp de pier- BUFONUL – Şi astfel, nebunul Triboulet extirpă piatra
dut… Marea se umflă… Timpul şobolanilor este prenebuniei din capul regelui său…
ţios… Vreau să intru curat în mare…
REGELE – Şi ce fericire fuse atunci pe planeta Meteor…
REGELE, debarasat de picioroangele sale, se aşază în
genunchi în valuri. Cei trei şobolani uriaşi îl flanchează
de îndată.
BUFONUL (care rămâne pe picioroange) – Majestate, eu
nu am mai făcut niciodată genul acesta de operaţii…
Mi-e teamă că nu sunt foarte îndemânatic…
REGELE (îi întinde BUFONULUI cuţitul regal) – Ţine-ţi
gura, Triboulet! Sunt ani buni de când îmi masezi scăfârlia, de când îmi vorbeşti de piatra asta, de când pretinzi că o atingi cu degetele, de când o măsori şi de
când mă ţii la curent cu creşterea ei. A venit momentul să tai rădăcinile răului. Scoate piatra asta şi arunc-o
şobolanilor.
Şobolanii fac semn că da.
Se porneşte vântul. Lumina scade. O rază stranie de lumină
cade pe ţeasta REGELUI.
BUFONUL se pune pe lucru, cam ca la coafor. Îl acoperă
pe REGE cu pelerina albă. Decupează cu cuţitul un pătrat
în pelerină, chiar deasupra ţestei.
Operaţia continuă într-un registru grotesc, ca în picturile
lui Bosch.
BUFONUL – Nu mişcaţi, rege minuscul ce sunteţi. Totul
se va face fără osteneală şi fără teamă. Vom îndepărta
mai întâi micuţa pălărie… Iată… (Decupează efectiv
calota ţestei şi o depune în labele şobolanilor. Cu un aer
curios, şobolanii uriaşi se aplecă pentru a vedea ce se
află în cutia craniană a REGELUI.) Uşor, uşor, micuţii

Teatru
https://biblioteca-digitala.ro

REGELE şi BUFONUL dispar în mare. Li se mai încă aude
vorbăria.
VOCEA REGELUI – Da, da… pe vucânt de rege… tu, Triboulet, benunul şi fubonul meu, tu ai fost cel care…
VOCEA BUFONULUI – Majestate, mă copleşiţi…
VOCEA REGELUI – Lasă, lasă, că meriţi…
VOCEA BUFONULUI (din ce în ce mai slabă) – Majestate,
vă rog… mă faceţi să glânp…
VOCEA REGELUI (din ce în ce mai slabă) – Datorită ţie
am tuput pusorta, de fapt, pălăvrăgeala ameţitoare a
singurei mele musole borale…
VOCEA BUFONULUI (din ce în ce mai slabă) – Oh, ce rău
îmi face să ştiu că urechile de porc ale istoriei nu înregistrează dicionată nimic… dicionată nimic…
Şobolanii au rămas pe plajă, cu piatra „bufonofală“ între
labe. Cel mai mare dintre şobolani examinează piatra care
continuă să scânteieze. Apoi, ia flautul BUFONULUI. Examinează flautul. Îl pune în gură şi scoate un sunet înspăimântător.
Şobolanul desface flautul deşurubându-l. Examinează cele
două părţi. Strecoară piatra nebuniei în interiorul uneia
dintre cele două părţi ale flautului, în locul în care părţile se unesc. Fixează cele două părţi ale flautului, înşurubându-le.
Şobolanul duce flautul la gură şi începe să cânte. Muzica
este divină.
SFÂRŞIT
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JURNAL MIXT:
DIN CRIMEEA SPRE VOLÎNIA

I

28.IX.
Ieri spre chindie, simpaticele noastre ghide ne spun că, întregul nostru efectiv, legiunea străină de la atât de amical-colegialul „Magnus Ducatus Poesis” este invitată de „un scriitor
localnic” la casa lui de vacanţă, situată cam la 15 kilometri
nord-vest de Luţk. Unii colegi îşi pun problema: să meargă,
să nu meargă? Câţiva renunţă şi, probabil, ar fi avut motive să
regrete. Dar îi priveşte. În schimb, priveliştile deschise ochilor merită atenţie, meditaţie şi atitudine.
Ajungem la cătunul Filkiv, localitate-model pentru istoria şi
componenţa etnică a Volîniei: pe aici s-au perindat slavii vechi,
apoi mai mulţi pani polonezi, la unul dintre ei, în 1929, găzduind şi rămânând de mas chiar preşedintele Poloniei Ignacy
Mościcki întâmpinat triumfal de băştinaşii ce înălţaseră un arc
floral, pe sub care să treacă gloriosul prim-demnitar al statului, presărându-i drumul cu flori. (Nu exagerăm numai noi,
românii…) O vreme, aici au locuit cehi, pe care ţarul Aleksandul al II-lea i-a invitat în condiţii avantajoase; ei trebuiau să
ridice economia ţinutului. După război, polonezii şi cehii au
fost expulzaţi, unii ajungând în lagărele staliniste, în locul lor
fiind aduşi ucraineni „de dincolo de Bug”. În vederea dramaticelor „optimizări” şi concentrări „rentabile” de populaţie în
socialism, ţăranii din micile cătune au fost împinşi la grămadă,
impuşi să-şi construiască adăposturi în doar două localităţi.
În timpurile numite perestroika, Vasil Prostopcik cumpără de
la stat un grajd cehesc, construit încă la 1918, şi 36 de ari de
pământ, toate astea costându-l tocmai… 53 de dolari (la cursul curent al grivnei ucrainene). Mai apoi şi-a extins domeniul, pe vreo 3 hectare făcând agricultură. La început, a prins
să adune diverse obiecte ce ţineau de traiul şi activitatea săteanului de demult sau de mai dincoace, iar după 1991 a început să „vâneze” relictele realismului socialist, concentrând în
curtea spaţioasă a grajdului reconstruit şi devenit coşcogea
casă de vacanţă deplin funcţională fel de fel de monumente
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mai mult sau mai puţin hidoase sau doar hazlii, monstruoase
sau doar curioase prin ce şi pe cine reprezintă. E aici un fel de
„lagăr de concentrare” a kitschului „artei monumentale sovietice”. Mai multe statui şi busturi ale lui Lenin, dintr-o sculptură uriaşă rămânând doar partea de jos, pantalonii granitului cam de 3 metri înălţime. Integral, acel oribil stat de bolşevic cântărea… 20 de tone! Împreună cu colegul Nicolae Popa
ne vine ideea (cabotin-teatrală) să intrăm în dialog chiar cu
aceşti V. I. Lenin încremeniţi în diverse poze. Într-un dialog ce s-ar înţelege doar din fotografii. Astfel, lângă Lenin în
deplină statură ce arată cu mâna spre – bineînţeles! – „viitorul luminos al omenirii” mă postez în aceeaşi poză, cu mâna
întinsă, însă indicând exact în sens invers (în sensul: ba nu,
direcţia corectă e astălaltă…). Iar unde „bunicul” Lenin stă la
sfat cu un copil pionier (ambii sunt dintr-un material întunecat de-a binelea, iar Prostopciuk le-a desenat cravatele în alb),
mă postez înde ei şi-i fac dojenitor din deget conducătorului: „Fii atent, nu mai spune prostii tinerei generaţii”. Apoi mă
agăţ de mâna lui întinsă „spre viitor”, sforţându-mă la gândul: „Da lasă, bre, odată braţul ista în jos!” Sunt pe aici şi busturi de-ale lui Stalin, şi unul al lui Mihail Frunză, consângeanul nostru, sângeros erou al armatei bolşevice ce lupta când
în vest, cu polonezii, când în Crimeea, cu albgardiştii. Statuile
bizare ale unui mecanizator alături de cea a unei ţărance radioase cu un snop de spice în braţe, dar… desculţă! Însă toate
astea (de)ţinute în lagărul de concentrare a bizareriilor comunismului în chip destul de… uman, amfitrionul, poetul Vasil
Prostopciuk gândindu-se mereu cum să le regizeze mai efectiv, cum să le plaseze, să le „împerecheze”/ alăture, având chiar
şi un „Zidul Kremlinului” sub care, se ştie, erau înmormântaţi foştii lideri sovietici. Şi aici chipurile lor se perindă însoţite de epigrame hazlii cărora, însă, e greu să le prinzi întorsăturile paradoxale de sens, dacă nu cunoşti ucraineana des-
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tul de binişor. Una e limba vorbită, în care te descurci, şi alta
– cea scrisă, în care te încurci.
În fostul grajd cehesc, ingeniosul amfitrion a reconstruit
aşa-numita, cândva, „cameră leninistă”, „colţişorul/ ungherul
roşu” şi biroul-model al unui fost secretar de partid la regională. Mobila i-a cedat-o chiar unul din foştii mahări ai regiunii. Spiritul parodic e în toate şi forul-delegaţie îl sporeşte
prin diverse replici, poze, amintiri. Într-un mic crâng, mai e
şi „locul de popas al partizanilor” – de jur împrejur doar sticle goale, cândva pline cu vodcă, cutii de conserve, deja ruginite. Gazda are şi mici capcane – cum să le zic? – … falusoide. Deschide vreo colegă-scriitoare-doamnă un capac oarecare, dar dincolo, în interior – … mda, glumiţe piperate. Simbolurile erotice sunt încifrate inclusiv în ziditura gardului – de
la poartă şi din interior, unde anumite aranjări, potriviri de
pietre, diverse ca formă şi mărime, pot fi „citite” ca mici fragmente din naraţiunile Marchizului de Sade.
Pe scurt, Vasil Prostopciuk a avut şi mai are de unde aduce
„în lagărul de concentrare” relicte ale bizarului realism socialist. Fiind ziarist, redactor şef al ziarului „Вiче” (cum ar veni:
„Adunarea populară”), el beneficiază de informaţia necesară,
aflând, să zicem, pe unde mai sunt rătăcite capete de-ale lui
Lenin, Stalin, de ghips sau granit. Ne spune: „În regiunea noastră Volînia au existat cam 94 de monumente ale lui Lenin, diferite, mai mari, mai mici. Dar fiţi atenţi: vecinii noştri din regiunea Ternopol au avut peste 400 de Lenini!”
Şi aici vine la ţanc elementul de paralelă cu Crimeea. În
jurnalul scris pe acele tărâmuri mirifice, dar cam… bolşevizate încă, cel puţin la nivel de ceea ce se numeşte ideologie,
am dat de mai multe ori de Lenin: strada principală în Koktebel, monumente uriaşe în oraşele Teodosia şi Simferopol, dar
care parcă ar fi avut şi o replică la hotelul „Kafa” de la casa de
creaţie a scriitorilor. Acolo, la terasa acoperită, se afla, ciudat, exotic, curios şi atrăgător, tandemul a doi Lenin: unul pe
portret mare, impunător, de epocă apusă, altul – un Lenin
de bâlci – bustul mahărului bolşevic era din ghips, probabil,
iniţial fiind acoperit cu un strat gros de vopsea albă, lucioasă,
după care, în stil bâlci-kitsch, i s-au boit multicolor puţinul
păr de sub chelie, dinspre ceafă. Portret impresionist, ce mai!
Sumara frizură şi buzele îi erau date cu roşu; era roşie şi cămaşa
ce se vedea de sub jiletcă, iar cravata – verde; mustaţa, barba
– de un cafeniu deschis; pomeţii uşor fardaţi, „lumina” ochilor punctată cu brun; jiletca – de un albastru spălăcit cu stele
galbene, murdare pe el. Restul trupului-bust – alb, marcat de
stele roşii de diferite mărimi, alungite, într-o rână.
Numai că anul acesta, când am dat pe la terasa respectivă,
am remarcat că… Lenin lipseşte! Unde e Lenin, domnule barman? Cică să întreb administraţia hotelului. Chiar aşa şi notam
pe 11 septembrie: „Lenin-porumbacul a dispărut. Presupun
că în Crimeea cvasi-rusească, cvasi-ucraineană-tătărască etc.
nu mai este voie să se facă glume pe seama bossului bolşevicilor”. Îi spun colegului Evgheni Stepanov din Moscova, şi el
cade de acord că „evacuarea” lui Lenin a împuţinat numărul
muşteriilor ce mai treceau pe la terasă. Aceştia intrau, priveau
la bolşevic, se amuzau, se fotografiau cu o cafea la mustaţa
leninistă, revenind apoi şi cu alţi prieteni să le arate commedia dell’ anti-arte.
Nu e lucru de glumă, tovarăşi! Cazul devine obsesie, şi eu
mă tot întreb: totuşi, unde este bustul-kitsch şi portretul realist (socialist), acesta „salvat” din cine ştie ce birou de partid?...
Dimineaţă de dimineaţă, ca un refren al curiozităţii, întreb pe
câte unul din angajaţii hotelului: „Totuşi, unde e Lenin?” O
doamnă cu chipul cam sumbru ce e „azi” (atunci) la recepţie:
„De ce întrebaţi?” „Pentru că anul trecut mai era acolo, jos, în
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ungher”. Ea: „Anul trecut aici era un alt patron, Dima. Anul
acesta e deja Natalia…”
A doua zi, deja o altă doamnă cu înfăţişarea senină ce se
afla la recepţie pricepe subtextul ispitirii, răspunzând: „A
fost, dar a plecat”. „Deci, a fost cât a fost la mare, şi unde s-o
fi dus?” „În mausoleu”. „Uite, mai zic, negroidul acesta mic
a rămas, l-am văzut aici şi anul trecut, dar pe Lenin – pas!”
Doamna unde face: „Pâs…” (Să nu audă patroana.) E de înţeles că Natalia-patroana, „salvatoarea lui Lenin”, o fi o îmburghezită de… stânga; o adeptă a comuniştilor şi, probabil, chiar
o şovină, deoarece nu a dispărut doar cârmaciul de la terasă,
ci şi inscripţia în limba ucraineană de la intrarea pe teritoriul
casei de creaţie a uniunii scriitorilor din… Ucraina…
În schimb, spuneam, în Volînia, în vest, limba ucraineană
e la ea acasă, dominantă. Iar Lenin, în „lagărul de concentrare” al realismului socialist întemeiat de Vasil Prostopciuk,
se află la adăpost, în centrul atenţiei. Chiar dacă, de, asta e –
cam ridiculizat şi nevoit să asculte atâtea vorbe neplăcute. E
drept că în scurt timp am uitat de bizarele personaje-relicte,
fiind adunaţi în jurul bucatelor de casă, susţinute de ţuică şi
medovuha – un fel de băutură alcoolică preparată pe bază de
miere de albine. Gustoasă cu adevărat! Mulţi din noi care, în
genere, se înfruptă din an în paşte din vreo fărâmă de slănină,
aici nu rezistă ispitei de a încerca slana ucraineană: să fie ea
chiar atât de gustoasă, încât să devină alimentul emblematic
al unui întreg popor? Şi pare cu adevărat o cu totul altfel de
slănină decât cunoşteam până acum; foarte apetisantă.
În fine, frumos şi bine! Gazda oferă capilor de delegaţii câte
o pungă cu cărţi de ale sale, pliante, câte un suvenir de faianţă.
Printre cărţi – şi una mini-miniaturală, deoarece anume colegul nostru, amfitrionul vilei „Mai departe de cel apropiat”,
este autorul care a editat cel mai mic volumaş în Ucraina, cu
dimensiunile de 2 pe 2, 8 centimetri, intitulat: «Що у ста на
устах», expresie idiomatică fără echivalent „exact” în română,
dar care s-ar traduce cam aşa: „Vorbă ruptă de pe buzele a o
sută” sau: „Să se audă ce-i pe-o sută pe buze”. Suntem petrecuţi precum am fost întâmpinaţi: cu trompetă şi darabană pionierească, drapel roşu ciocano-însecerat, voie bună şi schimburi de adrese. Colegul Nicolae Popa îi spune stăpânului că a
cules de pe jos câteva nuci ce au coaja subţire, se sparg uşor
şi pe care le va sădi la el, în satul Buda, de codru, de unde se
trage. Urcăm în maşini, ieşim din cătun, lăsând în urmă indicatorul cu inscripţia: „Pro – stop! – ciuk”.
La Luţk, colegul Nicolae Popa e un adevărat descoperitori
de români. Dimineaţă, intră să schimbe nişte bani la banca
ce este la câţiva paşi de hotelul în care suntem cazaţi. Gardianul cu pistol la şold îi cere paşaportul, să identifice clientul,
precum cere regulamentul. Deschide copertele actului, priveşte în el, după care întreabă româneşte: „Sunteţi chiar din
Moldova?” Mai fac un schimb de fraze, aflându-se că înarmatul e născut undeva în regiunea Cernăuţi. Iar la gimnaziul
în care a mers Popa la întâlnirea cu cititorii, cei mai aplaudaţi erau poeţii din Vilnius, deoarece acolo se studia şi limba
lituaniană. Dar şi mai abitir – polonezii, dat fiind că populaţia din Ucraina de Vest are o memorie simpatetică, genetică,
s-ar putea spune, pentru limba vecinilor, în ţara cărora, până
la 1939, Volînia era parte componentă. Iar directorul, pentru a-i ridica oarecum dispoziţia colegului meu de la Chişinău, îi spune că în sală se află şi trei elevi români, ajunşi aici,
împreună cu părinţii lor, tocmai din raionul Herţa (teritoriu
românesc anexat de sovietici în 1944). Mai e şi o profesoară.
Cu toţi patru, Nicolae s-a întreţinut niţel după întâlnire, dna
româncă scriind şi ea versuri, numai că în limba ucraineană.
HYPERION
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Cum s-ar spune, e în toate astea toleranţă activă, când
se consolidează o spiritualitate, o cultură a reciprocităţii,
solidarităţii. În mare, aşa ar fi fost, până în momentul în
care acelaşi coleg Nicolae Popa, curios faţă de pulsul străzii,
se apropie de cortul electoral al celei mai „progresiste” formaţiuni politice din Ucraina, precum e considerat în regiunile de
est şi de sud partidul regiunilor, ce-l are şef pe Ianukovici, actualul prezident al ţării. Deputaţii săi au înaintat în Radă legea
despre statutul limbii de stat şi al celor regionale, din care ar
avea de câştigat rusa. Ianukovici a promulgat-o, e drept – de
curând spunând că s-ar putea revedea anumite nuanţe, pentru a satisface oarecât protestele naţionaliştilor. Ei bine, la cortul (lăudat) progresist-internaţionalist din centrul Luţkului,
unul din „locatarii” săi îl întreabă cam agresiv pe Nicolae de ce
vorbeşte în limba rusă şi nu în ucraineană! Mda, e o diferenţă
totuşi faţă de ceea ce se întâmplă pe peninsula din sud, unde,
spre exemplu, sunt plasate şi lozinci „mult mai puţin ucrainene” de genul: „Împreună cu Rusia – spre viitorul Crimeii!”
Mergem la întâlniri cu cititorii în diverse instituţii de învăţământ din oraş. La gimnaziul nr. 4, sunt împreună cu lituanianul Dainius Gintalas, rusoaica Elena Zaslavskaia din Luhansk
(Ucraina) şi ruteanul Volodislav Jurba. Fiind de părerea că
aşa-numita criză relaţională nu a implicat (încă?) şi scriitorii,
dacă nu din aceeaşi ţară, sigur pe cei de pe meleaguri diferite,
la întâlnirile noastre cu cititorii ne înţelegem perfect, fiecare
interpretându-şi partiţia-lectură şi răspunzând cu solicitudine la întrebările ce i se adresează.
Audienţa a constituit-o elevii din clasele mari ale gimnaziului cu profil matematic şi lingvistic (engleză, germană),
aflat în relaţii de prietenie şi colaborare cu instituţii similare
din alte ţări. Instituţia are, constant, în jur de 1 200 de elevi,
precizează dl director în urma întrebării mele, dacă nu care
cumva şi pe la ei scade numărul învăţăceilor, dispar şcolile.
Răspunsul e de-a dreptul optimist, dar eu unul îl iau totuşi
diluat cu o doză de scepticism: cică, de pe aici populaţia nu
pleacă, nu migrează spre Occident, cu demografia e totul în
ordine etc. Chiar aşa să fie?...
Apoi dl director mă întrebă, dacă nu aş putea să pun gimnaziul pe care îl conduce în relaţii de colaborare cu şcoli din
Moldova şi România. Voi încerca s-o fac. Iar după întâlnirea
cu adolescenţii, conducătorul instituţiei ţine ca eu şi cu Dainius să intrăm şi pe la cei mici, pomenindu-ne într-o clasă (a
II-a) de gâgâlici, care ne salută sonor. (Pe drum, întâlnisem o
doamnă radioasă, pe care directorul ne-o prezentase drept
adjunctul domniei sale şi nu numai atât – azi e ziua de naştere a locţiitoarei, astfel că o rog să primească buchetul de
flori pe care l-am primit după întâlnirea cu cititorii: dar din
dar se face raiul florilor!)
Iar în clasa a II-a ni se oferă loc în bănci! După câţi ani,
Doamne?! „Dar astea ştiţi ce sunt?”, ne întreabă dl director,
luându-le de pe bacă şi punându-ne în mână două săculeţe
frumos brodate, de oarece greutate, şi noi ne gândim că ar fi
pline cu nisip (sau, poate, cu sare… cu sarea înţelepciunii?).
Din păcate, eu cu Dainius, care am făcut şcoala primară pe
alte timpuri, nu avem un răspuns. Pe când săculeţele nu sunt
decât atribute didactice de pus pe creştetul elevilor, pentru ca
aceştia, având grijă ca necesara „povară” educaţională să nu
le alunece de acolo, de sus, să-şi păstreze poziţia corectă în
bancă, la scris, să nu se aplece peste caiet, spre vecin, spre cei
din spate etc. Ne punem şi noi, lituanianul şi românul, săculeţele pe creştet, iar dna profesoară a clasei a II-a ne imortalizează în atare ipostază, apăsând pe declanşatorul aparatului de fotografiat.
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În sala de clasă este amenajat şi un muzeu cu obiecte de
vestimentaţie cu ornamente folclorice, printre care – ne arată
domnul director – o ie: „Brodată doar cu un ac din os de peşte.
Se întâmpla în Gulag, în lagărul Solovki, unde au fost închişi
foarte mulţi ucraineni”. Frumoasă ie ce trezeşte sentimente
cutremurătoare… La deschiderea forului, am amintit şi eu de
blestematul lagăr de la Solovki, în care, doar într-o singură zi,
au fost asasinaţi peste 100 din intelectualii ucraineni, printre
care şi scriitori. Pentru cultura ucraineană, anul 1937 e cel al
generaţiei asasinate…
În ajun, nu ne ajunsese timp să vizităm şi muzeul de icoane
din Luţk. Mulţi dintre noi şi-au dorit-o, astfel că se renunţă la
plecarea la casa-muzeu Lesea Ukrainka, ce se află la câteva
zeci de kilometri depărtare, intrând în incinta cu chipuri luminoase sau adumbrite, sobre sau triste de sfinţi, apostoli în regatul Mântuitorului şi al Sfintei Fecioare. Aici realizez, generalizat, dar întru diferenţiere, cât de altfel sunt sentimentele ce te
încearcă la vizitarea diferitor muzee. Iar în împărăţia icoanelor parcă ne-ar însoţi, precum e absolut firesc, o senzaţie mai
specială, încercată acolo, în turnul de castel-cetate Liubertas,
în lumea clopotelor. Intercomunicare şi complinire, să zicem,
între nimb de lumină şi sunet prelung. La o adică, în lume nu
sunt chiar atât de multe muzee de icoane şi clopote. Iar cel în
care ne aflăm, chiar de are în titulatură specificarea „al icoanei de Volînia”, e totuşi al unor spaţii mai vaste, fie şi din considerentul că vameşii au predat aici câteva sute de icoane, mai
vechi, mai noi (sec. XVIII-XX), pe care diferite persoane încercau să le treacă în Ucraina sau, de aici, în Occident.
(Îmi amintesc cum, prin anii 80 ai secolului trecut, la o
familie-prietenă a noastră venea, în lunile de vară, şi se oprea
pe câteva săptămâni un bătrânel din Lvov care cutreiera localităţile pruto-nistrene, de unde revenea la Chişinău cu saci –
chiar aşa, saci! – de icoane şi obiecte de cult, pe care le putea
transporta nestingherit cu trenul spre baştina sa, de acolo –
cine ştie unde ajungeau ele… Am văzut multe lucruri sacrale,
rare şi scumpe, la unii pictori „de-ai noştri” care ştiau ei ce
ştiau, cumpărându-le pe nimic de pe la bieţii ţărani în timpurile ateismului „militant” (barbar!) marxist-leninist sau – s-a
întâmplat – pur şi simplu le sustrăgeau din bisericile în care
intrau „pentru documentare”… Dar şi mai cumplit e ceea ce
aveam să văd după independenţă: trafic de icoane prin vama
de la Prut. Au fost interceptaţi şi doi foşti colegi de-ai mei…
– era implicat chiar redactorul-şef şi un subaltern de-al său.
Icoanele le ascunseseră în baloturile de hârtie ce trebuiau să
fie comercializate în dreapta râului-graniţă. Cunosc istoria
chiar de la unul dintre traficanţi care avea naş pe adjunctul
procurorului general al RM. Întru aranjamente şi muşamalizare, a venit la casa implicatului nu numai naşul, ci chiar procurorul general! Au chefuit noaptea întreagă şi… au aplanat,
au ascuns capetele…)
Aceste relicve redate de vameşi celor mulţi au un compartiment al lor în spaţiile expoziţionale, dar şi de cercetare ştiinţifică/ teologică, unde, începând cu anul 1993, sunt tezaurizate
peste o mie cinci sute de vestigii ale artei sacale, printre care
mai bine de 600 de icoane din secolele XVI-XIX, obiecte de
cult, rame bogate din metal preţios ale icoanelor pierdute în
timpuri şi urgisiri comuniste (ghida zice: „Unele icoane mor,
lăsând după ele doar înrămările”), sculptură, filetare ornamentală (porţile regeşti, iconostase, chivoturi), troiţe. Dintre
capodopere – icoanele „Mântuitorul întru slavă” (sec. XVI),
„Iuri răpunătorul de balaur” (1630), mai multe icoane din secolele XVII-XVIII, inclusiv cu chipurile celor 12 apostoli. Impresionează foarte mult „Icoana Născătoarei de Dumnezeu de
Holmsk”, relicvă bizantină din secolul XI, ce are o istorie cu
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adevărat dramatică, considerată întremătoare de om credincios, alinătoare, făcătoare de miracole pe care le săvârşeşte prin
ea Dumnezeul minunilor. Pe partea dreaptă, în lemnul ei se
văd câteva găuri mari de cuie ce amintesc că în timpul unei
mari primejdii oştenii au prins-o de o prăjină, purtând-o în
luptă ca pe un drapel salvator. Este icoana cu un destin demn
de scris în epopei.
În muzeu există şi icoane-naraţiune ce „deapănă” diverse
subiecte biblice. În faţa lor nu se aprindeau lumânări. În unele
se resimte influenţa catolică în pictură, atmosfera domurilor
papistaşe. Inclusiv inadvertenţa perpetuată din cauza erorii
de traducere a unei noţiuni din Biblie, din cauza căreia, ca şi
în celebra sculptură a lui Michelangelo, în loc de raze ce iradiază din fruntea sa, Moise are… coarne.
Nicio capodoperă sacrală nu are semnătura (trufaşă!) a
vreunui maestru, în virtutea credinţei că mâna iconarului
este purtată de spiritul sfânt, nu de păcătoasa fire a omului.
Ce copleşitoare şi indicibile sunt sentimentele pe care
le încerci într-o împărăţie a icoanelor… Însă nu, obligatoriu,
doar sentimente de o sobrietate evlavioasă copleşitoare, astfel
că, în vizita noastră în muzeu, la un moment sau altul apar şi
secvenţe de dialog ce relaxează, cum a fost în faţa icoanei cu
Sf. Timotei care, prin puterea spiritului, îmblânzise ferocele
leu – deci, s-ar putea spune că sfântul a fost primul… dresor
în istoria umanităţii. Sau la auzul poveştii Sfintei Parascheva,
cea binecuvântată să ajungă ocrotitoarea suratelor Evei, insistând ca femeile să aibă timp să se odihnească după munca
grea, cotidiană, pe care o prestau, vinerea fiind zi liberă pentru lucrătoarele câmpului şi gospodăriilor. Se spune că, vinerea, Cuvioasa cea silitoare întru toată îmbunătăţirea şi aşezarea cea după Dumnezeu trecea de la casă la casă, privea pe
furiş în interior, să se convingă că prescripţiile îi sunt respectate. De unde şi presupunerea scriitorului că mucenica Parascheva ar fi fost prima… feministă din câte se cunosc.
Printre evenimentele „laice” de la forul „Magnus Ducatus
Poesis” pe care le arcuiesc-pandant peste noaptea trecută au
fost şi expoziţia de grafică de carte a lui Romas Orantas, născut în timpul deportării părinţilor în Siberia (1949) şi plecat
din viaţă la 60 de ani, şi mono-spectacolul actriţei Biruté Mar
de la Teatrul Naţional din Vilnius pe un scenariu din versurile
şi secvenţe biografice ale poetesei Salomeja Néris.
Orantas a realizat o grafică de o poeticitate… acută, imaginaţia debordantă generând metafore suprarealiste memorabile. Chiar şi din restrânsa expoziţie de la Palatul culturii
din Luţk se poate înţelege, într-un oarecare dozaj cu ipoteza
(personală), că grafica acestui ilustru ilustrator poate fi împărţită în lucrări convenţionale „aplicate” cărţii şi opere „livreşti”
autonome. Primele fiind interpretări vizuale de sugestii directe
ale subiectului, celelalte tinzând să depăşească şi să îmbogăţească ceea ce spune textul. Artistul aplică limbajul simbolurilor mitice naţionale, dar şi al celui din alte culturi într-un stil
metaforic sui generis.
În genere, mulţi dintre graficienii baltici au renume mondial, drept exemplu amintindu-ne şi de un alt lituanian, Stasys
Krasauskas, celebru în domeniu.
(La un moment dat, prietenul Antanas A. Jioninas zice: „Să
ştii, lui Romas Orantas mii de lituanieni îi datorează o limpezire de minte, o viaţă omenească…” După care îmi povesteşte
că, pe timpurile comunismului, tânărul grafician, ca şi mulţi
intelectuali din acea epocă, bea îngrozitor. Dar, după deschiderea orizonturilor lumii, după căderea colosului cu picioare
de argilă, Romas şi-a spus ferm că se lasă de pahar, după care
să-i ajute şi pe alţii să facă acelaşi lucru, întemeind o societate a abstinenţilor ce s-a dovedit a fi de o eficienţă extraor-
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dinară, în urma unei pedagogii şi autosugestii colective salvându-se de „balaurul verde”, cum îi spun alcoolului popoarele din nord, mii de foşti băutori în draci.)
În fine, poate sub influenţa expoziţiei lui Romas Orantas ai
fi putut percepe şi spectacolul „Poetesa” al actriţei Biruté Mar
– unul al sobrietăţii grafice a cuvântului de o vibrantă încărcătură dramatică, în alb-negrul unui destin de poet foarte
dotat, dar contradictoriu în atitudini – Salomeja Néris, şi în
negru-roşul sângeros al timpurilor terorii comuniste.
Însă, în mare şi în colectiv, şi noi, participanţii la „Magnum
Ducatus”, aveam să dăm un fastuos spectacol, intitulat „Babilon poetic” – titlul „încetăţenit”, cu specificarea: Transgresarea frontierelor. Ideea lui Vytas Dekšnys (el a şi fost operatorul,
prin corespondenţă şi cu corespondenţa, cu noi, participanţii; el a coordonat procesul de traducere reciprocă a poeţilor)
şi Eugenius Ališanka, ce s-au produs în ipostază de regizori, a
fost următoarea: unul după altul, într-un ritm anume, poetul
apare pe scena Teatrului Naţional „Taras Şevcenko”, spunând,
răspicat, în avanscenă, la microfon, trei versuri din poemul
pregătit integral, dar cu care, în recital murmurat, se retrage
în adâncul scenei, continuând, continuând, continuând să-şi
rostească versurile în limba maternă, în timp ce alţi, şi alţi, şi
alţi colegi de-ai săi – lituanieni, polonezi, români, ucraineni,
belaruşi, apar în prim plan, îşi spun cele trei versuri-prolog,
sonor, după care procedează ca şi cei dinaintea lor – se retrag
în spaţiul scenei, murmurându-şi textele, textele, textele… Vă
imaginaţi ce babilonie vibrantă, de o cromatică sonoră indicibilă, se răspândea peste sala mare a teatrului!... Babilonul,
aveau să-mi spună unii dintre amfitrionii-spectatori, a fost
excepţional, unic în felul de a prezenta o idee despre poezie,
în general, o stare poetică atotcuprinzătoare.
Iar după ce marele cor al celor 25 de componenţi ai babiloniei se retrage în culise, începe recitalul propriu-zis, concomitent mono şi duo, deoarece iese poetul ucrainean spunându-şi versurile în limba sa, urmând un alt autor care i le
citeşte traduse în poloneză, lituaniană sau belarusă, română…
Anume aşa s-a şi întâmplat: la început de Babilon a ieşit kieveanul Oleksandr Irvaneţ, i-am urmat eu etc., pentru ca, în
partea secundă, să fie respectată aceeaşi ordine, Irvaneţ apărând primul şi citindu-mi în ucraineană poemul „Terra promissa”, după care eu îl spun în româneşte, pentru ca în a treia
parte – să zicem – rolurile să facă rocadă, eu citindu-i colegului ucrainean un poem pe care i l-am tălmăcit în română, el
spunându-l în originalul său. Astfel, în regia spectacolului s-au
perindat-bis 12 duete poetice, care citeau în graiurile prezente
la „Marele Ducat al Poeziei” – lituaniana, ucraineana, poloneza, româna, rusa (o autoare din Ucraina), bielorusa, ba şi
în limba tătarilor din Crimeea, în care şi-a spus poemul Zaira
Zeinetdinova; zic a tătarilor din Crimeea, deoarece această
limbă se deosebeşte de cea a tătarilor din Kazan, de pe Volga.
Iniţial, eu eram oarecum sceptic privitor la organizarea
unui recital de poezia în atare mod, însă la încheierea lui am
felicitat regizorii săi, gândindu-mă că e o formulă ce poate fi
preluată la alte întruniri internaţionale ale poeţilor. Cum s-ar
spune, a fost un Babilon pe înţelesul tuturor (în sală – peste trei
sute de spectatori), al înţelegerii între poeţii de diferite limbi;
un spectacol exemplar şi original. (Poate e cazul să transcriu
aici şi poemul pe care l-am citit, Terra promissa? Nu e prea
mare: „până în ultima clipă/ a răstignirii în disperare/ sau a
trecerii de pe ring – pe rug/ să nu renunţi la/ zădărnicia iluziei/ or la ceva mai îmbărbătătoarea probabilitate/ a speranţei – puţin/ dar totuşi/ atât cât îl ai sub unghii – şi acesta-ţi
mai e/ pământul făgăduinţei…”)
(Va urma)
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Lucian ALECSA

I

FRUCTUL COPT E NUMAI VIAŢĂ
Ioan Es Pop, într-o pauză de-o ţigară, s-a gândit să-şi evidenţieze ascunzişurile lirice publicând un volum cu de
toate, mai ales cu poeme date uitării, dar care-l ghionteau, de obicei, în zorii zilei, când luciditatea face casă
bună cu amintirile. În acest demers a fost ajutat grafic de
un prieten ceva mai tânăr, pe numele său de artist, Mihai
Zgandoiu. Nu se cunosc de mult timp, şi-au intersectat
destinele în Trenul Regal, fotografiindu-se spontan, doar
din priviri. Marşul poetic de care vom face vorbire pleacă
din 1983, pe când Ioan Pop încă silabisea liric în îndepărtatul Ieud, fără a fi prea des băgat în seamă de literaţii acelor vremuri, continuând să dosească fel de fel de
„respirații lirice“ până mai anul trecut, când anxietatea
şi disconfortul sufletesc l-au obligat să recurgă la câteva
comprimate de xanax. În volumul de faţă intitulat simplu „1983. MARŞ 2013 XANAX“ putem citi clar stratul
autocenzurat al liricii lui Ioan Es. Pop. Teama de rateuri
l-a făcut să-şi înăbuşe, pentru o bună perioadă de timp,
poeme extraordinare, egale cu cele
publicate de-a lungul timpului. Vocea
lui lirică este inconfundabilă, indiferent de reţeta lirică angajată sau de
starea pre-poetică. Poemele din acest
volum sunt delimitate de două nume
dragi sufletului lui. E vorba de poza în
care este alături de fostul lui profesor
din anii de facultate de la Baia Mare,
Ion Chiş Şter, asta întâmplându-se în
1983, şi se închide cu poza amintitului grafician, de care am făcut vorbire şi care-i imortalizează, în câteva
desene sugestive, suflul poetic răzvrătit
şi mereu agitat. De la primele poeme,
Ioan Es Pop îşi propune să fie inconfundabil. Timpul ne-a demonstrat c-a
reuşit din plin, în cele trei decenii de
hălăduire prin mărăcinişul gânduri-
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lor şi-al ideilor, nu s-a abătut nicio secundă din traseul
dictat de propriile trăiri. Chiar şi după ce s-a mutat în
capitală a rămas acelaşi maramureşean sănătos şi încăpăţânat, şi-a tras Iedul aproape, dialogând cu tot satul
şi cu toată zona ori de câte ori civilizaţia Bucureştiului
i-a bruiat existenţa. Marşul prin tranşeele poeziei începe
cu adevărat în 1983, fiind rezultatul unui impuls lăuntric. Micile „uitări“ rătăcite în memorie sunt prelucrate cu
adâncă responsabilitate de însuşi „proscrisul“ lor meşteşugar, rezultând adevărate bijuterii lirice. Cam în această
notă se poate citi acest excurs într-un timp apus, „trăit
şi închipuit“, fără dese urme de nostalgie, insinuat până
la confuzie în pulsaţia sentimentelor şi emoţiilor. Cotidianul este stors până la ultima picătură de viaţă, defrişat de locuri comune şi de clişee ieftine, recompus pe
un portativ atins de-o încărcătură pur personală, lumea
din afară devine un rău necesar, dar confortabil, numai
bun pentru proiecţia propriilor sale gânduri. Naufragiul
în cuvânt devine un spectacol trist,
atins şi apoi spulberat de vântul nimicului. Poemul „O mare a ars. Cenuşa
ei năvăleşte peste“ este secvenţa limpede a sentiment: „plaja. Tulpina plaiului a îngheţat. / din alpii degetelor
cineva răstoarnă zăpezile peste clape./
naufragiul în cuvânt se cerea celebrat.
/noi însă am sosit mai târziu. Am râs.
/ am dănţuit dansuri reci aşteptând /
ca la un gest al lui să se stingă întreaga
întunecime. / nu degeaba venim-ni s-a
spus- nu degeaba cântăm / în vântul
nimicului învineţiţi de trezie. / îngheţul
ne va izbăvi. Vom putea lepăda / morţii pe care-i purtăm. până-n zori / vom
fi departe de ţărmuri, pe mare. / (peste
tot acest decor s-a prăbuşit / asfinţitul
–trandafir în destrămare).“

Cronică literară

Poezia îl surprinde în mai multe ipostaze, niciuna compromiţătoare propriului crez poetic. Citindu-i şi celelalte
volume, pot afirma fără a mă înşela că tonul cărţii de faţă
încorporează tonurile cărţilor anterioare, plusul de inocenţă confirmă rolul spontaneităţii în eliberarea unui
poem din „corpul“ trăirilor normale. E asemenea unei
naşteri naturale. E mai uşor de suportat durerea, ca act
firesc, decât o intervenţie „supravegheată“ de o logică ştiinţifică, dar care estompează emoţia faptei. Am deschis
această paranteză, oarecum forţată, pentru a evidenţia
naturaleţea mişcărilor lirice ale lui Ioan Es. Pop, indiferent de anotimpurile vieţii şi de contextul elaborării lor.
Da, chiar şi acele poeme publicate în revista băimăreană
„Nord“, semnate Ioan Pop, reclamă acelaşi talent, aceeaşi
vocaţie pentru firescul lumii, cel frecventabil de fiecare
dintre noi, dar mai puţin vizibil în sublimul exprimărilor
noastre. Poetul, vrând-nevrând, a dat naştere unei legende,
trăsăturile Ieudului rămân inconfundabile pe fizionomia
liricii sale, chiar şi Pantelimon-ul bucureştean e marcat
de puseuri rurale. E drept, insinuate cu multă atenţie în
noul aluat …urban. Aceste poeme „rămase pe dinafară“
se pliază ca o pojghiţă transparentă pe întreaga materie poetică a lui Ioan Es Pop, iradiind un plus de strălucire. Tristeţea, singurătatea, moartea sunt nodurile existenţei, sunt nucleele generatoare de întrebări şi incertitudini. Răspunsurile vin odată cu maturitatea, înţelepciunea coincide cu sfârşitul, nu se ştie dacă malul celălalt e
iluzie sau veşnicie, important e să ai disponibilitate sufletească să-l poţi percepe. Poate şi de aceea „fructul copt
conţine mai multă moarte“: decât fructul crud. totuşi, /
amândouă vor ajunge în acelaşi punct /al saţietăţii, iar
apoi / nimic nu le va mai diferenţia. / vei şti asta când va
fi timpul să ştii./ deocamdată te năpusteşti spre viitor / ca
şi cum acolo îţi vei afla / nu unul, nu două, ci trei viitoruri la un loc. / nu te înşeli dar nici n-ai dreptate. / doar
că te grăbeşti, aşa cum se grăbesc / mai toţi cei de lângă
tine. Eşti / fratele fructului crud. / nu te poţi odihni, pentru că odihna / este revelaţie iar tu încă n-o ai. /nici eu
n-o am, dar o adulmec. / te aştept în locul acela din care
se spune / că râul poate fi trecut cel mai repede. / nu trebuie să-l trecem împreună. /eu nu ştiu înota, dar faptul /
ai să vezi cum mă zbate te va ajuta / la propriu tău înot,
pentru că / amândoi va trebui să ajungem la acelaşi mal
/ dacă va fi să ajungem vreodată“.
Inserţia lămuritoare a lui Răzvan Voncu „Es. Sau Înainte de Ieşire“ indică traseul inconfundabil urmat de poe-

tul maramureşean, de la un simplu aspirant la graţiile
poeziei până la sonoritatea numelui său de astăzi. În peisajul poetic contemporan, „marca Ioan Es Pop“ este evidentă şi bine definită liric, la fel precum cea a lui Ion
Mureşan. Văd chiar un plus pentru maramureşean datorită unei dispuneri mai nuanţate a gesticii umane decupate din cotidianul imediat. Imaginarul expresionist al lui
Ioan Es. Pop e în culori mai vii. Cât despre originalitate,
ambii şi-au definit în mod inconfundabil pârtiile. În poetica noastră de astăzi Ieudul a devenit o legendă, oriunde
s-ar mişca, Ioan Es Pop duce cu sine şi satul maramureşean: cu hachiţele, obiceiurile şi năzbâtiile locului, cu aburii de horincă imprimaţi în cuvinte „şugubeţe“ şi-n vorbe
de duh. Angoasele trăitorilor din aceste zone nu diferă
cu nimic de cele ale omului citadin, numai că atmosfera
în care sunt exprimate e de-o altă încărcătură emoţională, traseul lor e cel indicat doar de sentimentele trăitorului. Poetul e conştient de acest lucru şi pleacă din acest
punct în atingerea inefabilului vieţii de zi cu zi. Cheia în
care este redat discursul „banal al zonei“ este de-o naturaleţe aparte; fără zorzoane sau cosmetizări, fără abuzuri.
Tocmai acest mod de abordare a firescului dă notă aparte
textelor. Discursul e decupat „de la gura sobei, din aburul
horincii“. În poezia lui Ioan Es Pop nimic nu este întâmplător, totul e previzibil, logica lumii nu poate fi schimbată,
doar nuanţată, şi asta doar prin forţa cuvântului. În poemul „lucrurile întâmplătoare s-au cam terminat“, poetul
intră într-un dialog deschis cu „timpurile“ vieţii, râvnind
evident după vârsta inocenţei: „ de acum vin întâmplări
tot mai previzibile. / la vârsta ta, copile, e bine să nu le
ştii. /vei afla despre ele oricum atunci când va fi timpul /
şi te vei cutremura. /deocamdată, petrece în leagăn / cât
mai mult timp cu putinţă. acolo / ţi se întâmplă lucruri
mici, care te pun la adăpost / de lucrurile mari. sunt o
sumedenie de / bocitoare la capul tău. plânge şi dormi. /
da, dacă dormi îndeajuns când eşti mic, / o să dormi mult
şi bine şi când vei fi mare. / vei avea mare nevoie de asta,
/ mai ales mai târziu, când vei fi alungat din leagăn / şi
nimeni nu va mai putea face nimic. / uită. uită totul. Nu
învăţa nimic. / fă pauze mari de memorie. / nu învăţa şi
nu-i lăsa să te oblige să umbli./ închide ochii şi prefă-te
că nu te-ai trezit /câtmaimulttimpcuputinţămaialesziua.“
Şi prin aceste „rămăşiţe“, Ioan Es Pop dă o sonoritatea aparte vocii sale lirice, inconfundabilă şi cu reverberaţii adânci în cultura satului maramureşean. Şi nu numai!

CLAUDIU KOMARTIN,
POETUL TRAUMELOR

C

Claudiu Komartin este, de departe, cel mai activ şi atipic
douămiist. Nu ştiu dacă s-a vrut lider, dar are din plin
calităţile unui lider, până şi sfaturile cu care îi onorează
pe confraţii mai tineri au greutate în conturarea destinelor acestora. Pe lângă faptul că e un cunoscător atent al
fenomenului poetic, scriitura sa e sub semnul rigorii. Claudiu Komartin are o disciplină aparte în tot ce înseamnă
cuvânt scris. E critic, eseist, traducător şi editor, dar, înainte de toate, e poet. Şi nu unul de pluton, este purtătorul unei voci originale şi inconfundabilă. A tras atenţia
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încă de la primele poeme publicate prin diferitele reviste
literare, volumul de debut „Păpuşarul şi alte insomnii“
a rupt gura criticii de toate vârstele, primind nenumărate
premii, printre care şi Premiul „Mihai Eminescu“ – Opus
Primum, de la Botoşani. Încă din acele momente, Claudiu Komartin îşi anunţa un traseu poetic personal, chiar
dacă era asimilat generaţiei milenariste, promovatoarea
minimalismului şi a biografismului şocant, uneori agresiv, el n-a cochetat şi nici n-a cultivat un asemenea produs
liric, chiar dacă l-a susţinut uneori cu vehemenţă. Vocea
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lui poetică suna şi sună în continuare întru totul aparte,
ecoul său liric e purtător de neoexpresionism, postmodernism şi chiar modernism, bineînţeles, dispus pe partitura propriilor trăiri şi emoţii. Neoexpresionismul său
existenţialist, de care se tot face vorbire în lumea criticii, este atent dosit de poet în texte de respiraţie postmodernă, uneori cu o firavă tentă biografistă. Tocmai
aceste tendinţe difuze, extrem de bine controlate logic,
i-au personalizat verbul poetic. Am făcut această scurtă
paranteză pentru a evidenţia linia de start, punctul zero
al poeziei lui Claudiu Komartin, pentru a-i putea decripta
mai lesne suflul poetic şi traseul ce l-a urmat. Volumul
„Cobalt“, apărut spre sfârşitul anului trecut la propria-i editură, confirmă încrederea care i-a fost acordată de iubitorii de
poezie. Poeziile lui sunt citite şi citate, şi
nu numai de către colegii lui de generaţie. Bine, sunt critici care văd un regres în
exprimarea sa poetică din ultimul timp,
chiar o anumită lejeritate în susţinerea
structurală a poemelor, lăsând impresia unei superficialităţi. Nimic mai fals.
Dacă Claudiu Komartin n-ar fi matur şi
n-ar avea anvergură de mare poet, nu ar
fi putut da o asemenea carte, de-o asemenea rezistenţă. Este capabil ca, pe parcursul a o sută de pagini, să-şi schimbe registrele exprimative în câteva rânduri, fără
afectarea în vreun fel a structurii cărţii.
Volumul de faţă este dispus în mai multe
chei lirice, fiecare calup cu personalitatea
lui, toate sub simbolul „Cobalt“. Cuvântul lui Claudiu Komartin rostuit în vers
împrumută radioactivitatea şi toate celelalte însuşiri ale
elementului chimic menţionat. Poemul „cobalt“, dedicat Alexandrei, constituie miezul volumului, poemul ce
produce „radiaţii corpusculare“ asupra tuturor celorlalte
texte: „ soarele e cobalt când se înalţă din trup şi străluceşte / peste recife / şi creierul meu tăbăcit pe care se aşază
/ păsări necunoscute este cobalt /rezistenţa la compromis
şi la neputinţă / a fost întotdeauna cobalt / şi frica noastră nocturnă pe care am vrut să o / bat ca pe un animal
încăpăţânat / e cobalt /mâna cu care scriu pe un ecran tot
mai îndepărtat /e cobalt /şi muşchii mei alungiţi şi compacţi asudând /de bucurie şi groază în faţa iubirii / sunt
cobalt / şi cutremurarea stinsă şi rafinată pe acre poezia
/ mi-o mai trezeşte / este cobalt /iertarea târzie a mamei
este cobalt /frunza căzută pe luciul apei / în care prietenul a căzut că îşi va găsi liniştea / e cobalt / nevoia de tine
a fost şi încă este /cobalt /şi inocenţa bătrână a poeţilor
care au turnat / versuri mângâietoare pe acre nu mi le pot
/scoate din cap/ e cobalt / sunt lumi cu ceruri minuscule
şi / sunt lumi fericite / în care memoria este speranţă / şi
rănile sunt dinainte vindecate / sunt lumi în care nimeni
/ şi presimţirea lor / e cobalt /şi când îţi poţi vorbi din nou
despre dragoste / să nu crezi nici un cuvânt / ochii mei de
cobalt îşi vor / arăta/ în acea zi / totul “
Volumul se deschide cu un set de poezii de dragoste.
Nu vă gândiţi c-ar fi vorba de-o lamentaţie amoroasă,
plină de clişee şi locuri comune, din contră, e de-o sobrietate aparte. Claudiu Komartin ştie să-şi defuleze acest
intim sentiment într-un mod personal. Traumele sale
lăuntrice au altă înfăţişare decât o durere nedefinită şi
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greu localizabilă, scena surprinsă e de-o originalitatea
aparte: jucăriile sunt exterminatoare, îngeraşii sunt toxicomani, inima e casantă. Toate secvenţele surprinse strălucesc sub incidenţa cifrei „UNU“, ca semn al singurătăţii. Sentimentul exprimat nu-i un surogat erotic, aruncat
pe piaţă doar pentru a impresiona. E cu totul altceva, are
şi-o consistenţă ideatică. Paradoxul e altul, acest alunecos şi greu stăpânibil sentiment e în permanenţă controlat de raţiune, până şi nebunia e un demers logic, generat de obsesia căutării unui nou sens al vieţii. Prin sinceritatea sentimentului proiectat în materia poetică, dispus
pe un portativ sobru, poetul demonstrează raţiunea sub
care sunt dezvoltate în suflet trăiri erotice
„atipice“, decupate din adâncurile sincerităţii, fără vreo retuşare romanţată. Până
şi gestica erotică are nuanţe personalizate, lumea instinctelor dispare lăsând
locul poeziei, formele corpului, mâinile
şi picioarele iubitei vorbesc în versuri şi
nu în cuvinte gonflabile frumos armonizate pe un portativ dulceag: „ Aceste
poeme neterminate sunt gleznele tale / şi
gestul discret de retragere al cotului /când
te aşezi lângă mine între perne şi caşti /
e încă un vers pe care nu mi-l poate lua
nimeni / nu am nici un chef să mă adun
/22 de ţigări şi nici un gând dus până la
capăt / o albină se loveşte de geam /apoi
din nou /mierea se prelinge pe marginea
ceştii / de – acolo pe cearşaful mototolit /
mâinile şi picioarele noastre / incredibile
/ inventând lumea / buzele părul atingerea sexelor degetelor încolăcite / iedera
pe terase / e târziu/ în toată-ncăperea nu a rămas decât
forma lăsată / de corpul tău în cutele cearşafului – / o
parte din respiraţia ta – / mirosul gâtului – / forma sânilor – /a pubisului / iar eu te privesc de deasupra patului
/ cum zâmbeşti ca un copil mare şi crud / fără memorie
/ fără nici un deget“
Fracţiunea intitulată „Doi“ e una a traumelor de tot
felul. E asemenea unei emoţii-şoc, strigate până la disperare, care generează tot alte şi alte dureri, din ce în ce
mai violente. Poetul e chiar dispus să se detrupeze, renunţând la cap pentru „evidenţierea“ curajului în faţa aproapelui său. Această poză dă nu numai măsura generozităţii sale, ci atestă, în acelaşi timp, propriul său curaj. Poemele abundă de imagini expresioniste, lipsite de agresivitatea evidenţei, unele chiar învăluite într-un aer uşor nostalgic, cald. În această formulă se consumă acest al doilea capitol al cărţii. Ultima fracţiune dă măsura talentului său, începând cu primul poem:„Rapacitate“ şi până la
cel cu care închide volumul, intitulat „Încheiere“. Poetul
nu scapă nici un moment verbul de sub control, poemele
devin sentinţionare, ideile sunt într-o permanentă forfotă,
viziunile metafizice îşi schimbă mereu palierele de exprimare, apar „noi ordine şi religii“ de înţelegere a rostului
vieţii. Chiar dacă de multe ori poetul încearcă să bagatelizeze astfel de „aspiraţii“ umane, subtextul dezvoltă un
ton sobru, raţional. Cei mai atinşi de această nouă ordine
a lumii vor fi cei săraci cu duhul, lor nu li se va arăta nimic
nou sub soarele Apocalipsei: „Cei ce-au jelit vor jeli până
le vor seca inimile / Cei blânzi nu vor moşteni mare lucru,
fiindcă / pe toată întinderea lui, pământul va fi otrăvit /
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Cei însetaţi de dreptate vor vedea nedreptatea / batjocorindu-le osul, împuţinându-le glandele / Cei milostivi vor
şti că în nici una din lumi / nu le e dat să aibă parte de
îndurare / Cei curaţi îşi vor miji ochii să vadă o umbră trecând / pe zidul la care se vor ruga în zadar / Cei ce aduc
pacea vor mesteca cenuşă, se vor numi / fiii nimănui /
Cei persecutaţi nu vor găsi loc sub soare / pentru odihnă
şi împăcare, / Şi nici măcar soarele nu va fi zărit decât o
dată / la câţiva ani / Şi plata din ceruri nu va veni, pentru că cerul va fi de piatră /şi va scuipa tot timpul / cobalt
peste cei din urmă.“

Mesajul transmis de Claudiu Komartin prin acest poem
e de-un tragism aparte, e revoltător prin viziunea asupra
sfârşitului, e o poză cu o totul altă încărcătură simbolică
decât cea biblică din Apocalipsa lui Ioan, o viziune perversă, supusă spectrului dispariţiei definitive, într-o cheie
ceva mai… domestică şi mai aproape de zilele noastre.
Nu degeaba Claudiu Komartin duce blestemul generaţiei sale, e primul şi când e vorba de redimensionarea…
sfârşitului lumii.

JOCUL CELOR O SUTĂ DE
FRUNZE ŞI ALTE POVESTIRI

V

Varujan Vosganian şi-a dat măsura talentului de povestitor prin romanul „Cartea şoaptelor“, care reprezintă
poate vârful prozei româneşti din ultimii ani. Indiferent de-i exprimat oral sau în scris, cuvântul lui Varujan Vosganian seduce, emană o forţă magică. Puţini sunt
prozatorii ce pot închide un text doar prin vraja cuvântului. Ca cititor, de multe ori se întâmplă să pierzi cursul naraţiunii, fermecat de frumuseţea frazelor. Dacă în
romanul despre care am făcut vorbire naratorul a compus epopeea unui popor traumatizat de istorie, în acest
volumul de povestiri, cu un titlu cât se poate de firesc:
„Jocul celor o sută de frunze şi alte povestiri“, apărut
spre finalul anului trecut la Editura Polirom, autorul
încearcă să ridice voalul de pe faţa unor lumi în mişcare sau apuse, decupate dintr-o realitate frustă, dar, în
acelaşi timp, atinsă şi de-o aură magică. Inserţia de fantastic în materia narativă este filigranată cu măiestria
unui bijutier, tocmai suflul ei întreţine suspansul acţiunilor expuse dând şi expresivitate povestirilor. Tablourile surprinse au un cromatism aparte, simţi pulsând
în miezul lor multe nelinişti şi zbateri, greu localizabile, de nuanţe diferite, de la tonuri sumbre la impulsuri umorale relaxante. Personajele par a se supune indicaţiilor unui regizor cu viziuni suprarealiste, iraţionalitatea îi cam caracterizează pe toţi, fără
însă a eclipsa în vreun fel logica lumilor expuse. Această permanentă pendulare între realitatea brută şi realitatea ficţionară, care, de cele mai multe
ori e doar aluzivă, livrată cititorului cu
discreţie, prin meta-cuvânt, ne aduce
aminte de proza scurtă sud americană.
Sub acest aspect l-aş învecina pe Varujan Vosganian cu Julio Cortazar. Fiecare proză constituie o entitate narativă unică, personalizată în mod special prin registrul stilistic, forţa magică
a cuvântului insinuează fantasticul în
realitatea brută cu parcimonie, rezultând o lume nouă, autentică, credibilă.
Irizaţiile magice ale noii lumi create nu
sunt atât de puternice încât să ia ochii
cititorului, dar sunt îndeajuns de prezente în subtext încât să ne farmece.
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Puţini dintre prozatorii noştri deţin tehnica unei astfel
de scriituri, cu inserţii de fantastic discret, dar foarte viu.
Poate doar Doina Ruşti.
Cartea cuprinde şapte proze, fiecare având o altă realitate de proiectare a „minunilor“ din realitatea imediată sau îndepărtată, ecranul este unul firesc decupat din
cotidian, numai că exprimarea personajelor pendulează
între două lumi: „ Petrache trecuse aşadar dintr-o lume
în alta, de la întuneric la lumină, şi trecea acum din nou
de la lumină la întuneric. Această traversare a hotarului
dintre lumi îl găsi cu simţurile încordate“. Prima „întâmplare“, ce poartă titlul „La Judecata de apoi a statuilor“,
are un cadru bizar de proiecţie, personajul central Petrache, îngrijitorul de statui, trăieşte la limita dintre lumi,
alimentându-şi mintea cu fel de fel de închipuiri, unele
ţesute din pânza cenuşie a realului post-decembrist, cu
oameni înţepeniţi în prejudecăţi şi nepăsare, şi alta ceva
mai luminoasă, dar inconsistentă şi vaporoasă, care, la
primul contact cu peisajul din jur păleşte şi dispare. El
asistă, sau poate că-i numai o magie, la învierea statuilor
în Vinerea Mare, de Paştile Morţilor. Tabloul cu scena
de dragoste dintre Petrache şi Aurica, ce are loc în vârful unei macarale dezafectate dintr-un fost șantier, constituie momentul cel mai fierbinte al povestirii. Produce
haz respirând și, în acelaşi timp, un aer
sumbru. Un rol aparte îl joacă croitorul Steiner, cel contaminat de gândul
sinuciderii. Sinistrul gând este generat
de teama că într-o bună zi stelele se vor
prăbuşi peste pământ şi că e mai bine
s-o termine cu viaţa înaintea iminentului dezastru. Aşteptarea devine mai greu
de suportat decât închipuita realitate. O
coloratură aparte o au şi dialogurile dintre personaje, poate fi citit cu uşurinţă
crochiul societăţii, cu umbre şi lumini,
cu hachiţele şi neajunsurile ei. E acea
lume betejită de incertitudinea zilei de
mâine, supusă unor scenarii bolnave, cu
protagonişti debusolaţi încercând să-şi
găsească un refugiu în lumea închipuirii.
Acest aspect este extrem de bine „exemplificat“ de vorbitorii din băcănia lui Stănică, loc unde se amestecă tot felul de
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gânduri în malaxorul unor minţi ce controlează realitatea doar pe bâjbâite. Imaginile surprinse sunt fermecătoare: „Răsăritul, ca o aureolă în jurul creştetului statuii,
începu să coboare şi să curgă, umed, în broboane, pe fruntea lui Petrache. Atunci îşi aminti, se aplecă şi luă pe vârful scării cununa cu sârmă. O mai rotunji, încercă, unul
câte unul,cuiele, să vadă dacă sunt bine strânse. Apoi
se întinse până ce închipuirile îi plesniră şi o potrivi pe
creştetul cavalerului. Coborî cu băgare de seamă, puse
scara la locul ei şi făcu ordine în lădiţa cu scule. Îşi luă,
apoi, mopul şi găleata umplută de cu seară. Începu să
frece lespezile cu o râvnă neobişnuită, aruncând câte o
căutătură spre statuie. Dacă te mulţumeşti cu atât fără
să zăboveşti cu privirea, aveai impresia că era o adevărată coroană, care fusese tot timpul acolo“.
Palpitantă este şi cea de-a doua povestire „Iacob, fiul
lui Zevedei“. Are o desfăşurare mai alertă, personajele
se mişcă mai lesne între cele două lumi, fac parte din
gama intelectualilor, sunt profesori, medici, jurnalişti.
Planurile se schimbă cu rapiditate, nebunia, cu puternice
accente schizofrenice, antrenează personajele într-o avalanşă de întâmplări, ce ţin cititorul în priză. Sinucigaşului Ionuţ Penescu i se luminează atent anamneza, i se pot
citi toate deraierile, ciocnirile dintre Satana şi Mântuitor, ce au loc în mintea lui aglomerată de tot felul de gânduri ciudate, sunt semnalizate prin câteva imagini extraordinare, susţinute de fraze magistrale. Tânăra doctoriţă
Cosmina este atent portretizată, chipul ei străluceşte în
ochii bunicului, fost deţinut politic pe vremea comuniştilor şi care a crescut-o de mică. Bătrânul îşi confesează
trecutul unui ziarist avid după astfel de amintiri, diminuându-şi în felul acesta durerile ce i-au marcat destinul. Povestirea are şi conotaţii biblice, cu dese trimiteri
la Vechiul Testament.
Proza care întreţine combustia întregului volum este
„Când lumea era întreagă“, care trebuie privită ca nucleu
al cărţii. Chiar de-i cea mai scurtă povestire, e cea mai vie,
mai plină de neastâmpăr stilistic. Ciudăţenia personajelor, prin tragismul destinelor, pare decupată din …irealitatea imediată. Figura lui Coltug, cerşetorul fără mâini
şi fără picioare, e desenată cu o mare acurateţe, fiecare
gest al acestuia exprimă şi-o tară a societăţii în care trăim.
În felul acesta, autorul lucrează pe două planuri, ce se
reflectă adesea unul în celălalt. Concluzia e una simplă:
suntem sau nu ologi, cert e că trăim într-o lume oloagă.
Cerşetorul răsfoieşte paginile cărţilor cu ajutorul limbii,
imaginea surprinsă de autor este extraordinară: „Îi plăceau literele acestei cărţi, erau frumos rotunjite, cele de
început de capitol erau mai mari, înflorate. Întoarse cu
limba colţul foii. Hârtia era poroasă, ca o piele privită
prin lupă. Avea şi un gust nou, ciudat, parcă ar fi fost
petale pisate de flori de primăvară. Povestea începea cu
propoziţii lungi, leneşe, care după două-trei pagini, începură să se legene. Literele se alungeau, începuturile încolţeau, crescând neînchipuit, ca nişte tulpini firave, apoi
ca nişte trunchiuri, cu scoarţa încrustată. Florile strivite
erau ale unui cais ori ale unui migdal şi chiar şi paginile,
întoarse cu limba, căpătau gust de sâmbure de caisă ori
de migdală.“
La această povestire îmi permit să deschid o mică
paranteză. Un poet botoşănean, Constantin Dracsin, şi-a
dus cu demnitate povara unui astfel de handicap. De la
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vârsta de 8 ani, atins de poliomelită, rămâne fără putinţa
de a-şi folosi mâinile, scrie şi desenează până la sfârşitul
vieţii cu gura şi cu dinţii. Sunt convins, Varujan Vosganian nu a auzit de acest caz, dar probabil că în momentele sale de contemplaţie a decupat din eter acest destin translatându-l personajului său. Lumea lui Cotlug e
lumea străzii, limbajul e cel firesc unui astfel de context,
cei care-l însoţesc pe individ sunt asemenea lui, atât Costică Ologu cât şi Fane Chioru. Cu toate astea, fiecare are
particularităţi inconfundabile de limbaj şi de comportament. Autorul speculează din plin gesturile personajelor tuşându-le cu acurateţe în fraze memorabile. Tabloul
rezultat e unul inconfundabil.
„Legătura de leuştean“ e o poveste cu caracter psihologic. Minerul Pavel Avădanei, mustrat de conştiinţă,
încearcă să stabilească un dialog peste timp cu victima,
studenta la arhitectură, Rada, pe care o bătuse cu bestialitate în timpul mineriadei din 1990. „Drogata aia cu
blugi“ îi dă şansa să-şi spele păcatele, numai că amintirile nu par a se şterge în totalitate din conştiinţa agresorului. Nu-l deranjează prea mult, dar nici nu-l lasă să se
odihnească. Povestirea are şi partea ei de poezie, care
se pliază de minune pe trăirile Radei: „Luna urcase spre
mijlocul cerului. În mijlocul ei, stelele se făcuseră puzderie. Lumea se acoperise cu o lumină nouă care o găsea tot
nepregătită. Rada se aplecă şi atinse cu palmele ţărâna
din jurul trunchiului de mesteacăn. Era uscată şi se sfărâma între degete. Stropii de pomenire pământul îi absorbise de parcă nici n-ar fi fost.“
„Dincolo de lumea de dincolo“ e crochiul unei societăţi
aflate în derivă, populată de tot felul de caricaturi umanoide. Portretele surprinse de autor sunt de-o naturaleţe
aparte, dau senzaţia că zilnic mişună printre noi, agresându-ne tocmai în momentele noastre de linişte. Până şi
rezonanţa numelor provoacă frisoane: Calu, Puţică, Pârnaie, Iadeş, Chisăliţă. Limbajul este unul pe măsura comportamentului lor. Ultima povestire, care dă şi titlul volumului:“ Jocul celor o sută de frunze“ este cea mai cărnoasă,
e doldora de idei, controlate foarte bine de logica ficţiunii, extrem de bine aşezate pe portativul narativ. Excursul celor trei personaje centrale, Tile, Jenică şi Maca, în
lumea închipuirilor este foarte bine definit. Noua lume
este sub control magic, nimic nu se potriveşte cu nimic,
dar totul e sub perfecta ordine a închipuirii. Magul frunzelor dictează legile, păpuşile prind suflet trăind o nouă
eră…istorică.
Proza scurtă îl prinde de minune pe Varujan Vosganian, păstrează prospeţimea şi forţa narativă din roman,
chiar dacă palierul de exprimare e altul, prozatorul nu-şi
sufocă personajele cu tot felul de întâmplări şoc, le lasă
în lejeritatea visului, în lumea magiei, dar şi cu disconfortul societăţii în care îşi duc viaţa reală. Ecoul vocilor nu-i
unul strident, ţipat, e precum o şoaptă caldă, blândă, plăcută, dar, în acelaşi timp, ireală, ce reverberează în adâncul personajului. De multe ori, magia răstoarnă lumi, dar
nu le omoară:“ Tili deschise ochii, la auzul vocii schimbate a Maestrului, şi rămăsese descumpănit. Maestrul
păpuşilor scoase din cutie o oglindă. Tili se privi şi pentru prima oară nu-i veni niciun nume în minte. Se căzni
să găsească ceva, dar simţi că era prea târziu. Îşi acoperi faţa cu palmele, gemând. Lumea, şi fără el, şi nenumită, continuă să existe…“
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Vasile SPIRIDON

N

O hartă sinoptică reliefantă

Nicolae Oprea şi-a construit cu grijă culegerea de studii
critice intitulată Synopsis (Iaşi, TipoMoldova, 2013), evitând, pe cât posibil, cofrajul eclectic. Sunt acoperite aici
spaţii largi, reprezentative pentru temele alese, care îi permit autorului piteştean o bună aşezare a demonstraţiei critice şi chiar teoretizări colaterale. Situat într-o perspectivă
auctorială totalizatoare, acesta dovedeşte capacitatea de a
discerne şi amenda, unde este cazul, opinii critice diverse,
precum şi pe aceea de a le asigura propriul pivot de convergenţă.
Astfel, în prima parte a cărţii, aplecându-se asupra coordonatelor gândirii poetice a lui Vasile Voiculescu, exegetul
îşi propune să marcheze, diacronic, mutaţiile valorice din
dialectica poeziei sale (tradiţionalism, filon religios, pastel, „traducere“ shakespeareană a sonetelor), de la volumul debutului până la Ultimele sonete ale lui Shakespeare.
Traducere imaginară de V. Voiculescu, care împodobesc
zenitul creaţiei poetice, atunci când „«traducătorul“ a fost
înnobilat sub raza inspiratoare a arhetipului“ (p. 21) şi când sonetele au respirat,
în esenţă, eterna magie a iubirii, constituindu-se într-un pandant liric al povestirilor cu substrat magic, scrise anterior.
În analiza povestirilor voiculesciene, din partea a doua a cărţii, criticul
se opreşte, desigur, tot la esenţa magicului, unde forme speciale de transfer
magic din afara erosului sunt acreditate
narativ doar în puţine scrieri, precum
Lipitoarea, Şarpele Aliodor, Viscolul şi
Capul de zimbru. În rest (de fapt, în mare
parte a povestirilor), se vădesc o vocaţie epică indubitabilă şi o viziune artistică integratoare, nutrite dintr-o puternic înrâuritoare „gândire magică“. Convingerea lui Nicolae Oprea este aceea că
prozele voiculesciene, îndeobşte catalo-
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gate a fi fantastice, ar trebui mai degrabă denumite proze
ale magismului; o categorie – recunoaşte el însuşi – nevalidată conceptual.
În această parte – cu ascuţite accente polemice – a cărţii sale, autorul rosteşte răspicat ideea că tema centrală a
povestirilor voiculesciene nu este moartea lumii magice în
braţele civilizaţiei raţionale – aşa cum a afirmat cu consecvenţă până acum critica – ci, dimpotrivă, revelarea rezistenţei ideii magicului, sau persistenţa magiei – fie şi în forme
desuete, localizată în oaze de cultură arhaică – în corpul
societăţii moderne. În fapt, în majoritatea prozelor sale,
Vasile Voiculescu iniţiază un proces de re-magizare a literaturii prin întoarcere către originile magice. În lipsa confesiunilor despre procesul de creaţie, sferă în care autorul
Sezonului mort a fost foarte parcimonios, Nicolae Oprea
nu crede că autorul Iubirii magice ar fi avut cunoştinţă
de filosofia lui Lucian Blaga sau că ar fi citit Despre gândirea magică. Dar structura ideatică şi substanţa impregnată de magism a celor mai importante
proze voiculesciene sunt, în multe puncte,
interferente cu concepţia filosofică blagiană din Trilogia valorilor.
Departe de a scrie o proză de popularizare a mitologiei şi a practicilor vrăjitoreşti (aşa cum afirma Al. Piru), Vasile
Voiculescu procedează firesc, în opera sa
narativă, ca orice plăsmuitor de universuri imaginare, recreând – spune criticul
–, prin forţa limbajului adecvat şi ştiinţa
dozării efectelor epice, un univers marcat de credinţe şi practici magice. Reactualizează şi Vasile Voiculescu, în spirit
eliadesc, teza universalităţii fenomenelor
magice, nutrind convingerea că magicul
este un element constitutiv al conştiinţei umane şi, în acelaşi timp, o prolifică
sursă culturală.
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Nepărăsind pragul magiei (sau al „minunii“), Nicolae Oprea se apleacă şi înspre ştiinţa naratologiei, pentru
a demonta unele comentarii neadecvate şi a face unele
delimitări terminologice utile. Astfel, pe tema speculaţiilor introductive şi finale făcute din unghiul unui narator
obiectiv, ce înrămează povestirea propriu-zisă, pentru profesorul piteştean ţine de domeniul evidenţei faptul că autorul-narator deleagă unui personaj principal responsabilitatea discursului, care va vorbi, adică va povesti şi totodată
va comenta evenimentele, la persoana întâi.
Într-adevăr, adaug şi eu că este o chestiune simplă, teoretizată suficient de naratologi şi predată (de multe ori
nimănui) în şcoală pentru a mai fi nevoie de făcut disocieri la această oră pe tema identificării statagemei epice
a intermediarului, folosită de Vasile Voiculescu. Criticul
îndreaptă eroarea de a confunda opiniile personajelor episodice (şi anonime) din „rama“ povestirilor cu însăşi concepţia voiculesciană, de a crede (asemenea lui Ion Vlad)
că Vasile Voiculescu decantează credinţele şi enigmele
oferind soluţia interpretării pe deplin logice şi raţionale
a unor întâmplări. „Astfel [Vladimir Streinu] ajunge să
afirme că V. Voiculescu „explică pe solomonar cu mijloace
moderne de intelectual“ – în povestirea În mijlocul lupilor; sau – în Iubire magică – face „o teorie de intelectual
modern“ asupra „puterii farmecelor». Şi mai grav, distinge,
fără nici o ezitare, în Ultimul Berevoi „atitudinea cea mai
convingător critică“ a autorului faţă de „eresurile strămoşeşti». Opinia din urmă este parcă desprinsă din dogma
proletcultismului“ (p. 32).
Lui Nicolae Oprea îi este limpede că locutorul sau
povestitorul din prozele „în ramă“ nu coincide niciodată
cu autorul narator, că Vasile Voiculescu uzitează de subterfugiul epic al intermediarului apărător al lumii impregnate de magie şi conservând spiritul arhaic, acesta nefiind
un „purtător de cuvânt“ (aşa cum credea Nicolae Balotă).
De altfel, indicatorii pronominali şi verbali marchează
explicit distincţia dintre primul şi al doilea agent al naraţiunii. Este motivul pentru care „Nu putem accepta nicicum aberaţia lui Al. George, după care autorul „face speculaţii asupra faptelor narate», iar „povestirile lui Voiculescu sunt debitate de un erou care a trăit împrejurările
descrise şi care le evocă pentru a da mai multă tărie unor
susţineri teoretice»“ (p. 39).
Universitarul piteştean merge mai departe şi distinge
între două lumi paralele, cărora le corespund două straturi
temporale, doi timpi narativi: momentul autorului narator (plasat în lumea modernă) şi momentul locutorului/
povestitorului, care intră/se integrează în lumea arhaică,
a magiei şi eresurilor. Suntem avertizaţi că nu trebuie să
ne lăsăm înşelaţi de nedatarea exactă a evenimentelor în
textura povestirilor, care se situează, de fapt, pe „liziera
atemporalităţii“, graţie comprimării sau pulverizării cronologice: „Tocmai această nedeterminare temporală şi spaţială sugerează coexistenţa, în simultaneitate, a celor două
lumi. Asimilând antiteza blagiană dintre orizontul concret
şi orizontul misterului, aş spune că povestitorii potenţiali ce alcătuiesc auditoriul se plasează în „orizontul limitat“ al omului modern pozitivist. Iar autorul efectiv al discursului narativ trăieşte în orizontul magic; cel puţin provizoriu, atâta vreme cât durează întâmplarea revelatoare.
Explicit, naratorii prezumtivi (dar inactivi în act), superlucizi şi sceptici, îmbrăţişează concepţia scientistă, demis-
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tificatoare. Implicit, locutorul (povestitorul efectiv), chiar
dacă este contaminat de ideea magicului, nu ajunge să
fie „omul magic“ care s-ar stabili definitiv în lumea unde
pătrunde la un moment dat. O lume din care iese, însă,
un iniţiat, ca beneficiar al unei experienţe modelatoare
(s.a.)“ (pp. 42 – 43).
Deşi însuşirile Omului-fără-suflet din lumea înstrăinată
de atributele magicului, întruchipat de Vasile Voiculescu
în Lobocoagularea prefrontală, sunt regăsite de critic mai
curând la noul mancurt (din directă descendenţă a cunoscutului personaj al lui Cinghiz Aitmatov) din romanul Al
doilea mesager, de Bujor Nedelcovici, se opinează cu justeţe că universul de coşmar descris rezumativ de Vasile
Voiculescu în această creaţie vizionară capătă o proiecţie
ficţională de amploare în „provincia imaginară“ a Alutaniei,
conturată imaginar de Ion D. Sârbu, în romanul anti-totalitarist Adio, Europa!. Este ceea ce face şi legătură între preocupările lui Nicolae Oprea pentru cei doi scriitori, a treia
parte a cărţii de faţă, dedicată Profilurilor contemporane,
având o primă secţiune, cea mai amplă, dedicată romanului semnat de Ion D. Sârbu.
Putând fi considerat, cu egală îndreptăţire, roman: alegoric, pamflet, filosofic, politic, parabolic, parodic, ironic,
eseu, jurnal, cronică, frescă socială, Adio, Europa! pare
cu neputinţă de prins într-o singură definiţie epică. Este
motivul pentru care autorul se simte nevoit să facă multiple raportări comparatistice. Poziţionat pe axa diacronică,
istoricul nostru literar consideră Adio, Europa!, pe seama
structurii aparente, al doilea roman alegoric din literatura română, după Istoria ieroglifică, pânza sa alegorică –
la fel ca şi cifrul toponomastic şi onomastic – fiind destul de transparentă.
În alt plan, estetica lui Ion D. Sârbu, întemeiată pe luciditate şi ironie, nu este departe de aceea a lui I.L. Caragiale, pentru că excelează în registrul realismului ironic. Dar
– graţie caracterului antitotalitarist şi transfigurării fenomenului dictatorial – romanului îi sunt găsite filiaţii în
literatura latino-americană (Mario Vargas Llosa, Gabriel
Garcia Marquez, Augusto Roa Bastos, Alejo Carpentier).
Prin montarea şi demontarea utopiei comuniste, romanul
se înscrie, evident, în tradiţia genului, dar viziunea lui Ion
D. Sârbu – spune Nicolae Oprea – este bipolară: la un pol
se află Utopia lui Thomas Morus şi Cetatea Soarelui a lui
Tomaso Campanella, iar la celălalt, O mie nouă sute optzeci şi patru, de George Orwell, şi Arhipelagul Gulag, de
Alexandr Soljeniţân.
Bipolară este şi situarea din partea autorului a personajului Candid Dezideriu: între Victor Petrini, din Cel mai
iubit dintre pământeni, de Marin Preda, şi Ştefan Viziru,
din Noaptea de Sânziene, de Mircea Eliade. Din punct de
vedere tipologic, el împrumută atribute portretistice ale
prinţului Mâşkin, din Idiotul lui F.M. Dostoievski, dar şi
ceva din conformaţia funcţionarului Josef K., victima inocentă a universului absurd creat în Procesul lui Kafka. Şi
mai are afinităţi, cel puţin prin premisele „ideoterapeutice“, cu Danyel Raynal, din romanul deja amintit, al lui
Bujor Nedelcovici.
În ultima parte a cărţii sale, criticul echinoxist vădeşte
aceeaşi înclinaţie deosebită de a încadra temeinic un scriitor în rândul generaţiei sale şi al unei familii de spirite.
Mircea Zaciu, „poate fi plasat în tradiţia lui D. Popovici,
Ion Breazu sau Tudor Vianu. Este în aceeaşi măsură mar-
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cat de călinescianism, se înrudeşte prin stăruinţa istoriografică şi respectul faţă de document cu un Perpessicius ori Şerban Cioculescu, dar se sustrage unei încadrări
limitative într-o anume familie de spirit. Chiar dacă nu ar
fi recuzat una din etichetele aplicate consecvent formulei sale critice, ar fi dificil de înseriat în „critica universitară»“. Iar „Cornel Regman a rămas fidel genului foiletonistic. În această privinţă, păşeşte pe urmele lui Pompiliu Constantinescu, dar într-o formulă „colocvială», mai
adecvată imperativelor criticii de întâmpinare. […] Lovinescian prin atitudinea apăsat estetică, C. Regman urmăreşte acelaşi program riguros de investigare a perimetrului literar contemporan, ghidându-se, însă, după criteriul
Selecţiei din selecţie“ (p. 145).
Încadrări asemănătoare se fac şi în situaţia lui Mircea Horia Simionescu (aparţinător, evident, al Şcolii de la
Târgovişte), ori a lui Petre Stoica (inclus în aceeaşi familie spirituală cu Leonid Dimov, Emil Brumaru sau Mircea
Ivănescu), în timp ce Constantin Ţoiu, deşi debutează cu
întârziere, se înscrie, prin anul naşterii, în cadrul generaţiei războiului, alături de Marin Preda, Ion D. Sârbu, Petru
Dumitriu, Ştefan Bănulescu şi Octavian Paler.
Primul scriitor din generaţia războiului enumerat
mai sus, deşi format la şcoala dostoievskiană a explorării straturilor abisale ale sufletului uman, dă o replică
la personajele dostoievskiene frământate de o conştiinţă scindată prin protagonistul ultimului său roman,
Cel mai iubit dintre pământeni. Victor Petrini repre-

Dan CRISTEA

E

Nicolae Prelipceanu
– Fantomateca

Există poeţi care, aşa cum inspirat s-a spus, îşi pun propria lor viaţă în cuvinte şi propriile lor cuvinte în viaţă.
Acestui gen, mai particular, de creatori lirici îi aparţine şi Nicolae Prelipceanu, a cărui antologie de versuri, cu care se prezintă acum în faţa cititorului, rezumă
aproape o jumătate de secol de activitate literară.
Trebuie subliniat, de la început, că poetul antologiei nu seamănă aproape cu nimeni dintre contemporani, deşi a debutat în anii de glorie ai lui Nichita Stănescu şi-ai generaţiei lui (“era un du-te-vino teribil/ în
vremea primei mele tinereţi“), deşi, la Cluj fiind, s-a
intersectat, fraternizând chiar, cu primii „echinoxişti“,
deşi, mai târziu puţin, câteva dintre abordările lui poetice, austere şi conversaţionale, plecând de la detalii concrete, par să vină în întâmpinarea peisajului „optzecist“.
Iată, nu mai departe, o „mostră“ în acest sens, dintr-un
poem al lui Prelipceanu scris în acei ani: „diferite dogme
umede ca nişte câini turbaţi/ muşcă din flancurile realităţii/ făcând-o tot mai neîncăpătoare/ pentru corpurile noastre de iluminat/ creierul“. Concordant cu acest
parcurs poetic solitar, poetul nu-şi recunoaşte, deopotrivă, niciun mentor, un posibil model însă ar fi putut fi
Blaga (“deşi nici ca el nu am scris“, aminteşte Prelipceanu
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zintă intratextual vocea auctorială, organic anti-dostoievskiană. Iar scrierile celui din urmă scriitor enumerat se bucură de o caracterizare sintetică: „Literatura
lui Octavian Paler e generată de combinaţia benefică a
pathosului cu ethosul pe fondul unor trăiri tensionate
de predispoziţii aparent ireconciliabile. Proza lui eseistică este productul simbiozei dintre lirism şi narativitate, confesiune şi speculaţie, pasiune şi raţiune. Sinceritatea provocatoare şi atitudinea radicală, decurgând
din rectitudinea morală, determină sensul unei creaţii
fascinatoare şi profunde“ (p. 187).
Puterea analitică a criticului piteştean este dovedită şi
prin aplecarea asupra unor opere poetice: poemele şi visele
lui Leonid Dimov sunt numite pur şi simplu texte onirice;
„tremurul“ din poezia lui Florin Mugur este interpretat ca
fiind aproape „hormonologic“; motivul liric al umbrei şi
acela al uitării dezvoltate de Cezar Baltag sunt înţelese
ca simboluri ale reintegrării în cosmos, la fel ca şi motivele poetice întemeiate pe simetrii ori antinomii (balanţa,
perechea, stânga/dreapta, focul/apa), care semnifică aceeaşi nostalgie a Totului nedivizibil.
Există multă disponibilitate de deschidere întru abordare critică din partea lui Nicolae Oprea, cartea de faţă
dovedind că istoricul literar piteştean caută mereu să
găsească chei potrivite pentru întregul edificiu „sinoptic“ propus spre reliefare. Volumul Synopsis este important atât prin faţeta speculativă şi disociativă demonstrată,
cât şi prin ţinuta didactică (dar nu şi „cuminte“) adoptată.

într-un recent interviu). Din acelaşi interviu mai aflăm
că autorul Turnului înclinat n-are superstiţia „locului
binecuvântat“, după cum nu împărtăşeşte nici pioşeniile
care împrejmuiesc altarul poeziei. „Nu ştiu dacă am crezut vreodată în poezie. Eu am scris“ – precizează poetul, în stilul său sec, dezabuzat, refuzând să pună vreo
„aură“ lucrurilor despre care vorbeşte.
Prima afirmaţie, aceea despre „loc“, îşi găseşte acoperirea imagistică într-o stare de nefixare, deambulatorie s-ar putea zice, a subiectului liric din poemele lui
Nicolae Prelipceanu. Autorul lor se arată, în genere, ca
un poet al călătoriilor, reale şi imaginare, al deplasărilor în spaţiu, al mersului şi al mijloacelor de locomoţie,
al trenurilor şi al gărilor, de unde îşi culege şi îşi comunică multe dintre experienţele existenţei. E vorba de o
existenţă scandată într-un ritm anume, şi nu fără pierderi, pe care poetul îl şi dezvăluie: „în ritmul trenului/
în ritmul somnului/ în ritmul stării pe loc/ în ritmul
vieţii// ca nişte gloanţe au trecut prin inima mea/ brazi
oameni stânci şi ape“. Cea de-a doua afirmaţie, legată
de credinţa sau de necredinţa în poezie (scriam, cu altă
ocazie, destul de aproape de subiectul abordat, că „aparent, la Prelipceanu, nu există niciun efort, niciun gest
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solemn către muze, nicio încordare pentru a forţa actul
scrisului“) ne conduce spre centrul definitoriu al poeziei
sale, dar şi spre receptarea oferită de interpreţii acesteia,
cea mai vocală şi cea mai articulată în decursul timpului.
Vorbim, fireşte, despre imaginea care a dobândit ceva
consistenţă critică, a unui poet ironic şi sarcastic, „uneori chiar swiftian“, mai adăugam eu în rândurile amintite, „în ce priveşte imaginile deformate ale umanităţii,
întreţinute adeseori în viaţă, în chip artificial, prin clişee pioase“. Nu-mi propun să înlocuiesc această imagine
cu o alta, absolut nouă, dar portretul,
pentru aprofundarea liniilor sale, are
nevoie de câteva nuanţări.
E limpede astfel că pentru Nicolae
Prelipceanu, poet totodată al vibraţiei civice şi deconstrucţionist al minciunii sociale, există o „lume a ideilor şi a frumosului, a adevărului şi a
dreptăţii“ (cum se exprimă autorul
Turnului înclinat în interviul acordat Luciei Negoiţă). Dar este la fel
de limpede că în viziunea sa sceptică, relativistă asupra lucrurilor (“îmi
reproşez că nu mă îndoiesc destul/
de mine/ ca să fie destul scepticism
asupra lumii“, scrie poetul într-un
poem din 1980), o asemenea lume,
de esenţă platoniciană, se intersectează extrem de rar cu lumea noastră, terestră. Aceasta este, ţine să ne
asigure autorul într-una dintre ultimele sale compuneri (poemul tristeţea e meseria mea), o „lume răsturnată cu josul în sus“. Ceea ce e mai
impresionant e faptul că nu avem de-a face aici, cum
s-ar putea presupune, cu o „gândire“ ivită dintr-o înţelepciune „negativă“, acumulată insidios, o dată cu trecerea anilor (“dar peste mine a trecut cu paşi glorioşi minciuna“), ci de o perspectivă profundă, care străbate, precum o falie ce lasă să se vadă abisurile, întreaga poezie a
lui Nicolae Prelipceanu, de la începuri. O regăsim, printre alte exemple, şi în aceste versuri publicate în 1980:
„ştiu de la început că va fi altfel/ ştiu de la început că totul
se întâmplă pe dos/ nu mai am nici o nelinişte/ în ceea
ce priveşte oamenii faptele/ şi nici în vorbe nu mă mai
încred/ corpul meu cine ştie dacă nu e/ doar unul dintre obiectele/ care mă înconjoară“.
Sunt şi alte „constante“, pe lângă aceasta, a lumii
întoarse pe dos, în poezia lui Prelipceanu. Pe unele dintre ele cititorul le poate descoperi, cu atât mai şocat cu
cât acestea contrastează puternic cu enunţarea jovială, detaşată sau dezinvoltă care caracterizează numeroase poeme din producţia autorului. Astfel, în poemul
deja amintit, „tristeţea“, cum se confesează poetul, nu
e numai „profesiune“, dar şi „virusul meu instalat încă
din copilărie“. Într-un alt poem, „frica“, mai spune Prelipceanu, „mi-a fost sădită în corp încă de la început“. Nu
mai puţin „teama“, pe care o evocă într-un frumos poem
din anii 1990: „cel mai tare mă tem de apele mării// cel
mai tare mă tem/ de ziua de mâine/ când crengile plopului/ se vor scufunda/ cu tot cu ochii mei/ care au pri-

94

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

vit/ întâi crengile/ pe urmă apele/ pe urmă/ noaptea de
azi“. Poate că două viziuni, chiar mai complexe, explică
şi organizează aceste „constante“. Să observăm, de pildă,
că la Nicolae Prelipceanu, viaţa implică, în mod funciar, un joc, un pariu cu destinul, numai că jocurile se
fac în altă parte. Suntem, notează poetul, în stilul său
„alb“, impus la „gradul zero“, „copiii roţii“, „legaţi în lanţuri/ de o roată foarte mare/ învârtită sus de tot“. Versurile sunt luate dintr-un poem de tinereţe (tiribomba),
cuprins într-un volum publicat în 1968, la doi ani după
debut. Nu mai puţin suprinzător e
faptul de a descoperi în Nicolae Prelipceanu, la o lectură atentă, un poet
care vibrează la viziunea unui timp
„prea târziu“, precum şi un poet sensibil nu numai la tematica morţii, a
sfârşitului propriu, dar şi la ideea sfârşitului oricărui lucru: „iar când mă voi
trezi/ dimineaţa va rămâne în urmă/
cu paşi mari/ va trece pe deasupra/
un zeu// iar când voi adormi/ noaptea se va şterge la ochi/ şi pe mâini/
cu pielea mea// eu ştiu/ formula întunericului/ de mâine“.
Un poem din 1980 (poetulironic) a
fost şi e considerat încă, pentru autorul său, ca un poem-emblemă, ca un
poem-definiţie, autoreflexiv. Iată primele lui versuri: „poetulironic stă în
bucătărie şi spală vasele/ din care a
mâncat o pâine ironică/ tot acolo scrie
şi gândeşte/ mirosul de bucătărie fiind
mai aproape/ de adevăratul miros al
lumii“. Chiar şi pe acest început de
poem se pot verifica diverse procedee ale ironiei, precum
limbajul dublu, discursul mascat, antifraza (se spune contrariul a ceea ce se gândeşte). În cazul lui Prelipceanu însă,
e mai important să remarcăm discrepanţa dintre tonalitatea discursului şi „ideile“ pe care acesta le comunică.
Există o contrarietate, între enunţare şi enunţ, care „ordonează“ lucrurile nu numai aici, în acest poem, dar, într-un
fel, cam în toată poezia lui Prelipceanu. Cu alte cuvinte,
mesajul, în genere, e perceput a fi mai grav decât inflexiunile prin care e transmis. De altfel, „ideea“ de bază din
poetulironic, care depăşeşte cu mult problemele de retorică, ar fi de găsit în versurile care ne spun că „e veşnică
pe lume doar ironia/ care ne ţine pe toţi în viaţă“. Aşadar, ironia nu doar ca figură a limbajului dublu, dar ironia salvatoare, ca mod de viaţă, ca mijloc de apărare şi
rezistenţă, contra efemerului şi aparenţei, contra iluziilor şi mistificărilor. Nu întâmplător astfel, Nicolae Prelipceanu, în buna tradiţie platoniciană, exaltă sufletul ca
singurul cititor autentic al universului: „Sufletul meu silabiseşte/ cuvântul linişte/ câte-o frunză-l atinge/ în treacăt“.
Antologie a unui poet reprezentativ şi original, care
cunoaşte, probabil, unul dintre cele mai bune momente
ale receptării operei sale (Premiul naţional de poezie
„Mihai Eminescu“ e un semn în plus), Turnul înclinat
(ca să ne păstrăm în cadrele metaforei de construcţie)
cuprinde poeme care au rezistat şi rezistă trecerii timpului.
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Ionel SAVITESCU

Î

MEANDRELE ISTORIEI
ROMÂNEŞTI

Între cărţile de istoriografie românească apărute în ultimul timp se cuvine menţionat volumul d-lui. Mihai
Dimitrie Sturdza (n. 1934), descendent al domnitorului
moldovean Mihai Grigore Sturdza (1834 – 1849). Între
1963 – 1995 a trăit în Franţa şi Germania, fiind, printre
altele, interpretul oficial pentru limba română al preşedinţilor francezi Charles de Gaulle şi Valéry Giscard
d’Estaing, iar între 1986 – 1995 a lucrat ca redactor la
Europa Liberă. Revenit în ţară, dl. Mihai Dimitrie
Sturdza şi-a axat cercetarea pe elaborarea unor volume
consacrate familiilor boiereşti din Moldova şi Ţara
Românească din care au apărut două
tomuri în 2004 şi 2011. Cei interesaţi
pot citi şi interviul acordat de MDS
lui Sorin Lavric în România Literară
nr. 32 / 9 august 2013, pp. 12 – 13.
Concomitent, a mai publicat şi alte
volume, ca, de pildă, acesta pe care
dorim să-l prezentăm*. Structurat în
două secţiuni: „Intrarea în modernitate: România între Occident şi
Rusia“ şi „De la anarhişti la comunişti: propagandă, război, armistiţiu“ şi 13 capitole precedate de un
Cuvânt al autorului, în care se desfăşoară o bogată documentare –
„Compuse în şi despre epoci diferite,
ele mi-au permis să aduc elemente
noi unor teme cunoscute în cazul
unora, cu totul necunoscute în cazul
altora“ –, câştigată din fondurile
unor biblioteci din München, Paris,
Nanterre etc., apoi, prin lecturarea
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aproape integrală a colecţiilor dintre 1920 – 41 a ziarelor Universul, Adevărul, Dimineaţa, încât parcurgerea
volumului devine captivantă de la capitol la capitol. Pentru început, MDS evocă într-un penetrant studiu figura
luminoasă a baronului moldovean Vasile Balş, trăitor
între 1757 / 69 – 1832, care beneficiase de o bună educaţie devenind posesorul unei culturi temeinice, poliglot, pasionat de istorie, prezentând lui Iosif al II-lea,
într-un memoriu, doleanţele Bucovinei, încât împăratul
impresionat dispune ca Balş să fie folosit drept „conţopist aulic“ la Cernăuţi, iar din 1785 este transferat la
Vinea, bucurându-se de aceeaşi
apreciere şi din partea lui Leopold al
II-lea, în timpul căruia societăţile
secrete proliferau, în conducerea
uneia dintre ele fiind cooptat, la un
moment dat, şi abatele Martinovici
(Martinovics, cum este ortografiat în
cap. 18 al cărţii lui Paul Lendvai
„Ungurii“, Humanitas, 2013), care în
urma unui proces este condamnat şi
decapitat alături de alţi conjuraţi. În
1818, Vasile Balş devine kámerer
(şambelan chesaro – crăiesc). De la
Vasile Balş au rămas rapoarte, studii,
memorii administrative, istorice, fiscale răspândite în diferite arhive vieneze. Evident, Parisul rămâne locul
preferat al exilaţilor de pretutindeni,
al revoluţiilor, al societăţilor secrete,
existând la un moment dat câteva
astfel de societăţi: Marele Orient,
Marele Capitol, Marea Lojă a FranHYPERION
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ţei şi Roza liniştii perfecte, iar după 1789 şi 1814, mulţi
refugiaţi politici francezi s-au răspândit în Europa, unii
dintre ei ajungând şi în Principatele Române ca profesori de franceză sau cu alte îndeletniciri. Între aceştia, o
figură notorie rămâne Jean – Alexandre Vaillant (1806
– 1886), filoromân, activând la Bucureşti între 1829 şi
1842, când este expulzat („expulzat cu forţa în 1842 de
Gheorghe Bibescu cu sprijinul consulului francez, după
ce fusese arestat în 1841 la Brăila pentru că se afla în
posesia unei scrieri subversive şi a unei bărbi false“, pp.
32 – 33, nota 3), ca profesor de franceză la diferite familii boiereşti şi la Sfântul Sava, unde îl descoperă pe Grigore Alexandrescu ca pe un bun cunoscător al culturii
franceze, tânărul Alexandrescu putând să recite pasaje
întregi din poeţii francezi clasici, spre încântarea lui
Vaillant şi a colegilor de la Sfântul Sava. A se vedea în
acest sens „Amintiri despre Grigore Alexandrescu“, în
Ion Ghica „Scrisori către Vasile Alecsandri“. De la
Vaillant au rămas o „Gramatică românească“ şi lucrarea istorică „România“. Evident, una dintre tendinţele
imperiale ruseşti dintotdeauna a fost extinderea continuă a graniţelor imperiului în dauna ţărilor limitrofe, în
1812 reuşind să anexeze Basarabia cu puţin timp înainte
de marea invazie napoleoniană. A se vedea în acest sens
şi cartea istoricului american George F. Jewsbury „Anexarea Basarabiei la Rusia 1774 – 1828. Studiu asupra expansiunii imperiale“, Ed. Polirom, 2003. Se mai
poate consulta în Aldine, 27 aprilie 2002, supliment al
cotidianului România Liberă, Dan A. Lăzărescu „În ce
chip şi de câte ori a pierdut poporul român Basarabia“. Din această anexare a Basarabiei, Rusia pierduse
în 1856 (războiul Crimeii) trei judeţe din sudul provinciei (Cahul, Bolgrad, Ismail), recuperate însă în urma
războiului din 1877 cu Turcia, deşi armata rusă nu se
comportase cu prea multă bravură, având nevoie de
sprijinul armatei române chemată în ajutor printr-o
celebră telegramă, război în urma căruia tânărul stat
român şi-a cucerit independenţa. Ce se poate observa
în comportarea rusească faţă de Principate este o politică versatilă în funcţie de împrejurări. Astfel, în 1856,
după înfrângerea în războiul Crimeii, Rusia a susţinut
unirea Principatelor pentru a slăbi Turcia şi a dezbina
pe învingătorii săi, iar mai târziu îi propusese Austriei
să anexeze fiecare câte un principat. În drumul spre
Constantinopol Rusia se împiedeca de Principate, propunând, astfel, Austriei împărţirea Moldovei pe linia
Siretului, însă Austria avea alte griji, fiind presată de
iminentul război cu Prusia (1866). Unirea Principatelor
realizată în 1859 prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza
satisfăcea visul secular al românilor, conceput şi realizat într-o fază incipientă la 1600 de către Mihai Viteazul, unire efemeră, iar Transilvania se va alipi la România abia la 1 decembrie 1918, când pentru o scurtă
vreme (1918 – 40), Basarabia va fi cuprinsă între graniţele fireşti ale României. Pe parcursul domniei lui Cuza,
până la lovitura de stat şi abdicare, au mai existat încercări de separare a Principatelor, de pildă, în 1864, an în
care Cuza era prezentat ca un uzurpator al libertăţilor
interne de către presa rusă, în schimb, Franţa rămâne
singura putere occidentală care sprijinea Principatele,
Napoleon al III-lea gândind totodată la o nouă configu-
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raţie a Europei. Adevăratele intenţii ale Rusiei de cucerire a Europei sunt intuite în presa franceză (p. 60, nota
3), de altfel, receptivă la situaţia din Principate. În Moldova, partida anti-Cuza şi antiunionistă era grupată în
jurul marelui vistier Nicolae Roznoveanu, iar după
moartea acestuia la Viena (1858), văduva sa dorea ca
domn al Moldovei să ajungă fiul ei Nicolae. În fine, alegerea lui Carol de Hohenzollern, ca domn al Principatelor, cu sprijinul lui Napoleon III încheie disputa dintre familiile de boieri cu pretenţii de domnie. Trei eseuri sunt înrudite prin tematică comună: societăţile
secrete din capitala Franţei şi influenţa lor asupra tinerilor români aflaţi la studii. Între aceste societăţi secrete
româneşti Steaua Dunării, urmată de Junimea ocupă
un loc important, ambele au fost concepute şi create
după modele occidentale de tinerii români care reveniseră de la studii. Steaua României şi redacţia ziarului
Constituţiunea (1866, devenit în 1867 Gazeta de Iassi)
se întrunea în salonul familiei Alexandru Balş. În Anexele acestui studiu figurează două portrete dedicate
boierului moldovean Alexandru Balş şi lui Armand
Lévy, care jucase un rol important în francmasonerie.
În ceea ce-l priveşte pe Alexandru Balş (prieten apropiat al lui T. Maiorescu) este de remarcat că, în pofida
cumpătării, a stimei de care se bucura în epocă, se dovedise un administrator mediocru al imensei sale averi,
încât sfârşitul l-a surprins în 1894 complet sărăcit. Însă,
ce este remarcabil în viaţa acestui boier este faptul că
într-o misivă din 22 martie 1868 către Nicolae Sutzu
surprinde viaţa parlamentară românească aidoma celei
de astăzi: „Am plecat din Bucureşti cu totul descurajat şi tare mă îndoiesc că un viitor fericit îi surâde
ţării noastre. Drojdia, mocirla intelectuală se umflă,
năpădeşte totul şi sub aparenţe de patriotism, de
libertate, de progres se ascund patimi pline de ură,
adevăratul motiv al acţiunii. Toată lumea asta,
departe de a se preocupa de treburile serioase ale
ţării şi de a urmări ameliorarea finanţelor, nu face
decât să se ciorovăiască fără ruşine, se vor vota
bugete şi legi absurde, dacă nu sunt deja votate, spre
nenorocirea ţării“ (pp. 130 – 31). Din portretul omului politic filogerman şi antirus, prin tradiţii familiale,
Lupu Kostaki (1851 – 1923) aflăm, printre altele, că
acesta intervenise pe lângă Mackensen în timpul ocupaţiei germane a Bucureştiului, din anii Primului Război Mondial, ca bulgarii să nu trimită la Sofia documente în chirilică luate de la Academie. Acest lucru este
relatat şi de Constantin C. Giurescu în Amintiri. La fel
s-a întâmplat şi cu racla Sfântului Dumitru Basarabov
„cel Nou“ pe care soldaţii bulgari au scos-o din Biserica
Mitropoliei, voind s-o transporte la Sofia. Un adevărat
tur de forţă întreprinde MDS prin meandrele familiei
Zamfir Arbore (1845 – 1933) cunoscut şi sub numele
de Zamfirii (Zemfirii) Konstantinovici Ralli, încât ne
întrebăm dacă nu cumva vreun membru al familiei nu
ar fi întemeiat în 1896 Teatrul Rally din Brăila? Sau mai
aproape de noi, dacă criticul de artă Grigore Arbore nu
aparţine aceleiaşi familii? Fiica lui Zamfir Arbore, Ecaterina Arbore (1873 – 1937), după studii de medicină la
Bucureşti, a cunoscut îndeaproape mizeria mahalalelor
bucureştene, era animată de convingeri socialiste, se
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consacră activităţilor revoluţionare (încă de la 19 ani
tradusese în limba română Manifestul comunist al lui
Marx), pleacă în 1918 ilegal în Rusia „dar cu sprijinul
nemărturisit al lui Ionel Brăteanu“, cum a afirmat ulterior tatăl ei, de unde revine în 1924, pentru a face propagandă bolşevică, apoi, este expulzată la Odesa, îndeplineşte diferite misiuni şi dispare în decembrie 1937,
când probabil a fost executată în subteranele închisorii
Lubianka. Începând cu Curzio Malaparte pătrundem
într-o suită de eseuri inspirate de evenimentele declanşate de al Doilea Război Mondial. Cazul scriitorului italian Curzio Malaparte (Suckert) este celebru prin falsitatea reportajelor sale de pe frontul din Răsărit, concepute după mărturiile unor ofiţeri francezi de la 1812, ori
a unor participanţi la expediţiile polare, în fine, deformarea adevărului se extinde atunci când o prezintă pe
prinţesa Sturdza, care ar fi abuzat, obligând un băcan
evreu să-i dea în mod gratuit un pachet de unt. Se mai
poate reţine inconsecvenţa ideologică, evident, în căutarea de privilegii: fascist, antinazist, în sfârşit, comunist după ce călătorise în China lui Mao. Anii premergători celui de al Doilea Război Mondial şi următorii au
fost nefaşti pentru România: în 1940 pierdem succesiv
Basarabia, Transilvania de Nord, Cadrilaterul, apoi,
Carol II abdică, România fiind nevoită să participe la
război de partea Axei, de a cărei victorie, după primele
luni de război, încep să se îndoiască chiar şi cei mai fideli

admiratori ai Axei, iar între puterile aliate (Anglia, Uniunea Sovietică, SUA) intervine treptat neîncrederea ce
va duce la instaurarea Războiului Rece. În pofida unei
declaraţii a lui Molotov (2 aprilie 1944), că nu va interveni în România şi celelalte ţări din Estul Europei, au
fost instaurate regimuri aservite Moscovei, lumea căpătând o nouă configuraţie, în care nesiguranţa şi teama
sporeau continuu. Încercările repetate de încheiere a
unui armistiţiu cu Aliaţii s-au soldat cu eşecuri, după
cum şi Germania ratase şansa (în 1943 la Kirovograd)
unui armistiţiu cu Uniunea Sovietică, iar cu puterile
occidentale i s-au refuzat demersurile, dorindu-se
numai „capitularea necondiţionată“, Germania sorbind
până la sfârşit cupa înfrângerii: ţara fusese ocupată de
cele patru puteri învingătoare, oraşele distruse de bombardamente, populaţia terorizată, înfricoşată de prezenţa Armatei Roşii. În privinţa Balcanilor, Churchill
declara la 25 ianuarie 1945 că vor fi bolşevizaţi, excepţie Grecia şi că nu putea interveni, nici măcar pentru
„biata Polonie“ (p. 331). Evident, un volum de mare
actualitate ce aduce informaţii inedite din arhive despre
diferite probleme ale istoriografiei româneşti mai vechi
sau mai noi.
* Mihai Dimitrie Sturdza „Ruşii, masonii, Mareşalul şi alte răspântii ale istoriografiei româneşti“, Ed.
Compania, 2013, 375 p., 45 lei.

„Sunt azi tot mai puţini, din păcate, cei care cunosc
din experienţă directă lumea literară de la începutul anilor ’60 ai trecutului veac, spre a lăsa mărturii despre ea“
(Gabriel Dimiseanu)

orice student filolog: „De fapt, fie că o spun fie că nu, mai
toţi studenţii de la Litere (de la Filologie, pe vremea mea)
îşi fac planuri de afirmare literară, aspiră la o carieră de
scriitori, şi unii chiar ajung scriitori, iar alţii, de bine, de
rău critici literari, ca subsemnatul“, p. 126 –, care treptat
se estompează în memoria contemporanilor dacă nu sunt readuşi în
atenţia noastră. Publicând, prin
urmare, în anul de graţie 2000 Lumea
criticului, G. D. îi ataşează la sfârşit
un mănunchi de portrete şi evocări
care s-au bucurat – după cum aflăm
dintr-un Cuvânt preliminar la actualul volum* –, de o primire favorabilă
din partea confraţilor şi nu numai.
Încurajat de succesul acestor notaţii
cu caracter evocator, G. D. a continuat seria de amintiri şi portrete evocatoare alcătuind un nou volum ce
cuprinde un număr de 40 de eseuri
întru totul binevenite. Este reconfortant, aşadar, să constaţi că, există încă
literaţi care pot depune mărturie despre Arghezi, Tudor Vianu, Zaharia
Stancu, Ury Benador, Vladimir Streinu, Şerban Cioculescu, Ovid S.
Crohmălniceanu etc. De neînţeles,

AMINTIRI
ŞI PORTRETE LITERARE

D

Dl. Gabriel Dimiseanu (n. 25 ianuarie 1936, Brăila) este, indubitabil,
unul dintre cei mai cunoscuţi şi longevivi critici literari ai contemporanietăţii. În decursul anilor a lucrat în
redacţia revistelor Gazeta literară şi
Amfiteatru, însă, revista care l-a
consacrat rămâne hebdomadarul
România literară, de la înfiinţare
(1968) şi până la pensionare, G. D.
continuând să publice asiduu în paginile revistei. Specializat în literatura
actuală, dar lui Gabriel Dimiseanu nu
i-au fost străine nici alte perioade
literare, dând astfel la iveală volume
diverse, care se reunesc într-un corpus omogen, ce constituie o operă.
Prin evocările domniei sale, avem,
aşadar, şansa de a cunoaşte scriitori
care aparţin diferitelor generaţii – în
treacăt fie zis, G. D. încă de pe băncile facultăţii avea veleităţi literare ca
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rămâne pentru mine de ce G. D. nu a cuprins în paginile
acestui volum câteva impresii despre alţi doi concitadini
ai domniei sale, pe care, cu siguranţă, i-a cunoscut şi preţuit: Perpessicius şi Eugen Schileru. Deşi aşezate spre
finalul volumului, două dintre evocările copilăriei şi adolescenţei lui G. D. merită să deschidă notaţiile acestei prezentări de carte. E vorba despre O dramă din copilărie
scrisă cu prilejul împlinirii vârstei de 95 de ani a revistei
Ramuri (anul 2000), ocazie de a-şi aminti că una dintre
primele reviste citite a fost Universul copiilor, apărută
până în 1946, în paginile căreia aflase despre Haplea, Lir
şi Tibişir (prin anii ’50 – ’60 mai exista o carte cu acest
titlu în care se povesteau peripeţiile celor doi copii care
fuseseră răpiţi de ţiganii nomazi), iar a doua O librărie
din Brăila i-a fost prilejuită de un vechi prieten şi coleg
de liceu: Valeriu Avramescu, brăilean stabilit la Constanţa
şi pasionat de cartofilie. În treacăt fie spus, Valeriu Avramescu este autorul unei cărţi Amintiri din cel mai frumos port de la Dunăre (Ed. Istros, Brăila, 2013, ed. a II-a,
revăzută şi adăugită). Pornind de la aceste cărţi poştale
ilustrate, G. D. reface ceva din vechiul farmec al Brăilei,
oraş tentacular în perioada interbelică, cu o bogată viaţă
economică, politică şi culturală. Un oraş prosper şi cosmopolit, în care se vorbeau diverse idiomuri. Între aceste
aşezăminte culturale menţionate – teatrul, muzeul, cinematograful, bibliotecile –, librăriile erau renumite în Brăila, încât G. D. notează cu regret: „După război, această
existenţă trepidantă a vechii Brăile s-a stins, şi ce am
prins eu în copilărie, până în 1947, au fost doar ultimele
ei pâlpâiri“ (p. 194). Numai în zona centrală a Brăilei existau patru librării: Löbel, Ciuntu, Pandele Stănescu, Teodor Manea (cam pe locul, spune G. D., pentru cine
cunoaşte Brăila, unde se află astăzi magazinul universal
Dunărea). Librarul Ciuntu avea un frate profesor de istorie la Liceul Nicolae Bălcescu, celebru, încă la mulţi ani
după dispariţie, prin lucrurile năstruşnice debitate cu
sentimentul deţinerii adevărului absolut. Însă, librăria
care l-a marcat a fost a lui Teodor Manea, o figură notorie în Brăila interbelică. Pe lângă acesta, părintele lui
Gabriel Dimiseanu, orfan de tată de la vârsta de 10 ani
şi-a făcut ucenicia, devenindu-i, ulterior, colaborator.
După război, Teodor Manea a mai rezistat ca librar particular până în 1951. S-a stins, în 1965, consumându-şi
ultimii ani de viaţă în lecturi. Începându-şi studiile universitare în toamna lui ’53, G. D. are şansa să asiste la o
primă ieşire în public a lui Tudor Arghezi după o lungă
perioadă de interdicţie, apoi, în calitate de redactor la
Gazeta literară (1960), l-a vizitat acasă împreună cu
colega Andriana Fianu. În pofida vârstei, în ambele situaţii, Arghezi se purtase dezinvolt, dovedind siguranţă la
mers, iar mintea îi era sclipitoare. Alte vizite memorabile,
care l-au marcat au fost la Ion Chinezu, posesor al unei
biblioteci impresionante, Gala Galaction şi poetul simbolist Al. T. Stamatiad. Despre Tudor Vianu sunt consemnate trei momente: căutarea sălii unde Vianu urma
să ţină studenţilor din primul an un curs de literatură universală, un examen şi un al treilea moment din care reiese
profunda umanitate a profesorului Vianu, care l-a ajutat
pe Sorin Titel, exmatriculat, să fie înscris la Universitatea
din Cluj. Dintre scriitorii, în bună parte, astăzi uitaţi, Ury
Benador şi Mihail Crama (Eugen Enăchescu) revin în
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pagini dense, pline de savoare. Benador, deşi născut
într-un sat din judeţul Botoşani, făcuse şcoala la Brăila,
frecventase librăria lui Teodor Manea, era împătimit de
oraşul adolescenţei sale. La fel, de Mihail Crama, G. D.
s-a ataşat prin obârşia brăileană comună, poetul făcând
parte din „generaţia războiului“ a publicat rar, la intervale
de decenii (1947 şi 1967). În fine, în „Copilărie furată?“
G. D. dovedeşte că aşa-zisa „copilărie furată“, cu variantele „frustrată“, „ultragiată“ nu a fost decât o „copilărie
fericită“. Informaţii preţioase ne sunt oferite despre Zaharia Stancu (un apărător îndârjit al breslei scriitorilor, care
ameninţase Partidul cu emigrarea în Portugalia, unde va
mătura străzile Lisabonei), regretat de întreaga obşte a
scriitorilor în momentul morţii sale (1974), Ov. S. Crohmălniceanu (iubit de optzecişti, în pofida derapajului ideologic), care împreună cu Geo Bogza, în momente diferite, l-a contrazis pe Ceauşescu, lăsându-l fără replică.
Dacă debutul în publicistica literară, în paginile Gazetei
literare, îl datorează lui Paul Georgescu (chemat în 1958
să ţină un curs şi un seminar despre Arghezi, unde G. D.
şi Nicolae Velea s-au remarcat „mai mult decât alţii“),
care-i propune un post de corector la revistă, apoi, alături de alţii, Paul Georgescu i-a oferit o pagină „Tineri critici“, la România literară este chemat de Geo Dumitrescu în 1968, care pune bazele actualei reviste pe scheletul Gazetei literare. După un scurt intermezzo, când
revista este condusă de Nicolae Breban (debarcat după
protestul public din 1971), la conducerea revistei vine
George Ivaşcu. Penetrante eseuri îi sunt consacrate lui
Sorin Titel – ocazie binevenită pentru a marca un minidezgheţ cultural, prilejuit de Festivalul tineretului din
1953 desfăşurat la Bucureşti, însă repede înăbuşit după
revolta maghiară din 1956 –, un tânăr ce „trăia intens, cu
mari bucurii, cu fervoare, experienţe culturale de tot felul,
cu un ataşament special pentru acelea care contrariau
obişnuinţele, prejudecăţile, rutina“ (p. 87), Ion Caraion
(obsedat de lăsarea unei opere), Nicolae Breban, Nicolae
Velea (student sârguincios, scriitor talentat, cu un destin
sumbru, sfârşind îngheţat în zăpadă, în ianuarie 1987),
Tiberiu Utan (redactor – şef al Gazetei literare între
1962 – 67, ocazie de a-i cunoaşte „desăvârşita civilitate
şi grija de-a nu ofensa, de-a nu răni, de-a nu brusca pe
nimeni, împinsă până la nehotărâre, până la ezitări în
luarea deciziilor care uneori se întorceau chiar împotriva
lui“, p. 145), Florin Mugur (autor al unui distih celebru:
„În viaţa asta fără miză,| doar foamea mai are drept de
viză“), Marcel Mihalaş, Mircea Iorgulescu, Ion Horea, în
fine, în Arta seducătorului face un admirabil portret
d-lui. Nicolae Manolescu, lider necontestat al lumii scriitoriceşti din România, cu o activitate de cronicar literar
de invidiat, însumând treizeci şi doi de ani. Ce s-ar mai
putea adăuga? Doar faptul că, întregul volum se citeşte
cu fervoare crescândă de la o pagină la alta şi cu regretul
că, Gabriel Dimiseanu cu talentu-i recunoscut de evocator şi portretist s-a rezumat numai la un număr limitat
de eseuri evocatoare. Dar, poate, cine ştie? Într-un viitor
apropiat, Gabriel Dimiseanu ne va delecta cu un nou
volum de amintiri.
* Gabriel Dimiseanu AMINTIRI ŞI PORTRETE
LITERARE, ediţia a 3-a, Ed. HUMANITAS, 2013, 214
p., 27 lei.
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Geo VASILE

Fascinanta şi eterna Românie,
o versiune în clarobscur

C

Căutăm în dicţionarul semnat de dr. Mihail Mihailide, unicul de acest fel în ţară, „Literatura artistică a
medicilor“ (vol. I-II, Editura VMR, 2009), şi în dreptul numelui Corneliu Zeană găsim: „născut în 1939
la Râmnicu Vâlcea, cardiolog, conferenţiar de cardiologie, epigramist, autor de proză scurtă“. Exceptând
numeroasele lucrări de specialitate scrise şi tipărite
de-a lungul unei vieţi şi cariere de urgentist (este deţinătorul unui record al nopţilor de
gardă:1440), ce nu pot constitui
obiectul acestui modest comentariu literar, în cazul cercetătorului
şi doctorului în ştiinţe medicale
Corneliu Zeană, aromân militant
ce se zbate pentru recunoaşterea
oficială a meritelor acestei comunităţi, din multe puncte de vedere
excepţionale, vom aminti şi noi,
din paginile excelentului dicţionar
citat, lucrarea în care documentul şi evocarea istorică, bref literatura, sunt la ele acasă: „Trei secole
după Milescu. Jurnal paralel, călătorie în China“ (Ed.Univers enciclopedic, 2002).
Cartea de proză scurtă, publicată de Editura Muzeului Naţional
al Literaturii Române în 2013, intitulată Alternanţe, confirmă şi promite totodată multiplele vocaţii ale
scrisului său literar: vâna realistă a
prozatorului în stare să abordeze
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orice mediu, de la cel rural (“Piatra cu noroc“) la cel
cosmopolit. Să zăbovim oleacă la povestea lui Gheorghe cel bun şi a muierii sale, Santipa cea rea. Metaforele şi comparaţiile din universul trudirii pământului sunt o probă că ilustrul medic nu şi-a uitat obârşia şi strămoşii. Eroul său are o relaţie aproape intimă
cu pământul ce-i oferă o tainică piatră fermecată,
un fel de talisman ce-l apară de cele rele, chiar dacă
nu-l cruţă de răzbunările Santipei: tăierea mărului rotat, sădit
de bunicul său Dragomir, bucuria
vieţii sale petrecute în simbioză
fizică şi psihică cu natura. Povestea glisează în fantastic, ţăranul,
tot mai prigonit, pleacă în lume
hoinar, şi nu este exclus că îşi va fi
găsit liniştea sufletească departe de
cele lumeşti, dovadă că i se făcea
pomenire de către monahii de la
schitul de munte.
Prozatorului îi este congenială
în aceeaşi măsură fabulaţia eseistică (amintind de acel voltairian
conte philosophique şi personajul
său Candide), cu limpezi conotaţii polemice date prin umor amar
(“O discuţie cu domnul Mustafa
Kalim“), decupajul secvenţial (un
fel de momente şi schiţe, doar aparent anecdotice) ce degajă tipologii,
pamfletul cu ştaif stilistic, ce uneori sună a reglare de conturi cu reaHYPERION
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lităţile româneşti aşa cum au evoluat ele de la „loviluţie“ (cum îi place autorului s-o numească) până în
zilele noastre. Ce oferă ele?: traseismul politic şi chiar
impostura parlamentarilor, alegeri europarlamentare
fraudate, gropile din şoselele României, mai periculoase decât golurile de aer de pe culoarele zborurilor
aeriene, căpuşarea spitalelor de stat de către cele private, instituţii ce ar trebui să aibă un minim prestigiu, ca de pildă universităţile şi profesorii şi în speţă
Ministerul Învăţământului unde s-au schimbat nenumăraţi miniştri, ca să nu mai vorbim de coşmarul spolierii ţării de către cei ce s-au perindat vremelnic la
putere. Acest tip de „ficţiune“, când făţişă, când aluzivă, menită să vitupereze actualitatea imediată, rezonează pe un ambitus amplu între amărăciune, persiflare şi sarcasm (a se vedea textele „Va fi mâine“, „Azi
în Timişoara, mâine-n toată ţara“, „Criză?“).
Cele mai reuşite, oferind portrete de oameni inimoşi în pofida vremurilor deloc confortabile pentru
profesie, ni se par prozele ce au drept sursă propria
parabolă medicală (“Întoarcerea medicului de ţară“, la
care vom adăuga şi evocarea plină de taină şi emoţie
„Un caz incurabil“). Sunt secvenţe dintr-un eventual
jurnal al doctorului Corneliu Zeană, primul medic de
ţară ce a optat să slujească într-un dispensar pierdut
printre dealurile dintre Muiereasca de Jos şi Muiereasca de Sus. Povestirea „Dolar&King“ oferă tablouri
vivante ale ataşamentului pe viaţă şi pe moarte al câinelui King, mascota unei pensiuni din preajma Lacului Roşu, pentru un băiat de la Casa de copii, numit
Dolar. Veniseră în tabără în sezonul estival. După plecarea băiatului, câinele se va stinge…de tristeţe.
Nu lipsesc povestirile amuzante ce au la bază qui
pro quo-ul, sau aşa-zisul malentendu, frecvent întâlnit în literatura română şi universală, de la Cervantes la Molière, de la Goldoni la Caragiale sau Ionesco.
Exemplificăm printr-un dialog cu o doctoriţă nurlie, a
cărei feminitate şi „impregnare foliculinică“ nu trecuseră neobservate unui pacient al spitalului, inginer şi
holtei încă tânăr:„- Domnule, v-am mai văzut şi v-am
remarcat, îmi păreţi un om de încredere. Aş dori să
vă cer ceva, ceva personal, oarecum de taină. – Şi eu
v-am remarcat, doamnă, îi spuse simţindu-şi inima
bătând. – Dacă sunteţi un om discret v-aş invita înăuntru. – Sunt, doamnă, puteţi conta pe asta, zise el
îmbujorat, în timp ce inima se pornise nebună să îi
spargă pieptul. Uşa se închise în urma lor. – Vedeţi,
este un moment mai delicat, chiar puţin jenant pentru
mine ca femeie. Nu pot să vă spun decât că am nevoie
de dumneavoastră. Păreţi un bărbat discret şi priceput. Este o situaţie prin care nu am mai trecut. Vă rog
însă să nu comentaţi nimic cu bolnavii sau cunoscuţii.
Vă daţi seama că asta m-ar putea compromite. – Oh,
doamnă, fu singurul lui răspuns în timp ce înaintase
cu un pas. Dacă întindea mâna ar fi putut acum să o
atingă. – Trebuie să ştiu cu certitudine dacă boala de
care suferiţi vă permite să faceţi efort fizic. Spun asta
ca medic. – Oh, desigur, doamnă, nicio problemă,
răspunse el îndepărtând braţele în lături ca un preludiu de îmbrăţişare înaintând încă puţin, în timp ce
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doamna doctor, bucuroasă de răspuns, se întorsese
cu o jumătate de pas şi deschisese larg uşa frigiderului. – Încercaţi atunci, vă rog, să scoateţi pasărea
asta care s-a blocat în congelator. Sunteţi bărbat, sunt
sigură că veţi reuşi“. Această opèration charme a eroinei, cum zic francezii, pusă în scenă de scriitura prozatorului Corneliu Zeană cu impecabilă abilitate insidioasă, depănată într-un dozaj învăluitor savant, reuşeşte să întindă o capcană atât cititorului, cât şi nefericitului partener de dialog ce intrase în Joc trup şi
suflet. Epilogul: a doua zi acesta îşi cere externarea.
„Nu-l mai durea nimic“, ne face cu ochiu’ aproape complice autorul. Acest lung citat este decupat din povestirea „Gâsca“, nu alta decât pasărea pe care respectiva
doctoriţă o primise plocon; ca să nu se strice până a
doua zi, o introdusese în frigiderul Camerei de gardă.
Nu lipsesc impresiile de călătorie, de pidă cele în
Ţara Sorelui Răsare („ Ghid de conversaţie româno-chineză“), sau în Marea Britanie, prilej pentru autor de
a detalia realităţi, unele frizând absurdul, începând
cu paradoxul insularizării de unde ar izvorî inclusiv
„plăcerea perversă de a face totul pe dos în raport cu
ceilalţi oameni care locuiesc planeta“, de exemplu circulaţia pe stânga, traversarea ca pieton a unei străzi,
recurenţa obsesivă a atributului „regal“ sau „imperial“
în denumirea celor mai multe instituţii, asociaţii, entităţi, dar şi palate, caleşti, uniforme sau…şoimării. În
Scoţia, la Edinbourgh, autorul s-a simţit cel mai bine la
Muzeul Distileriei Regale de Whisky, dar şi la „Lunatic
Asylum“, (nicio legătură cu „azilul groazei“ din Păuleşti Prahova, recent demantelat de autorităţi) metaforă pe care n-a desluşit-o decât ulterior consultând
dicţionarul. De fapt fusese oaspetele unui „Spital de
nebuni“: „Celor aflaţi aici le-am fost simpatic încă din
prima clipă. Reciproca fiind la fel de valabilă, le-am
turnat un şir de bancuri despre olteni. Ne-am distrat
nemaipomenit. Mai, mai să nu mă lase să plec (…)“.
Corneliu Zeană se lasă surprins de cultul scoţienilor pentru Conan Doyle, creatorul celebrului Sherlock Hommes, al cărui discipol se declară, dar şi de
multitudinea instituţiilor bancare pe care le „investighează“… pe dinafară. Nu pierde nicio ocazie de
a face mereu comparaţii, în acelaşi spirit al umorului britanic, cu realităţile propriei patrii, de cele mai
multe ori, fireşte, în defavoarea acesteia.
O microaventură, plină de peripeţii plăcute şi mai
puţin plăcute, la Mamaia şi Târgu Jiu, presărată cu
instantanee şi figuranţi memorabili, este povestirea
„Jacuzzi“, impecabil scrisă. Remarcabilă este şi povestirea „Peştişorul“, ce are un incipit de prozator veritabil, o abordare descriptivă aproape călinesciană a
clădirilor şi interioarelor, a topografiei şi a tipologiei
aferente. Motivul este unul universal, cel al grandorii şi decadenţei, al gloriei şi uitării.
Aşadar, volumul Alternanţe al lui Corneliu Zeană
este un breviar de dosare de existenţă, o ofertă de clasice „felii de viaţă“, ce probează o invidiabilă efervescenţă spirituală, cristalizată în adamantine delectabil-amare texte, admirabil scrise.
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Anatol MORARU

V

If()time – con(structor)
de (uni)versuri

Vasile Iftime e o fabrică de poezie bună.
Spun asta, întru cât, începând cu placheta de debut Umbre, apărută în 2005,
el a publicat în fiecare an cărţi cu relief.
Şi recentul volum Poeme din sărbătoarea Nebunului e pilduitor prin arta
orchestraţiei unei poezii extrase de sub
„pielea leneşă“ a lucrurilor şi realităţilor cotidiene, escavată din peisaje rurale,
citadine sau umane, deopotrivă. De
altfel, peisajele sunt de cele mai multe
ori autumnale, dar nedespuiate de frumuseţi.
Prefaţatorul culegerii, Vasile Spiridon, îl califică justificat drept o voce distinctă în interiorul generaţiei „mai tinere“,
remarcând şi câteva semne emblematice
ale liricii profesate de Iftime printre care
şi fluiditatea. Într-adevăr, mă gândeam
că acest volum se putea numi a la Gheorghe Crăciun Mecanica fluidului sau, blagian vorbind, Poemele luminii, or, eroul
liric alege refugiul în lumină (de cele mai
multe ori celestă) ca formă de anihilare
a ostilităţii istoriei imediate. În afară de lumină, alte metafore polarizante ar fi sângele, izvorul, curgerea…
În opinia mea, Vasile Iftime optează pentru o nouă
resurecţie a liricului şi practică o poezie a preaplinului.
Majoritatea documentelor lirice din carte atestă o viziune
complexă asupra lumii, un fel de stihialitate a imaginarului, care se cristalizează în texte de mare tensiune poetică.
Piesele din Poeme din sărbătoarea Nebunului, toate
scrise parcă dintr-o trăsătură de condei, sunt probe că anticii împreună cu bătrânul Schopenhauer nu aveau întotdeauna dreptate când susţineau efectiv că doar suferinţa
poate naşte frumosul. Astfel, volumul este, în structura sa
tematică şi substanţa estetică, expresia fascinantă a unui
act de fericire care i s-a întâplat/ i se întâmplă poetului.
Intruziunea biograficului este evidentă: deşi s-au „împrietenit (fără acte în regulă)“ partiturile bărbatului şi ale femeii
capătă concreteţe de… stare civilă:, „de parcă esti făcută
din pâine/ de parcă sunt lamă de plug/ de la Dumnezeu/
un loc în faţa cuptorului“. Sau încă: ea e „dragostea fără
pereche“, „îi aduce apă neîncepută să se spele“, „îi aşterne
pat în icoană“, etc. Developarea se produce într-un foarte
frumos poem erotic întitulat original “…despre dragoste“.
L-am citit cu invidie albă-neagra, ca tot românul de treabă:
„draga mea/ fericirea se poate/ şi în somnul pietrelor/ umfli
baloane/ în mâinile copilului tău Luca/ niciând risipă de
aer/desenezi cercuri/ în palmele celulilalt fiu Andrei/ mâine
va dresa delfini în oglindă/ scrii / te iubesc de 1000 de ori /
pe un bilet de tramvai/ se face linişte în cerneală/ coboară
somnul peste cutia cu ace / cântecul trestiei / respiraţia
lacului / ascultă / dincolo de nelocuirea inimilor/ începe
plânsul plopilor / la început a fost dragostea/ apoi omul…“.
Pe acest palier, cartea poate fi calificată drept un micromit
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al iubirii, nu al sexualităţii virile, nu, ci anume
a sentimentului tandru, în stare să ordoneze
micro şi macocosmuri. În afară de caligrafiile
acestui Dor de femeie, cartea înregistrează şi
tribulaţiile fiinţiale, neliniştile metafizice ale
unui eu liric care crede nimerit să dezamorseze precaritatea cotidianului prin gesturi şi
atitudini suave, impregnate, când e cazul, şi
de gravitate, la fel de discretă. Singurătatea
desfiinţătoare este evitată prin „sentimentul
care uneşte“, simbolizat prin verighete, care
„cresc pe degete“,“înverzesc“: “ Singurătatea nu
are nume/ nici trup/ nu trebuie să aibă/ spui/
apoi te aşterni /sub o cruce străină“.
Am reţinut o altă marcă a volumului – multitudinea figuraţiilor biblice şi, îndeosebi, imaginea unui Dumnezeu domestic, nepunitiv,
aproape vecin de palier, preocupat de treburi
zilnicie: „Dumnezeu ascunde sub preş intenţii“, „Dumnezeu pipăie nuanţe cu bastonul
printre fire de iarbă“, „Dumnezeu prinde păstrăvi în inima mea“, „Dumnezeu cară doi saci
cu făină de grâu“ etc. La fel, de tereştri sunt
şi îngerii („Îngerii mesageri mincinoşi/ nu-i
crede/ mărul cu tot şarpe /are gustul pământului“), iar
crucea uneori nu-i mai grea decât o sacoşă plină. Instituţia divină nu e vandalizată, nu e pusă în uz o viziune ateista, ci asistăm mai degrabă la implicarea eficienta, cred, a
sacrului în topirea profanului în creuzetă poetică. În consecinţă, Vasile Iftime reuşeşte, iată, contribuţii proprii la
o poezie a „tăgadei şi a îndoielii“, fără a pretinde, repetăm,
ca divinitatea să abdice.
Vasile Iftime este un spirit hipersensibil, care sedimentează în latenţe simţuri şi stări de intensitate maximă, facerea poemului fiind trăită ca o re-facere a eului din/prin
cuvinte: „A fost odata/ o risipă de om/ pâine culeasă din 7
brazde/ scria poezie/ despre o casă cu inimă/ păsări albastre
uscate în călimară/ întrupau Cuvântul pentru zbor /picta
frica pietrei /sub copitele cailor pentru moarte/ semăna
flori de câmp în fotografii…“
Poemul lui Vasile Iftime are o zona nucleară personală,
care pretinde o poeticitate ingenuă şi care, de la viscere
pînă la rostire, nu întâlneşte parcă grile transformatoare
sau cutii de rezonanţă, de unde şi senzaţia de incantaţie,
de flux liric: „ pântecul tău va naşte stea/ steaua va deveni
soare/ soarele va rumeni fructe/ pe toate feţele/ mărul fără
şarpe/ dragoste se cheamă/ omule drag/ vei creşte pom/ pe
fiecare ramură prunci/ alăptându-se de la stele“…
Dumnezeu, se ştie, cunoaşte foarte bine engleza. Atunci
când a venit în audienţa şi tânărul nostru aspirant, să ceară
dezlegare la poezie, El i-a zis cu înţelepciune If time… Vasile
If time, care a învăţat şi el engleza fără profesor, a înţeles
că nu contează dacă timpul are sau nu răbdare, or, poezia
şi dragostea sunt eterne.
M-am bucurat nespus să descoper un poet capabil să
construiască universuri lirice fascinante.
HYPERION
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O carte în discuţie

Stelorian MOROŞANU

SCRISOARE CĂTRE MINE ÎNSUMI
(sau viaţa şi opiniile
lui Mircea Zacharias Oprea)

N

Numai şi dacă aş fi citit titlurile capitolelor din cartea
sa – 12 capitole-apostoli, susţinătoare a mirării că este
-, numai şi pentru atît m-aş fi declarat fan pe viaţă a lui
Mircea Oprea! Căci nimic nu poate fi mai incitant în
a aproxima aproximaţia care eşti, decît titluri ca acestea: „Povara ce înalţă” (avîndu-l prim-solist pe Domnul
Sisif S. Sisifescu, străbun şi urmaş dealtfel, şi al domnului
Mircea Oprea); „Să priveşti la nimic”
(iar eu înţeleg foarte bine asta, de-o
viaţă sînt specialist în nimic); „Urîţenia gătită de petrecere”; „Anxietatea de bine” (nu rîde, neofit-cititor,
doar anxietatea mai dă seama că încă
eşti, că încă ţi-e bine!); „Templul de
pe groapa de gunoi”. Eu, fiind frate
cu oximoronul şi găsind în dl. Mircea Oprea un alt frate, n-am putu
să-mi intitulez aceste note decît cum
le-am intitulat – în cinstea noastră şi
a limbii române, care ne suportă -,
căci asta face dl. Mircea Oprea, trimite această carte-scrisoare către
mine (către tine, către el)… însuşi!...
(însă, cu egală îndreptăţire, aş fi putut
intitula aceste note şi „Binecuvîntata
fericire provizorie şi în sincope” sau
„Muncă voluntară şi patriotică: reparaţia de primăvară a haosului”.)
Dl. Mircea Oprea a ajuns la o vîrstă-promontoriu, de pe care poate
privi în Valea Vieţii sale, pe acolo
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găsindu-se şi unii dintre noi; mai mult decît noi, pe acolo
se află Sinele său, care-i arată jur-împrejur şi spune: aceasta
este Viaţa ta, unde nu pricepi, te voi dumiri!
„Împăcarea cu lumea” (editura „Zona Publishers”, 2013)
este o lecţie de dumirire a Eului, ajutat de Sine; uimirea lui Mircea Oprea – Doamne!, acesta să fi fost eu?!...
ăştia să fi fost voi?!... – este uimirea ascunsă în fiecare,
dar de care dă seamă, mai ales,
cei cu pix f îşneţ şi har divin sau
luciferic; în 350 de pagini dense,
saturate de Fiinţa-integratoare şi
Lumea-Carusel, Mircea Oprea justifică un om, o viaţă, o mulţime de
opţiuni, o infinitate de incertitudini şi se cuvine să-l lăsăm chiar
pe autor să ne-o spună: „Jurnalul
de Curteşti (subtitlu al cărţii, n. m.)
nu-i o cronică. E doar Jurnalul pe
care nimeni nu l-ar scrie în locul
meu. Şi nu priveşte o viaţă reală, cu
stare civilă, cu cele văzute de faţă
cu martori, pentru că eu nu scriu
Istorie, nu scriu Memorii. Scrisul
sublimează starea mea de spaimă,
extaz în oglindă, pe care nu o trăieşte altul în locul meu şi nu mi-o
pot reprima, ea venind dintr-un
interior şi un anterior unde n-am
avut tăria încă să sondez, vine din
debaraua cu de toate, şi acum e
vremea să fac ordine. E spaima din-
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totdeauna dar pe care mi-am reprimat-o, spaima neezitând să se arate în resentimente în faţa semenilor, în faţa
celor apropiaţi. (…) Cine sunt şi, mai ales, cine sunt eu
pentru mine. Adun din urmă poverile unei existenţe de
mai bine de jumătate de secol, parte a vieţii în care mă
puteam distanţa de alţii cu luciditate, şi încerc să văd firul,
capătul de care să mă leg. Altfel, din contingenţele mele
cu realitatea imediată, comună şi celorlalţi, vizibilă celorlalţi, din această atingere nimic nu justifică pretenţia mea
la alt răsărit de soare, la altă clipă chiar dacă, alături de
Seneca, m-aş simţi îndreptăţit sub scuza că nu-s atât de
bătrân încât să nu merit încă o zi. Să mă-ntreb pentru
ce? Din inerţie? Răspunsul nu mă linişteşte nici pe mine,
nu linişteşte nici pe ceilalţi.” (p. 100-101)
Mircea Oprea nu este un fericit, nu este un acrit; Mircea Oprea este din stirpea – nu aşa de numeroasă, cum
s-ar crede – a lucizilor, care se însingurează prin însăşi
luciditatea lor, amintindu-mi-l mereu pe Camil Petrescu:
„Cîtă luciditate, atîta dramă.” Avînd posibilitatea, dată de
fatum, de a cunoaşte mai adînc şi mai îndeaproape Lumea,
în multiplele-i articulaţii, Mircea Oprea nu s-a lăsat îmbătat de fulguraţii – bune pentru optimiştii de serviciu -, ci
mereu s-a întrebat ce se află dincolo de cortina butaforică: „Nesăbuinţa de a glumi în toate, şi pe seama mea, este
cîştigul singurătăţii şi asta ostenind ani în şir în încercarea de a face ordine cu mine, de a curăţa unde ştiam eu
că-i murdăria mai mare, sub pielea mea, în apropiere de
mine. (…) Aşadar, neînfrînarea de a duce spiritul pînă la
absurd, ironia, osteneala pentru perfecţiune împinge gravitatea înspre derizoriu, transferă realitatea într-un infim
ridicol – pastişă după un adevăr dureros. (…) Cînd totul
devine grav prin lipsă de sens, ori prin sensul pe care eu
încă nu l-am găsit, cum s-o iei în serios? Mai bine glumeşti, doare mai puţin.” (p. 78-79)
Şi, dacă vă închipuiţi că veţi găsi şi dvs. aceleaşi lucruri,
vă înşelaţi: fiecăruia ne este dat a trăi şi a privi alt film al
Lumii, fiecăruia ne este dat a ne minuna luminos de spectacolul jucat de fiecare semen cu care destinul ne face
cunoştinţă. Spectacolul Mircea Oprea, prin inteligenţă,
decenţă, profunzime şi infinită melancolie în faţa Naturii-Mamă, ne captivează, ne va captiva şi depinde doar de
noi să ne folosim de cărările pe care le-a defrişat Fiinţa sa.
Avîndu-i mereu, de-a dreapta şi de-a stînga sa, pe
Homer şi pe Iov, Mircea Oprea le arată – cu decenţă intelectuală – cum şterge cu pămătuful spiritului său pietrele
din Catedrala Fiinţei, îi ia martori dar şi maeştri, aşa cum
îi stă bine oricărui om stupefiat de plutirea sa, prin Spaţiu
şi Timp; şi cred că şi ei îl iubesc, văzând că a învăţat lecţia –
de a fi funigel în mirobolanta şi eterna poveste despre om.
Construindu-şi cartea în stilul moraliştilor francezi
(Pascal fiind lumînarea de la căpătîiul patului), al dlui
Cioran – în pofida faptului că dl. Adrian Marino vomita
cînd auzea de fragmentarismul intelectualilor români -,
găsim mereu firul care leagă aceste fragmente şi care nu
este altul decît Fiinţa, în tribulaţiile sale interogative, tremurătoare, stupefiate; vom descoperi în final nu o perfecţiune, ci un om din carne şi oase şi, mai ales, din spirit hulpav şi cercetător; vom descoperi în final un Mircea Oprea care a binemeritat de la viaţă, căreia i-a oferit
şi căreia i s-a oferit, într-un schimb benefic pentru insignifianţa noastră de homunculi.
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Parafrazându-l pe dl. Mircea Oprea, aş spune că a reuşit, în această carte, să fie „pelin de leac în lanul cu mătrăgună”, a reuşit ca, înşurubîndu-se în nori dar şi în inima
Fiinţei, să dea seama despre insignifiantul şi mirobolantul în care trăim, despre Realitate; a reuşit – lucru extraordinar pentru un scriitor – ca spiritul şi sufletul cititorului care sunt să se lase conduse de spiritul şi sufletul neliniştitului şi uimitului care este; şi, găsind multă complementaritate cu ideile şi stuporile mele, declar aici şi acum
că aş semna oricînd cartea dlui Mircea Oprea.
Este prima carte a acestui scriitor, pe care o citesc; şi
am rămas plăcut surprind de fluenţa şi bogăţia stilului,
m-a uimit acurateţea de incizie a frazei, m-a provocat
fondul care s-a lăsat îmbrăcat de această formă; semn că
este un scriitor deplin format (ceea ce n-ar trebui să ne
mire), semn că viitoarea problemă a dlui Mircea Oprea va
fi alegerea proiectelor scriitoriceşti care urcă să se întrupeze în pagină.
Sunt multe, multe pagini antologice; selectînd una
sau alta, pentru exemplificare, le-aş nedreptăţi pe celelalte; nu pot, totuşi, a nu vă cita două fragmente, aşa, ca
şi cum v-aş plimba pe sub nas o dulceaţă de chitră, preparată în bucătăriile paradisului: „Orice adevăr, orice
cuvînt aş striga despre voi, acela ar fi un autoportret, o
vorbire despre mine. În dărnicia mea am spus că trebuie
să mă împac cu lumea şi, în spirit vorbind, am admis că
lumea este jumătatea mea. Dar încă mă întreb de nu-s
prea generos în cuvinte, prea risipitor cu mine în dezvăluiri inegale în faţa lumii; mă întreb, în concubinajul acesta
de vorbe ascunse, de nu cumva lumea e mai puţin decât
îmi spune ea că este atunci când zice că mi se dezvăluie.
Timpul meu bătut de vânt…„ (p. 132)
Şi: „Scriu, scriu despre mine, despre cele ce-mi sunt
în preajmă, cât să mă strecor, cât să intru sub pielea, sub
coaja lucrurilor, nu în miezul, nu în inima lor. A înţelege,
în orgoliul meu, înseamnă să fii tu însuţi lucrul acela, să te
abandonezi pe tine şi să fii tu, pe de-a-ntregul şi de-adevăratelea, fiinţa ce vrei să o înţelegi. (…) Nu vom înţelege
cele ce nu-s zămislite de noi. Noi să fim matricea lumii
şi tot nu cred că vom pătrunde taina ce dă viaţă lumii
din viaţa noastră. Gâza cea mică nu va pricepe ce o ţine
pe ea în aer, taina din care ea s-a ivit ca idee de zbor; şi
noi ce suntem mai mult decât gâza?(…) Lumânare de la
lumânare, stea din stea se aprinde până arde toată bolta,
bobul de lumină zboară pe sine luminându-se fără să se
vadă.” (p. 143)
În mizericordia sa, dl. Mircea Oprea ne face părtaşi la
o fabuloasă lume rurală şi ancestrală, pe noi, cei care am
uitat să ne dezlipim tălpile de asfalt; şi ne mai spune, discret, fără a ne impune ceva, că altfel se devoalează Fiinţa
înfăşată cu pelincile Naturii-Mamă, că Fiinţa cu fruntea
mîngîiată de nori şi cu picioarele în rouă are şi rost, rostul divin.
Aş putea scrie despre această carte o carte; dvs aţi
putea scrie, fiecare, cîte o carte – despre sau pornind de
la această carte; nu o voi face, poate nu o veţi face nici
dvs., însă un lucru e cert: trebuie să ne scoatem pălăriile
în faţa dlui Mircea Oprea – doar pentru faptul că ne-a
pus neuronii la treabă, doar pentru faptul că a dat sufletelor noastre hrană cît să-şi mai îngăduie trecerea-petrecerea! Şi, credeţi-mă, ştiu despre ce vorbesc, nu sunt atît
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de multe – pe cît s-ar crede – cărţile care să nu te facă a-l
căuta pe autor şi a da cu el de pămînt – că ţi-a furat ceva
ce nu-ţi va putea da înapoi vreodată, timpul…
Definitivez acum o carte în genul celei scrise de dl. Mircea Oprea; ca un semn de reciprocitate simbolică şi în spiritul cărţii Domniei-Sale, voi cita o propoziţie din cartea
mea: „Cine, cine te va consola de tine?!...” Sunt temerari,
ca Mircea Oprea, care au încercat să răspundă la această
întrebare – şi e suficient să citeşti „Împăcarea cu lumea”.
Poate că, uneori, dlui Mircea Oprea îi va fi jenă, pentru
că ne-a condus prin cămările Fiinţei sale; numai că, aş vrea
să-l liniştesc: sunt şanse ca noi, cititorii lui, cu răsuflările

spiritelor şi sufletelor noastre, să-i încălzim aceste cămări,
să i le învelim în norii cei atît de dragi Domniei-Sale!... Şi,
să mă ierte pentru această aşa-zisă cronică de întîmpinare la cartea sa; ştiu, cuvintele mele, faţă de încărcătura
cărţii sale, au fost ca nişte paiete antitanc!
Ştiţi cu ce senzaţie m-am despărţit de prima lectură a
acestei cărţi? Cu senzaţia că Mircea Zacharias Oprea a
şters lacrima unui fluture buzunărit!... (De ce îi spun, uneori, Mircea Zacharias Oprea?... Pentru a adăuga spiritului său o „povară care înalţă”…)
Fie ca şi literatura română să adaste la umbra acestui
pelin, pe numele său Mircea Oprea!

Victor TEIŞANU

Mircea Oprea: Împăcarea cu
lumea. Jurnalul de Curteşti

A

Autor a două remarcabile culegeri de aforisme, intitulate Mirarea de mine (Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2010) şi
Mirarea de voi (Piatra Neamţ, Ed. Conta, 2012), Mircea
Oprea retopeşte parcă întregul lor material, amestecat
acum cu texte narative, confesiuni şi glose pe marginea
unor fapte şi idei culturale, într-o carte la fel de incitantă:
Împăcarea cu lumea. Jurnalul de Curteşti (Iaşi, Zona
Publishers, 2013). El se dovedeşte a fi un analist viguros, mînat în luptă de o curiozitate extrem de productivă
şi avînd la îndemînă, prin vocaţie, instrumente stilistice
rafinate. Am zice că s-a apropiat imprudent de mult de
propria interioritate, dar şi de făptura lumii, asumîndu-şi
cel puţin două riscuri. Primul constă în pericolul destrămării de sine, ca entitate spirituală, sub tăvălugul dezabuzării pricinuite de pipăirea celor aflate în afara sa. Al
doilea ar fi, în aceleaşi condiţii, pierderea reflexelor optimiste, atît de necesare pentru o supravieţuire onorabilă
printre semeni. Semeni percepuţi doar ca termeni de
comparaţie, şi nu ca alcătuind o comunitate bazată pe afinităţi şi interese comune. Mircea Oprea îşi arogă, într-o
primă fază, libertatea de a se îndoi, apoi, de a se îndoi profund, ca semn nobil de raţionalitate şi, în fine, de a distruge, sub torentul nesfîrşitelor revărsări de scepticism,
tabu-uri morale, estetice şi ontice, care au ţinut în ordine
şi ascultare multimilenara noastră civilizaţie.
Această „împăcare cu lumea“ prin intermediul Jurnalului de Curteşti este, ca adevăr etic şi literar, de maximă
relativitate. Căci, pentru funcţia de reconciliere, spovedania autorului capătă prea des forme contondente, fiind
mai degrabă o stare de război, chiar dacă nedeclarată. Iar
„jurnalul“ nici măcar nu-şi propune să respecte convenţiile genului: „nu-i o cronică, nu priveşte o viaţă reală pentru că eu nici nu scriu Istorie, nu scriu Memorii… Cine
sînt şi, mai ales, cine sînt eu pentru mine“. Iată adevărata
miză a cărţii, respectată încă de la linia de start. Nefiind un „jurnal“ în înţelesul clasic, nu înseamnă că omul
şi opera nu pot fi alăturaţi, comparativ, unor modele din
trecut şi de astăzi. Cinismul autorului, cel puţin teoretic,
dar şi înclinaţia sa moralist-aforistică, pot avea rădăcini
voltairiene. În fond şi Mircea Oprea atacă frontal, cu lim-
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pede impact polemic, întocmiri „oficiale“ construite pe
superstiţie, prejudecăţi şi intoleranţă, precum cel care a
scris Candide. Autorul Jurnalului de Curteşti are şi el
plăcerea filosofării libertine, fără sistem, în numele unui
eclectism sui generis, unde îşi dau mîna mistici şi raţionalişti, spiritualitate antică şi existenţialism modern. Mircea Oprea este, ca ilustrul său înaintaş, un iniţiat sceptic,
rod al experienţelor şi lecturilor personale.
Viaţa pare a fi un infern, generat de farisei şi iezuiţi, cu limite umilitoare acceptate ereditar, în care scepticul se îmbrăţişează cu nerealistul optimist. Şi autorul
botoşănean scrie jurnalul său după ce împlineşte 65 de
ani, căutîndu-şi echilibrul în liniştea patriarhală a satului
Curteşti, cum altădată Voltaire la Ferney. Ca şi maestrul,
moralistul moldav îşi descoperă pasiunea grădinăritului
din cu totul alte imbolduri decît profitul material. Adăpostul din Curteşti, aidoma voltairianului Ferney, constituie cadrul ideal, la vreme ploioasă, pentru îndeletnicirile sale literare. Iar ca martor al spectacolului lumesc, el
devine un observator intransigent, găsind în fiecare secvenţă cotidiană semnele putrezirii şi prevestirea morţii.
Încît ai crede că ţelul său suprem, cînd analizează omul,
existenţa şi chiar pe sine însuşi, este să pulverizeze totul,
tocmai spre a demonstra labilitatea gîndirii sistemice. Ca
ingredient ficţional el convoacă adesea absurdul, tocmai
pentru a sugera că normalitatea este azi, ca totdeauna, o
noţiune goală de conţinut. Textele, în pofida înfăţişării lor
docte, au vivacitate şi umor.
Vorbeam de un suflu eclectic şi libertin. Nu întîmplător autorul pomeneşte mult de Pascal, moralistul din
Provinciale, care vorbea despre nimicnicia omenească şi
despre nesiguranţa mîntuirii. Căutarea adevărului, acea
obsesie pascaliană, devine şi preocuparea sa principală
ca „jurnalist“. Tot ce e raţional trebuie suspectat de conformism, de aici preferinţa pentru zborul liber al gîndirii şi imaginaţiei, chiar dacă astfel se poate intra în coliziune cu legi şi cutume sacrosancte. Iar adevărul începe de
la idealul socratic al cunoaşterii de sine. Spiritul devine
fecund numai dacă este permanent bîntuit de anxietate
şi dacă respinge reguli impuse. Se pare că întregul eşafo-
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daj de idei care înseamnă edificiul acestui „jurnal’ are la
temelie îndoiala creatoare, efortul speculativ ca instrument de lucru, supremaţia experimentului şi a contradicţiei. Dacă şi „cugetările“ lui Mircea Oprea conţin esenţa
pascaliană a căutării adevărului, autorul botoşănean, deosebit de cel francez, nu acceptă măcar „pariul“ acestuia
referitor la Dumnezeu, dovedindu-şi consecvenţa lipsei
de pioşenie: „Credinţă? Nu, nu am. Doar bună credinţă,
atît!“. Şi mai încolo: „Credinţa mea în Biblie nu o depăşeşte pe cea în Homer“. Despre autor se poate spune că se
apropie de lucruri şi de faptele vieţii cu uimirea degustătorului, absolut subiectiv, care vrea să se convingă singur
dacă ofertele din faţa sa trebuie luate în serios şi tratate
ca literă de evanghelie, cum ni se întîmplă de obicei nouă,
celorlalţi. Eclecticul Mircea Oprea se bucură ori de cîte
ori descoperă adevărul său, ori reconfirmări ale acestuia,
în repere istorice precum Socrate, Platon şi Aristotel, Pascal şi Voltaire, Kierkegaard, Heidegger şi Camus, Dostoievski sau Mircea Eliade. „Rătăcesc în zona speculaţiilor“,
spune autorul, în linia eclectismului său de bună calitate.
Cinic şi nihilist, problematizînd necontenit, chiar şi în
tihna perimetrului rustic, Mircea Oprea vorbeşte despre
lipsa finală a sensului, despre eşecul modelului uman, sufocat de stereotipuri, de falsitate şi egoism. Ca argument de
necontestat e chiar propriu-i portret, văzut în intimitate
şi trecînd peste norme şi pudori de conjunctură. Sentimentul că asistăm la o disecţie în direct şi cu amănuntul,
sau măcar la autoflagelare, este omniprezent. Altfel spus,
proiectul unei existenţe de succes se dovedeşte falimentar. Excedat de precaritatea umană, potrivit căreia fiinţa
este doar chiriaşa trupului, autorul aşează deasupra, ca
zeitate intangibilă, timpul. Viaţa este o ştafetă pe care
şi-o transmit generaţiile, aproape imperceptibil, locurile rămase libere fiind ocupate instantaneu şi pe nesimţite. Smulgerea măştii de pe sine şi de pe ceilalţi devine
la Mircea Oprea o acţiune crudă, brutală. Legătura dintre indivizi este cu neputinţă, aceştia constituind singurătăţi indestructibile. Putem vorbi, ca la Oscar Wilde, de
un cult al paradoxului, aflat şi acesta în misiune analitică.
Dar oare dialogînd permanent cu tine însuţi, mai funcţionează sintagma singurătăţii perfecte? Efortul autorului este totuşi dirijat spre comunicare, chiar dacă aceasta
are carenţe: „Scriu şi simt cum scrisul mă trădează, nu
spun ce-aş vrea să spun“. Simplitatea ruralismului de tip
voltairian se iţeşte mereu printre obsesiile maladive ale
existenţei citadine şi culturale: „sap lîngă stratul de flori“,
„în pămîntul gol din grădină acum cîteva luni am semănat
ceapă“, „am smuls ridichea de lună“, „scot din pămînt sfeclă, ceapă, morcov, culeg roşii şi ardei“. Deşi solitudinea îi
dă senzaţia libertăţii, el îşi recunoaşte claustrofobia, pentru că în spaţii limitate decrepitudinea pare mai intensă.
Mircea Oprea este un imaginativ realist, cu evidentă
capacitate de a-şi converti asocierile şi combinaţiile mentale în pagini de monolog şi reflecţie. A se vedea discursul
despre lacrimi sau secvenţele epice despre cocori. Amintind de Thales, autorul vede în apă (hydor) principiul său
vital: „sămînţă divină, apa este începutul şi capătul fiinţei mele“. Dar, după trezirea conştiinţei de sine, primordialitatea revine trăirii în spirit: „Nu apa stinge setea, nu
pîinea potoleşte foamea. E o iluzie, e trucul prin care ne
înrobim trupului şi materiei, pentru a ne înstrăina de noi
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purtîndu-le grija“. Dacă apa era element constitutiv, focul,
diferit de gîndirea efesianului antic, devine semn al confortului, ca la boierul Alecsandri: „focul, lucrul cel mai
de preţ din toată casa mea“. Paginile de proză autentică
abundă, captivînd şi provocînd fascinaţii estetice. Aşa se
întîmplă cu povestea filmului de altădată în cartier, prin
intermediul proiecţiilor pe ziduri, cu descrierea ploii şi
curcubeului, cu paginile închinate lui nea Ion, invalidul
de război, ori cele despre îmbătrînirea oraşului văzut prin
ochii cîinelui Zeno. Autorul este mereu focusat pe reflecţie aspră, ca dezlegător de mistere, cotrobăind neobosit
prin adîncimile sibilinice ale trupului şi sufletului. Pentru că, ne spune el, „lumea are o faţă ascunsă“, iar „labirintul este calea către mine, spre înţelegerea mea, eu fiind
centrul lumii“. Ironia şi autoironia îl însoţesc şi aici, ca de
fapt pretutindeni. Însă peste acestea remarcabilă e introspecţia, autoanaliza flagelatoare: „Mişei ca mine se supun
lumii ieşind în calea infamiei care îi hrăneşte“.
La izbînzi stilistice se cuvine să includem şi numeroasele sale definiţii aforistice, precum: „Sănătatea e doar
un echilibru între boli şi tratamente“; „Prevestirile negre
se ivesc în vremuri fericite“; „Necrologul este unicul
cadou făcut de contemporani şi celor care nu-l merită“.
Scrutînd cu hiperluciditate mai ales defectele, Mircea
Oprea construieşte, pas cu pas, arhitectura morală a eşecului, destructurînd scara valorilor comportamentale în uz.
Tabloul unei lumi imunde şi putrefacte începe cu propria-i
fiinţă: „eu ce-oi fi decît esenţa speciei redusă la gunoi cu
duh“. Prin această prismă, traducînd viziunea subiectivă
a moralistului, lumea devine un spaţiu al urîţeniei. Autorul ne spune „despre cît de urîţi sînt bătrînii ca fiinţe încă
vii“. Căci dacă lumea este urîtă, indivizii care o compun
vor fi la fel de hidoşi, precum în imaginarul lui Picasso.
Nu doar senectutea are atributul sluţeniei: „Femeile din
satul meu au urîţenia lor sofisticată, o urîţenie cu tradiţie… pe cînd bărbaţi-s urîţi şi gata“. Există aici, fireşte, şi o
reacţie polemică, aşa cum se întîmplă şi în alte ocazii. De
pildă: „sînt istorici care astăzi fac carieră demitizîndu-ne
istoria, cînd ar fi destul doar să o demistifice“.
Pesimismul său demolator, aproape cioranian, („în final,
zero este valoarea Universului, sensul său, suma eforturilor sale, zero“), ţine de resorturile neîncrederii în Creaţie, dar şi în utilitatea acţiunii. Raţionamentele subiective au o clară natură speculativă, rezultînd din informaţie şi inteligenţă. Iar dacă e să simplificăm, Mircea Oprea
scrie de fapt întregul său „jurnal“ avînd în vedere, ca materie tematică, viaţa şi moartea, sensul şi arbitrariul acestora. Contestînd Creaţia, autorul pare a contesta şi puterea cunoaşterii, care este una limitată şi stagnantă: „avem
tot atîtea falsuri ca şi în antichitate, dacă nu mai multe“.
Mai rămîne, ca palidă speranţă, forţa cuvîntului iluminator, imprimat pe hîrtie sau pe suport electronic, pentru că „viaţa adevărată e cea scrisă“, într-un demers grav
şi responsabil. Căci dincolo de obsesia trupului vlăguit şi
bolnav, captiv suferinţei şi morţii iminente, împăcarea lui
Mircea Oprea cu lumea, într-un plan pur ficţional, devine
gestul unui moralist în acelaşi timp rece şi sentimental,
războinic şi pacifist, ce ştie să utilizeze dezinvolt, adesea
sclipitor, uneltele gînditorului şi ale scriitorului. O carte
care ne transmite cîte ceva despre criza individului şi a
lumii, alienaţi în propria civilizaţie.
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Profil liric

Mihai CIMPOI

Cassian Maria Spiridon,
(de)constructorul de brownograme

C

Citind primele rânduri ale CV-ului lui Cassian Maria
Spiridon, aflăm că e născut în dulcele târg al Iaşiului (9 aprilie 1950), că este absolvent al Facultăţii
de Mecanică a Institutului Politehnic din Bucureşti
(1975) şi că „a lucrat până în decembrie 1989 ca inginer mecanic şi cercetător ştiinţific în diverse întreprinderi şi institute“.
Încercăm, fireşte, dat fiind acest amănunt biografic
surprinzător, căci pe poeţi îi naşte, în general. Facultatea de Filologie, să decriptăm impactul ineluctabil
al ingineriei mecanice asupra ingineriei textualiste şi
impactul se întrezăreşte la prima vedere: el vrea să
cunoască, angajat chiar într-un proces de cunoaştere,
rezemat chiar de Arborele Veşniciei (citeşte: Pomul
Cunoştinţei), însuşi mecanismul Universului. Prin
ce? Prin maşinăria lui demiurgică, prin extensiune
(de dimensiuni, de Galactici) prin „îndepărtarea spaţiilor“, prin „fuga Constelaţiilor“, precum spune chiar
poetul, prin „urechile Cerului / flămânde“, prin căderea spre roşu, când „ninge cu sânge pe întreaga planetă“? Prin „mecanismul rece“ al textului care ascultă
de îndemnurile raţiunii („sunt mecanismul rece / cu
peniţa de sârmă pe creier / curăţ îndrept pliuri“; „semnalăm faptul că pauza spaţială e în text)?
Nu, domină mecanismul viu al vieţii, poetul deschizându-şi toate celulele sonore (nervoase), dând
dovadă de o adevărată sensibilitate viscerală. Senzaţiile vin cu acuitate, năboind prin „ghidul de sânge al
memoriei“, prin mulţimea de fapte care se imprimă
agresiv în creier, prin fantomele care îl străbat, prin
„grămada de idei despre libertate şi dragoste“ pe care o
are în cap, prin „foşnetul greoi al timpului“, prin „coră-
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biile negre / vise / drumurile rupte ale morţii“ care
trec prin fiinţa poetului, din „scintilaţii“.
Nervi angajaţi totalmente în provocări (ale lumii,
ale timpului, ale spaţiului, ale umanului), nervi biciuiţi
de o manieră bacoviană, la limita rezistenţei existenţiale. Suntem acaparaţi de „arderea de tot“, de „întreaga
zbuciumare“, de „dorinţa de a plânge“ când „învinge
tristeţea / da nu pentru mult / cât sufletul să nu-ţi
plesnească / cât cerul nu-i încă roşu / şi n-ai aflat cel
mai iute şi aspru cuvânt“.
Cassian Maria Spiridon impune, în contextul poeziei române de azi, o mitopo(i)etică a tensiunii nevralgice constând într-o valorizare originală a semnificaţiilor simbolice ale întunericului, al cărui „trup negru“
îşi lasă toată greutatea şi generează „suferinţa materiei“
şi din care ne naştem şi în care ne întoarcem, anihilând
orice şansă de a înţelege „cauzele vieţii“. Întunericul
e sinonimizat cu pustiul, cu nimicul, cu punctul zero
negativ. „Toate câte le ştim şi cele care nu-i nevoie /
sunt jaf şi foc / în noaptea omului“, se spune în Poem
metafizic. În intrarea în Apocalipsă este imaginată o
instalare neantizatoare a întunericului. Cităm poezia
integral, ea fiind reprezentativă şi pentru maniera de
a dispune spaţial versurile astfel ca ele să accentueze
mişcarea sinusoidală a imaginarului:
„De jur împrejur era întuneric
deasupra era întuneric
mereu era întuneric
întuneric păstos
îţi intră în gură / în urechi
te lovea peste ochi
nu ştiai în ce parte mai poţi
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să te mişti
un întuneric de fler
peste inimi şi minţi
uneori ne găsim /dăm mâna
cu unul / cu altul
dar ghilotina de frig
întrerupe
acest început
întuneric / mereu întuneric
atât
peste tot
în suflet / în minţi
pe pământ
(întuneric peste întuneric)
(intrarea în Apocalipsă)
Întunericul stinge dorinţele (ca lumânările în cimitir), producând o stare de kenoză. Întunericului, imaginat şi ca „zodie a nopţii“, i se asociază frigul, „iarna
permanentă“, ceaţa, umbra, frigul (galactic), pustiu! şi
– în plan existenţial nonfigurativ – nimicul şi moartea,
E un sentiment terifiant al unei predestinări sugerată de linia vieţii înscrisă în sufletul şi trupul poetului: „linia vieţii / e scrisă de-a dreptul / pe pielea sufletului / cu drepturi şi raţiuni pe care / cu greu le-nţelege vocea interioară / orice cărare – oricât ne-am feri
/ oricâte ocolişuri am vrea născoci – / dă-n linia vieţii“ (linia vieţii sau exerciţii de orbire). Fuga prin labirintul vieţii (holografic) nu absolvă singurătatea, ne
asigură poetul. Şi, bineînţeles, disperarea, suferinţa,
tristeţea, singurătatea („tristeţea şi singurătatea lui
unu“). Ritualul („optimist“) al trezirii matinale presupune o vedere a limitelor şi genunchilor, o „revelaţie
a nimicului“ care „te ţine să nu răspunzi provocărilor
– / pentru că cine? ce vor? (de la tine“) (Ceea ce ştiu).
În înfruntarea cu aceste provocări poetul se proiectează aliterativ în „omul suspendat“ şi „omul golit“, în
Omul de mâine, în Omul Oarecare, în Omul real sau în
Fiul Domnului, în Nimeni („numele meu nu se strigă
/ numele meu este Nimeni / strig, strig şi plâng / strig
şi răsucesc în suflet // cuţitele durerii / de moarte cu
totul / salvându-mă moartea / pe moarte călcând / pe
umerii mei / pe grumaz“) (Groapa comună).
E sesizabilă o plăcere narcisiac-sisifică de a face
ceea ce am putea numi brownograme, rezultate din
contemplarea, colorată mereu de nelinişte, de tristeţe
şi disperare, a mişcărilor sufletului, mereu în degringoladă, în derută, în incertitudine. Ordonarea lor
fiind irealizabilă, sunt lăsate în voia lor, întru curente
calami. Sufletul e echivalent cu nervii pe care-i generează banda rulantă pe care lunecăm „cu voluptate
/ înstrăinaţi de fiinţă şi raţiune“. Acuitatea e sugerată de frecvenţa referinţelor la cuţite, săbii, de ornicul ce sălăşluieşte în timpanele inimii, de burele sângeroase ale luminii, de „clopotul de sânge“ pe care-l
revarsă toamna.
Se poate atesta o adevărată po(i)etică a compresiunii realului, concretului (infernal) asupra nervilor.
(Soresciana „Există nervi!“ se pretează, în cazul lui
Spiridon, la o parafrază: „Există numai nervi!“
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Toate uşile şi ferestrele, toţi porii fiinţei, toate subteranele (ungherele, tainiţele) sunt deschise spre straneitatea (freudiană), din afara ei. Straneitatea ostilă,
dar privită şi ca viaţă cu momente mirabile.
Suntem, ca atare, în plin existenţialism, tradus în
formule poematice. Poematicul, sub forme neosimboliste, expresioniste este obsedant.
Cu Arta nostalgiei (poeme cuantice), apărută în
1997 cu un motto din Rilke „Viaţa-i un lucru mai greu
decât greutatea lucrurilor toate“. Cassian Maria Spiridon înregistrează un punct nevralgic. Fiinţa sa nervulată se sensibilizează la extrem, devenind neurostenizată. Este cultivată acum o mitocuantopo(i)etică
ce surprinde o supraenergizare a simţurilor, o „flagelare a neuronilor cu idei metafizice“.
Conştiinţa damnării se preschimbă, în fond, într-o
conştiinţă a condamnării („sunt lungi şiruri de zile
în care // duc viaţa condamnatului“), iar „reacţia /
nu neapărat legitimă la faptele / vieţii“ se acutizează,
fiind o reacţie „la încleştarea cosmică dintre tot şi
nimic“. Poetul trăieşte, cu o intensitate sporită, un
timp cosmic deosebit de presant, care-l face să simtă
„un nimic de pământ şi de frig“ şi „o materie… care urlă
la mine“, o senzaţie că nu este, „iar timpul e ca umbra
ce îl poartă / dintre atâtea forme / cea mai dureroasă“
şi una de „luptă contra morţii interioare“ ce-i mijloceşte, la rândul său, o mai complicată reacţie „epidermică“ – „scrumul zăpezilor d‘antan / pe umerii dezechilibrului / dureros“ (Timp cosmic).
Asupra fiinţei se înstăpâneşte îndeosebi frigul (alături de haos) care apare ca „o aglomerare stelară de
frig“, poetul având „starea îngrozitoare a lupului / singur în imensitatea obositoare a zăpezii“. El are vocaţia indiscutabilă a supradimensionării (asociată unei
dialectice subdimensionări). Lumea e văzută ca o adunare de fiinţe şi lucruri şi – la polul negativ ca o adunătură de făpturi şi elemente disparate (se vorbeşte
chiar despre „adunături de lighioane“). Citadinizat în
chip substanţial, universul e marcat de învălmăşeală,
de supraaglomerare, de înghesuială, constituindu-se
ca un theatrum mundi, ca un furnicar (eminescian).
Se merge prin el fără a se şti „de unde venim şi unde
ne ducem“ „cu tarabe încărcate de gânduri / şi lumini
sângerânde“, foamea şi dragostea mânându-ne „prin
labirintul întunecos al întâmplărilor“. „Instinctele ne
programează / în astă lume / parabolă devine / tot ce
piere / mister şi transcendenţă“, mai adaugă poetul.
Dăm şi de un „noian al faptelor vieţii“, de un „noian de
fapte inutile“, de un „noian de clipe“ (de ani asemuiţi
zăpezilor de munţi în avalanşă“), de un „noian de flori“,
de „o şerpuire de unde şi corpusculi ce ne-nfăşoară“, şi
de atâtea care „peste sufletul meu / au dat năvală“, de
baudelaireana „pădure de simboluri“. În ţintirim stă
neclintit Herr Tod, stăpân peste durerea şi întreaga
suferinţă conţinute în acest „dormitor comun“: „înşiraţi de o parte şi alta / la diverse nivele // supraetajaţi
/ cuminţi // sforăitori / transpuşi / plini de miasme
şi sudori / înstrăinaţi şi copleşiţi de spasme / suntem
doar câte unul / în uriaşul dormitor comun / însoţiţi
de drosaphila / melanogaster / şi viermii cei graşi //
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nu are omul / în forfota mulţimii / pe unde să treacă /
dintr-o parte în alta a lumii / cumplită înghesuială / în
toate ungherele / o paloare / metafizică / îl cuprinde
/ nimic nu mai este în clar / ordonat / în dormitorul
lacrimilor noastre“ (Dormitorul comun).
Cosmizat, universul întreg cunoaşte o cădere spre
roşu, fapt care prilejuieşte o admirare a „micilor nebuloase / cosmice / universuri în scurtă expansiune / sori
în secunde numărate, / ce-şi ard planetele în strălucire
/ sunt constelaţii vii / pentru o clipă / în lunga noapte
/ asistăm la bătălia / dintre centauri înstelaţi / ei luptă
în roşie mantie“ (Căderea spre roşu).
O profundă viziune a copilăriei se construieşte pe
un paradox: în apăsata / încruntata sa copilărie, când
purta „povara nesfârşită a lumii“ poetul „era bătrân“,
în timp ce acum când această povară îi pare „mereu
mai micşorată“ „lumea a devenit părere“ („Smerit /
încerc să le-nţeleg pe toate“).
Cassian Maria Spiridon excelează în modul de
a atmosferiza prin infuzarea „melancoliei de toate
zilele“, a senzaţiilor neosimboliste de prea târziu, de
oboseala ce vine din primordii, de Luna plictisită de
zădărnicie, de răcoare şi umiditate nocturnă (noaptea
e cea în care începe Lumea de tristeţe autumnală, de
rostogolire pe asfalt a „grăunţelor de frig“ ce „cheamă
siberiile toate“).
Nu putem, evident, să-l aşezăm pe Cassian Maria
Spiridon în rândul crepuscularilor, apocalipticilor, al
celor care îl au ca pattent pe Jacques Melancolicul, al
ontologilor vidului „Nimic mai tulburător ca viaţa“
sugerează tocmai înclinarea spre degustarea spectacolului dionysiac al vieţii, a momentelor hedoniste
legate de amintirea copilăriei şi mamei şi de trăirea
„cu dulcea şi fireasca nepăsare a iubirii“. În imaginea
complexă a Iubitei elementul terestru, carnal se amestecă cu cel zeiesc, ea reprezentând „O mater genetrix
şi Beatrice“.
Fidel principiului dreptei cumpene, „neclintita
limbă“ stă între Ars vivendi şi Ars moriendi, Eros şi
Mors se întâlnesc sub semnul unităţii existenţiale, dar
dragostea transcende nefiinţa printr-un adevărat carmen saeculare, sugerat într-un revelator madrigal:
„ai ştiinţa întâlnirilor finale
le împlineşti
/ nu fără spaimă
c-o ultimă vorbire
pe această lume
după
ochii nu au să mai vadă
şi gura-n veci va fi închisă
mâna / înţepenită / va înceta să scrie
lumea să mă uite va purcede
şi totuşi
întreaga ta splendoare va continua să cânte
şi prin aceste rânduri

/ ca aurul din frunza toamnei /
vor continua / în adumbrirea pleoapei
să contemple
(Rigor mortis)
Poetul caută să menţină echilibrul şi între cunoaştere şi trăire, între ratio şi emotio topind constructele
livreşti, şi filosofemele – învăţăturile morale (sutrele)
carteziene – în formule emotive şi instantanee sentimentale:
cât de simplu poate fi totul
ca sunetele în contrapunct
ca o tocată de Bach / în amurg
şi floarea de salcâm
aşezată de iubită
pe masă
ca un răspuns la întrebări
ce nu-şi deschid / în veci / porţile
spre a ilumina
clopoţeii cei albi / cu parfumul lor sonor
ca de orgă
adunaţi pe o tijă verde
par a fi cheia
(Pastel)
În cele mai noi poezii Cassian Maria Spiridon este
din ce în ce mai angajat în „dialog cu roata Destinului“, dialog blagian despre Marea Trecere.
Născut la 9 aprilie 1950 Ia Iaşi şi făcând studii politehnice, debutează cu Pornind de la zero în 1985, continuă cu numeroase volume de versuri, printre care
Zodia nopţii (1994), Iaşi, 14 decembrie 1989 (1994),
Piatră de încercare (1995), De dragoste şi moarte (1996),
Intrarea în apocalipsă (1997), Arta nostalgiei – poeme
cuantice (1997), Întotdeauna ploaia spală eşafodul
(1999), Clipa zboară c-un zâmbet ironic (1999), Dintr-o
haltă părăsită (2001), Pornind de la zero (2000), Între
două lumi (2000, 2001, 2006), Nimic nu tulbură ca
viaţa (2004), Aries (2004), Noduri pe linia vieţii (2007),
O săgeată îmbrăcată în roşu (2008), Cumpăna (2011),
volume de eseuri şi interviuri, antologii bilingve şi
polilingve, apărute în România şi în alte ţări. Desfăşoară o dinamică activitate culturală şi literară, fiind,
între altele, redactor-şef al prestigioasei reviste Convorbiri literare.
Eseistul este şi el „cartezian“, „cuantic“, „metafizic“,
pornit programatic spre solide constructe, ce pun în
echilibru realul şi posibilul.
Brownogramele lui teoretice sunt bine contraba
lansate. Pus în cumpăna evaluării critice propriu-zise,
Cassian Maria Spiridon ne aduce dovada unui poet
important din speţa rară a celor dedicaţi interogaţiei
existenţiale, descifrării de sensuri transcendentale
ascunse în contingentul infernal, a celor care cu greu
„se regăsesc şi îşi află sinea“…

şi ochii tăi
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Feminitate, literatură, ideologie.
Scriitoare uitate, scriitoare regăsite

B

Bianca Burţa-Cernat este unul dintre criticii noştri tineri
cei mai curajoşi şi mai înzestraţi. Muncitoare, ambiţioasă,
polemist cu floreta bine ascuţită şi ageră, exprimând ferme
atitudini intelectuale, a atras atenţia încă de pe la vremea
debutului (dar mai mult în anii din urmă), aşa încât, după
cronicile de întâmpinare „rele“, cum şi le autocalifica indirect, nu fără o considerabilă doză de mândrie („Tocmai am
trimis la tipar o cronică negativă. Încă una. Am de ceva
vreme o faimă rea: „rad“ debutanţi şi consacraţi, proză, critică, poezie, autori de toate vârstele şi de ambe sexe“, scrie
undeva) şi care i-au creat deja o reputaţie bună, apariţia
primei sale cărţi, Fotografie de grup cu scriitoare uitate.
Proza feminină interbelică (Cartea
Românească, 2011) a stârnit, fireşte, un
entuziasm aproape unanim, receptarea lucrării având parte doar fugitiv de
comentarii mai puţin favorabile. Între
aceste insuccese de primire se poate
număra şi faptul că juriul Uniunii Scriitorilor a acordat altcuiva premiul de
debut pe anul respectiv. Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, intervenit ulterior, a compensat, într-o mare
măsură, acest mai greu explicabil eşec.

Literatura femeilor
şi literatura
feminină
Există o „literatură feminină“? Dacă da,

prin ce se deosebeşte ea de „literatura
masculină“? Punctul de vedere cel mai
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corect este exprimat concis în concluziile cărţii, pe ultima
pagină, chiar: „Desigur, diferenţa de gen este înscrisă, uneori mai clar, alteori abia vizibil în textul literar. Aşa cum
sunt înscrise şi altfel de diferenţe identitare: diferenţe
etnice, rasiale, religioase sau de clasă. E firesc ca ele să fie
asumate de cel/cea care scrie, după cum e normal ca, atunci
când discutăm despre o carte, să ţinem cont de ele. Numai
că, observându-le şi analizându-le, nu trebuie să pierdem
din vedere genul proxim. Iar genul proxim este reprezentat
aici de anvergura general-umană a semnificaţiilor operei
şi, bineînţeles, de valenţele estetice ale acesteia. Nu există
operă literară în afara conceptului de valoare estetică. Literatura scrisă de femei (şi, de altfel, orice
fel de literatură) nu se poate legitima
prin diferenţele de natură etică pe care
le propune, ci doar prin valoarea estetică. Orice ar spune adepţii feminismului diferenţei, pentru care esteticul este
o noţiune „tare», „masculină», componentă a unui sistem cultural patriarhal,
„falologocentric», valoarea estetică nu
suportă discriminări de „gen»“.
Minunat, şi nu văd să fie cineva care
nu e de acord cu acest punct de vedere.
Mai ales că nu e absolut nou, fiind exprimat în diverse variante de-a lungul ultimei sute de ani. Pentru edificare, iată
ce scria Şerban Cioculescu în 1935, în
„Adevărul“: „Cel mai mare elogiu ce se
poate formula referitor la Steaua robilor [e vorba de romanul lui Henriette
Yvonne Stahl, n.m., R.V.] este demersul
aproape masculin al inteligenţei analitice, absenţa feminităţii vibrante, din
care îndeobşte scriitoarele îşi fac un
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titlu de mândrie. Henriette Yvonne Stahl nu face litera- astfel de întrebări, poate din teama, de înţeles întrucâtva,
tură feminină în Steaua robilor, ci literatură pur şi simplu“. de a nu fi etichetate drept „feministe». Subiectul respectiv
ajunge să li se pară „minor», meprizabil; când, de fapt, e
o problemă ce le vizează direct, deşi refuza cu obstinaţie
să o recunoască şi, cu atât mai mult, să vorbească deschis
despre asta. A nu se înţelege că pledez pentru suspendarea judecăţii de valoare (pe criterii de gen)! De altfel, cred
că cititorii de bună-credinţă ai cronicilor mele literare au
Suntem, deci, la final, numai că introducerea cărţii glosase observat deja că nu obişnuiesc să supralicitez valoarea unei
pe seama unei aşa-zise marginalităţi a acestui, să-i zicem, cărţi doar pentru că ii aparţine unei autoare. Partizanatul
deşi impropriu, din motive care se vor revela mai departe, şi opţiunea pentru un soi de indistincţie a valorilor ar comdomeniu. Titlul introducerii: „«Literatura feminină», un promite orice fel de discurs împotriva „marginalizării»“.
caz particular al marginalităţii literare“. Un titlu perfect
Cine parcurge fie şi doar superficial textul de mai sus nu
în acord cu ideologia feminismului contemporan, devenit se poate să nu remarce că, de pildă, cea care face respectiun loc comun în luările de poziţie critice, în tematici de vele afirmaţii vorbeşte numai despre absolventele de la Litere.
congrese şi conferinţe, atât de corect politic încât se dove- Mai spune, printre altele, că problema le vizează direct pe
deşte, practic, un Ausweiss, un passe-partout pentru comi- acestea. Un cititor care s-ar apleca asupra rândurilor acessiile de doctorat din Europa şi din America de Nord, cel tora cu obiectivitatea elogiată pe toate căile de tânărul cripuţin, dar şi din Australia şi Noua Zeelandă, pentru orice tic literar Bianca Burţa-Cenat s-ar întreba de ce problema
juriu şi pentru orice conclav care acordă burse de studii la nu i-ar viza pe toţi criticii, indiferent de sex, întrucât e
diverse universităţi şi institute de cercetare stipendiate de vorba de un subiect până acum ignorat (nu chiar, dar… pasfundaţii şi guverne. Combinaţia dintre „feminin“ şi „mar- sons!). Oare numai criticii-femei, nu şi criticii-bărbaţi s-ar
ginalitate“ este, se înţelege, susceptibilă de un succes de cuveni să ia act că au rămas chestiuni asupra cărora atendouă ori mai sigur.
ţia lor nu s-a îndreptat sau încă nu s-a îndreptat cu suficiDar ideea unei captatio are, însă, din fericire, mai puţin entă vigoare? Până la urmă, rezultă limpede că, în viziunea
în comun cu realitatea literară la care se va referi autoa- adevărată a autoarei, cea pe care caută fără izbândă să şi-o
rea în paginile cărţii sale: carierele literare ale câtorva scri- reprime, problema aceasta, a literaturii scriitoarelor, traitoare şi contextul socio-cultural în care acestea s-au afir- tată ca literatură scrisă de femei sau, dup caz, ca literatură
mat. Este vorba de Ticu Archip, Sanda Movilă, Henriette feminină, ar fi mai importantă decât multe altele, cele (de
Yvonne Stahl, Lucia Demetrius, Anişoara Odeanu, Cella ce nu şi cei?) care au ignorat-o având a se simţi culpabile
Serghi, Ioana Postelnicu şi Sorana Gurian. Şi este departe în faţa comunităţii feminine. Dar ce facem cu alte chestide intenţiile mărturisite în carte (subliniez, în carte) cu uni de istorie literară rămase în afara atenţiei până acum
care a pornit în realizarea acestui studiu propunându-şi (s-ar putea face o asemenea listă oricând) şi care ţin sau
să le scoată din uitare pe respectivele autoare, uitare ce se nu ţin de specificul feminin al scrisului?
poate aşterne peste opera unui scriitor, indiferentă la sex.
Se poate obiecta că trebuie să luăm în considerare numai
Realizarea efectivă, tratamentul materialului, ca să spun ceea ce exprimă autorul în lucrare şi că asemenea elemente
aşa, suferă, însă pe alocuri. Ca şi în muzică, unde cheia de peri-textuale, ca să le zic aşa, nu ar trebui să ne preocupe.
la armură şi prima notă a simfoniei vor determina întreaga Dacă în atâtea cazuri luăm în calcul corespondenţă, artistructură, întregul flux compoziţional, şi aici influenţa aces- cole, mărturii, interviuri care dezvăluie intenţiile artistice
tui neinspirat şi conformist incipit va influenţa construc- ale unui autor de poezie, proză, dramaturgie etc. pentru a
ţia. Nu în întregime, repet, dar în câteva subtile şi… capi- interpreta şi a înţelege mai bine acele opere, de ce nu ar fi
tale aspecte, ce vor face ca teza pe care am reprodus-o mai valabil şi în cazul proiectelor care intră în sfera critici litedevreme să fie dezminţită adesea în cursul demonstraţiei. rare? În ce mă priveşte, mărturisesc faptul că, înainte de a
Mai precis, argumentaţia care însoţeşte uneori discuţia ajunge la acest text, am citit cartea, care mă punea exact
despre scriitoare este una viciată tocmai de principii de pe urmele unei astfel de atitudini de partizanat disimulate
care autoarea, adeptă declarată a unei linii echilibrate de sub cortina declaraţiilor de obiectivitate.
interpretare, obiective, departe de parti pris-uri ideologice
şi mai ales de ideologia feministă, pe care o dezavuează în
latura ei îngust-militantistă, cea care deturnează scopuri
şi interpretări, se fereşte.
Atât că, într-un interviu ulterior apariţiei lucrării, acordat Elenei Vlădăreanu în „Suplimentul de cultură“, lucrurile
nu se mai înfăţişează atât de neutre nici la nivelul intenţiilor dezvăluite: „Generaţii după generaţii de absolvente ale
Facultăţii de Litere nu-şi pun decât prin excepţie o întrebare Comentariul de faţă se va referi – tocmai din cauza dis– care mie mi se pare esenţiala: de ce la noi literatura scrisă cordanţelor pe care le-am sesizat între dorinţă şi realizare
de femei rămâne în continuare (ne place ori nu) într-o zonă – mai cu seamă la argumentaţia despre care vorbeam mai
a marginalităţii? Şi, în prelungirea acestei întrebări, în ce sus. Fără a voi să prejudiciez în vreun fel cartea, mai ales
măsură această marginalitate e justificabilă printr-un defi- că s-a înţeles, nădăjduiesc, din cele de mai sus, că personal
cit de talent şi în ce măsură printr-un deficit de „imagine», o vedeam premiată de Uniunea Scriitorilor (ca să nu mai
prin arbitrarul unor circumstanţe extraliterare?! Impre- spun că, aflându-mă în anul 2012 în juriul premiilor ASB,
sia mea e ca în România literatele – fie prozatoare (poe- am găsit, împreună cu ceilalţi juraţi, de altminteri, că, de
tele întră intr-o categorie aparte – ar fi o întreagă discu- departe, nu exista o opţiune mai potrivită).
ţie…), fie eseiste, cercetătoare ori critici literari –, chiar şi
cele din generaţia noastră, ocolesc cu un fel de stinghereală

Despre „marginalitate“
şi… alţi „demoni“

De la teză la o carte
pasionantă. Şi iar
despre marginalitate
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Mă grăbesc să spun, aşadar, de pe acum, că Fotografie de
grup cu scriitoare uitate (vă amintiţi romanul lui Heinrich
Böll Fotografie de grup cu doamnă, din 1971, şi filmul făcut
de Aleksandar Petrović după acesta, în 1977, cu Romy Schneider în rolul principal?) este o carte foarte reuşită, una dintre izbânzile criticii noastre (nu doar ale criticii tinere) din
ultimii ani, o carte a cărei lectură, vorbesc de data aceasta,
iată!, şi dintr-un unghi subiectiv, mi-a procurat nu puţine
bucurii. Am parcurs-o efectiv cu pasiune, fără să o las din
mână (dincolo de plăcerea pe care o mărturisesc întotdeauna
în lectura cărţilor de critică şi teorie), iar dacă pe parcursul acestui comentariu, ce vine după o a doua lectură, vor
interveni în continuare note critice (mă refer la sensul clasic al termenului şi nu la acela care ţine de o anume trivialitate a unor luări de poziţie din arena vieţii literare) este
pentru că, la un oarecare timp de la apariţie, mi se pare utilă
o privire mai aşezată şi, dacă mi se dă voie, o încercare de a
sugera câteva ameliorări în vederea punerii la punct a unei
noi ediţii când se va ridica problema.
Fotografie de grup cu scriitoare uitate a fost, la origine, o
teză de doctorat (cu titlul, nota bene!, Afirmarea Scriitoarei
în literatura română. Proza feminină interbelică). Dar este
scrisă „ca o carte“, fără abuzul de poncife şi clişee propriu
acestui tip de abordări, textul având, sub peniţa pricepută
a autoarei, o turnură elegantă şi integral captivantă, evitând sicitatea şi pasajele care constituie de cele mai multe
ori armătura (sau umplutura, după caz) greu de mestecat a
tezelor doctorale. A avut norocul să susţină teza, dacă am
înţeles bine, sub îndrumarea Elenei Zaharia-Filipaş, ceea ce
i-a îngăduit o libertate de stil care nu a făcut decât bine celor
mai multe dintre abordări şi, finalmente, scriiturii în sine.
Totuşi… să revenim la părţile de remediat! Chiar din
debutul cărţii discuţia se lansează cu o mică dezbatere
legată de… dicţionar. Mai precis, un mic război cu dicţionarul. Porneşte, cu alte cuvinte, înainte de orice acroşă, şi
ar fi fost destule, dacă mai era nevoie la o asemenea temă,
cu discutarea termenului de „marginalitate“ (cu paradigma
lui) şi a sensurilor cu care acesta este înregistrat în Dicţionarul Oxford, în Marele Robert, în Dicţionarul Limbii Române
(slavă Domnului măcar că nu în DEX, aşa cum am întâlnit
nu o dată în diverse lucrări de doctorat!) şi în Marele Dicţionar de Neologisme. Unul dintre clişeele îngrozitoare ce ţin
de tipicul doctoratelor, dar care într-o carte nu-şi mai are
locul decât în cazuri bine justificate. Or, aici nu se punea
problema. Cu atât mai mult cu cât pasajul respectiv se înfăţişează de la prima privire ca fiind de-a dreptul cârpit pe
frumuseţea altfel indiscutabilă a acestei cărţi.
Nu mă opresc asupra discuţiei în sine referitoare la dicţionar (deşi ar fi folositor, poate), impropriu purtate; ea ar
trebui să lipsească, spre curăţirea de zgură şi spre beneficiul
întregii construcţii. Aceasta îl induce în eroare pe cititorul
mai puţin versat şi o induce în eroare şi pe autoarea însăşi,
care, fără să-şi dea seama, cade în greşeala de a se lăsa influenţată de această apăsare pe clapa marginalităţii. Rezultă că
ar face un act de dreptate nu faţă de cele opt scriitoare, ci
faţă de literatura feminină din România, ignorată sistematic şi condamnabil de critici şi de istoricii literari, ba chiar
şi de public. Aşa încât, iată, acum s-a nimerit cineva care
pune tema pe tapet, în sfârşit. Devenită, prin forţa împrejurărilor de a fi citit, timp de zece ani, mai tot ce era de citit
în materie, având şi avantajul unei foarte bune înţelegeri a
fenomenului în contextul lui, evident că nu asta şi-a dorit,
dar asta a rezultat, adică o pledoarie de pe poziţii care contrazic principiul obiectivităţii. Chiar dacă readuce în dis-
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cuţie autoare de raftul doi (Bianca Burţa-Cernat subliniază
adesea, pe parcurs, această caracteristică a literaturii scriitoarelor din Fotografie…), asta nu înseamnă decât că ele
au fost oarecum (oarecum, repet, dacă le avem în vedere
în bloc, în integralitatea listei propuse) ignorate tocmai
pentru că nu fac parte din ceea ce s-a numit canon literar.
Cât despre inferenţa că această marginalizare s-ar fi
făcut din obtuzitate, din misoginism şi alte acuze ce mai
pot fi aduse criticilor şi istoricilor literari, dacă am lua de
bun acest clişeu al dării la o parte, ea nu se susţine tocmai
prin concluzia că nici una dintre cele opt nu intră, nici chiar
la finele demonstraţiei de câteva sute de pagini, pe raftul
întâi, dar, mai mult decât atât, chiar prin faptele literare pe
care autoarea – istoric literar serios şi sagace – le aduce în
sprijin pentru a arăta, din când în când, ce nedrepţi au fost
contemporanii cu ele.
„Contestată sau întâmpinată cu simpatie, curtoazie ori
doar curiozitate, „literatura feminină“ – cu provocările sale
şi cu presupusa-i specificitate în jurul căreia critica interbelică a glosat obsesiv – devine, între cele două războaie,
nu ezit să subliniez acest lucru, una dintre temele importante ale dezbaterilor din câmpul literar.“ scrie autoarea
şi, dacă această carte ar fi una insuficient documentată şi
mediocru scrisă, şi-ar submina negreşit, fără să vrea, propriul demers. Să fiu mai precis! Cum cred că s-a dedus deja
din cele aduse în discuţie până acum, şi din comentariile
mele, şi din pasajele preluate din cartea Biancăi Burţa-Cernat, una este literatura feminină şi alta literatura scrisă de
femei. Cea de-a doua se încadrează în definiţia extensivă
pe care am citat-o mai înainte, anume aceea care apreciază că valoarea estetică este cea care contează, indiferent
de notele care ţin de feminitatea sau masculinitatea autorului. În acest sens (mă menţin şi eu în limitele prozei, aşa
cum face şi Bianca Burţa-Cernat), Wirginia Woolf, Hortensia Papadat-Bengescu sau Elif Shafak sunt scriitoare pur şi
simplu. Şi încă mari scriitoare! Pe când nenumărate romanciere, autoare de romane şi de povestiri sentimentale, precum Prinţesa de Clèves, Pearl S. Buck, Mary Webb, Shirley Ann Grau, Sandra Brown, Barbara Taylor Bradford sunt
autoare de literatură feminină. Adică, în majoritatea cazurilor, de ceea ce critica anglo-saxonă numeşte mass-market women’s romance (Martin Hipsky, Modernism and the
Women’s Popular Romance in Britain, 1885-1925) Există
şi zone în care domeniul este ilustrat către limita lui de
sus, altfel zis, către atingerea sau interferenţa cu literatura
„mare“. Jane Austen este, paradoxal şi nu tocmai, o mare scriitoare de… literatură feminină. Dar Jane Austen şi surorile
Brontë, de pildă, merită o discuţie aparte, clasicizarea lor,
pe drept cuvânt, obligând la o analiză cu instrumente mai
puţin convenţionale (în sensul că mai puţin uzuale în praxisul criticii şi al teoriei) pentru a explica acest mecanism
ce pare ceva mai greu de descifrat.

Faptele şi interpretarea

Pe urmă, critica interbelică glosând „obsesiv“, cum scrie
autoarea, pe tema literaturii feminine (dar şi scrisă de femei,
precizez eu) se mai poate vorbi de o „marginalizare“?! Dacă
ar fi să luăm aminte numai de câte ori Bianca Burţa-Cernat
citează interviuri cu scriitoarele de care se ocupă apărute
în epocă, în nici unul (cel puţin aşa cum rezultă din pasajele reproduse sau numai invocate) nu este vorba decât de
un tratament egal cu acela al celorlalţi scriitori care sunt
bărbaţi. „Interviu cu domnişoara X despre noul roman“,
HYPERION

111

„Noua carte a domnişoarei sau doamnei Y“ ori „Cu scriitoarea Z despre noul d-sale roman“ sunt titluri reperabile
cu numele exacte în ziarele vremii şi nici unul nu denotă
vreo discriminare, aşa cum, din loc în loc, lasă să se înţeleagă autoarea.
Care merge, parcă fără voie, repet, deşi…, până într-acolo
încât unele fapte sunt interpretate contrar realităţii lor,
numai pentru a se integra logicii acestei chei a marginalizării, ce reapare ritmic pentru a contrazice pagini întregi de
analiză obiectivă. De pildă, la pagina 15, o notă care reproduce un pasaj din cartea lui Paul Emil Miclescu, Din Bucureştiul trăsurilor cu cai. Povestiri desuete, referitor la „ambiţiile literare şi mondene ale „Elencuţei“ Văcărescu“ [notaţi,
vă rog, „ambiţiile literare şi mondene“, expresia, cum se
poate vedea, nu-mi aparţine, n.m., R.V.] este introdusă cu
următorul comentariu: „Nu numai pentru domnii misogini, dar chiar şi pentru doamnele din lumea bună ocupaţiile scriitoriceşti ale unei femei însemnau „fumuri şi gărgăuni»“. După care urmează zisele fapte: „Mama se împăca
greu cu felul ei [al Elenei Văcărescu] de a avea fumuri şi gărgăuni (…), de a se vedea mare poetă. Încununată cu lauri,
aplaudată, ovaţionată, atribuind şi ea, la rându-i, distincţii,
cununi, lauri de palmier tinerelor talente şi geniilor lirice ale
viitorului. Mama zeflemisea şi parodia primele ei încercări
de versificare, pe care le socotea la nivel de răvaşe de plăcintă…, dar pe „Elencuţa“ nimic n-o descuraja. Mai târziu
se ambiţionase să-şi recite odele ei în public şi să ţină conferinţa la Paris, la „Université des Annales», cenaclu patronat de Yvonne Sarcey (…). Primele ei întâlniri cu publicul
au fost dezastruoase“.
Dacă primele ieşiri în public au fost dezastruoase, în
condiţiile în care Elena Văcărescu nu părea să fie o timidă
şi o împiedicată, ci dimpotrivă, o fată plină de aplomb şi
de încredere în sine, atunci de vină trebuie să fi fost numai
şi numai calitatea producţiilor literare ale începutului. Iar
mama (Eufrosina, născută Fălcoianu, pentru conformitate) de bună seamă că avea instrucţie şi gust dacă aprecia
cu atâta exactitate (pe care o putem intui foarte bine din
această relatare) rezultatele propensiunilor fiicei, dornică nu
doar de afirmare poetică, vezi bine, ci de a se afişa în poziţii de mare preoteasă a Artelor. Decalajul dintre dorinţă şi
putinţă o amuza sau o irita pe mamă, şi nu faptul că fiica
ei scria. De unde şi până unde misoginism şi alte asemenea în acest caz? (Despre atitudinea femeilor faţă de alte
femei în condiţii de păstrare a unor tradiţii şi cutume constrângătoare în diferite culturi nu e rostul acestor rânduri
să detalieze, mai ales că nu se arată defel a fi vorba despre
o asemenea împrejurare.). Dar dacă nici societatea literatelor pariziene, patronată de o doamnă, nu prizase apariţiile dintâi ale viitoarei academiciene (prima femeie primită
în Academia Română, 1925), asta trebuie să ne spună neapărat ceva despre nivelul literar al acelor producţii supuse
atenţiei (menţionez, însă, că aici dicţionarul nu concordă
cu această mărturie, Elenea Văcărescu fiind acolo prezentată drept una dintre întemeietoarele acelei Université des
Annales.
Cât despre scriitorii şi criticii „misogini“ ai patriarhalei
Românii, şi aici lucrurile se cer cernute cu mai multă grijă.
Autoarea citează o opinie a lui Ibrăileanu, sceptic faţă de
posibilitatea unei femei de a scrie literatură adevărată, dar
aici, după cum mi se pare că rezultă, nu e vorba de o respingere a priori, ci de experienţa mentorului „Vieţii româneşti“, altminteri, deschis la a publica orice se va fi ivit valabil de sub pana unei autoare.
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Ibrăileanu pleda, de fapt, cu o stângăcie care era a unui
conservator (în sens larg, nu partinic) purtând amprenta
unor limite ale societăţii şi ale unei gândiri a epocii sale,
împotriva masculinizării femeii (aşa cum unii nu se dau în
vânt după civilizaţia unisex de azi), chiar şi pe calea unei literaturi care să semene cu aceea a bărbaţilor, în care el vedea
elementul agresiv. Pentru aceasta o uimeşte pe autoare ceea
ce ei îi pare o schimbare radicală de poziţie atunci când, zece
ani mai târziu după ce susţinuse că nu vede cu ochi buni
o poezie de dragoste în care autoarea ar cerşi iubirea unui
bărbat ori ar cânta „barba „ebenină“ a iubitului“ sau „talia
lui viguroasă“, în 1919, aparent promovează contrariul. Era
dreptul lui să apere o poziţie a păstrării rolurilor în privinţa
caracteristicilor scrisului, dar nu cred că trebuie să confundăm această opinie, ce ţine de estetică, cel puţin aşa văd eu
lucrurile în acest caz, cu aceea a acceptării exploatării sau
desconsiderării femeii. Dacă Adela ar fi un roman „macho“,
aş mai zice, dar cum nu e deloc aşa…
Să o luăm puţin mai de departe! Scriitoare au existat
încă din Antichitate, trecând prin Evul Mediu şi Renaştere.
Apariţia lor a fost mai mult un accident, în condiţiile în care
rolul şi statusul femeii în respectivele societăţi era prestabilit şi avea alte coordonate decât cele ale „ocupaţiunilor mintale“, ca să preiau o expresie celebră. Dar, odată ce o femeie
instruită şi cultivată lua pana în mână, aproape nimic nu-i
mai stânjenea îndeplinirea vocaţiei (măcar că publica sub
pseudonim, pentru a-şi dezvălui, o dată acceptată opera,
odată succesul vizibil, adevărata identitate). Dacă în critica şi în istoriografia occidentală (nu am în vedere studiile feministe, aşa-numitele studii „de gen“) se discută despre scriitoarele care au precedat epoca modernă, asta se
face mai ales (a se vedea, spre pildă, Lanyer, A Renaissance
Woman Poet, de Susanne Woods; este vorba de Aemilia
Lanyer, 1569-1645) din perspectiva profesionalismului în
materie, mai precis, aceea a traiului din scrisul literar, chestiune care, din păcate, în privinţa literaturi române, cu vreo
câteva excepţii, nu se pune, nici în ceea ce-i priveşte pe scriitori, nici în ceea ce le priveşte pe scriitoare, ieri, ca şi azi).
Nu vreau sa induc, pe de altă parte, nici o imagine falsă,
la rândul meu. E adevărat că multă vreme publicul cel mai
important al scriitorilor a fost cel feminin, în special cel
al micii burghezii. În America (Statele Unite) secolului al
XIX-lea, mulţi bărbaţi nu vedeau cu ochi buni această petrecere a timpul în compania cărţilor care – vezi, Doamne! –
le-ar fi stricat mintea şi le-ar fi îndepărtat de la conduita cuvenită unei mame de familie, unei soţii credincioase şi supuse
şi aşa mai departe (influenţa iluministă nu e de neglijat, în
condiţiile în care aceşti soţi erau de multe ori mari proprietari, stăpâni de sclavi). S-a mers până într-acolo încât, la
un moment dat, cineva a vrut chiar să iniţieze o lege care să
interzică femeilor lectura romanelor şi a versurilor. La noi,
este ştiut că, de pildă, Eminescu a fost foarte citit, cunoscut şi apreciat de către femeile Iaşiului.
Pentru că, judecând la modul de viaţă şi la felul în care
funcţiona societatea în acea epocă, la distribuţia rolurilor în
privinţa economiei generale şi a aceleia domestice a marii
şi micii burghezii, a comercianţilor, ele aveau timp de lectură, în primul rând. Dar, întorcându-ne în acest spaţiu al
nostru, cu ce are el caracteristic, unde femeia s-a bucurat
mereu de o poziţie în care i s-a acordat mult respect şi consideraţie (nu intră aici, evident, acele familii de jos, în care
femeia era şi uneori mai este şi azi, din nenorocire, considerată o roabă, suferă umilinţe şi este victima violenţei conjugale, ci la lumea care ar putea să facă obiectul unei investi-

ReLecturi

gaţii în ceea ce ţine de educaţie şi de lectură. Implicit, şi de
scris). Şi, dacă îmi daţi voie, şi acum, procentul celor care
citesc în timpul unei călătorii cu trenul sau cu vreun mijloc de transport public urban, este evident mult în favoarea femeilor, cu deosebire a celor tinere.
Unde e timp de lectură, e timp şi de scris. Dar dacă proporţia afirmărilor sau încercărilor feminine în materie nu a
fost superioară celei masculine nu a fost cumva pentru că, în
general, femeile nu şi-au dorit asta? Cred că prea adesea se
dă vina exclusiv pe mentalităţi şi pe condiţiile de oprimare
la care femeile au fost supuse pentru această disproporţionalitate a reprezentării feminin/masculin în aria scrisului
literar. Chiar Bianca Burţa-Cernat cade în capcana acestui
clişeu, emiţând o teorie în dezacord cu realitatea cu privire
la afirmarea femeilor scriitoare în orânduirea socialistă de
la noi. Ratarea de care ea vorbeşte cu obstinaţie, pusă tot
timpul pe seama condiţiilor exterioare, poate că le priveşte
pe cele opt autoare discutate, aşa cum susţine, deşi argumentele o contrazic dacă le extindem la toate numele din
listă, dar să nu ştie de autoritatea şi de puterea efectivă de
care sau bucurat în anii respectivi Maria Banuş, Veronica
Porumbacu, Nina Cassian sau alte scriitoare intrate în manualele vremii, plătite cu onorarii regeşti la reviste şi la edituri?

Clişee, prejudecăţi,
unghiuri de vedere
Conştientă de pericolul pe care îl aduce insolitarea, decu-

parea doar a unei „fotografii de grup“ din fenomenul, totuşi
complex, al literaturii române – numai dacă luăm exemplul grupării a vreo cincizeci de scriitoare în jurul Adelei
Xenopol, autoare „a unor romane istorice naive“, cu ocazia înfiinţării unei Societăţi a Scriitoarelor Române, în 1925,
dar e de presupus că existau mai multe femei cu pretenţii
de scriitoare la acel moment –, Bianca Burţa-Cernat trasează şi liniile unui tablou mai larg, inventariind sau zăbovind puţin mai mult asupra unor personalităţi ale scrisului feminin în perioada dinainte de anul 1900 până la Primul Război Mondial, continuând cu cea interbelică. Face,
prin aceasta, şi un act de restituire şi chiar de dreptate istorică, pe lângă necesarele incursiuni în istoria literară, amintind despre meritele literare sau legate de angajarea socială şi culturală ale Constanţei Dunca-Schiau, Maria Flechtenmacher (n. Mavrodin), Emilia Lungu, Sofia Nădejde,
Constanţa Hodoş, Smaranda Gheorghiu/Gârbea (Maica
Smara), Bucura Dumbravă, Elena Farago, Alice Călugăru şi
încă multe alte nume, pur şi simplu necunoscute azi, inserate în materia cărţii împreună cu mici liste bibliografice
comentate uneori. Cu toate precauţiile şi cu tot ancadramentul care le include pe celelalte scriitoare, scrisul pasionat al autoarei creează, la un moment dat, chiar pentru
cititorul mai puţin sensibil la asemenea discrete şi nevinovate „manipulări“ (neintenţionate), sentimentul că scrisul
feminin în literatura română s-ar sprijină aproape exclusiv
pe autoarele care constituie motivul acestei cărţi.
„În prim-planul cărţii se află opt individualităţi ale scrisului feminin interbelic […] privite ca „personaje“ într-un
scenariu (micromonografic) al „afirmării“ în literatură“,
anunţă Bianca Burţa-Cernat în capitolul introductiv. De
ce trebuia să fie privite ca personaje într-un scenariu cele
opt scriitoare? O astfel de prismă nu va face decât să modifice poziţionarea respectivelor. Să ni le imaginăm sau să le
vedem în altă parte, iar ele să se afle ceva mai încolo. Con-
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tinuă autoarea: „am numit cele opt studii de caz [clişeu de
lucrare universitară, desigur bun într-o paradigmă a învăţământului de acest fel, rebarbativ în cărţi serioase, adevărate, de critică literară, n.m., R.V.] „biografii ale unor eşecuri
exemplare». De ce eşecuri? Ce ne îndreptăţeşte – în afara
modelor circulante în mediile studiilor de gen – să considerăm că autoarele respective au „ratat“, cum repetă consecvent autoarea pe tot parcursul cărţii? Cred că au făcut
ce au vrut, cum au putut, fără să îşi propună vreuna să ia
Pemiul Nobel pentru literatură. Au avut succes de critică,
au fost citite în perioada respectivă, ba şi după aceea, unele
dintre ale, dacă ar fi să ne gândim la succesul pe care şi azi
îl are Pânza de păianjen a Cellei Serghi.
Nu reproduc discursul în care argumente logice se împletesc cu acelea preluate din setul de idei de-a gata ale mediului criticii universitare de azi. Oricine e interesat de mai mult,
va putea să îl găsească în volum. Va vedea, cu această ocazie, că Bianca Burţa-Cernat face eforturi mari să se lepede
de asemenea grile de lectură şi de interpretare pe care singură şi le-a asumat, determinată fiind de contextul în care
s-a pregătit şi se mişcă. Nu voi mai reveni, dar clişee ale
acestui tip de critică practicat azi sunt de identificat în cel
puţin câteva locuri în carte: „negociere“, „dezvrăjire“, „studiu de caz“, „minimalism“, „afirmare identitară“, „desant“
(impropriu aici şi puţin ridicol), „ieşire din ghetou“ (să fim
serioşi, dacă nu ştim despre libertinajul societăţii bucureştene interbelice, măcar să luăm aminte la jurnalul lui Sebastian, dar cel mai bine ar fi să identifice elementele în propria
carte), plus obositoarea întrebuinţare a unei bare de separaţie la „şi/sau“, în locul manevrării corespunzătoare a particulelor copulative, tipică limbajului „preţios“ al unei formaţii corporatist-administrative etc. După cum nu reproduc
nici pasajul în care Paul Zarifopol se arată entuziasmat de
capitolele pe care le citeşte dintr-un roman al Constanţei
Marino-Moscu (Amintirile Caterinei State), pentru că aş fi
nevoit să îl descos pe un spaţiu prea amplu şi prea îndepărtat
de literatură, ceea ce ar devia mult firul rândurilor de faţă.
Deşi îşi propune să demoleze o serie de prejudecăţi legate
de felul în care trebuie privit scrisul feminin, de viziunea
asupra femeii şi a rolului ei în societate, de relaţiile acesteia
cu arta, cu creaţia, în general, autoarea încă nu s-a eliberat
de propriile sentimentalisme. Când Eugen Ionescu „manifestă o suspiciune de principiu faţă de vocaţia creatoare a
femeii“, angajându-se într-o polemică aprigă cu bătăioasa
Lucia Demetrius, autoarea îl gratulează doar cu… „simpaticul coleg de generaţie“. Cât despre limbajul de-a dreptul
contondent al Luciei Demetrius „pus în valoare“ în această
dispută, nu face, am impresia, decât să se mire, laolaltă cu
unii dintre contemporanii evenimentelor, că o fiinţă aşa de
fragilă e capabilă de asemenea durităţi. A privi fără preconcepţii înseamnă a admite că şi femeile, şi bărbaţii, aproape
în egală măsură, sunt în stare de a întrebuinţa expresii dintre cele mai puţin reproductibile, ca să nu zic mai rău.

O lectură care îmbogăţeşte

Dincolo de aceste observaţii pe care le-am avansat şi pe
care le opresc aici, deşi ar mai fi destule de discutat, Fotografie de grup cu scriitoare uitate este un veritabil festin
de istorie literară care, dacă facem abstracţie de „nevinovatele“, falacioasele ideologizări, este una dintre acele lecturi care îmbogăţesc. Cu o minuţie admirabilă, autoarea
identifică miraculos surse în publicaţiile interbelice sau de
după război, culege argumente din prefeţe şi note la difeHYPERION
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rite ediţii ale operelor la care face referire (pentru Sorana
Gurian nu există decât ediţiile princeps, aşa că meritul este
cu atât mai mare).
Idila discretă între Ioana Postelnicu şi Eugen Lovinescu,
rivalitatea erotică pe lângă maestru dintre „Popea“ (I. Postelnicu) şi Cella Serghi, aventura legionară a Anişoarei
Odeanu, afacerile de spionaj ale Soranei Gurian, atmosfera
de la Cenaclul „Sburătorul“, cu micile conflicte pentru ierarhie, cu bârfele şi maliţiile de cucoane (chiar dacă scriitoare!), biografii, ridicări de la o poziţie socială măruntă la
una privilegiată, tribulaţii, trădări, plagiatul grosolan (ca
manieră, prin însuşirea efectivă a manuscrisului original
în franceză şi semnarea unei versiuni româneşti, Mariana
Vidraşcu) al lui Sadoveanu (ajutat de cumnata sa, Izabela) la
romanul Constanţei Marino-Moscu À travers a vie, aventurile Soranei Gurian (Sara Gurfinckel) în vecinătatea agenturilor de spionaj germane în România şi apoi emigraţia,
cu mistificările biografice aferente, toate formează, practic, un fel de culegere de nuvele care le are ca eroine pe cele
opt scriitoare. Când spun culegere de nuvele aş dori să se
înţeleagă talentul Biancăi Burţa-Cenat de a spune poveşti,
menţinându-se, în acelaşi timp, în aria istoriei literare şi a
judecăţii critice. Cineva vorbea despre scriitura albă, neutră
a autoarei, dar cartea aceasta, deşi armată şi cu elemente
de teorie (nu mai mult decât e necesar; e de apreciat că
introducerea nu face inventare lungi şi indigeste ale unor
cărţi şi autori cu idei mai mult sau mai puţin referitoare la
temă, aşa cum se întâmplă îndeobşte), de critică analitică
şi de istoriografie bine documentată, se remarcă tocmai
printr-un stil care este în acelaşi timp închinat în cea mai
mare parte obiectivităţii (ca principiu, pentru că unele omisiuni sau, cum am văzut, aduceri către temă nu sunt cele
mai fericite), dar servind şi cauza unui scris alert, captivant.
Ca metodă, autoarele menţionate, dar nu numai ele,
beneficiază de schiţarea unui parcurs biografic, apoi de
reconstituirea împrejurărilor debutului, de reacţiile la lectura în cenaclu, la apariţia în foileton a bucăţilor literare
respective sau a volumelor. Un spaţiu important este acordat
prezentării şi analizei acestei literaturi, în datele ei esenţiale,
cu plonjeuri în substanţa cărţilor atunci când se impune,
pentru a arăta mai bine individualitatea autoarelor în contextul literaturii interbelice româneşti şi europene. Pasajele
analitice surprind atât de bine şi de meşteşugit specificul
şi sensurile cărţilor, stilul şi dezvoltările epice ori descriptive, încât, dacă autoarea nu ar menţiona din când în când,
şi cu extrase din texte, că în cele mai multe cazuri avem
de-a face doar cu literatură pe care aş numi-o fără fasoane
de consum, lesne s-ar putea atribui, pe baza acestui tratament, scriitoarelor „uitate“ nimbul unor autoare de prim
rang ale literaturii noastre.
Bianca Burţa-Cernat se vede clar că s-a îndrăgostit de
subiectul său, aşa cum se întâmplă mai întotdeauna, dar
e conştientă permanent de faptul că aceasta e o sabie cu
două tăişuri, ceea ce o face, lucidă, să tempereze, din timp
în timp, elanul cititorului sedus la rândul lui. Nu am întâlnit,
în ce mă priveşte, până acum, nici un autor care să fie atât
de atent şi de consecvent în a chema la păstrarea măsurii,
în aşa fel încât să nu devină victima propriului talent, iar
lectorul să nu rămână cu o imagine deformată a subiectului. Asta, desigur, că intră în contradicţie cu scăpările pe
care le-am discutat, dar în cele mai multe cazuri reuşeşte
să le contrabalanseze cu o relativă eficacitate. Este elementul care face ca micile erori de concepţie sau de evaluare a
unor detalii bio-bibliografice de genul celor pe care le-am
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semnalat – sper, încă o dată, ca aceasta să nu fie considerat nici un gest excesiv din partea celui care scrie rândurile de faţă, nici vreo încercare de a diminua în vreun fel
valoarea şi interesul acestei cărţi –, ca şi inducerea unei
anumite mistici a scriitoarei (scrisă în câteva rânduri neapărat cu „S“ mare, cum a fost şi în varianta iniţială a tezei,
ceea ce ţine de un fel de Gemütlichkeit de literatură cenaclieră), să se estompeze atunci când luăm în calcul construcţia în ansamblu.
Construcţie în care îşi găseşte locul şi un capitol dedicat scriitoarelor de la revista „Viaţa românească“, unul celor
de la cenaclul „Sburătorul“, altul special consacrat Hortensiei Papadat-Bengescu. Pentru că vorbim de autoarea Concertului din muzică de Bach, mi se pare, mai ales în cazul
celorlalte scriitoare tratate, că se caută motivaţia angajării
în literatură într-un complex de inferioritate cel mai adesea, în dorinţa de a se aranja social (nu mai caut formulările cu pricina, dar ele se pot identifica în textul cărţii).
Tocmai cazul Hortensiei Papadat-Bengescu ar trebui să îi
spună Biancăi Burţa-Cernat că adlerianismul acesta nu e
întotdeauna aplicabil, că e vorba, de cele mai multe ori, de
exprimarea unei vocaţii. Trasând drumul greu al extragerii Hortensiei Papadat-Bengescu de la obligaţiile familiale
pentru a se dedica şi scrisului, concluzia care se impune
ar fi mai curând aceea că fiecare persoană îşi caută drumul
spre autorealizare. Este evident, din mărturisirile epistolare cu deosebire, dar şi din însăşi evoluţia acestei scriitoare,
că avem de-a face cu o vocaţie ce se manifestă ferm, neabătut, aproape la fel de tiranic precum oricare altă necesitate dintre cele aflate mai la baza „Piramidei lui Maslow“.
Când experienţa de viaţă a autoarei se va îmbogăţi, când
şi lecturile vor merge către alte şi alte orizonturi şi descoperiri legate de vastul univers care este fiinţa umană, probabil că va înţelege că afirmarea unei vocaţii precum cea a
scrisului poate să pună probleme şi să impună lupta pentru
împlinirea ei şi pentru un scriitor, la fel de bine ca pentru o
scriitoare. În anumite cazuri (în afară de maternitate, dar şi
creşterea copiilor solicită, azi, în societăţile civilizate, altfel
bărbaţii decât se întâmpla înainte), familia, mediul, slujba
pot fi factori la fel de tiranici şi pentru unii, şi pentru alţii.
Prin urmare, autoarea îşi depăşeşte planul enunţat în
capitolul introductiv, nu numai scriitoarele din „fotografia de grup“ îşi au locul, ci şi alte nume, importante pentru
o istorie completă a literaturii române. Bianca Burţa-Cernat a asigurat, cu această carte, o imagine mult mai complexă şi mai aproape de adevăr a literaturii interbelice decât
cea de până acum. Important este nu numai inventarul de
nume şi de opere pe care l-a pus sau l-a repus în discuţie
cu inteligenţă şi cu certe calităţi de critic de analiză, dar şi
de istoric literar, ci şi faptul că de data aceasta se impune,
nădăjduiesc, un cadrul ideatic mult mai aproape de obiectivitate, corect, potrivit căruia această literatură a autoarelor
să fie asimilată în cadrul mare al istoriei literaturii române.
Simultan istorie literară analitică şi istorie de mentalităţi,
document şi poveste biografică bine, măiestrit depănată
(„am intenţionat să utilizez narativizarea discursului critic
ca procedeu consecvent“, spune în interviul luat de Elena
Vlădăreanu, amintit aici), Fotografie de grup cu scriitoare
uitate va putea deveni, la o eventuală viitoare ediţie, cu
condiţia rezolvării contradictorialităţilor implicate în text
şi în maniera de abordare a unor subiecte, cu alte cuvinte,
cu o deplină atenţie pentru consecvenţa logică a discursului, o carte impecabil articulată.
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1.4. Imperiul funcţionarilor şi
„pătura superpusă“ eminesciană
Motto:
„Nu vă prefaceţi a vă supăra pe ceea ce zicem, supăraţi-vă mai bine pe ceea ce se întâmplă, pe realitate…“
Mihai Eminescu

I

Imperiul austro-ungar a constituit, prin voinţa şi modul lui de
a funcţiona, un imperiu al funcţionarilor. Nimic n-a fost mai
bine organizat decât „corsetele“ fabricate ale unui sistem rigid.
Acest sistem funcţionăresc, impus, admirat şi imitat în întreaga
Europă, va deveni piatra de moară a imperiului însuşi. Legaţi între ei prin reguli stricte, impuse de angrenajul statal – cel care
îi plătea din munca proletariatului şi a ţărănimii –, funcţionarii
nu făceau altceva decât să consume pe seama celor care înfăptuiau muncă productivă.
La început, sistemul a funcţionat, căci bugetul statului nu
era – în percepţia generală – decât un burduf de bani (cosideraţi ai nimănui), din care funcţionărimea se putea înfrupta, fără
ca fenomenul să creeze convulsii, întrucât se dădea senzaţia că
punga statului este fără de sfârşit. Rolul primordial al funcţionărimii consta în susţinerea stabilităţii şi siguranţei mişcării rotiţelor statului, care, în fapt, asigura liniştea conducătorilor. Pe
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măsură, însă, ce rândurile acesteia se îngroşau tot mai mult, ea
s-a dovedit a fi o povară atât de
mare, încât cei care produceau
efectiv au început să se revolte,
până când au reuşit să răstoarne
un sistem care părea infailibil şi
care fusese construit cu atâta migală.
Ceea ce a fost gândit iniţial în ideea „de a extinde uniformitatea imperiului, occidentalizând popoarele ne-germanice, înregimentându-i pe toţi, pretinzându-le supunurea faţă de edictele coroanei“ (Johnston, 2000, p. 57), s-a extins cu repeziciune,
cuprinzând întregul imperiu. Birocraţia – creaţia Mariei Tereza
şi a lui Joseph al II-lea – s-a sedimentat în colţurile cele mai îndepărtate ale vieţii cotidiene imeriale. Pentru a crea impresia
uniformităţii, vulturul bicefal era prezent în stemele instituţiilor
imperiale de la gară şi poştă până la tribunale, aşa încât, „în Bucovina, la fel ca la Viena, funcţionarii gărilor purtau aceeaşi uniformă albastru închis şi foloseau acelaşi clopoţel. În fapt, prin
instrumentarea şi impunerea legilor Parlamentului, se asigurau
regulile care guvernau întregul imperiu“ (Johnston, 2000, p. 57).
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Cu toate acestea, „birocraţia era mai curând temută decât
admirată în ciuda pretenţiei că asigura securitatea cetăţenilor“
(Johnston, 2000, p. 57). Ea prolifera continuu, adăugând la rangurile tradiţionale, alte titluri de demnitate funcţionărească,
unei întregi clase în expansiune. Pentru a li se da anvergura şi
credibilitatea cuvenite, împăratul Franz Josef însuşi îşi exercita
dreptul de veto în cazul tuturor numirilor funcţionăreşti. Toată
armata de oameni, care se lăuda cu imparţialitatea şi corectitudinea ei era, în fapt, povara visteriei statului, căci odată angajaţi,
aceşti oameni avansau constant la un anume interval de timp,
intrând într-o rutină în care nici cea mai mică fărâmă de inventivitate nu se întrezărea.
Era în obiceiul timpului ca mare parte din economiştii şi juriştii marilor universităţi ai imperiului să deţină cariere duble.
Cu toate „inovaţiile“ lor, aceştia n-au reuşit să stopeze inerţia birocratică în favoarea unui progres real. Cauza perpetuării unei
astfel de situaţii a constat în secretomania guvernanţilor, astfel
încât, stereotipia funcţionărească dusă la paroxism trebuia să
aibă o contrapondere venită chiar din interiorul său, constând
într-un număr de deputaţi cuajoşi, pe care, din fericire, Parlamentul vienez i-a avut.
Prin urmare, curentul împotriva acestor reguli a pornit ca
un tăvălug. Aşa s-a ajuns la situaţia ca înainte de 1914, clasa de
mijloc să fie cea care va avea de suferit de pe urma „tărăgănelilor funcţionărimii, al cărei motto era „Noi putem aştepta»“
(Johnston, 2000, p. 60). Situaţia a ajuns la absurd, căci numai „la
Viena, douăzeci şi şapte de funcţionari se ocupau de achitarea
fiecărei taxe“ (Johnston, 2000, p. 60). Aşa a ajuns celebru cazul
unui dispecer de teren judecat pentru neglijenţă, atunci când
avocatul său a declarat în proces că: „regulamentul, de a cărui
nerespectare este acuzat clientul meu, se află în aceste treizeci
de volume“ (Johnston, 2000, p. 60). Ciubucul – de la gardianul închisorii şi până la funcţionarul obişnuit – era la ordinea
zilei. Jurnaliştii înşişi practicau şantajul, obţinând informaţii de
la înalţii funcţionari, care la rândul lor primeau ciubucuri. Aşa
a apărut cenzura presei, care primea notificări de la poliţie asupra aspectelor care nu trebuiau tratate în ziare.
Nici cărţile nu scăpau de această… povară. Volumul lui
Hermann Bahr, intitulat „Wien“, n-a putut să apară din simplul
motiv că primarul Vienei l-a considerat insuficient de laudativ
la adresa oraşului pe care îl conducea. Chiar şi satirele erau cenzurate, căci şeful Biroului Presei de Război (un anume Kraus),
spunea că merită din plin să fie schimbate, dacă cenzorul poate
să le înţeleagă.
Aparatul funcţionăresc vienez devenise atât de stagnant
încât multe procese s-au amânat până la căderea imperiului.
Funcţionarii impenetrabili şi absurzi ai lui Kafka nu erau altceva decât transfigurarea artistică a unei stări de fapt, căci aceştia
erau realmente luaţi din structura omogenă a societăţii. Aşa s-a
ajuns la situaţia în care, deşi „în exterior, apăreau ca un bastion
al unităţii şi ordinii, funcţionarii austrieci au comis gafă după
gafă, fapt care, în cele din urmă, avea să ducă la declanşarea catastrofei în întreaga Europă“ (Johnston, 2000, p. 62).
Alături de funcţionărime, armata asigura controlul graniţelor imperiului, ţintind la diminuarea conflictelor dintre amalgamul de naţionalităţi. Omniprezentă, ea era – în ciuda recordurilor de dezastre şi pierderi –, cea mai populară armată a Europei, bucurându-se mai degrabă de imaginea sa estetică, nu de
victorii în bătălii. Cu alte cuvinte, armata era admirată mai degrabă în timp de pace decât în timp de război, atât pentru ceremonialurile practicate, cât şi pentru uniformele viu colorate.
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În ciuda aparenţelor, aceasta era într-o continuă criză internă. Aflată într-o inerţie paralelă cu cea funcţionărească, în
armată se perpetuau aceleaşi reguli nefireşti, care au dus la
nemulţumirea tot mai crescândă a militarilor de carieră, fapt
tradus prin obişnuinţa ca arhiducii – spre exemplu – să deţină
funcţiile militare cele mai înalte. Existau, însă, şi alte inconveniente provenite din aceleaşi cutume funcţionăreşti impuse de
curtea vieneză, aşa cum ar fi acea stupidă barieră lingvistică a
celor câteva zeci de comenzi obligatorii date în limba germană.
Deşi o situaţie greu de acceptat astăzi, nici un ofiţer neamţ care
comanda trupe slave sau maghiare (peste 80% dintre ei) nu ştia
limba trupelor pe care le comanda, iar obigativitatea însuşirii
celorlalţi a comenzilor date în limba germană, era stupidă, formală şi absurdă.
Codul onoarei, numit de Schopenhauer pe bună dreptate,
„un cod pentru imbecili“, era obsesia tuturor ofiţerilor. S-a ajuns
până acolo încât ofiţerul care refuza provocarea la duel îşi pierdea livretul militar. Evident că într-o asemenea stare de degringoladă armata îşi pierdea pe zi ce trece adevăratul ei rol.
Biserica, la rândul ei, a constituit un alt mijloc prin care se
despuia statul de bani, căci el plătea preoţii pentru a face educaţie religioasă în şcoli, iar din 1781, tot statul îi plătea pe cei
care înregistrau căsătoriile, naşterile şi decesele. În biserică mai
ales, existau legi şi cutume stricte; preoţii parohiali erau numiţi
de autoritatea laică locală, iar episcopii de împăratul însuşi.
Aceştia din urmă trebuiau să fie confirmaţi de autoritatea supremă a Sfântului Scaun.
Gustul teribil pentru ceremonialuri era în concurenţă cu cel
militar, aşa încât Julius Braunthal îl descrie în toată splendoarea şi amănunţimea sa, spre deliciul vienezilor: „procesiunea era
deschisă de trupele imperiale în uniformă de luptă, de parcă
ar fi trebuit să facă loc reprezentanţilor Bisericii care le urmau.
În spatele trupelor veneau pe jos călugări din ordinele capucinilor, dominicanilor, franciscanilor, augustinienilor, şi călugăriţe
carmelite recitând rosariul; în urma lor mergeau tinere şi tineri
îmbrăcaţi în alb, purtând o pădure de steaguri colorate şi pancarte cu picturi votive şi imagini sacrale; după ei veneau coriştii şi coristele cântând litania; în urma acestora mergeau înalţii
prelaţi şi diaconi ai Bisericii, înveşmântaţi în purpură şi hermină, episcopii cu cârja episcopală; în fine, cardinalul-arhiepiscop
cu mitra, purtând sacrele odoare, mergea sub un baldachin, înconjurat de corul de copii cădelniţând. Apoi venea împăratul,
cu capul descoperit, flancat de Garda Spaniolă cu halebarde; în
spatele lui mergeau Curtea imperială, nobilimea şi genaralii şi,
la urmă de tot, trupele imperiale în uniformă de luptă. Această ordine adăuga un surplus de măreţie procesiunii şi reflecta,
întrucâtva, puternica legătură dintre Biserică şi Stat“ (Johnston,
2000, p. 69).
Făcând o proporţie, din totalul populaţiei imperiului (patruzeci şi şase de milioane), treizeci şi unu de milioane dintre
aceştia erau catolici, iar cinci milioane erau „uniţi“. Regulile stricte ale canoanelor bisericeşti au avut în viaţa civilă repercusiuni
drastice.
Învăţământul, plătit din aceleaşi fonduri ale statului, ca şi
funcţionărimea, armata şi biserica a constituit cea mai eficace
armă împotriva obscurantismului şi un real progres al societăţii
împotriva sistemului funcţionăresc din ce în ce mai greoi al întregului imperiu. Prin reorganizarea strictă a învăţământului de
toate gradele, cu precădere al celui universitar, în ciuda tuturor
inerţiilor birocratice ale timpului, acesta a constituit faima Europei timpului, iar după 1850, s-a remarcat printr-o multitudine
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de idei novatoare. În această privinţă, învăţământul de toate
gradele a constituit baza teoretică şi premizele unor înoiri practice pe tărâm social.
Aşadar, imperiul funcţionarilor era la apus. Pe la sfârşitul
anului 1918, când imperiul era deja în pragul destrămării, birocraţia austriacă era cutremurată de şomaj şi de înfometare. Din
strălucirea somptuoasă a Vienei imperiale a rămas doar amintirea; foştii funcţionari imperiali, marginalizaţi de concurenţa
acerbă a capitalei s-au grăbit să se întoarcă în oraşul sclipitor
pe care-l ştiau, căutând culcuşul scăpării. Numai că aici au găsit
inflaţie, foamete şi epidemii.
Un fenomen năucitor s-a instaurat pe nesimţite, încât s-a
ajuns la situaţia absurdă ca două milioane de locuitori ai Vienei
să conducă o naţiune de şapte milioane. Monumentele care
au constituit fala Austriei au fost lăsate în paragină. Pentru a
face rost de bani s-a apelat la tot felul de metode: sălile palatului erau închiriate pentru baluri, castelul de la Schönbrunn a
fost dat unui orfelinat, mobilier de la Hofburg a fost vândut la
licitaţie, iar ţăranii introduceau în oraş marfă de contrabandă.
Nimic nu mai era ca altădată. La toate acestea s-a adăugat tara
şomajului, căci toţi funcţionarii poştei şi căilor ferate – altădată mândria imperiului –, au fost concediaţi odată cu preluarea
instituţiilor respective de noile state. Au apărut imediat taxele
majorate, iar concomitent, demonstraţiile de stradă, după care
aproape nimic n-a mai putut fi controlat.
Şcolit în cele mai prestigioase universităţi ale imperiului,
Viena şi Berlin, Eminescu este un bun cunoscător al mersului
societăţii căreia îi datorează ştiinţa. Bun cunoscător al trecutului, preocupat de mişcarea vieţii organice a societăţii, dar şi a
evoluţiei ei fireşti, Eminescu îmbrăţişează teoriile contemporane lui, ştiind, însă, să corecteze ceea ce era de corectat, atunci
când acestea erau aplicate României moderne.
În deplină concordanţă cu principiul care-l animă, gazetarul susţine că „viitorul trebuie să dezvolte ce are mai bun trecutul“ (Eminescu, 1980, p. 9). Conform acestui suprem principiu
al naţiunii, Eminescu spune că „Austria există prin discordia popoarelor sale. Pentru a le ţine vecinic lipite şi vecinic în discordie
are nevoie de un „element internaţional», fără patrie proprie,
fără naţionalitate, fără limbă, de un element care să fie acasă
în Tirol ca şi în Boemia, în Galiţia ca şi-n Transilvania. Acest om
pur cosmopolit per excelentiam a fost pentru această ambiţioasă Casă preotul catolic. Neavând familie, căci era neînsurat; neavînd patrie, căci patria sa este unde-l trimite ecclesia; neavînd
rege, căci regele său este pontifex maximus, acest element încerca să unifice Austria prin religie“ (Eminescu, 1980, p. 165). Mai
mult, pe lângă elementul propagandei religioase s-a mai format
un altul, al funcţionărimii, „hibrid şi stângaci, cu o fizionomie
fatală: „beatmerul austriecesc». Acesta are o limbă, dar constă
din câteva formulare nemţeşti de concepte, numite Schimmel,
adică rable“ (Eminescu, 1980, p. 165).
Rolul funcţionărimii – pecinginea contaminantă a tuturor
provinciilor imperiului –, este surprinsă de gazetar cu o claritate indubitabilă: „dacă i-ai lua unui beatmer aceste câteva rable
învechite şi rău stilizate, el nu mai ştie nici o limbă şi iată de ce:
în casa părintească a vorbit ruseşte, a studiat într-un gimnaziu
unguresc, a trecut la universitatea nemţească şi, când îşi sfârşeşte învăţătura, nu ştie nici o limbă cum se cade“ (Eminescu,
1980, p. 165).
Referindu-se la mecanismul avansării unor cohorte întregi
de indivizi pe o treaptă superioară, fără ca aceştia să fi avut merite reale întru progresul societăţii, gazetarul surprinde limpede
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fenomenul autohton: „negustorul vrea să fie boier, ţăranul – fecior boieresc, boierul mic – boier mare, boierul mare – domn. Şi
boierii mici cum se formează? Prin meritele personale ce le-au
făcut pentru stăpânii lor, nu prin slujbe făcute ţării“ (Eminescu,
1980, p. 170), iar în felul acesta, „progenitura umple cancelariile
şi aleargă la fiecare suplicant ca să-i toarne cenuşă sau năsip pe
hârtie“ (Eminescu, 1980, p. 170). Imperiul austro-ungar vecin
era un „model“ de netăgăduit în tagma funcţionărimii, din moment ce trebuiau peste douăzeci de oameni să lucreze la strângerea unui singur impozit.
De altfel, întreaga societate a imperiului a tins – în perioada pe care o traversează Eminescu – spre cosmopolitism. Mai
mult, el a devenit prin forţa lucrurilor, politică de stat, aşa încât
gazetarul o spune răspicat: „Austria au trebuit să-şi caute un alt
aliat pentru politica sa, tot fără patrie, fără limbă, fără naţionalitate, un element cosmopolit şi egoistic, ceea ce drept vorbind
este unul şi acelaşi lucru, căci cosmopolitismul este pretextul
de a nu face nimic pentru dezvoltarea unei părţi a omenirei,
pentru că individul respectiv s-au însărcinat de a nu face nimic
pentru universul întreg. Afară de aceea acest element e şi mai
cosmopolit decât cel catolic [pe care l-a înlocuit n.n.], de vreme
ce e comercial“ (Eminescu, 1980, p. 165).
În ceea ce priveşte statul, susţinătorul asiduu al aparatului
funcţionăresc, Eminescu se pronunţă fără nici un fel de echivoc: el „nu vede în clase indivizi deosebiţi, ci un complex de
organe sociale, un individ: naţiunea“ (Eminescu, 1980, p. 166),
căci scopul moral al statului se împarte în felul următor: „societatea e mişcarea, statul stabilitatea“ (Eminescu, 1980, p. 166).
Ascuţimea de spirit a gazetarului se accentuează, atunci
când acesta realizează că în mic se întâmplă în România ceea
ce în Austria se întâmpla în mare şi de mai mult timp, astfel încât, Eminescu este convins că „un mic sâmbure greşit în organizaţia societăţii, în viaţa economică creşte şi îngroapă o naţiune“
(Eminescu, 1980, p. 171). Un exemplu concludent este inflaţia
scribilor din societatea românească: „această clasă se îmflă rânduri, rânduri, recrutându-şi membrii din fiii clerului laic, din slugile foştilor boieri şi fiii acestor slugi, din negustorii retraşi şi din
fiii acestor negustori, mişcarea merge crescând, clasa de mijloc
a pierit, ea s-a schimbat într-o clasă de proletari ai condeiului,
fără nici o însemnătate pentru naţie, o clasă de turburători de
meserie“ (Eminescu, 1980, p. 171).
În felul acesta – spune Eminescu, aducându-ne aminte nu
numai de rangurile ofiţereşti, dar şi de cele funcţionăreşti austriece – „se naşte o mişcare nesănătoasă în societate, nu bazată pe muncă, ci pe privilegiu“ (Eminescu, 1980, p. 170), aşa
cum s-a dovedit a fi şi în ilustrissimul imperiu. El atrage atenţia
asupra mecanismului funcţionăresc al acestuia întrucât „vecinătatea Austriei e omorâtoare pentru noi dacă nu ne vom trezi
de cu vreme şi nu vom arunca la naiba toţi perceptorii, subperceptorii, sub-sub-perceptorii, dacă nu vom descărca pe ţăran şi nu-i vom asigura o dezvoltare liniştită“ (Eminescu, 1980,
p. 173), îndemnând astfel la munca productivă – singura care
va contribui la dezvoltarea societăţii şi va aduce bunăstarea şi
stabilitatea.
Procedând în felul acesta, Eminescu nu face altceva decât
să continue seria semnalelor de alarmă trase cu ani în urmă,
semnale începute de Simion Bărnuţiu într-un capitol al „Pedagogiei“ sale, de Ion Heliade Rădulescu în lucrarea sa de referinţă, „Echilibrul între antiteze“, ori de B. P. Hasdeu, în coloanele
revistei „Columna“. Toţi aceşti cărturari luau atitudine împotriva străinilor, care sufocau societatea românească, împânzind
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lumea autohtonă cu superficialităţile specifice unor simpli copişti. „Străini în cap, străini în minister, străini în Parlament, străini în magistratură, străini în barou, străini în medicină, străini
în finanţe, străini în comerţ, străini în coaliţiune, străini în publicism, străini în lucrările publice, străini sus, străini jos“ (Murăraşu, 1932, p. 103) – susţine Hasdeu în „Columna lui Traian“
din iunie 1871. D. Murăraşu întăreşte şi el faptul că „era nevoie
de un ziarist de talent şi aprins care să-i dea toată amploarea
necesară“ (Murăraşu, 1932, p. 103) acestei situaţii absurde până
în margini.
Preluând o serie de probleme interne ale societăţii, Eminescu atrage atenţia opiniei publice româneşti asupra pătrunderii elementului străin în viaţa statului, stat ale cărei „funcţii vitale sunt în mare parte împlinite de străini […]. Negoţul de import şi export, cel din lăuntrul ţărei, drumuri de fier, manufactură, c-un cuvânt circulaţia sângelui social e împlinită de străini, şi dacă întrebăm care element parazit au intrat cu sistemul
de arterii în organismul vieţii noastre naţionale, vom trebui să
răspundem: în cea mai mare parte cel austriecesc“ (Eminescu,
1980, p. 136).
Nici nu se putea altfel, căci „prin această grămădire la porţile privilegiilor şi ale slujbelor rămân goluri pe care le umple un
element străin“ (Eminescu, 1980, p. 170), iar simptomul cel mai
clar al acestei deveniri nefireşti este devoalarea activităţii consulatelor străine din ţară: „pe când puterea statului român scădea – se urca ce? – puterea consulatelor, încât casa unui consul
devenise o adevărată cetate“ (Eminescu, 1980, p. 170).
Deveniţi supuşi în propria ţară, românilor nu le rămânea
decât mizeria proletarizării. Cum mecanismul pornise deja, în
inerţia autohtonă se promulgau legi interne care serveau interesele străine, legi iniţiate de indivizi din rândurile cărora „se recrutau purtătorii de capital străin, care, veniţi în Principate, se
puneau sub protecţia consulatelor austriece şi speculau munca
populaţiei de aici“ (Vatamaniuc, 1985, p. 87).
În conferinţa intitulată semnificativ: „Influenţa austriacă
asupra românilor din Principate“, dar şi în atricolele din debutul său publicistic, Eminescu reliefează modul prin care „pătura
superpusă“ era atrasă ca un magnet de funcţiile plătite din visteria statului. Întocmai ca în imperiul vecin – folosind adesea
instrumentele cunoscute ale linguşitoriei ori pe cele ale ticăloşiei –, noii funcţionari râvneau avansarea pe o treaptă superioară, ducând o luptă acerbă şi vană, în spatele căreia se ascundea
ţinta unui salariu mai gras.
Eminescu insistă asupra faptului că „pătura superpusă“ era
formată în marea ei majoritate din două cărări marginale, paralele cu ţinta aceluiaşi drum: pe de o parte cea formată din
scursurile Apusului, iar pe de alta din greco-bulgărimea pripăşită în ţară, care putea urca mai uşor treptele ierarhiei sociale.
Definirea acestei pături este dată de câteva aspecte esenţiale în
tagmă: oameni care n-aveau nici patrie, nici sentiment pentru
aceasta, dar care vorbeau în numele ei, înghiţind litere şi scoţând pe gură cuvinte fără conţinut. Într-un cuvânt, aceasta era
tagma celor care manipulau banul public întru mărirea averilor
personale.
În legătură cu clasele pozitive, Eminescu avansează o întreagă teorie, analizând stadiul subdezvoltării României, teorie
care va constitui o componentă importantă a gândirii sale social-politice. Munca, susţine gazetarul, este activitatea principală a individului şi societăţii, căci „întreaga viaţă omenească
e o viaţă a lucrului“ – notează poetul în manuscrisul 2257, la
pagina 224v.
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Din acest punct de vedere, într-un pasaj din „Fragmentarium“ (manuscrisul 2225, p. 256r), el ajunge până acolo încăt
să admită munca întocmai ca pe o profesiune de credinţă, căci
„dacă nu muncim, rămânem asemenea confraţilor noştri, dobitoacele“ (Eminescu, 1993, p. 142). Teoria aceasta o extinde gazetarul la scara întregii societăţi; a luptat din toate puterile împotriva comerţului aservit străinilor, căci „dantela de Bruxelles,
galonul de pe chipiul generalului, condeiul de fier cu care scrim,
chibritul cu care ne aprindem ţigara, toate ne vin în schimbul
grâului nostru şi acest grâu îl produce numai ţăranul“ (Eminescu, 1980, p. 173).
Ceea ce remarcă Al. Oprea, în legătură cu pătura superpusă
este faptul că prin aceasta, Eminescu „nu înţelege, cum s-ar părea uneori, numai elementele parazite şi exploatatoare stăpâne
în administraţia statului, ci şi pe cei care alcătuiesc corpul partidelor politice, care domnesc în parlament şi în conducerea
ţării, extorcând economia naţională“ (Eminescu, 1980, p. 35).
În vâltoarea luptei politice, Eminescu trece adesea pragul detaşării începuturilor sale gazetăreşti, atingând forme ale
pamfletului. Referindu-se la reprezentanţii hulpavi ai acestei
pături, el îi ameninţă cu „ordinul sfintei cânepe sau cu buruienile lui Vlad Vodă Ţepeş“. Accentele pamfletarului la adresa străinilor pripăşiţi în ţară sunt dintre cele mai crude: „pe lângă că
sunt necapabili de muncă, leneşi şi tâmpiţi, maloneşti şi răi, mai
sunt şi străini, veniţi de ieri-alaltăieri, ridicaţi de la covrig şi bragă
la ranguri sociale înalte“ (Eminescu, 1985a, p. 323) – o asemănare izbitoare între situaţia din Principate şi cea a bucovinenilor, făcuţi supuşi austrieceşti „în regulă“ prin răpirea Bucovinei,
când toţi scăpătaţii oraşelor imperiului, dar mai ales a celor din
Viena, au devenit peste noapte profesori sau chiar „dascăli“… în
administraţie! Cei care – conform expresiei lui Murăraşu – au
creat o astfel de „xenocraţie prin furişare“ nu au ce căuta – susţine Eminescu – în patria în care unii muncesc, iar alţii profită
de munca primilor.
Nimic nu-l opreşte pe Eminescu de a reda succesiv această
racilă a societăţii româneşti, pe care nu a ostoit s-o biciuiască şi
s-o ridiculizeze. Cu precizarea că tot ceea ce susţine este „matematic exact“, glasul gazetarului este fără echivoc: „am dovedit de zece ori ceea ce nu avea nevoie de dovadă: evidenţa; am
dovedit că deasupra poporului românesc istoric pe care-l cunoaştem toţi de acum douăzeci, treizeci de ani, deasupra ţăranului, a moşneanului, a breslaşului, a boierului mare şi mic s-a
superpus o pătură de populaţie străină, romanizată în parte în
privinţa limbei, dar neavând deloc nici natura, nici instinctele poporului nostru“ (Eminescu, 1985a, p. 321). Concluzia este
limpede: „e clar că această populaţie joacă în viaţa noastră publică rolul unui altoi care produce alte fructe decât trunchiul în
care s-a altoit şi, drept vorbind, fructe veninoase“ (Eminescu,
1985a, p. 321). În concepţia eminesciană, soluţia este „o reorganizare socială, având de principiu apărarea şi încurajarea muncii“ (Eminescu, 1985a, p. 324).
Ceea ce-i şi mai grav, e faptul că fenomenul nu era sporadic,
ci se putea constata în mecanismul întregii societăţi: „în România poporul românesc n-a ajuns – decât cu rare escepţii – de-a
da espresie fiinţei sale proprii. În viaţa publică, în şcoli, în literatură chiar s-a superpus o promiscuitate etnică, din părinţi ce
nu vorbeau în casa lor româneşte, şi această pătură superpusă
e cuprinsă de-un fel de daltonism intelectual faţă cu calităţile
unuia din cele mai inteligente şi din cele mai drepte popoare,
poporul românesc“ (Eminescu, 1985b, p. 96).
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Mai mult decât atât, efectele frâielor luate de străini sunt
atât de evidente, încât gazetarul nu mai pridideşte să le dea în
vileag: „populaţia autohtonă scade şi sărăceşte; cărţi nici se tipăresc, nici se citesc; pătura dominantă, superpusă rasei române, n-are nici sete de cunoştinţi, nici capacitate de a pricepe
adevărul. Dacă acest sediment învaţă, o face de silă, gonind o
funcţie. Încolo leagă cartea de gard. Şi, pentru a avea o funcţie, trebuie să fii înrudit cu ei, să ţi se termine numele în –oglu
-opulos sau în -idis şi să fi terminat patru clase, sau, în caz de
mari exigenţe administrative şi financiare, şi un curs de… violoncel. Un adevărat sediment de pungaşi şi de cocote“ (Eminescu, 1985a, p. 269). În această situaţie, lucrul cel mai grav este
faptul că s-a luat în derâdere partea creativă a poporului acestuia inventiv şi primitor; s-au înfiinţat, în schimb, instituţii noi,
de care statul n-avea nevoie, numai de dragul de a crea locuri
de muncă pentru „venitùri“.
Fenomenul, ca şi în zilele noastre, era greu de contracarat,
întrucât era lipsit de orice fel de logică; ceea ce tu faci rău şi
pui în cârca celui care face bine, cel din urmă este foarte aproape de situaţia imposibilă de a se apăra, căci bunul simţ al celui
din urmă este adesea paralizat de îndrăzneala primului. Pentru
acest soi ciudat de oameni-flutură vânt, convingerile sunt de
neconceput; ei nu pot şi nu vor să fie consecvenţi, căci „dac’ar
fi consecuenţi, fie republicani, fie liberali, fie ce-or fi, cu un cuvânt dac-ai şti de ce să te ţii, lupta ar fi posibilă. Dar […], azi una,
mâine alta, după cum dictează interesele materiale momentane ale coteriei; iată ceea ce face o luptă de idei imposibilă“ (Eminescu, 1985a, p. 321).
Realităţile zilei, îl impulsionează pe Eminescu să obiectiveze
situaţia dată: „pătura aceasta superpusă de Caradale, Pherekyzi
etc. e foarte numeroasă. Ea meşteşug cu care să se hrănească
cinstit nu ştie, ea carte nu ştie, ea caracter n-are, cu un cuvânt,
nimic ce ar îndreptăţi-o de-a juca un rol în viaţa publică. Cu
toate acestea ea este totul azi în stat“ (Eminescu, 1985a, p. 321).
În această privinţă se poate conchide că „în realitate, iubirea de
patrie […] ne e decât iubirea pentru bugetul ţării“ (Murăraşu,
1932, p. 95).
Pentru a fi şi mai pe înţeles, Eminescu dă exemple dintr-o
ţară vecină – Turcia –, care, de-a lungul timpului s-a confruntat
cu aceleaşi probleme, întrucât răul are esenţe universale şi se
răspândeşte extrem de rapid. „Turcul vulgar – susţine Eminescu
– era om onest şi ospitalier, dar, din cauza unei constante incapacităţi de cultură, i s-au superpus în Constantinopole fel de
fel de mameluci din toate neamurile posibile şi imposibile, cari,
[…] se moametanizau, câştigând […] pretextul şi ocazia de-a
fura şi de-a slei împărăţia până la măduva oaselor“ (Eminescu,
1985b, p. 313). Aşadar, s-a putut şi la case mai mari, de ce nu şi
într-o Românie de la răscrucea a patru imperii?
În vasta lui cultură istorică, gazetarul nu poate fi contrazis.
El îi înfierează pe unguri, care nu prididesc în a nega identitatea neamului românesc pe teritoriul Daciei; „de-aceea volume de plagiate şi de neagră ignoranţă se scriu de către d-al de
Hundsdorfer (răsbotezat în Hunfalvy) prin cari, fără nici o probă pozitivă, prin reticenţe şi sofisme, se tăgăduieşte continuitatea românilor în Dacia“ (Eminescu, 1985b, p. 314).
Eminescu găseşte, însă, resursele de a încuraja creativitatea
poporului, în mijlocul acestei coterii sociale, degradate şi degradante, spunând că „ceea ce face meritul scrierilor unui Slavici,
Creangă, Nicu Gane nu este numai talentul autorilor, concepţia lor curat românească, ci şi împrejurarea că într-un mediu pe
deplin stricat, cum e pătura superpusă de plebe din România,
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în mijlocul unei corupţii care împreună în ea viciile orientului
turcesc cu ale occidentului, şi-au păstrat sănătatea sufletească,
reflectă tinereţea etnică, curăţia de moravuri, seninul neamului
românesc“ (Eminescu, 1985b, p. 85).
Toate aceste aspecte au avut un incontestabil răsunet în
viaţa socială şi politică a vremii. Din păcate, el nu s-a concretizat într-o schimbare a societăţii. Poate şi din cauza faptului că
opera sa publicistică nu s-a tipărit în volum la timpul potrivit.
Ar fi fost o şansă în plus, căci – aşa cum afirma Duiliu Zamfirescu în articolul „L’Etoile roumaine“ (26 octombrie – 7 noiembrie
1885) – „pamfletele eminesciene la adresa păturii superpuse şi
a camarilei liberale răscoliseră întreaga opinie publică“ (Oprea,
1983, p. 105).
Aşadar, tot ceea ce a însemnat progresul funcţionărimii –
care pretindea că asigură bunul mers al statului –, nu a fost,
în ultimă instanţă, decât un mod de a obţine liniştea socială.
Numai că umflându-se ca broasca din poveste, această funcţionărime a dus la moartea societăţii din care făcea parte, cu atât
mai mult în cazul unei societăţi în care „pătura superpusă“ constituia un element străin plantat într-o ţară străină – aşa cum
s-a întâmplat în toate provinciile româneşti.
Meritul lui Eminescu de a fi redat un relief viu amprentat al
societăţii de după 1800 rămâne de necontestat, cu toate exagerările pamfletarului. Poate că înţelepciunea unui aforism ca
acela, în care poetul se întreabă: „adevărul aur?“ provine din
aceeaşi stare de lucruri, din moment ce răspunsul este atât de
elocvent: „după aur aleargă toţi, de adevăr fug toţi“. Luptând să
îndrepte o societate schimonosită de interesul banului, el scrijelea în peretele de granit al neamului său, propia convingere.
Un merit pe care nu i-l va putea lua nici o armată din lume.
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Eminescu în presa Botoşanilor
de altă dată (V)

O

O altă serie de articole şi informaţii aflate, în mare măsură, în
conexiune cu universul eminescian, apărute în publicaţia botoşăneană Revista Moldovei (1921-1927), sunt cele referitoare
la sărbătorirea semicentenarului Societăţii academice “România
Jună” din Viena, în toată ţara şi la Botoşani. Mai întâi apare o
notă la sfârşitul revistei (Anul II, Nr. 9), nesemnată, deci având
un caracter redacţional, prin care se informează, pe scurt, cititorii asupra istoricului şi însemnătăţii acestei societăţi, a hotărârii de-a i se sărbători semicentenarul în mai multe localităţi
din ţară precum Bucureşti, Cluj, Iaşi, Cernăuţi, Chişinău şi Botoşani. Fondurile ce vor fi adunate în timpul acestor manifestări
vor fi folosite pentru ridicarea la Cluj a unui monument al lui
Mihai Eminescu, “întemeietorul de fapt al acestei societăţi, ca
un adânc prinos de recunoştinţă din partea membrilor de azi”,
săpându-se pe soclu cele mai de seamă figuri care au ilustrat
în timp această societate ca: Andrei Mureşanu, Titu Maiorescu,
Andrei Bârseanu, Ciprian Porumbescu, Ion Grămadă şi alţii. Se
mai face cunoscut faptul că la Botoşani, România Jună s-a adresat dlui Tiberiu Crudu, “profesor şi director de şcoală normală
„M. Eminescu”, (dar şi liderul publicaţiei Revista Moldovei) cu
rugămintea de a lua asupră-şi organizarea serbării semicentenarului”, manifestarea urmând să aibă două părţi: un parastas şi
un festival. Se mai anunţă că Botoşanii, fiind “leagănul copilăriei
lui Eminescu”, la finanţarea Serbării de la Putna din 1871 comuna Botoşani a contribuit cu o sumă egală cu Bucureştii, iar acum
s-a hotărât ca fondurile strânse să rămână în acest oraş pentru
a se ridica aici o statuie a marelui poet.
În numărul următor (An II, Nr.10) există două materiale referitoare la acest eveniment: unul sub formă de notă în cadrul
rubricii Culturale, tot redacţională, semnată cu iniţialele R. M.
şi un altul semnat de Econ. D. Furtună şi intitulat Serbarea semicentenarului “României June” la Botoşani. În primul se relatează desfăşurarea semicentenarului la Botoşani, cu detalii ce
pot reda şi azi temperatura afectivă a momentului, respectiv că
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sărbătoarea a avut loc pe 2 februarie 1923 constând, aşa cum
s-a anunţat, dintr-un parastas şi un festival. Parastasul s-a desfăşurat la Biserica Uspenia cu participarea autorităţilor şi publicului, cu precădere reprezentanţii şcolilor din Botoşani şi Dorohoi, că la biserică s-a făcut pomenirea morţilor când, “nu fără
mirare şi caldă tresărire de inimă, s-au auzit rostindu-se atunci
numele celor mai de seamă oameni politici şi culturali ai ţării ca foşti membri ai “României June” ”, precum: Mihail Eminescu, Vasile Alecsandri, I. L. Caragiale, Barbu Delavrancea, Ion
Creangă, Alexandru Odobescu, B. P. Hasdeu, baron Eudoxiu de
Hurmuzache, Gh.Batiţ, Titu Maiorescu,Timotei Cipariu şi mulţi alţii. Slujba a fost deosebit de emoţionantă căci a beneficiat
de contribuţia părintelui Toma Chiricuţă, “parohul catedralei”,
care “în cuvinte alese şi pline de duioşie, a evocat trecutul de
glorie curată al acestei societăţi, arătându-i chemarea ei providenţială în sânul românimei de pretutindeni”. Programul festivalului, desfăşurat la Teatrul Eminescu, a constat din muzică instrumentală interpretată de formaţii redutabile din Botoşani,
coruri, din repertoriul cărora n-au lipsit cântece adecvate precum Pe-al nostru steag, „executate cu duh şi înţelegere dxe corul Liceului Laurian”; un spectacol teatral cu piesa Millo director de Alecsandri, „jucată de elevele institutului modern Goraş”
iar in final, părintele Dumitru Furtună, directorul gimnaziului
din Dorohoi, a ţinut cuvântarea despre „Rolul societăţii România Jună în lupta pentru îndeplinirea idealului nostru naţional”.
Despre atmosfera în care s-a petrecut această manifestare culturală se spune că “peste tot s-a observat numai dragoste, bunăvoinţă şi interes pentru reuşita serbării”, făcându-se vorbire şi
despre fondurile adunate care se vor utiliza, cum s-a convenit,
pentru ridicarea unei statui a lui Eminescu în Botoşani.
Această relatare este suficientă pentru a se putea constata
că Tiberiu Crudu, factotum-ul cultural al vremii la Botoşani, a
fost ales cu îndreptăţire de către staff-ul general al societăţii să-i
regizeze desfăşurarea la Botoşani; el s-a achitat cu obişnuita-i
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conştiinciozitate de această sarcină, organizând, împărţind rolurile oamenilor potriviţi, asigurând publicului o petrecere a
timpului, în egală măsură plăcută şi înălţătoare sufleteşte, educativă şi pragmatică, în sensul vizat, al cinstirii poetului botoşănean, “beneficiarul” final al întregii manifestări. Prin publicarea
acestor informaţii cât şi a articolului cuprinzând conferinţa rostită de părintele Furtună, el a rotunjit complet acest obiectiv
cultural, atât prin realizarea lui propiu-zisă, cât şi prin reflectarea lui în presă, informând astfel publicul cititor contemporan,
dar lăsând şi o mărturie pentru viitor. Aceasta este încă o dovadă a caracterului complex al prestaţiei redacţiei de la Revista
Moldovei care, prin mai mulţi componenţi sau colaboratori ai
săi, acţiona “tridimensional”, în scopul cultural propus, nu numai prin simpla redactare şi publicare a revistei, ci şi prin activităţi în care se implicau cu tot atâta dăruire şi pe care le reflectau
apoi în scris.
Referindu-ne şi la articolul–cuvântare susţinut şi publicat
de preotul Dumitru Furtună, vom observa că acesta este o amplă dizertaţie asupra semnificaţiei şi rolului Societăţii “România
Jună” în viaţa naţiunii, dovedind o documentare prodigioasă
asupra subiectului, asamblând lucrurile cunoscute şi aducând
la lumină multe necunoscute ce astăzi au o însemnată valoare
documentară şi care pot constitui o mostră a erudiţiei, acribiei
şi coerenţei însumate de acest preot cărturar, autor a multor
fapte culturale remarcabile şi posesor al unei arhive documentar-culturale impresionante despre care azi doar se pomeneşte
de către cunoscători ca de un tezaur, din păcate, dispărut.
Începând prin a asuma pentru Revista Moldovei îndeplinirea
acestei “frumoase misiuni de cultură naţională în Moldova de
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Sus”, care a avut ca scop, îndeplinit cu prisosinţă, să constituie
“o aleasă clipă de cultivare a simţirilor naţionale – prilej de întărire şi unificare în aceleaşi gânduri şi simţiri, după cum a fost
în tot răstimpul de 50 de ani, “România jună” ca o oază de simţire românească la Viena străină de aspiraţiile noastre”, el continuă cu aprofundarea rolului şi activităţii acesteia. Arătând că
“nu există şi n-a existat la Români o societate de studenţi mai
bine organizată şi care să fie mai bine studiată în amănuntele
activităţii sale naţionale cum este “România Jună” din Viena”,
el invocă încă o legătură între acea societate şi Botoşani, amintind de “monografia admirabilă” consacrată acestei societăţi şi
“ieşită din iubirea de ţară şi de cultură a eroului Ion Grămadă”,
căzut la datorie în război, pe muntele Cireşoaia, în fruntea unui
batalion de botoşăneni, căruia “i-a cuvântat la mormântul de
ostaş străjuit de brazi, paltini, făclile cerului şi şuerul gloanţelor,
aghiotantul regimentului de 8 de Vânători de pe atunci, Tiberiu Crudu”. Din acea monografie el prelevează în discursul şi respectiv, în articolul său, o idee-matrix, adecvată conduitei multor români aflaţi de-a lungul timpului în străinătate, inclusiv lui
Eminescu, şi anume că acea societate a fost “ca o insulă într-un
ocean, ca o oază în pustie pentru tinerii studenţi cari, ca şi albinele merg să strângă miere de prin flori străine, pentru ca, întorcându-se apoi acasă, din fagurii lor să îndulcească neamul
nostru cel amărât”. Concluzia sub formă de întrebare retorică
a lui Furtună este aceasta: “Poate fi o linie de conduită mai potrivită pentru tineretul care se duce la studii pe tărâmuri străine?” Această întrebare retorică atunci ce denotă o atitudine şi
o concepţie existenţială capătă o semnificaţie cu totul specială
şi demnă de atenţie şi interes astăzi, în epoca migraţiei masive
HYPERION

121

a unei largi pături a populaţiei şi în special a tinerilor în alte ţări,
fără a a manifesta măcar intenţia reîntoarcerii în ţară.
Preotul Dumitru Furtună, acest remarcabil animator cultural şi de contiinţă al arealului botoşănean al vremii sale, continuă apoi prin aprofundarea legăturilor botoşănenilor de-a lungul timpului cu acea societate studenţească, subsumate scopului-îndemn “să nu se întrebe nimeni mirat pentru ce Botoşanii
au sărbătorit faptele îndeplinite de ea. Primul element al acestei legături este, fireşte, “duhul lui Eminescu”, acela care “a stăpânit de la început această societate academică” şi care a fost
“ctitorul societăţii”; un alt element este înrâurirea “curentului
naţional şi cultural al lui Iorga” asupra societăţii, în primul rând
prin intermediul bucovinenilor Ion Grămadă, Ion Nistor, Sextil
Puşcariu şi alţii, lideri ai societăţii de mai târziu; aşadar, doi botoşăneni, Eminescu şi Iorga “cu cari tot ţinutul Moldovei de sus
deapururi se vor mândri - cu trecerea lucrurilor vremelnice tot
mai mult”, iar în cazul de faţă, cu influenţa lor asupra societăţii
amintite, ei fiind “unul începătorul şi altul îndrumătorul dela
urmă al caracterului ei”, concluzionând, pentru cei ce se vor
mai fi mirând încă de zelul Revistei Moldovei pentru aniversarea
unei societăţi de departe: “Iată cea mai strălucită legătură dintre “România Jună” şi spiritul public al Botoşanilor”. La acestea
el mai adaugă existenţa multor alţi tineri membrii ai societăţii
de-a lungul timpului, precum dr. Ilie Gherghel, dr. Mavrocordat,
dr. Capşa, amintind şi că, nu în ultimul rând, August Treboniu
Laurian, membru marcant al societăţii, a dat numele strălucitului liceu botoşănean, neuitând să amintească şi de C. Aronovici,
student botoşănean care a fost şi el luat în discuţie, alături de
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Eminescu, ca posibil autor al ideii de organizare a Serbării de la
Putna din 1871, “care înseamnă un moment ales în istoria Patriei”. Concluzionând asupra acestui subiect, el afirmă că, de fapt,
“doi tineri, buni prieteni, din Botoşani, şi-au comunicat o idee
înaltă, au simţit folosul ei şi au impus-o lumii universitare şi Românilor de atunci. Mai e nevoie oare de atâtea alte amănunte?”
Apoi el redă ideea lui Iorga că la Viena au fost două momente importante pentru viaţa naţională românească, unul
de la începutul sec. XIX, când s-au întâlnit acolo macedoneni,
ardeleni şi boierii negustori din “ambele ţări de dincoace” şi
celălalt, al anilor 1860 - 70, când Eminescu, “s-a întâlnit acolo
cu studenţii ardeleni şi bucovineni, alcătuindu-se un fel de pregătire a vieţii unitare româneşti”(sublinierea aparţine autorului).
Amintind apoi de legăturile dintre Junimea ieşeană, nu de la
început, cu acea societate, el arată cum imnul societăţii Pe-al
nostru steag şi deviza ei, “uniţi în cuget şi-n simţiri”, au devenit
apoi simboluri naţionale de temelie şi extrapolează subiectul,
aratând că au existat şi alte exemple de activitate pro - românească a studenţilor din străinătate. Un exemplu este cel de la
Paris, unde botoşăneanul Scarlat Vârnav a apelat la toţi românii
pentru sprijin în realizarea unei biblioteci, a reşedinţei şi a unui
salon de întâlnire pentru românimea aflată la Paris, într-o broşură semnată de acesta, cu titlul Biblioteca română din Paris,
tipărită la Paris în 1846, toate acestea spre a urmări “comunicaţia şi înfrăţirea ideilor” pentru ca, apoi, “întorcându-ne în ţară,
să putem răspunde aşteptării părinţilor şi împlini datoria noastră către Patrie.” Aşadar, quod erat demonstrandum: “tinerimea
noastră universitară dădea semnalul pentru trezirea conştiinţei
naţionale româneşti cu mult înainte, încă din anii 1840, pe binecuvântatul pământ al Franţei” şi că “Botoşănenii trebuie să aibă
şi ei o parte de bucurie că, şi într-un prilej şi într-altul, oamenii
de pe tărâmul lor n-au lipsit, ba au fost în frunte cu cuvântul şi
fapta.” (Va urma)
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Maria CASIAN

Pentru Eminescu. Evocări din
arealul sacrului ipoteştean

Când privim o icoană, primim de la cel care a zugrăvit-o şi
o parte a stării sufleteşti pe care a avut-o în momentul realizării ei. Imaginea iese din starea ei latentă, inertă; sufletul,
intelectul, iau contact cu aceasta prin efluviile energetice
ale privirii şi învie pentru că noi o acceptăm, o înţelegem şi,
uneori, îi facem loc în rafturile memoriei, acolo unde avem
amintirile cele mai de preţ.
Dorim, aşadar, să introducem aici noile informaţii pe
care ochiul atent le scrutează, analizând tot acest cumul de
contururi şi culori din cele două biserici ale satului copilăriei
lui Eminescu. Privitorul familiarizat cu rigoarea programului
iconografic bizantin, cunoscător al erminiei picturii religioase ortodoxe, al tradiţiei şi al fundamentului biblic al acesteia, dar şi acela care păşeşte acoperit doar de duhul evlaviei
în arealul sacrului ipoteştean, sunt străbătuţi de acelaşi fior:
simbolurile şi imaginile sfinte se lasă decriptate într-o lumină nouă, necunoscută, tainică: În Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, se cuprind toate puterile…toate comorile
de înţelepciune (Col. 2,3)[1]. În el avem răspunsul la toate problemele care se pun rând pe rând[2]

De unde vine această candidă rază care transcende chipul de lut[3] dându-i putea de a săvârşi fapte minunate, nu
este greu de înţeles: de la cel care permite această teofanie
interioară. Această stare obligă fiinţa creată la recunoaşterea
lui Dumnezeu, autolimitarea eului, punerea lui la dispoziţia
lui Dumnezeu[4]. De ce se lasă adorat în această pregustare a
frumuseţii Sale? Cum? Prin ce mijloace se împletesc divinul
şi umanul, oferindu-ne pentru o clipă chintesenţa Binelui,
Frumuseţii şi Adevărului? La aceste întrebări va trebui să răspundem, ca să putem admira liniştiţi chipul Luminii şi să înţelegem cum poate fi înmărmurită clipa cea repede ce ni s-a
dat…[5] Păşim, aşadar, cu sfială şi uimire, pe o potecă tainică,
al cărei trup subţiratic îşi va desluşi treptat contururile. Vom
cita din izvoare, din cărţi de spiritualitate, opere pioase, vom
rosti adeseori numele persoanelor divine, dar şi al martirilor
Eminescu şi Iorga, pictaţi deja în unele sanctuare ortodoxe, pentru că oamenii acestor locuri cinstesc amintirea celor
care şi-au dat viaţa pentru adevăr.
Cum arăta biserica veche în vremea lui Eminescu? Ce stil,
tehnică şi iconografie o caracterizează? Cât de tradiţional
sau cât de novator este programul iconografic al bisericii
construite prin aportul lui Iorga, spre slava lui Dumnezeu
şi în amintirea lui Eminescu? Ce ne pot desluşi, în comparaţie cu pictura altor biserici, trăsăturile hieratice ale sfinţilor cu aure supradimensionate? Ei par să fi gustat pentru
o clipă din amărăciunea unei secunde din viaţa poetului
martir pentru libertatea românilor. Au coborât din înalt,

1. Biblia sau Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, trad. Gala Galaction şi Vasile Radu, Fundaţia pentru Literatură
şi Artă, Regele Carol II, ediţia I,1936
2. D. Stăniloaie,, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ediţia a II-a,
Editura Omniscop, Craiova, 1993

3. M. Eminescu, Poezii, ediţie critică de D. Murăraşu, Bucureşti,
Minerva, 1970-1972
4. D. Stăniloaie, op. cit., pag. 250
5. M. Eminescu, op.cit.
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Motto: Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici…
Eminescu
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înveşmântaţi Cu lungi haine de lumină[6] pe tărâmul tristeţii
unde întunericul ar vrea să le deseneze nimburi…
De aceea, cu ochii în lacrimi privind printre gene, vom
desluşi în străfulgerarea unui gând pios risipind deceniile,
măiestria celor care au mânuit penelul trasând contururi,
aşezând straturi de culoare, sau a celor care, mai târziu, au
risipit patina de pe chipurile sfinţilor, restaurând. Răspunsurile la aceste întrebări sunt căutate pe vatra minţii şi a sufletului, în cărţi de spiritualitate, dicţionare, albume şi tratate
de artă şi alcătuiesc, cu sinceritate, conţinutul fără pretenţii
de exhaustivitate, dar necompilat, al acestei scrieri.

BISERICA FAMILIEI
POETULUI EMINESCU

Icoana e, inainte de orice, o imagine sfântă venerată cu teamă şi cutremurare de către credincioşi.[7]Termenul artă a fost
folosit iniţial pentru a desemna frumosul produs de creatori, dar în sfera picturii religioase acest atribut va inceta sa
mai fie unicul ei criteriu, fiind substituit de sublimarea ideii
de perfecţiune în semne şi simboluri ale spiritualităţii, în bogatia de idei, în facultatea de a emoţiona. Toţi specialiştii în
arta veche susţin că în timpul domniei lui Ştefan cel Mare s-a
cristalizat la Putna şi în celelalte aşezăminte religioase semnificative un nou curent în arta europeană a timpului, stilul
moldovenesc, o sinteza originală între arta bizantină, goticul
târziu şi Renaşterea italiana, la care se adauga bineînţeles o
undă de căldură umană şi vibraţie înaltă specifice enigmaticului suflet românesc[8]. Arta religioasă creştină a apărut
datorită unui cumul de factori care au interacţionat, dar în
centrul preocupărilor s-a aflat totdeauna divinitatea, istoria
biblică, fiinţa creată.
Existenţa icoanelor achiropiite(nefăcute, sau cele ce nu
pot fi făcute de mână de om) este de maximă importanţă
pentru tipologia icoanei deoarece ele au servit ca arhetipuri
pentru iconografia lui Christos şi respectiv a Maicii Domnului.
Geneza icoanelor din aceste achiropiite explică principalele
trăsături stilistice ale icoanei, anume frontalitatea, simetria
rigidă, hieratismul etc.[9] Compoziţia în arta religioasă (lat.
Compositio – aranjament, compus), oferă o unitate a formelor (semne iconice sau abstracte) şi a spaţiilor (intervalelor)
dintre ele pe baza unei idei plastice de dispunere – ordonare. Aceasta are loc în funcţie de o anumită întindere spatială (cu două sau trei dimensiuni), de potenţele expresive ale
materialelor (structură, cromatică etc), de instrumentele şi
procedeele tehnice întrebuinţate, de sensibilitatea artistică,
de nivelul profesional al artistului privind gramatica, erminia picturii, de mijloacele de expresie, de cultura vizuală, de
inteligenţa sa plastică, afectivă, topologică, dar, mai ales, de
implicarea pe plan religios.
Se poate vorbi de frumosul absolut in două feluri: prin
speculaţie metafizică, sau ca revelaţie în extazul mistic, adică
6. 6.M. Eminescu, Poezii, ediţie critică de D. Murăraşu, Bucureşti,
Minerva, 1970-1972
7. Istoria ilustrată a picturii de la ara rupestră la arta abstractă,
ediţia a III-a, Editura Meridiane, Bucureşti, 1973
8. C. Severin, Imperiul sacru. Mănăstiri şi biserici din nordul Moldovei, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2003
9. D.N. Zaharia, Istoria artei antice şi medievale, Editura Artes,
Iasi, 2007, pag.175
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prin situarea spirituală dincolo de lumea sensibilă, în aceasta
din urmă avându-şi sediul permanent artele, fie prin conţinut, fie prin expresie.[10]
Ea se împotriveşte aspectelor negative observabile în
cotidianul impregnat de acel malum, care ia astăzi forme
noi, surprinzător de perfide şi îndeamnă la contemplarea
lumii spirituale, datum primordial reprezentat de frumos,
bine, adevăr, echilibru, într-un cuvânt -armonie.
Poezia seamană cu pictura, sau cel puţin se poate compara cu ea. Principala deosebire constă in faptul că poezia se
desfăşoară în timp iar mediul picturii este spaţiul.[11] Impactul
asupra privitorului este unul care surprinde, trezeşte la realitate, atrage atenţia asupra adevăratelor valori. Semn poetic
absolut, component al lexicului fundamental, termenul icoană în creaţia eminesciană intră cu o încărcătură semantică al
cărei nucleu îl constituie centrul de reflectare şi, mai rar, sensul
de reprezentare.[12]
Este un spaţiu echilibrat, reprezentat de culori calde
şi elemente decorative.In acelaşi timp, pictorul s-a oprit
asupra detaliilor, semn al acalmiei pe care arta religioasă
o opune cotidianului zgomotos si lozincard, suficienţei si
dizarmoniei.
De-a lungul timpului, în pictura religioasă s-au utilizat
mai multe tehnici: fresca (atinge apogeul în Evul Mediu si
Renaştere); tempera (dezvoltată chiar de vechii egipteni şi
babilonieni); pictura în ulei (apărută în evul mediu, atinge
măreţia în perioada renascentistă) şi alte tehnici ca guaşă,
email, acuarelă, care devin populare în epoca modernă. De
asemenea, în decursul istoriei, în arta reprezentării sacrului s-au succedat diferite curente şi mişcări artistice, care au
avut particularităţi, în funcţie de pictor şi de zona geografică de manifestare. Pictorul nu face operă de artă ci o faptă
cucernică
reprezentând împărăţia cerească sub înfăţişarea vizibilă
a împărăţiei pământeşti.[13] Este un limbaj vizual artistic care
creează punţi între culturi şi epoci, între efemer şi durabil.
Sunt icoane realizate pe un suport bidimensional într-o manieră mixtă (ulei pe pânză) şi a căror particularitate costă în
faptul că aşternerea culorilor se face după o anumită tratare a suprafeţei de lucru, respectiv a pânzei. În general, există
mai multe metode de preparare a pânzelor, însă cel mai tradiţional grund (asigură legătura culorii cu suportul) folosit,
este compus din 3 elemente: un corp (cretă, ipsos), un liant
(cleiuri animale sau sintetice) şi, când este cazul, un plastifiant (uleiul, mierea). Analizând icoana ca pe o opera de artă
oarecare se poate vorbi şi despre ritmul receptat (gr. rhytmos – mişcare regulată, candenţată) care se manifestă prin
constrastele cald-rece dintre tonuri, despre spaţiul plin/gol,
şi de mişcarea alternativă a vectorilor organizării compoziţionale. Efectul vizual al icoanei fiind static, repetarea elementelor se realizează prin contrapunere şi prin cadre vertical/orizontale echilibrate. Impactul asupra privitorului este
unul care surprinde, trezeste la realitate, atrage atenţia asupra adevaratelor valori prin fuga de grotesc si violenţă. Este
10. P. Ţuţea, Între Dumnezeu şi neamul meu, Editura Arta Grafică, 1992
11. J. Grenier, Arta şi problemele ei, trad. şi cuvânt înainte de M.
Morariu, Meridiane, Bucureşti 1974
12. D.Irimia, Limbajul poetic eminescian, pag. 126, Editura Junimea, Iaşi, 1979
13. Istoria ilustrată a picturii de la arta rupestră la arta abstractă, ediţia a III-a, Editura Meridiane, Bucureşti, 1973
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în acelasi timp un protest impotriva urâtului, a aspectelor
negative observabile in cotidianul impregnat de acel malum
care ia astazi forme noi, surprinzator de perfide, indeamnă
la contemplarea actului artistic in calitatea sa de coloană
vertebrală a datumului primordial reprezentat de frumos,
bine, adevar, echilibru, într-un cuvânt – armonie. În pictura
icoanelor din biserica familiei poetului există o concordanţă
între intenţiile şi starea emotională a zugravului. El s-a simţit
atras atat de ideea de portret cu rezolvare plastică, dar şi de
detaliile decorative. Ritmul pictural se distinge prin echilibrul elementelor plastice dispuse conform structurilor însuşite din erminii.
În ambianţa calmă şi cromatica caldă a pronaosului vedem că şansele decriptării mesajului teologic sunt superioare altor modalităţi. Din punct de vedere cromatic domină
culori calde – reci în special roşul şi orange-ul,verdele şi albastrul. Roşul reprezintă viaţa, atât prin analogie cu sângele sau cu lumina răsăritului, cât si datorită efectului caloric
simţit prin radiaţiile celei mai active culori. Înrâurirea exercitată de mediul natural este, probabil, cauza faptului că pictura religioasă are o cromatică vie. În general, sunt regăsite
culorile primare, dar şi cele complementare, uneori surprinzător de luminoase.
Biserica familiei poetului Eminescu are o istorie legată
chiar de atestarea Ipoteştilor, în jurul anului 1400. Totuşi satul Şipotesci(poetică denumire, cuvântul şipot aminteşte de
numeroasele izvoare din arealul său), cum îl găsim trecut în documente, este mult mai vechi şi înfiinţat pe răzeşia
unui călugăr. Prima biserică a fost construită din paiantă,
nuiele şi lut, şi acoperită cu draniţă. A fost mereu refăcută
cu materiale din ce în ce mai rezistente, dar altarul s-a păstrat în acelaşi loc: Biserica din cătunul Ipoteşti cu hramul Sfinţii Voevozi a fost făcută Din lemn, dar putrezind lemnul, a fost
făcută din vălătuci. Preoţii, care au servit la această biserică,
sunt: întâi Preoţii Călugări trimişi spre administrarea moşiei
donate de Ipatie schitului Gorovei, pe urmă preoţii Vasilie, Nicolae Cocoranu, Enacachi Leca, Mihai Georgeanu. Ca preot
paroh acestei biserici este preotul Ioan Ursachi, absolvent al
Seminarului Veniamin din Iaşi şi student al Facultăţei de Teologie, hirotonisit preot la 1890, Februar 11 pe sama bisericilor
din Cătămărăşti şi Ipoteşti; în urmă devenit paroh, la 1893, al
acestei biserici.[14]
In 1847 a fost vândută de stolnicul Iordache Murguleţ
mamei lui Eminescu; ea a plătit din dota sa 250 de galbeni.
Biserica aceasta a ars de două ori şi s-au completat locurile
goale cu mai multe icoane ale Maicii Domnului.
Construită în formă de cruce altarul a fost păstrat în
acelaşi loc dar, de-a lungul anilor a fost refăcută cu materiale mai rezistente. Nu are boltă, nici turlă, doar semiboltă,
semicalotă, timpan şi abside..
Catapepeteasma, stranele şi icoanele sunt restaurate de
către profesorii Stelian Onica(şef de lucrări) şi Vasile Tudor.
S-a lucrat cu profesionalism şi pasiune: Dumnezeu găseşte
modul de a da omului această împlinire şi prin oamenii mai
sensibili la comunicarea Lui.[15]
Aşteptăm şi finalizarea restaurării Sfântului Epitaf, lucrare de mari dimensiuni şi nespusă frumuseţe(ulei pe pânză).
14. Album monografic Cultul ortodox de Judeţul Botoşani,
1906
15. D. Stăniloaie, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol.I, Editura
Cristal, Bucureşti, 1995
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Înainte de această intervenţie a specialiştilor, nu se mai
desluşea aproape nimic din imaginile de altădată. Apoi s-au
şters umbrele de pe chipurile sfinţilor şi momentul inaugurării a revelat pelerinilor veniţi de departe o feerie de culori
primare, dar şi nuanţe care surprind, albastrul de Ipoteşti.
Momentul a fost înălţător: aveam în faţa ochilor aceeaşi
imagine a catapetesmei pe care o văzuse Eminescu în vremea copilariei sale! Icoanele la care s-a rugat lui Dumnezeu
poetul convins că, numai având cunoaşterea lui Dumnezeu,
va putea să-l cunoască adecvat pe om şi să dobândească sensul vieţii omului…numai omul pătruns de divin este icoană
a lui Dumnezeu şi numai într-un asemenea om se reflectă
divinul.[16]
În icoana care reprezintă încoronarea ca regină a Fecioarei de către îngeri(naos, dreapta), ochii Maicii Domnului şi
ai pruncului Iisus, au un efect cinetic. Oriunde te-ai afla în
biserică, eşti urmărit de privirile lor: chipuri blânde şi pline
de iubire care revigorează conştiinţe. Poate şi de aceea icoana este considerată miraculoasă de către cei care vin în pelerinaj la Ipoteşti. Trebuie să ne gândim cât de dificil a fost actul restaurării icoanei, având în vedere particularităţile care
ţin de expresie şi de aspectul cromatic armonios. Această
icoană este datată 1870. Poetul vizitase Blajul în 1866. Îşi dădea examenele în particular, dar cerceta şi prin arhive căutându-şi rădăcinile, adică încercând să afle date despre strămoşii săi. Aşa a aflat că bunicul său, Iovul Iminovici, a fost
preot. Acolo Eminescu a văzut o icoană în care a găsit corespondenţe ale propriei percepţii despre divinitate.
Legătura dintre credinţa religioasă – ca formă supremă
de investigare ontologică – şi puterea imaginaţiei creatoare
este una dintre cele mai acute probleme existenţiale ale omului şi poetului Eminescu. În viziunea sa credinţa poate să suplinească, în anumite timpuri, arta cu toate înălţimile ei, aşa
cum s-a întâmplat în lumea încă nedeprinsă cu marile taine
ale artei icoanei de la începuturile creştinismului.[17]
Atras de efectul privirii Maicii Durerilor a rămas mai
mult privind-o cu veneraţie, iar rudele sale din Blaj i-au
dat-o în dar. Transportarea nefiind posibilă imediat, a fost
adusă la Ipoteşti mai târziu, în 1870, când poetul împlinea
douăzeci de ani. Cămaşa lui Iisus este cusută cu motiv românesc, lucru care, asemenea multor semne şi simboluri,
ne invită la meditaţie.
O altă icoană a Maicii lui Dumnezeu este cea aflată în
partea stângă a pronaosului: Preacurata are chipul abstras
în sine, proporţiile sunt plăcute, culorile echilibrate.
Este una dintre cele mai vechi icoane din acest areal al
sacrului(secolul al XVII- lea). Fundalul este pictat în albastru de Ipoteşti cu două nuanţe, amintindu-ne că pe pământ
vedem ca în oglindă şi la sfârşit vom vedea în adevăr: Astfel se explică faptul că albastrul de deasupra sfintelor chipuri este mai intens. Culorile reci, şi cu deosebire albastrul, au
constituit principala componentă cromatică a picturii murale
precum şi a decoraţiilor religioase[18]. Albastrul ocupă un loc
important în coloristica arhitecturii sau a artei decorative
bizantine. Oricât ar părea de curios, în contrast cu imaginea
actuală a ruinelor ce strălucesc de albul marmurei, în prime16. D.Irimia, Limbajul poetic eminescian, pag. 128, Editura Junimea, Iaşi, 1979
17. Idem 18, op. cit. pag. 128
18. P. Constantinescu, Artă, culoare, ambient,, Editura Meridiane, 1979
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le secole ale mileniului I, grecii colorau puternic arhitectura,
aplicând vopseaua peste piatră sau marmură.[19]
Tot în pronaos putem vedea masca mortuară a lui Eminescu. Este imaginea tridimensională a sa, păstrată ca să înţelegem, privindu-i chipul de martir, cum poţi trăi pentru
semeni, cum poţi avea cerul neavând nimic pentru tine.
Linguriţa din care a primit sfânta euharistie în vremea
copilăriei, potirul, mucarniţa, veşmintele preotului care l-a
botezat în cristelniţa de bronz la Uspenia, în ianuarie 21 al
anului 1850, toate sunt expuse spre amintirea celui care i-a
închinat Maicii lui Iisus rugăciuni în versuri şi se interesa de
tot ce privea lumea lucrurilor durabile[20] De aceea aici ne putem ruga cu cuvintele lui, restabilind comuniunea cu divinitatea, cu semenii şi cu noi înşine.
Chiar pentru restauratori a constituit o surpriză aflarea
sub straturile de vopsea adăugate ulterior prin intervenţii
nedorite, peste orange care, altfel ar fi fost prea violent, a
unor vrejuri de frunze acoperite cu foiţă de argint. Acest lucru salvează echilibrul cromatic care se distinge prin originalitate, forţă şi ritm: roşu, galben, albastru, multă lumină.
Fără să vrei iţi aminteşti de culorile steagului românesc.
Nu au fost vreodată pictaţi pereţii, iar cândva a fost zugrăvită zona timpanului cu stele galbene, pe un fond albastru ceruleum cu nuanţă turcoise, asemenea culorii de la cruce. Apoi cineva a intervenit malefic şi a şters totul. Bătrânii
satului şi-o amintesc cum era pictată în albastru şi insistă
spunând că Raluca, mama lui Eminescu, a adus meşteri care
au zugrăvit la Ipoteşti în capelă cerul cu stelele. Artistul plastic Troteanu a lucrat fundalul pronaosului noii biserici la fel
cu cel vechi, semn că şi el îl văzuse. Legătura aceasta se simte
şi se vede în tot ce ţine de cele două biserici ridicate una în
lumina celeilalte.
Pridvorul a fost secţionat şi acum nava are doar pronaos, naos şi altar. Registrul iconografic al catapetesmei este
complet, lucru realizat de către restauratori. Ambele biserici
au hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Impresionează
în programul iconografic al celei vechi repetarea icoanelor
mariane, o icoană(catapeteasmă, dreapta) reprezentându-l
pe Iisus Marele Învăţător (una dintre cele mai frumoase) şi
câteva icoane ale Maicii Domnului. Temele sunt luate din
Sfintele Scripturi; artistul, cel mai adesea preot, rămâne anonim şi nu face decât să dea formă estetică unei dogme, unor
taine care in realitate depaşesc înţelegerea omului.[21]
În stânga uşilor împărăteşti se află o icoană deosebită
lucrată de mâinile aceluiaşi talentat iconar.: Fecioara Preacurată surâde! Aceasta a dat nu numai firii umane putinţa
de a fi scăpată de insuficienţele ei şi de moarte, ci şi voinţei ce
ţine de ea putinţa de a lucra în acord cu voia lui Dumnezeu,
pentru mântuirea oamenilor. [22]Ochii sunt vii inundaţi de fericirea de a fi fost vrednică să-l nască pe Mântuitorul lumii.
Îl ţine în braţe: mantia sa lasă privirilor Surâsul modifică aspectul ochilor, nasului, gurii şi întregului obraz în special linia
buzelor, linia nazo- labială si unghiul extern al ochilor. Zâmbetul subtil desăvârşeşte graţia figurilor feminine.Este consa-

crată noţiunea de zâmbet leonardesc ca şi cel de surâs eginet.
Mantia ei ocoleşte zona pântecului amintindu-ne de faptul că ea a fost vasul ales al Întrupării: Iată Fecioara va avea
în pântece şi va naşte Fiu.[24]
Se vede clar că după incendii a lucra altcineva, încercând să picteze în aceeaşi manieră. Să înţelegem că aceste
icoane au scăpat de flăcări; astfel a fost posibilă realizarea
celorlalte de către alt zugrav;
Este adevarat că la Ipoteşti putem medita şi în afara
acestui spatiu sacru, dar miracolul unei rapide conexiuni cu
pacea lumii e ste în mod privilegiat permisă aici, unde te
poţi ruga liniştit Răsai asupra mea, lumină lină.

[23]

UN SUNET DE CLOPOT
ÎN ORELE SFINTE…

Biserica satului Ipoteşti, cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavril a fost construită între anii 1929-1939. Existenţa ei este
legată de activitatea lui Nicolae Iorga, care este considerat ctitorul spiritual al acestui aşezământ de cult. Sprijinită pe contraforţi, înfrumuseţată cu un brâu heraldic, cu stema Regatului, a Moldovei (capul de bour) şi a judeţului (coasa), prin
repetare, este un monument arhitectural echilibrat, având
stilul bisericilor ctitorite de Ştefan cel Mare. Lucrul acesta
nu este întâmplător, ci intenţionat, căci marele istoric a cerut ca în multe dintre elementele arhitecturale şi decorative
ale bisericii, să se poată observa simbolurile propriilor năzuinţe. De menţionat faptul că savantul a intervenit personal
din punct de vedere financiar. Bradul argintiu pe care l-a sădit în faţa bisericii reprezintă mărturia trecerii lui prin aceste
locuri. Catepeteasma (o adevărată dantelă) a fost lucrată la
Mănăstirea Văratec de sculptorul danez Peer Merloe şi este
din lemn de stejar, semnul trăiniciei neamului românesc. Impresionează iconostasul şi scaunul patriarhal, aici sculptorul
demonstrând toată forţa talentului său. Tot Nicolae Iorga l-a
ales pe acest sculptor din grupul constituit din mari artişti europeni, la Baia Mare, după anii 1930.Biserica a fost pictată în
vara anului 1939. Ceea ce detaşează lăcaşul eclezial de altele
din ţară este nota de sobrietate pe care o dau aureolele negre ale sfinţilor (pictura este necanonică), falsul tablou votiv
Eminescu şi modul în care a realizat, sugestiv, icoana Arhanghelului Mihail (care are aici chipul poetului Eminescu). Petru
Remus Troteanu, artistul care a executat pictura al secco din
biserica satului Ipoteşti, s-a născut în 1885 la Stânceşti-Botoşani şi a murit în 1957 la Bucureşti. Tatăl său a fost preot la
biserica parohială cu patronul Adormirea Maicii Domnului
din Stânceşti: De la sfinţirea ei din Martie 1891, bisericii acesteia i s-au reparat ferestrele şi podeala interioară, asemenea s-a
tencuit întreaga biserică în interiorm şi s-a văpsit tot acoperemântul prin stăruinţele vrednicului de amintire, decedatul preot iconom Constantin B. Troteanu, fostul paroh, care a lucrat în
totdeauna şi din toate puterile sale pentru împodobirea
sf. locaş al Domnului şi pentru luminarea minţei enoriaşilor
19. M. Brusatin, Histoire des couleurs, traduit par Louis Marin, respectivi, şi rădicarea nivelului moral şi material al întregei

Editure Champs Art, Paris, 1986
20. Z. D. Buşulenga, Eminescu. Viaţa, Editura Nicodim Caligraful,
Mănăstirea Putna, 2000
21. Istoria ilustrată a picturii de la arta rupestră la arta abstractă,
ediţia a III-a, Editura Meridiane, Bucureşti, 1973
22. D. Stăniloaie, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol.II, Editura Cristal, Bucureşti, 1995
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23. T. L. Vlad, Fundamentele anatomice si morfologice ale artelor vizuale-, Editura Artes, Ia?i
24. Mt. 1, 23, Biblia sau Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi
Noului Testament, trad. Gala Galaction şi Vasile Radu, Fundaţia
pentru Literatură şi Artă, Regele Carol II, ediţia I,1936,
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sale parohii. [25]Viaţa pictorului a fost marcată de cîteva evenimente neplăcute: în perioada anilor 1918-1919 contactul
cu frontul i-a slăbit sănătatea, iar distrugerea atelierului său
din Bucureşti l-a pus în mari dificultăţi materiale; între anii
1941-1945 sănătatea i s-a zdruncinat şi mai mult, familia i s-a
destrămat, bombardamentele i-au distrus din nou atelierul şi
o parte din lucrările sale importante.Artistul autonom caută
adevarul, binele şi frumosul, rătăceşte căutând, în simbolica lui
întîlnindu-se iluzia libertăţii si creaţiei, neputând ieşi din el însuşi şi din natura, fiind permanent captiv, făuritor de fictiuni
exterioare naturii lucrurilor. Moare înlănţuit, pesimist, sceptic,
cinic, stoic sau disperat. Pâna la urmă, este cuprins de tristeţea
metafizică a însingurării.[26] A contribuit la revelarea unor aspecte ce nu pot fi ignorate în pictura românească; a abordat
toate genurile clasice ale picturii de şevalet, a dat dovadă de
calităţi aparte în naturile statice, peisajele şi compoziţiile sale.
Vreme de aproape 10 ani, profesor la Academia de Arte
Frumoase din Iaşi, P.R. Troteanu a avut un rol deosebit în evoluţia elevilor săi aducând perfecţionări învăţământului artistic. El este cunoscut şi ca autor de pictură monumentală,
apreciată de personalităţile vremii sale. Distingem la Petru
Remus Troteanu, ca şi la Băncilă sau Petraşcu, expresia unui
temperament grav, a unei personalităţi care s-a opus rezolvărilor spontane, evitând facilul şi gratuitul.
Acest pictor talentat s-a născut în Stânceşti, sat aflat foarte aproape de Ipoteştii lui Eminescu. De aici a început misterul care, mai târziu, s-a transformat în frumuseţe şi adevăr
strânse în lumină şi culoare.
Petru Remus Troteanu a absolvit şcoala de Arte-Frumoase şi este autorul unor lucrări importante: a decorat Biserica
Armeană din Bucureşti, a pictat, împreună cu elevii săi, biserica din Stânca, judeţul Botoşani, apoi interiorul bisericii din
Cuejdin, judeţul Neamţ şi pe cea din Stejarul (Neamţ). A pictat apoi şi interiorul bisericii (schitului) Boureni, Iaşi. În 1909 a
obţinut premiul Grigorescu la un concurs de pictură, în 1912
ia premiul I la Salonul Oficial, în 1915 deschide o expoziţie
personală. A urmat o şcoală militară, a fost mobilizat. A expus intens în sălile Dalles, Libertatea, la Cartea Românească.
În vara anului 1939 a
proiectat şi a executat pictura bisericii de la Ipoteşti- Botoşani (anul în care introdusese la Academia de Arte Frumoase, un curs de analiză critică comparată), ca o statornică revenire pe locurile natale. Picturile sale ne relevă o lume a celor
mulţi şi simpli, pitorescul ţării, tradiţiile folclorice, alteori naturi
statice şi remarcabile portrete.[27] a realizat la Ipoteşti o pictură
de excepţie care, din nefericire, este serios compromisă şi are
nevoie stringentă de restaurare.
Chipurile sfinţilor cu aureole îndoliate (semn distinctiv
pentru biserica din Ipoteşti) sunt şterse pe alocuri. Pereţii
prezintă fisuri (una din ele fiind foarte periculoasă pentru rezistenţa edificiului de cult). De-a lungul timpului, din cauza
umezelii şi a încercării de curăţare a pereţilor de praf şi pânze
de păianjen, pictura nefiind protejată de un verni, imaginile
sfinte au început să se şteargă, astfel încât chipul lui Eminescu
şi al regelui Carol abia se mai desluşesc. Lemnul de stejar din

care este făcută catapeteasma este atacat, icoanele de asemenea. Cărămizile aparente, care dau frumuseţe bisericii în
exterior, prin jocurile de forme, se desprind mereu, astfel încât, în jurul bisericii, pot fi găsite multe fragmente… Nicolae
Iorga avea, cu siguranţă, planuri mari în legătură cu biserica
închinată memoriei lui Eminescu, dar acel fatidic 27 noiembrie 1940 a pus capăt proiectelor sale. După aceea, nimic nu
a mai fost adăugat acestui lăcaş de cult, iar cu timpul, nemaifăcându-se lucrări serioase de întreţinere, starea lui a devenit
deplorabilă. O biserică unică în lume se află în plin proces de
degradare, rapid şi ireversibil. Orice întârziere o apropie şi mai
mult de distrugere. Terenul în alunecare pe care este aşezată
această biserică, face ca pericolul înmulţirii fisurilor să crească. Se impun lucrări de consolidare, de restaurare a frescelor,
a catepetesmei şi a stranelor.
Referitor la aureolele negre ale sfinţilor: este posibil ca negrul să fi fost o etapă preliminară, de eboşă, urmând ca, la sfârşit, să fie ataşate cercuri aurii, sau raze, în partea superioară,
subliniindu-se astfel atât tristeţea pentru destinul nefericit al
poetului, dar şi lumina divină ce caracterizează aceste entităţi
benefice, sfinţii şi îngerii. Există şi un supranimb auriu, care
interzice orice interpretare neconformă cu normele creştine.
Ei par să aducă mesajul unei întoarceri la echilibru, armonie,
credintă, speranţă şi dragoste. Dacă priveşti printre gene, observi că negru este fundalul, iar fiinţele cu lungi haine de lumină şi-au unit aureolele supradimensionate într-un misterios
şir de forme sinuoase, ronde şi simţi forţa incredibilă a unei
întâlniri fulgurante, nobile, mistice. Poţi desluşi atunci cele
ascunse ochilor morţi: lupta, registrul cristic, valorile…
înmărmurirea, ochiul atent, imaginile pozitive strânse sub
pleoapă, comoara din celălalt areal, meandrele sufletelor albastre străvezii, aburoase, din colţul lor de vis cu materialitatea dantelei de nori a celestului. Biserica satului Ipoteşti este
vizitată anual de sute de mii de pelerini şi multe voci s-au ridicat împotriva modului în care noi, neputincioşi ori nepăsători, o păstrăm. Nu ajunge disponibilitatea, credinţa şi hărnicia preotului actual, Valentin Tincu, ori a celor care au slujit
cândva la Ipoteşti, dintre care ni-i amintim pe cel foarte îndrăgit de enoriaşi – părintele Ştefan Holban şi pe carismaticul preot Petru Ghervase. Mă apropii tăcută: conture triste şi
umbre-au mai rămas scria Eminescu. În biserica de la Ipoteşti
îţi vin în minte cuvintele: poate că mă va înnobila, mă va atinge, şi pe mine lumina aceasta cândva… La puţină vreme de
la sfinţirea bisericii noi a satului Ipoteşti (1939), Nicolae Iorga, bradul bătrân care făcea prea multă umbră, a fost găsit
mort, la Strejnic (27 noiembrie 1940). Profetic, gestul mâinii
lui drepte, cu degetele strânse ca pentru a se ruga, pare să se
repete, astăzi, în fiecare fiinţă care păşeşte, cu pioşenie, în locaşul sfinţilor cu aureole îndoliate.
Naţiunea română îşi poate croi un mare viitor. Pentru
aceasta trebuie experimentată, cu umilinţă, punerea pe plan
secund a propriilor dorinţe şi alegerea drumului spinos al implicării, cu toată fiinţa, pentru cei din jur, asemenea martirilor
noştri..
În anul 2010, mi-am propus să evoc personalităţile botoşănene, în areal eminescian, iar demersul muzeografic a de25. Album monografic Cultul ortodox al Judeţuui Botoşani, butat cu activitatea culturală Eminescu, Iorga. Evocări. Aceasta a cuprins: expoziţie de carte, mini-expoziţie cu obiecte de
1906, pag. 197
26. P. Ţuţea, Omul. Tratat de antropologie creştină, Editura Tim- patrimoniu, comunicări ştiinţifice (Fapte, nu vorbe şi O bisepul, Iaşi, 2003
rică ridicată în memoria lui Eminescu). Am atras atenţia asu27. I. Bejenaru, Dicţionarul botoşănenilor, Casa Editorială Mol- pra rolului unic al istoricului în comunitatea ipoteşteană,
dova, Iaşi, 1994
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implicarea sa în a alege artişti plastici care să poată exprima crezul său referitor la ierarhia valorilor şi a aportului său
în cercetarea operei şi vieţii poetului. În sala Luceafărul, am
prezentat publicului expoziţia muzeală Arde-n candel-o lumină, având ca temă naşterea şi botezul lui Mihai Eminescu,
cel mai mare poet pe care l-a dat naţiunea română literaturii universale.[28]Am sugerat, cu ajutorul unor cristale pornind
de la vasul baptismal, apa binecuvântată a botezului, crisma,
darurile primite de prunc: sceptrul şi cartea cu foile aurite
sugerând valorile inţelepciunii, brâul tricolor, caseta în care
stau ascunse comori inaccesibile celor care privesc superficial,
vasul preţios în care am putea găsi apa sfinţită, sfeşnice care
amintesc de strălucirea luminii. În centru, sub tablourile părinţilor poetului, lângă un leagăn de copil acoperit cu pânză
străvezie de mătase, brodată cu stele de mătase albă, se întâlneau capetele a două fâşii vălurinde de borangic, formând
un arc de cerc, unind cele două ramuri ale arborelui său genealogic: cea rustică, a tatălui, redată cu ajutorul pieselor etnografice (ţesături, cămaşă cusută cu motive naţionale, brâu,
fusul – sugerând darurile ursitoarelor, firul poveştilor, al doinelor, timpul, etc) şi cea nobilă, a mamei, sugerată prin prezenţa obiectelor preţioase, bogat ornamentate- ceas de epocă, sfeşnice, vase, spaţiu înnobilat de lucirile cristalelor desprinse dintr-un vechi candelabru, ornamentat cu frunze de
acantus. Anul acesta am amenajat expoziţia permanentă cu
titlul Eminescu. Primele Lumini cu bunuri culturale mobile din
patrimoniul Memorialui Ipoteşti, obiecte de uz liturgic din inventarul vechi al bisericii şi cu valoroasele piese pe care le-am
descoperit şi pe care le-am adus, în anul 2010, la Ipoteşti prin
bunăvoinţa parintelui Dumitru Mateciuc. Aici putem asculta
acum ecoul notelor înalte Lumină lină… aşa cum cântau, în
1858, maicile la Agafton şi ar mai fi dorit să asculte Eminescu,
întors cu sufletul spre altă dimensiune, dând la o parte voalul
străveziu care desparte cele două lumi.
Suntem fire de cenuşă, ţărână, un pumn de carne şi sânge
cu suflet nemuritor. Să ne amintim de cuvintele lui Eminescu:
Istoria omenirii este desfăşurarea cugetării lui Dumnezeu. Astfel vom înţelege de ce, sub lumina Sfintei Treimi, în sanctuarul
de la Ipoteşti, trăieşte amintirea lui Ştefan, ne înnobilează cuvântul lui Eminescu, iar Iorga ne scrie, mai departe, istoria, pe
brâul heraldic cu semne de bouri. Apar schimbate contururile:
zărim, ca prin lacrimi, trupuri de umbre-argintii. Într-un târziu, vom păşi împreună pe dantele de gheaţă şi lumina lină ne
va acoperi cu o mantie fără sfârşit. Crucea, apusul, Hristos…
În lumina lui, omul, teofanic străfulgerat.
BISERICA CTITORITĂ DE IORGA
Să încercăm, în cateva rânduri sincere, sprijinite pe temelia unor izvoare de înţelepciune şi de experienţă recunoscute unanim, să demonstrăm că una dintre punţile care permit
creştinului apropierea de Dumnezeu este pictura interiorului
ecleziastic.
Aprecierea de ordin estetic apare mai târziu, poate când
pelerinul se află deja oarecum expulzat din fiorul tainic al conexiunii cu Dumnezeu, atunci când rugăciunea individuală
sau comunitară a luat sfârşit. În solitudine, cu inima plină de
har încărcată de nestematele virtuţilor, sau, poate, apăsată de
povara unei umbre, omul priveşte.
28. A Z N Pop, în Profil eminescian, colaborator Gh. Eminescu,
editat de I Ş J Hunedoara, Deva, 1973
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Neiniţiatul va accede în marea de contururi şi culori cu sfială, descoperind reprezentări vizuale ale textelor biblice, litere
greceşti sau chirilice, veşminte sinuoase, cu falduri pe care lumina muchiază tonuri fine, apropiate.
Dar mai mult decât toate aceste minunăţii pe care ochiul
atent le desluşeşte, se vor detaşa dintre reliefurile zidurilor
chipuri senine cu expresii desprinse de lumea în care materia
pare să fie regină. Ochi mari şi umbriţi, voaluri lungi ascunzând sub drapaje ţărâna cu formă de trup, mâini cu degete
lungi împărţind armonia. Distinge culori, forme-alungite, frize frumos decorate: noianul de forme îi desluşeşte discret reperele certe ale filiaţiei sale: el este acela căruia i se adresează,
printr-n limbaj nou, Dumnezeu. Desprins de cotidian el caută
pacea locaşului tainic[29] şi zi de zi îi sporesc forţele spirituale
privind prin ochii ingerilor de pe ziduri un petec de lazurit şi
picături de lumină.
Dacă peregrinul către aceste locuri este familiarizat, prin
natura muncii sau pasiunii sale, cu tehnica de lucru a imaginilor sfinte care acoperă interiorul unei biserici, va folosi imediat codul decriptării misterului înfăţişat, hermineia tes zographias[30] acea hermineia picturae ăn domeniul artei bizantine.
El va observa mai întâi cum este construită
cealaltă biserică: va regăsi toate elementele secţiunii transversale, prin centru spre ieşire începând din partea superioară
a ei: bolta, calota, cupola, apoi turla şi dedesubt pandantivii,
semicalota, semibolta, conca, de fiecare parte, timpanul şi absidele. Va desluşi dacă este vorba despre frescă, tempera, ulei,
în ceea ce priveşte tehnica, materialele (suportul, pigmenţii,
lianţii, verniurile), tehnologia execuţiei, deci modul de preparare, etapele de realizare în atelier, secretul reţetelor, reconstituirea cu fidelitate a imaginilor. Îşi va aminti de cartea aceasta
de căpătâi a pictorilor de biserici numită gramatică, ori ustav
sau erminie, adică închipuire şi tâlcuire ori alcătuirea tot meşteşugului zugrăviei… cartea lui Macarie de pre ellinogrecie.[31]
Va observa că biserica nu are pridvor, ci doar un pronaos
mic unde la stanga şi la dreapta străjuiesc arganghelii Mihail şi
Gavril pe un fundal albastru- închis, cu stele luminoase. Poate
se va opri la chipul Maicii Domnului şi al apostolului Ioan de
pe crucea sculptată. Mâinile personajelor biblice au peste tot
aceeaşi gestică fină şi expresivă: sunt mâini care transmit mesajul benefic al păcii şi al celestului.
Dar, sigur, va fi atras de minunata pictură de pe lemnul
crucii: Hristos după rostirea cuvintelor ultime, S-a săvârşit.
Această pictură demonstrează o forţă creatoare aparte: mai
sunt şanse mari ca biserica ctitorită de Iorga sa capete strălucirea de altădată, chiar dacă aşa-zisul mister al aureolelor
negre se va risipi, aflând peste întunecatele nimburi fragmente de galben şi aur. Aşa sugerează aureolele rămase intacte, la
Mântuitorul de pe cruce, la Maica Orantă, la Arhanghelii cu
aripi de lumină.
Nu ştim exact cum s-au înnegrit aureolele, dar spune Dionisie din Furna cum trebuie sa se desfăşoare lucrarea: el explică pe mai multe pagini că în anumite condiţii, dacă zugrăveşti
pe locul unde izbeşte vântul, să nu pui chinovar, că se înnegreşte…. iar vopselile să nu fie biruite de puterea varului… iar în
29. Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Bucureşti, Sophia, 2000
30. Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Bucureşti, Sophia, 2000
31. Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Bucureşti, Sophia, 2000
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amestecuri de vopsele să nu pui var de tencuială veche că nu-ţi
va merge lucrul bine…[32]
Frizele, medalioanele au crinul stilizat ca simbol al purităţii, dar cum să nu observe şi vasul tip amforă din care ies vrejuri perfect desenate rasucindu-se în jurul braţelor crucii? Elemente art deco, culori delicate, armonioase: Ca tip de nimb
îl vedem pe cel cruciat, mai ales aghios, gr., însemnând sfânt.
Fresca (it. fresco inseamnă proaspăt) este un tip de pictură murală executată pe o tencuială proaspătă, în care culoarea este încorporată chimic şi poate fi astfel conservată un
timp nelimitat. Fresca se compune din trei elemente: suportul adică zidul de piatră sau cărămizi, uscat şi fără denivelări.
Înainte de a se aplica tencuiala, se acoperă cu un amestec de
var gras stins, nisip şi apă, într-un strat de ca. 1 cm, pentru a-l
face cât mai neted posibil. Tencuiala sau mortarul, elementul
purtător al frescei, este compusă dintr-o pastă alcătuită din
nisip fin, pulbere de marmoră, var şi apă. Tencuiala, caracteristică tehnicii al fresco, este formată din fresca neagră, primul
strat, şi fresca albă, strat care se aşează peste primul. Fresca
albă este de fapt stratul peste care se pictează. Culoarea se
aplică în pe tencuiala încă udă şi este o vopsea minerală care
rezistă la var. Principala problemă în tehnica picturii de fresce este necesitatea de a pune cu rapiditate culorile. Pigmenţii
minerali (caolinuri şi silicaţi) trebuie diluaţi în apă, înainte de
a fi aplicaţi cu o pensulă dură sau moale – în funcţie de efectul dorit – pe tencuiala proaspătă, încă udă (intònaco fresco).
Un artist care pictează o frescă trebuie să facă în decurs de o zi
o muncă pentru care unui sculptor îi trebuie o lună, dacă nu,
cu timpul devin vizibile corecturi, pete, îmbinări, culori aplicate
mai târziu sau chiar retuşuri făcute după ce culorile s-au uscat.
Ceea ce a fost pictat în tehnica frescei se păstrează, în timp ce
culorile adăugate ulterior după ce primul strat s-a uscat, se pot
spăla cu un burete umed susţine Giorgio Vasari.
Diverse culori dau rezultate inegale pe aceeaşi suprafaţă. De exemplu, pigmentul albastru de cobalt (albastru regal),
adică silicatul de potasiu şi cobalt, îşi pierde luciul prin uscare
(în frescele lui Michelangelo este mai puţin luminos decât culoarea roşie sau verde). Cu toate acestea, în anumite vopsele
şi lacuri se produc cantităţi semnificative de compuşi nocivi
pentru picturi.
Acoperirile care conţin acrilice sunt în general stabile, în
timp ce vopselele pe baza de ulei şi răşini alchidice şi lacurile celulozice şi uretanice eliberează gaze acide care usucă şi
apoi se deteriorează producând îmbătrânirea. Vopselele cu
latex non acrilice – sunt potenţial periculoase, deoarece contin aditivi. Punerea unui strat adecvat pe peretii de beton şi ciment permite sa se evite ca aceste suprafeţe sa devină abrazive
sau sau să se creeze praf alcalin. [33]De exemplu, în cazul unei
construcţii noi, trebuie să lăsăm să se
usuce substanţa de acoperire cel puţin treizeci de zile pentru spaţii înguste şi patru zile pentru camere ventilate înainte
de a reveni la expunere.
Petru Remus Troteanu a lucrat al secco, ajutat de monahia Constantinescu, după cum aflăm din spusele bătrânilor satului (Munteanu Dumitru, Jeniţa Creţu, Gheorghe Bunu). A
pus suflet în toate, dar era război, banii pentru materiale ajungeau, ca şi astăzi, în buzunarele largi ale celor avizi de putere.
32. Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Bucureşti, Sophia, 2000
33. . A.Vinner, Materiale de pictură, Casa Centrală a Creaţiei Populare, Bucureşti, 1956
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Ei nu pricep nimic din ideea de jertfă, dar aprobă afectaţi şi
împietriţi, cu măştile urâte lipite pentru totdeauna pe chip.
Privindu-i, nu putem uita, cuvintele lui Eminescu: Adevărul
aur? După aur aleargă toţi, de adevăr fug toţi.[34]
Nu ştiu cum se petrec exact lucrurile, dar câte un edil porunceşte cânelui, cânele porunceşte pisicii, pisica şoarecelui, iar
şoarecele de coadă îşi atârnă porunca.[35]
Un loc însemnat are în viaţa duhovnicească, aşa cum o
descrie Marcu Ascetul, inima. Este cel dintîi dintre autorii din Filocalie la care inima primeste o asemenea importanţă. Evagrie,
Ioan Casian, considerau aproape exclusiv mintea ca loc şi ca
factor central al fiinţei omeneşti.[36]
În pictură s-a folosit amestecul optic de culori pure, alăturând tuşe fine de culori complementare şi obtinând astfel
o mare luminozitate a cromaticii. A căutat soluţii cromatice
raportând idealul estetic al artei bizantine la propriile percepţii despre actul artistic. Inclinat fiind spre rezolvările care cer
meticulozitate, spre portret, prin extazul in faţa diversităţii
chipurilor şi expresiilor, spre arta decorativa, interesat de asemenea de o problematica a sacrului, a timpului, a misterului
universal şi a misterului uman pictorul Troteanu rămâne legat pentru totdeauna de Ipoteştii lui Eminescu. Conform definiţiilor înscrise în tratatele de specialitate, compoziţie (lat.
Compositio – aranjament, compus), reprezintă o unitate a
formelor (semne iconice sau abstracte) şi a spaţiilor (intervalelor) dintre ele obţinute aparent spontan, pe baza unei idei
plastice de dispunere-ordonare, în funcţie de o anumită întindere spatială (cu două sau trei dimensiuni), de potenţele
expresive ale materialelor (structură, cromatică etc.), de instrumentele şi procedeele tehnice intrebuinţate, de sensibilitatea artistică, de nivelul profesionalizării artistului privind
gramatica, erminia picturii, mijloacelor de expresie şi tehnice,
de cultura vizuală şi, implicit, de dorinţa şi inteligenţa sa plastică, topologică sau afectivă.
Icoanele din catapeteasmă s-au pastrat mai bine, culorile
putând să refacă lungul drum al degradării, prin comparaţie.
Cuvantul icoană defineşte imaginea plastică, artistică sau artizanală a unor ipostaze sau fapte ale divinitătii sau ale unor
sfinţi. Vine din grecescul eikon care semnifica un portret, dar
nu un portret al laturii fizice, ci al celei trancedentale, destinat
sa comunice spiritului, într-o redare a conţinutului care se gaseste dincolo de latura fizică.
Ele sunt pictate pe lemn în culori vii, alese şi folosite conform erminiei bizantine,întărite cu traverse. Traversele sau penele sunt sistemul de consolidare a panoului de lemn, stinghiile transversale aplicate pe spatele panourilor pictate. Confecţionate dintr-o esenţă lemnoasă, mai moale decât a panoului sau dintr-una similară, ele se pot opune dezmembrării
si tendinţei spre curbură a acestuia, dar cu masură. Calitatea
suportului de lemn este foarte importanta în realizarea unei
icoane bizantine. De suport depinde buna conservare a stratului de pictură. Se observă vernisarea suprafeţelor, lăcuirea
ferindu-le de agenţii de distrugere îm proporţie mai mare. Interesant este faptul că icoanele atinse mai rar datorită aşezării pe tâmplă, sunt bine păstrate; ele sunt aşezate canonic
conform indicaţiilor. La curăţarea pereţilor de-a lungul anilor
34. Eminescu. Cugetări, edi?ie îngrijită de Marin Bucur, Editura
Albatros, Bucure?ti,1978
35. Idem 31, pag. 42
36. Filocalia, vol.I, trad. din greceşte de D. Stăniloaie. Humanitas, Bucureşti, 1999
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nu s-a ţinut seamă de multe aspecte care au deteriorat unele
suprafeţe ireversibil. La o eventuală restaurare ar trebui să se
procedeze la refacerea contururilor prin comparare cu acele părţi care se păstrează intacte. Desprăfuirea, curăţarea de
pânze de păianjen şi fum de lumânări a fost făcută de multe
ori de catre oamenii simpli cu cârpe cufundate în apă cu detergent, cu care se ştergeau toate cele aflate în jur.
Toate obiectele, inclusiv cele de artă, există în echilibru cu
mediul exterior. Orice schimbare în parametrii mediului provoacă modificarea acestui echilibru. Obiectele de artă reacţionează la schimbarea condiţiilor de mediu. Adaptarea la noile
condiţii de mediu poate provoca deteriorări grave, uneori cu
efecte destructive ireversibile.[37]
Catapeteasma s-a păstrat mai bine decât pictura pereţilor. Privind icoanele poţi reconstitui mental culorile de altădată înainte ca hieraticii sfinţi zugrăviţi de Petru Remus Troteanu să fie spălaţi cu ţesătura udă legată în vârful unui băţ
lung.
Ca să fie corectă ştergerea uşoară şi uscată a picturilor,
ţesăturile folosite (în principal bumbacul, inul) trebuie să fie
spălate, uscate, netratate şi, de preferinţă, colorate cu culoare
luminoasă (constituenţii din petele întunecate sunt, de obicei, o sursă de
poluanţi gazoşi). Ţesăturile care conţin lână degajă sulf şi
nu ar trebui să fie utilizate în contact direct sau în spaţii închise. Produsele de întreţinere, aditivii diverşi şi procedeele de
întreţinere pot contribui la poluarea internă, dar cu aditivi diverşi (adezivi, solvenţi, plastifianţi), nu este posibil în prezent
să se prevadă efectele fiecăruia dintre aceşti agenţi. Utilizarea
de produşi de curăţare cu amoniac, de produse care conţin
uleiuri sicative pentru pardoseli sau redecorarea pereţilor şi
a lambriurilor, trebuie să fie, de asemenea, considerate dăunătoare pentru motivele menţionate mai sus. În cazul aditivilor, ar trebui să se cerceteze cu atenţie compoziţia lor, sa se
ceară sfaturi şi să se interzică aceste produse care eliberează
compuşi volatili acizi, la contactul sau în apropierea obiectelor. Este aproape imposibil de a nu se utiliza niciun material
instabil, cea mai buna solutie pentru toate aceste materiale
rele este de a le evita ori de câte ori este posibil ca ele să fie în
contact apropiat cu obiectele.[38]
Daunele cauzate de aceşti compuşi sunt caracterizate
prin diverse forme de eflorescenţe sau de pete pe suprafata
obiectelor. Pigmenţii anorganici: albul de plumb, lapis lazuli,
lazuritul, malahitul verde şi gri-sunt deosebit de sensibile la
acizi. Ele pot pierde culoarea lor originală sau pot să se întunece ireversibil.
Materialele organice, extrem de vulnerabile la acizi, sunt
de rezistenţă foarte diferită: unele putrezesc, altele se năruie
sau devin mai fragile. Dar, în general, mai degrabă structura
internă este atinsă şi duce la descompunerea lor. În cazul hîrtiei
şi a textilelor acidul sulfuric şi cel acetic determină o fragilizare a structurii fibroase şi o pierdere a flexibilităţii materialului.
Sensibilitatea hârtiei la poluanţi poate fi, de asemenea, pusă
în legătură cu impurităţile acide care intră în componenţa sa,
ca şi prezenţa ligninei, care absoarbe puternic compuşii acizi.
Un studiu efectuat de specialişti ar aduce aflarea adevărului cu
37. N.Melniciuc – Puică, Materiale colagenice din cartea veche,
Editura Performantica, Iaşi, 2008, pag. 77
38. cf. N. Melniciuc-Puică, E. Ardelean, Aspecte ale degradării
materialelor celulozice, Editura Performantica, Iaşi, 2010
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privire la natura şi proporţia degradărilor picturii, a gradului de
reversibilitate etc. [39] cf.
Deoarece starea avansată a degradării imaginilor pictate
nu-mi permite o analiză amănunţită a programului iconografic al scenelor în desfăşurarea lor firească conformă prescrierilor erminiei bizantine, voi face cateva precizări cu privire la
elementele care deosebesc această biserică de altele.
Putem observa reprezentarea, evitată de canoanele erminiei – prezenţa în pictura interiorului eclezial a Tronului Hetimasiei cu Tatăl în chip de bătrân, în dreapta, cu sceptrul în
mâna stângă, globul pământesc ţinut cu mâna dreaptă; Iisus,
imberb, binecuvântează cu dreapta, iar cu stânga ţine Evanghelia închisă. Sfântul Duh este reprezentat în chip de porumbel deasupra crucii aşezate central ca semn al jertfei biruitoare; din punct de vedere artistic compoziţia este echilibrată centrată în medalion, aura Tatălui este un triunghi ca semn
al principiului veşnic creator, al Trinităţii, iar a Fiului obişnuită.. Spaţiul este ordonat, scenele biblice sunt bine separate între ele prin arcurile aureolelor supradimensionate, desenând
sinuoase forme, dar şi arcuri perfecte, mandale de lumini peste toate cereştile cete.
Pe când lumina se infăţişează pe sine şi ne arată obiectele
cu o indiferenţă generală, asigurându-ne de o prezenta lipsită
de semnificaţie – culoarea se înfăţişează oricând specifică şi caracteristică, semnificativă.[40]
Până să ne convingem de adevăr, găsim fraze poetice
cu care sa ne acoperim neputinţa de a reda lumii un lăcaş
strălucitor.
Precum Fiul este născut din veci, aşa omul care a ales adevarul este zamislit de el şi il caută pururea si de fiecare dată il
trăieşte din nou.[41]Cu certitudine că aşa a visat Iorga: să-i aducă lui Dumnezeu mulţumire pentru puterea de a-i fi înălţat o
biserică, în curtea casei lui Eminescu. Avem astfel tot timpul
rodind in clipa prezentă. Daca nu se întamplă aceasta, clipele
prezente nu ne mai ajută să inaintăm, reparând trecutul, spre
un viitor mai bun. Timpul trece ca o înşiruire de clipe goale şi
sterpe, nestăpânite de noi, lipsite de unitate, de tensiune, de o
ţinta.[42]
De vii dinspre altar, lumina ce picură aurul din abside, se
strânge uşor şi vezi cum păzeşte talanţi de cuvinte, un posibil
sfânt, martirul pentru adevăr şi dreptate, poetul Mihai Eminescu. Cel care era încredinţat ca viitorul naţiei e legat de masa
larga a poporului, de statornicia vieţii rurale care păstreaza nealterate cele mai autentice valori spirituale ….[43]închină Creatorului în tabloul votiv tot ce preţuieşte mai mult: înţelepciunea, un dar al Sfîntului Duh. Transcende spre dânsul o rază
din ochii Luminii line. Stă întors cu inima spre vraful de cărţi,
ca să se împlinească şi cuvintele biblice: unde este comoara ta,
acolo este şi inima ta.

39. Idem 37, op. cit
40. Goethe, Contribuţii la teoria culorilor, în româneşte de Val.
Panaitescu, Editura Princeps, Iaşi, 1995
41. Goethe, Contribuţii la teoria culorilor, în româneşte de Val.
Panaitescu, Editura Princeps, Iaşi, 1995
42. D. Stăniloaie, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, vol.I, Editura
Cristal, Bucureşti, 1995
43. Z.D. Buşulenga, Eminescu. Viaţa, Editura Nicodim Caligraful,
Mănăstirea Putna, 2000
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Arealul sacrului ipotestean

Catapeteasma bisericii ctitorite de Nicolae Iorga

Friză decorativă

Icoană din anul 1870
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Viorica ZAHARESCU

Popas prin cărți… scriitori
și amintiri

P

Peste multe momente din viața noastră, în trecerea anilor, se
așterne uitarea. Uneori însă, la ceas de meditație, amintirile revin, căci suntem ataşaţi cu gândul şi simţirea de ele, precipitând în interiorul nostru bucuria și tristețea. De-a lungul anilor,
fiecare dintre noi am avut parte de trăiri asupra cărora merită din când în când să ne oprim. Nu putem uita şi o strângere de inima ne încearca când revin amintiri din copilărie și
adolescență, când ne apar chipurile tinere ale părinților noștrii,
oameni ponderaţi şi cu picioarele pe pământ, verile alături de
bunicii încă în putere, ţărani modeşti, simpli, dar veseli şi primitori de nepoţi, vizitele rudelor apropiate, prieteniile și jocurile
din copilărie, figurile învățătorilor și ale profesorilor, iubirile din
anii de liceu, vremea când la rândul nostru am întemeiat familii, binecuvântarea cerului când și noi devenit părinți, oamenii
alături de care am trăit și muncit an după an, locuri prin care
am trecut și poposit, și în derularea gândurilor și a imaginilor
prin mintea noastră, conștientizăm cu regret cât de trecătoare
este existența unui om pe acest pământ…
vocile copilăriei s-au risipit de mult.
sunetele din vremea aceea nu se mai aud.
sunt încă de atunci pătrunse-n eter. (…)
ştiu, amintirile nerepetate
Se-ngroapă uşor în uitare,
unele definitiv şi aparte.(…)
degeaba tot strig şi caut,
vocile copilăriei s-au măritat cu timpul orb
şi surd şi implacabil.
Aceste frumoase câteva versuri au fost scrise şi publicate de
poetul Marian Ruscu în volumul cu titlul În lumea lui mereu-niciunde. Poezia are titlul printre nebuloase iar volumul face parte din colecţia de peste 1000 volume de poezie contemporană
donată Memorialului Ipoteşti de scriitorul botoşănean Gellu
Dorian şi poate fi lecturată în întregime la pag. 24. Am citit o
parte din cele peste 100 de poeme cuprinse în volum şi recomand volumul tuturor iubitorilor de poezie.
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Îmi amintesc și eu, ca și alți botoșăneni desigur, de scriitorul
Lucian Valea. Aproape 20 din viață i-a trăit în orașul nostru,
în perioada anilor 70 si 80. A fost director al Școlii Populare de
Artă dar și muzeograf principal la Muzeul Județean Botoșani.
În anul 2014 se împlinesc 22 de ani de la decesul scriitorului.
Se găsea atunci împreună cu familia la Bistrița, unde, datorită
problemelor de sănătate, a închis ochii pentru totdeauna. În
perioada tinereții mele l-am văzut de multe ori plimbându-se
pe străzile orașului nostru, cu pași rari și parcă măsurați. Îl priveam discret, îi admiram figura aparte care impunea respect
și care mă încânta. Atunci, de fiecare dată când îl întâlneam,
îmi puneam o întrebare la care niciodată nu reușeam să găsesc
răspuns: de ce bărbatul acesta care îmi pare atât de tânăr are
părul complet alb? Din perioada cât s-a ocupat de muzeografie la Botoșani avem printre documentele Bibliotecii Memorialului Ipotești un act ce datează din anul 1976 când director al Muzeului județean era Paul Sadurschi iar Lucian Valea
muzeograf principal, act cu semnătura lor în original. Ei doi au
avut inițiativa amplasării plăcilor de marmură inscripționate
pe toate clădirile din Botoșani pe unde Mihai Eminescu a trecut, locuit temporar sau i-au fost tratate bolile. Poposind cu
volumul Oameni pe care i-am iubit, scris de Lucian Valea
și publicat în anul 1977, la pag.12 găsim relatată o întâmplare
trăită de scriitor în anul 1940 la Cluj, întâmplare ce are legătură cu opera lui Eminescu. Citez din volumul scriitorului Lucian
Valea amintit mai sus:
A doua întîmplare era de pe la începutul lui septembrie 1940.
La 30 august se anunțase răpirea Ardealului, în urma dictatului
de la Viena.Lumea își părăsea zilnic casele și umbla pe străzi,
așteptînd. Auzisem de adunări populare de protest. Participasem și eu la una în Piața Unirii. Cu o zi înainte de plecarea în
refugiu, la Brasov, mă aflam în librăria Cartea Românească. Librarii, protestînd în felul lor, aranjaseră o vitrină impresionantă: în mijloc, volumul l din Opere de Eminescu, recent apărut la Fundații, sub îngrijirea lui Perpessicius. De jur împrejur,
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volume ale poeților ardeleni. Luceafărul, înconjurat de stele a
căror strălucire sporea în acel septembrie tragic. La dreapta lui
Eminescu, Blaga. Așa cum aveam să-l știu și să-l simt întotdeauna și după ani, cînd nici o altă ierarhie nu va putea să-mi tulbure constelația. Soarta vitrinei de la Cluj aveam s-o aflu abia vara
următoare din revista Dacia, condusă de Oct. C. Tazlauanu, Dan
Botta și Emil Giurgiuca-Anul l, Nr. 4, 15 iunie 1941 – „cei ce veneau în numele civilizației, pentru a da prestigiu intrării lor triumfale pîna la pămînt au despicat fereastra înalta a vitrinei(…)
ca o supremă favoare ediția scumpă a lui Eminescu, ruptă în
bucăți de mîinile lor, fu tăvălită în noroi și pusă la loc, un morman de foi sfîșiate“.
Lucian Valea nu mai este printre noi, dar cei care l-au cunoscut, i-au fost apropiați sau colaboratori își vor aduce aminte de omul și scriitorul care a slujit cultura botoșăneană, fie la
revista Caiete botoșănene, fie în activitatea muzeală care l-a
adus de multe ori la Ipotești.
Cella Delavrancea, cea mai mare fiică dintre cele trei ale
scriitorului B. Șt. Delavrancea, publică în anul 1988 volumul
Dintr-un secol de viață. Pentru Cella Delavrancea lumea sunetelor a însemnat urcuș de Golgotă, triumf și încercare, succes
și momente de cumpănă, dar mai ales a însemnat o tenace, superbă, exemplară călătorie spre însăși esența artei, scrie în primele pagini ale volumului profesorul Valeriu Râpeanu, cel care
a îngrijit și alcătuit volumul de amintiri și portrete evocate de
Cella Delavrancea din parcursul vieții ei. Pe lângă talentul muzical, încă de la vârsta de 15 ani, tatăl său și-a dat seama și de
talentul literar al fiicei sale și-i mărturisește Taică, tu ai să scrii.
Îi plăceau scrisorile mele trimise de la pensionul din Paris, când
eram în clasa de pian superior la Conservatorul Național francez. Volumul are peste 600 de pagini și în el veți găsi amintirile
Cellei despre părinți, surori, scriitori prieteni ai tatălui, muzicieni români și străini,artiști, festivaluri, concerte, clipe de viață,
impresii din călătorii. La pagina 19 găsim amintirea artistei despre poeziile lui Eminescu. Avea doar 11 ani când scriitorul Alexandru Vlahuță, prieten apropiat al tatălui său, a venit în casa
lor invitând-o pe Cella la o plimbare prin București cu tramcarul, un fel de vehicul cu patru roți tras de cai, unde călătorii stăteau pe niște scaune de lemn aliniate pe planșeul de scânduri
așezat deasupra celor patru roți. În mersul tramcarului Alexandru Vlahuță îi povestește copilei despre Eminescu. Citez doar
câteva rânduri:
În tramcar pentru prima oară am prins legănarea minunată a versului eminescian prin glasul de bas vibrant a lui Vlahuță,
povestindu-mi cum se dusese odată să-l vadă pe Eminescu la sanatoriu, unde era internat de-o boală grea. Îmi descria ce blînd
era și ce frumos. Apoi mi-a recitat cîteva strofe cu glasul lui vibrînd ca un clopot de mînăstire. Călătorii ascultau și ei vrăjiți,
uitînd să facă semnul de oprire. Se bucurau și caii trăgînd fără
caznă tramcarul în trap neîntrerupt, înviorat de poezie. Mie îmi
venea să plîng, cuprinsă de un sentiment de duioșie, resimțit numai cînd mama cînta la pian.
Iubiți prieteni,
Ați auzit multe lucruri despre Eminescu, în diferite împrejurări. Așa începe Tudor Vianu articolul său intitulat Cuvînt despre Eminescu publicat în revista Caiete Critice din anul 1957 la
pagina 163. Protagoniștii întâmplării pusă în paginile articolului sunt autorul și scriitorul G. Ibrăileanu, cel care a trudit zeci
de ani în redacția revistei de cultură Viața Românească și care
cu vocea sa catifelată a vorbit totdeauna impresionant despre
Eminescu și opera lui. Citez din articolul scris de T.Vianu fragmentul cu versurile eminesciene:
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Într-o zi, pe cînd mă aflam la Iași, unde mă duceam din cînd
în cînd să-l vizitez, Ibrăileanu mă întreabă: „-Ascultă, domnule
Vianu, dumitale îți place Eminescu?„ L-am privit curios și puțin
descumpănit. Ibrăileanu avea astfel de ieșiri neașteptate, din
care se constituia marea animație a conversației cu el. Mie mi
se părea că-l gust pe Eminescu. Aveam treizeci și ceva de ani.
Publicasem o carte asupra poetului. Am răspuns cu oarecare
timiditate, explicabilă în împrejurările cînd ești constrîns să-ți
afișezi sentimentele și, mai ales, atunci cînd simți că cineva se
pregătește să ți le conteste. Protestarea mea a fost probabil slabă și puțin convingătoare. –Cum poate să-ți placă Eminescu, a
continuat Ibrăileanu, dacă n-ai trăit ca tînăr de douăzeci de ani
într-un tîrg moldovenesc, dacă n-ai fost îndrăgostit cu sufletul
omului de-atunci în locurile acele, dacă n-ai înaintat pe un drum
cu plopi și n-ai văzut luna răsărînd deasupra lor?„ Și începu să
recite strofele poeziei Pe lîngă plopii fără soț (…).
In depozitele de cărți ale Bibliotecii Memorialului Ipotești
avem o colecție de reviste Viața Românească din perioada
ieșeană și, daca tot l-am amintit pe scriitorul G. Ibrăileanu, îmi
permit pentru iubitorii de cărți și lectură, să redau mai jos impresiile lui Lucian Raicu despre acest scriitor:
Lecturile lui Ibrăileanu sunt departe de a avea un caracter
savant, cîteva cărți fundamentale sînt citite și reluate timp de o
viață, neobosit, mereu prilej de gînduri și observații noi. Cineva
l-a văzut adîncit în lectură, transfigurat, desprins total de prezent și de lumea din jur. S-a apropiat și a rămas puțin dezamăgit. Ibrăileanu citea-pentru a cîta oară?-amintirile lui Ion Creangă din Humulești. Spirit subtil, rafinat, cu privirea întoarsă spre
cele mai noi experiențe ale literaturii moderne, Ibrăileanu nu găsea că lectura Amintirilor ar fi o preocupare nelalocul ei. Cîți intelectuali îl știu pe Creangă altfel decît și-l amintesc dintr-o lectură din copilărie?E un cititor, cum zice, de lucruri vechi și bune.
(Caiete critice-1957-pag.144)
Nu pot gândi altfel decât că majoritatea românilor au câteva cunoștințe despre prietenia dintre poetul Mihai Eminescu și
povestitorul Ion Creangă din perioada ieșeană. Cei doi au petrecut multe zile și seri împreună colindând Iașul, poposind pe
la Cetățuie, pe valea Socolei, Bolta-Rece, povestind, depănând
amintiri și recitând poezii. Când Eminescu a părăsit Iașul pentru redacția ziarului Timpul din București, bunul său prieten
Ion Creangă, rămas singur, cu tristețe i-a scris și trimis după un
timp o scrisoare din care citez câteva rânduri:
Bădie Mihai,-Ai plecat și mata din Ieși lăsând în sufletul meu
multă scârbă și amăreală…O prietenie care ne-a legat așa de
strâns nu poate fi ruptă fără ciudă din partea aceluia care rămâne singur…Această epistolie ți-o scriu în cerdacul unde de
atâtea ori am stat împreună, unde mata, uitându-te pe cerul
plin de minunății, îmi povesteai atâtea lucruri frumoase…frumoase…Dar coșcogemite om ca mine, gândindu-se la acele vremuri, a început să plângă…(…).
Citatul de mai sus este din articolul scris de Cicerone
Poghirc și cuprins în paginile volumului Centenarul Eminescu-Paris 1989 la pag. 129 unde se poate citi întreaga scrisoarea trimisă de Creangă. Volumul editat de Fundacion Cultural Rumana-Madrid a fost adus de la Paris și donat Memorialului Ipotești în anul 1995 de omul de cultură Cristi Bădiliță
care a poposit cu drag la Ipotești de multe ori.
Din ce ne-a lăsat scris Mihail Sadoveanu despre prietenia
dintre Mihai Eminescu și Ion Creangă, aflăm cum poetului, în
momentele petrecute alături de povestitor, îi făcea plăcere uneori să recite din poeziile sale. Poposind cu volumul 6 din cele
24 cu Opere ale lui Mihail Sadoveanu pe care le deținem în depozitele de cărți de la Ipotești, anul 1956, ediție supravegheată chiar de scriitor, am găsit la pag. 301-302 câteva povestiri,
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aflate de Sadoveanu de la Vasile Burlă, prieten cu Eminescu în
Iași și mai târziu profesor elevului Mihail Sadoveanu. Citez și vă
invit la o scurtă lectură:
Toate aceste lucruri de demult mi le povestea cîndva un bun
și vechi profesor al meu, răposatul Vasile Burlă. El îmi spunea
cum într-un rînd, pe o vreme de toamnă, cu ploaie umedă, se
afla și dînsul cu cei doi prieteni, într-un colț pierdut al Iașilor.
Ploua monoton și trist afară și picurau streșinile fără întrerupere și obositor; lampa lucea într-un țărcălan fumuriu, atîrnată
de tavan și ei povesteau amintiri din tinereță. Din cînd în cînd
crîșmarul punea între ei o cănuță de vin. Burlă umplea încetinel
și cu luare- aminte paharele…
Cînd amintirile încetară, rămaseră visători, ascultînd muzica picușurilor de apă. Și într-un tîrziu Eminescu le șopti încet, cu
un glas dulce, cîteva versuri. Atuncea pentru întîia oară urechi
omenești auziră una din cele mai triste poezii ale lui Eminescu:
Pe lîngă plopii fără soț
Adesea am trecut;
Mă cunoșteau vecinii toți,
Tu nu m-ai cunoscut!

Adrian LESENCIUC

U

Rădăcini

Unele biografii se revarsă asupra altora, mai ales dacă
personalitățile provin din aceeași familie. Este cazul, spre ilustrare, al compozitorului Ciprian Porumbescu, a cărui biografie, mai densă, cu anvergură mai amplă, o umbrește proteguitor pe cea a părintelui său, Iraclie, născut Golembiowski
(Golembiovschi). Văzând lumina într-o zi de 9 martie 1823
în Sucevița, Iraclie Porumbescu a fost considerat un veritabil
Creangă al Bucovinei, lăsând moștenire neamului o frumoasă
culegere de Amintiri, ultima dată tipărită în 1978 la Editura
Dacia în Cluj-Napoca, în seria „Restituiri“ îngrijită de Mircea
Zaciu. A slujit ca preot în bisericile din Șipot, Boian, Stupca
și Frătăuți și s-a implicat foarte mult în viața culturală a Bucovinei. Scrierile lui Iraclie Porumbescu, adunate și însoțite de
o notă biografică a lui Leonida Bodnărescu, reprezintă prima
lucrare a scriitorului bucovinean, tipărită în 1898 la Cernăuți
grație Societății Tipografice Bucovina, respectiv Editurii L.
Bodnărescu. Un important studiu dedicat acestuia este cel al
arhivarului și cercetătorului Leca Morariu, care în 1938 publica la Tiparul „Glasul Bucovinei“ din Cernăuți monografia
Iraclie Porumbescu (1823-1896). Dar nu atât biografia celui
care frecventa întâlnirile culturale organizate de boierii Hurmuzachi, alături de Vasile Alecsandri, Costache Negri, Aron
Pumnul, celui care a purtat o importantă (pentru paginile
de istorie literară românească) corespondență cu aceștia, cu
Titu Maiorescu, I.G. Sbiera, V.A. Urechia și mulți alții, este cea
care a determinat acest popas asupra familiei Golembiovschi,
cât deschiderile pe care le oferă, spre interpretare, notele sale
despre o Bucovină de la jumătatea secolului al XIX-lea.
Povestea noastră a început cu trei ani în urmă de la o
mențiune în cuvântul Către cititor al lui Ioan Cosmeci în lucrarea Breaza. Monografie și istorie. Partea I, Editura Litera,
Botoșani, 2004: În anul 1965 profesorul de limba română Florea Rariște a publicat un material pe o jumătate de pagină din
ziarul vremii „Zorii Noi“ despre vizita în Breaza a marelui poet
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Și bătrînul meu dascăl îmi spunea că niciodată nu a văzut
ochi mai neguroși și mai plini de amurg de toamnă decît ochii
lui Eminescu în acele clipe.Pe urmă, îndată după aceste versuri,
Burlă își aducea lămurit aminte cum deodată poetul începu să
aibă păreri de rău după ticăloșii, neștiutorii și plinii de lumină
ani de altădată. (…)Eminescu era foarte mișcat, îmi spunea iar
Burlă; și, din puținele lucruri pe care ni le spunea, înțelegeam
că poezia pe care ne-o rostise avea o deosebită semnificație; că
amorul lui nefericit îi chinuia toate clipele; dar nu ne făcea nici
o mărturisire hotărîtă și arunca un fel de val discret, cu melancolie, asupra celei mai mari fericiri și celei mai mari amărăciuni
din cîte cunoscuse…
Biblioteca Națională de Poezie a Memorialului Ipotești
deține în colecțiile sale operele scriitorilor Lucian Valea, Cella
Delavrancea, Tudor Vianu și Mihail Sadoveanu. Colecțiile din
literatura română și străină și personalul de specialitate al bibliotecii își așteaptă zilnic Iubitorii de cărți și lectură. Dacă
vă întrebați vreodată în ce anotimp e mai plăcut un popas
la Ipotești, primiți de la mine răspunsul, în toate cele patru
anotimpuri.

Mihai Eminescu pentru refacerea sănătății. Una din gazdele lui
au fost părinții lui Toader Nichiforean. (Cosmeci, 2004:3-4)
Spun că acesta a fost începutul poveștii deoarece de aici
au început să iște o serie de căutări. Breaza este satul copilăriei
mele, satul nașterii părinților mei, iar Toader Nichiforean este
străbunicul meu pe linie maternă. O întâmplare, am gândit,
înainte de a cumula informații din lucrările exegeților săi privitoare la legăturile lui Eminescu cu obcinile Bucovinei. Cumnatul său, Ioan Drogli, profesor de pedagogie din Cernăuți,
soțul Aglaiei, sora cea mare a Poetului, fusese inspector „cercular“ al Sucevei și Câmpulungului, și prin urmare, periplul
eminescian pe Valea Moldovei nu părea a fi fost deloc întâmplător. Note despre călătoria de la Dorna la Câmpulung reies
din Pașii Poetului, strălucitul reportajul-eseu semnat de Gellu
Dorian și Emil Iordache, publicat la Editura Sport-Turism în
1989. Dar faptul de a trage la casa străbunilor mei nu putea fi
decât rezultatul hazardului.
Citisem ulterior (întâmplător?) în paginile Monitorului de
Suceava despre faptul că în casa din Breaza în care locuise
unchiul lui Iraclie Porumbescu a fost descoperită o grindămeșter, lungă de șase metri, cu o inscripție în slavonă, în care
se menționau următoarele: „Această casă a fost construită
de harnicii gospodari Ioan și Maria Golembiowski, soția lui, în
anul 1841 luna august“. Mai mult, preciza articolul semnat de
Tiberiu Coșovan („Grinda-meșter din casa Porumbeștilor din
Breaza“, Monitorul de Suceava din 31 mai 2011): Grinda-meşter („inima casei“ sau grinda care „leagă casa“ şi susţine celelalte grinzi) era păstrată în podul casei în care locuieşte Felicia Nichiforean, o descendentă a Porumbeştilor din localitatea
Breaza.
Or, Felicia Nichiforean nu este nimeni altcineva decât nepoata lui Toader Nichiforean, al cărui părinți îl găzduiseră pe
Eminescu. Nepoata străbunicului meu.
Se întâmpla ca atunci să fiu adâncit în lectura romanului
Toate numele al lui Jose Saramago. Și, într-un demers similar
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eroului din romanul lusitanului, m-am apucat să caut și să
pun cap la cap date, informații, fapte. Povești ale oamenilor
locului. Am început cu povestirea părintelui Iraclie din volumul Amintiri, intitulată „Încă însurat nu fusesem“. Iraclie, fiul
lui Atanasie (Tănase) Golembiovschi, vornicul Suceviței, și al
Varvarei Crăciun, din neamul haiducului bucovinean Ion Darie Pomohaci, plecase la pețit cu tatăl său în Breaza, la vornicul Mihalachi Macovei. După o splendidă descriere a satului
meu natal, văzut de pe culmile Feredeului, scriitorul redă cuvintele vornicului Atanasie: Vezi colo, zise tată meu către mine,
vezi colo peste apă, casa cea albă cu șură lungă, acolo șede unchiul tău Ioan. Uită-te apoi colo-n stânga, casa cea mai cu cerdac, cu ograda largă și cu multe heiuri împrejurul ei, acolo șede
vornicul Mihalachi. (I. Porumbescu, 1978:126)
Acea casă este cea în care s-au născut strămoșii mei pe
linie maternă, durată în august 1841 de stră-stră-străbunicii
mei, Ioan și Maria Golembiovschi, casă a cărei grindă-meșter
este expusă chiar la intrarea în Muzeul „Ciprian Porumbescu“
din Stupca.
Vizita lui Iraclie Porumbescu în Breaza se petrecea în
1843, la doi ani după ridicarea casei. În 1843 părintele Alexe Comarnițchi avea să înceapă Condica parohială a Bisericii din Breaza, unul dintre primii copii menționați în această
condică fiind Teodorina, fiica lui Ioan și a Mariei Golembiovschi. Soții Golembiovschi aveau deja o fată născută în 1841,
imediat după construcția casei. Ion Drăgușanul notează în
monografia Breaza, satul primei iubiri a lui Iraclie Porumbescu, Editura „Mușatinii“, Suceava, 2011, că Teodorina ar fi fost
născută în 1841 (Drăgușanul, 2011:324). Teodorina mai apare
menționată în condica parohială ca urmare a căsătoriei ei, la
17 ani, cu Alexa Țicaleac (fiul lor cel mare având a se numi, nu

întâmplător, Iraclie). Ioan și Maria Golembiovschi au mai avut
o fată, Parasca, născută la o vârstă foarte înaintată, în 1884,
fată care se va mărita în 1905 cu George Droniuc. Datele incomplete din Condica parohială sunt de natură să producă
anumite confuzii. Din vorbă în vorbă cu rudele am aflat că
mama lui Toader Nichiforean se numea Maria, că nu fusese
căsătorită și că avusese doi copii din flori: Toader, născut în
1874 și Ana, născută în 1882. Purtând numele mamei, vechi
obicei românesc, fiica cea mare a rămas în casa părintească
probabil datorită faptului că nu își făcuse un rost în viață, că
nu-și întemeiase o familie. Toader a copilărit, prin urmare, alături de sora și de mătușa sa, față de care era mai mare cu zece
ani.
Vizitele lui Eminescu la Breaza, inclusiv după moartea inspectorului Drogli (survenită în 1887), se vor fi petrecut în
casa bunicilor lui Toader Nichiforean, Ioan și Maria, unchiul
și mătușa lui Iraclie, pe care îl cunoscuseră, după numeroasele relatări, cel puțin la Serbarea de la Putna din 1871. Nu
doar legătura cu familia ar fi purtat pașii Poetului sub Obcina Mestecănișului, în casa de peste râul Moldova, în care
avea să se nască în 1911 și bunica mea, Raveca Nichiforean,
ci și legătura cu familia înflăcăratului patriot bucovinean Iraclie Porumbescu, la care Eminescu trăgea. Aici s-o fi născut,
probabil, cunoscuta notă eminesciană despre neamul huțul
(altundeva pașii Poetului n-ar fi avut unde să se întretaie cu
pașii acestei străvechi populații carpatine). Aici s-or fi născut,
probabil, nopți senine ale literaturii române și, sigur, aici s-au
născut strămoșii mei, din aceeași spiță, românească și poloneză, ce avea să-l dea neamului românesc pe marele compozitor Ciprian Porumbescu, purtându-și pașii și prin Brașovul în
care, iată, poposesc de mai bine de douăzeci de ani…

Valentin COȘEREANU

N

Cum poate fi înțeles Eminescu?

N-am mai scris de mult o cronică de carte, căci îmi sună și
azi în urechi recomandarea făcută de Constantin Noica la
Ipotești, în 1986, când vizita casa memorială a Eminoviceștilor,
țintit să realizăm noi facsimilarea manuscriselor Eminescu: nu
te pierde în articole și nici în cronici; dacă ai ceva de spus, scrie
o carte… Nu am putut respecta în totalitate povața filozofului (știa el ce știa), căci
în răstimpuri, atunci când mi-a plăcut, am
făcut-o.
Recidivez și acum, după ce am parcurs
volumul lui Răzvan Ducan, Poporul de
proști versus Eminescu – un titlu explicat
„pe șleau“ chiar de primul poem care deschide volumul: Poporul de proști era prea
ocupat în lupta cu sine./ Poporul de proști
versus poporul de proști./ Numai așa poate fi înțeles Eminescu. Poate că merită remarcată o explicație și mai clară, din motto-ul aceluiași poem: Poporul român i-a
fost lui Eminescu călcâiul lui Ahile, până ce
călcâiul lui Ahile i-a venit de hac.
Ceva mai târziu, după ce prima lectură s-a așezat, mi-am dat seama că nu tot
ce spune un autor în cartea sa este bine
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primit/înțeles și de cititori. (Mai ales dacă sunt dintre aceia
care au știință de carte până la genunchiul broaștei și care
își socotesc anii de armată drept școală). Constat și trec mai
departe.
Volumul tipărit la Editura Nico, în Târgu-Mureș (editor Nicolae I. Băciuț) este pentru mine o
excepție. Coborând într-un concret mai
adânc, al cărui subiect este constituit de
poeziile înseși, sigur că e greu, e foarte
greu și foarte riscant să scrii un volum întreg dedicat lui Eminescu, chiar dacă volumul are în jur de 90 de pagini. (După părerea noastră el ar fi putut să fie chiar mai
restrâns, căci e destul de concentrat pentru a transmite ce e de transmis din proaspătul său interior). Riscurile sunt mari
pentru că – pe de o parte – autorul riscă
să se repete, iar pe de alta pentru că tagma cârcotașilor condeieri abia așteaptă
să-ți găsească hibe acolo unde ele nici nu
există. Iar dacă poeziile nu se încadrează
în „curentul“ (evident, la modă!) pe care
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ei îl acceptă (adesea proliferanți ai acestuia), sigur că nimic nu
e bun în poemele bietului autor.
Ei bine, nu împărtășim nimic din toate acestea. Dar pentru a nu cădea în greșeala preopinenților, se cuvine să motivăm și de ce ne-au impresionat poemele unui autor pe care
(mărturisesc) nu-l cunosc.
Înainte de toate, trebuie să fac, însă, o mărturisire: slujindu-l pe Eminescu o viață de om, la Ipotești, am avut neșansa să
parcurg o mare de versuri (amatori, dar și poeți „consacrați“),
versuri închinate „poetului național“, cu gândul că-i vor cinsti
în felul acesta memoria, fără să-și dea seama cât de mult îi
pângăreau amintirea. Atâtea elucubrațiuni „poietice“ am citit
în anii aceia, încât biata hârtie îmi ajungea câte o iarnă întreagă să aprind focul.
În volumul de care ne ocupăm, nici vorbă de „poetul
național“, nici vorbă de laude deșănțate și fără acoperire în
fapte. Cu atât mai puțin de ode închinate „poetului nepereche“, „Luceafărului (cu majusculă, evident) poeziei românești“,
„stâlp al literaturii române“ etc. Rar am întâlnit un om (în cazul nostru un poet, poetul Răzvan Ducan) să cunoască atât
de bine viața și opera unui creator de geniu, cum a fost Mihai
Eminescu. Adâncimile metaforice ale poeziei sale sunt atât de
evidente pentru cine-l cunoaște pe Eminescu, încât ele par să
se transforme în axiome de interpretare: Alecsandri asculta
la fereastră/ cum la Casa Pogor din Iași se naște cineva mult
mai mare ca el și cum cu daruri nemaidate nimănui,/ magii
vorbelor măiestre au venit la patul lui/ prefigurând un Crăciun al Literaturii Române (Viața lui Mihai Eminescu) – versuri
adânci, esențializatoare, personalizate de o gândire simbolic
generalizatoare.
Numai cei care vor cu tot dinadinsul (și când vor se țin
scai) să-l bage în debara pe Eminescu poate nu înțeleg (sau
mai degrabă nu vor) sensul adânc al acestor versuri. Or, numai cei care cred că literatura română a început de la ei (căci
sunt și dintre aceștia) uită de omul care avea piele îmbrăcată
în ștofă – cum zicea Nichita Stănescu –, uită (or se fac a nu
ști) că Eminescu a pus acestui popor în mână câteva valize
întregi de cărți și manuscrise pentru a putea urca și el într-un
tren, fără a risca să rămână cu papornița în urma unei căruțe,
care putea să-l ducă (eventual) până-n satul vecin. Numai așa
Poetul, prin lacul codrilor albastru, nuferi galbeni îl încarcă,/ A
reinventat culorile primare, parcă (Viața lui Mihai Eminescu).
În lirica lui Răzvan Ducan, viața zbuciumată a acestui mare
creator de limbă sună ca un adagio muzical în interpretarea
unui Oistrah sau Tretiakov: Iubea ca un apucat și dormea pe
sărite./ Timpul lui nu avea astâmpăr, i se comprima în orbite./ Umbla cu joben fiindcă Veronica avea năframă,/ cu care îi
ștergea fruntea plină de vise. Iubită și mamă! (Viața lui Mihai
Eminescu). Iar când Răzvan Ducan spune toate acestea, volens nolens gândul alunecă la cum se transformă primele versuri din O, mamă… în imediat următoarele, dedicate iubitei.
(Faceți, domnilor, regu-vă, un efort de lectură! Știm că nu se
mai poartă. Faceți-l, totuși, căci cititul este rugăciune,/ recititul
e spovedanie! Să vedeți ce grea și aproape inacceptabilă este
apropierea aceasta, în viziunea comună a doliului…
Cât de bine-i surprins melanjul acesta al vieții și operei
ni-l relevează versurile care sună ca o toacă de-aduceri aminte: pentru că arăta temperatura perfectă/ a timpului său imperfect,/ medicii au crezut că este un termometru defect/ și
l-au umplut cu înjecții cu mercur (Viața lui Mihai Eminescu).
Iată și pasaje din care reiese că autorul acestor poeme adânc
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simbolice a parcurs și documente știute mai puțin de publicul larg: așa și-a umplut portofelul cu frunze/ și buzunarele cu
pietre prețioase,/ luate de peste tot din curte./ Tenorul de la spital/ i-a dat o piatră să o bage la cap. (Săracul Petre Poenaru,
cum putea și el să rămână în cartea istoriei literare dacă n-ar fi
făcut acest înconștient gest?)
Făceam referire mai sus la unele structuri axiomatice. Iată
una: nu a reușit să-nvețe a muri vreodată,/ cu toate că a fost
elev silitor, ca imediat după aceea, o referire la operă: și când
Mortua est!/ trupul i-a devenit lest,/ iar sufletul nemângâiet, de
dor (Viața lui Mihai Eminescu).
Câteodată, motivat de realitățile prezente, Răzvan Ducan părăsește zonele profunde ale vieții și operei lui Eminescu pentru a reliefa aluziv superficialitățile unui timp al zilelor noastre, șablonard și tabloidizat, dând o mostră de adevăr crud, cu trimiteri acide la cei care bagatelizează nu numai
viața, dar și opera poetului nostru: adunăm bronz din capete
de penițe,/ în agore fiind noul trend pentru fițe./ Pentru fiți, e să
nu-l citiți,/ Eminescu, nu-i așa,/ e-un Ionescu, e-un Popescu/ de
bon-ton,/ cu adresă/ în cartea de telefon (Viața lui Mihai Eminescu). Tăios, dar și puțin în bărdacă…
În Longinus versus Eminescu, lucrurile sunt și mai explicite,
iar ceea ce urmează sensul poeziei este fixat încă din motto,
căci poezia se anunță un protest împotriva celor ce vor să tulbure somnul domnului Eminescu. Iată cum: unii sunt de părere
că alții sunt de părere/ că oasele lui Mihai Eminescu/ trebuiesc
trase cu forță afară,/ de acolo din mormânt, pentru moftul
unui șoricel mic, care în bâzdâcul unei încăpățânări nemotivate (a se vedea aflarea în treabă la români, de care vorbea
Țuțea), vor să intre în Cartea Recordurilor,/ arătându-se cum
poate fi tulburat un somn de veci/ cu care să se hrănească unul
sau altul,/ care ar vrea să-l prindă pe Dumnezeu de-un picior,/
dându-l plocon, legat fedeleș în moarte,/ pe cel ce nu credea
să-nvețe a muri vreodată. În fapt, o satiră în versuri, de care
puțini poeți ai zilei sunt capabili.
Pentru cine știe să priceapă, poemul La început a fost este
o aluzie directă la Ursitorile (Mihai Eminescu, Opere IV Literatura populară, Editura Academiei1963, p. 93-97); aluzia e
fină și abia transpare; este pour les conesseurs: într-un spațiu
minuscul/ Erau înghesuite toate limbile ceasurilor,/ Cadranele
așteptau în parcare cu motoarele pornite/ Să semneze primirea de timp,/ Și de toate sortite […], căci numai așa a devenit
dirijor,/ Punctul inițial premergător.
Altădată, o poezie care ar putea fi încadrată în categoria
celor „ocazionale“ (La stutuia petului, de ziua lui de naștere),
este, în fapt, o prevestire magică, purtând în ea rezonanțe
cristice (nu obositoare, nu deranjante): astăzi e ziua când s-a
dat de știre/ Că magii s-au oprit din urmărire,/ Că steaua s-a
fixat, ca în povești/ Deasupra unei case-n Ipotești./ O altfel de
Marie, năștea, simplu, acasă/ Viitor domn, de limbă aleasă.
Încă de copil are o candoare poetică aparte; este o poezie cu inflexiuni și aluzii din copilăria ipoteșteană. În contrast,
Răzvan Ducan abordează în Regele din teatru (avertizându-și
cititorul cu un subtitlu – gândind gândul lui –), o temă tragică din țesuturi de cuvinte adânc gândite, deopotrivă tragice
și comice: am fost suflor/ și, dintr-o cușcă mică,/ aveam răgnet
de leu/ și toți știau de frică.
Radiografiindu-i viața, punând-o în palma cititorului, autorului nu-i scapă nici peregrinările eminesciene, nesemnificative în timpul vieții, încărcate de atâtea înțelesuri mai târziu
(Eu sunt poet și vreau să-mi adun material – spunea Eminescu
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la Blaj), căci la români, statui în timpul vieții nu s-au văzut, așa
încât, nedumerit e și acuma Eminescu,/ Contumacia devenit-a
axiomă,/ Dacă e Călărași sau Kossuth, strada unde,/ A poposit
în drum, spre „mica Romă», de unde Eminescu a luat puțin și
pentru inima sa (Eminescu la Tg. Mureș).
Tainele naturii fremătânde, atât de calde și de vii în opera
poetului, sunt surprinse în volum prin tandre ecouri reverberate: suave gânduri, cu iubiri eterne,/ În loc de șoapte, broașteorăcăind,/ Să-i fie visul dulce, între perne./ Pământul l-au făcut
din marțipan/ Și tot înaltul l-au vopsit cu stele,/ Să-i zburde
visul într-un iarmaroc,/ Pe-un cer „nemărginit“, cu ghilimele (Visele lui Eminescu).
Nici atmosfera din Cugetările sărmanului Dionis nu este
uitată, nici invocarea nădufului personalizat în eminescianul tu-i neamul nevoii nu scapă versurilor din volulul lui
Răzvan Ducan (vezi Iscodire de sine). Dar Răzvan Ducan nu
se oprește aici, căci iată un pasaj din Planeții, minunat surprins în privința atmosferei intime, de lucru, a poetului: avea
dulap pentru Goethe și Heine,/ Unde polițe cu cărți, pe post de
pereți,/ Țineau cerul propriei vieți./ În rest, pe jos, cărți și manuscrise,/ Din scoarță-n scoarță, citite și scrise,/ Având toate,
miezul greu,/ Ținute de poet la perigeu (Planeții).
Nici atmosfera ambientului exterior – atât de dragă lui
Eminescu – n-a fost trecută cu vederea, în Teatrul teilor – spre
exemplu (Teii n-au avut trac, în nicio vară,/ fiindcă din cușca
lui de suflor,/ el le-a șoptit cum să foșnească,/ mirosul era feedback-ul lor.). În volum, ideile sunt pline de o originalitate debordantă (la fel ca și analogiile). Nimic nu-l împiedică pe autor să scrâșească din dinți, să treacă de la abstracțiunile eminesciene la concretul obiectiv al zilelor noastre, căci Poetul nu
ridica piciorul, nu ridica glasul,/ După roțile dințate ale stelelor,/
Își potrivea ceasul. (Mereu în chirie).
Nimic nu-l împiedică pe Răzvan Ducan să citeze direct
din manuscrise, ca în Fragmentarium: „2 cămeși, 6 gulere, 4
cămeși, 1 izmană,/ 2 batiste, 4 gulere, 2 colțuni“,/ Etcetera,/ Etcetera,/ între „hăis“ și „cea“ (Poveste). În fapt, aceste „găselnițe“
poetice dau un farmec frust poeziilor din volum, rupând monotonia cunoscută a poeților de azi.
Autorul-poet nu are complexe; nu-i este frică de ceea ce el
însuși spune: și curge sânge,/ de tot ce-i omis sau intrus,/ Spusele tuturor, totdeauna,/ Eminescu [deja le-] a spus. Amănuntele
unei vieți sunt remarci de lumină curată, așa cum cu ramuri
de salcie veneau junimiștii/ să aibă „Convorbiri literare»,/ să-i
asculte, citite gri, [s.n.] poeziile sale. (La casa Pogor).
Inflația de poezie nu trebuie să îngrijoreze niciodată, în
nici o țară; este singura inflație pozitivă din toate timpurile;
cu cât se va scrie mai multă, cu atât avantajul generațiilor viitoare vor avea pe ce să-și clădească genialitatea, căci un geniu
nu se naște din pământ arid sau din ciulinii Bărăganului. El
nu vine niciodată din senin. Timpul lui astral este pregătit de
generațiile anterioare, căci totul intră într-un flux al firescului, ca bătaia constantă a valurilor mării, terminându-se odată cu începerea noului val: la început a fost ideea punctului și
apoi punctul,/ apoi stigătul reverberat al punctului/ a devenit
linie dreaptă (La început). Abia mai târziu, după ce s-au „copt“
generații întregi a fost Eminescu, apoi „La steaua“ și, în sfârșit,
Einstein, apoi E=mc2 (La început). (N-avem ce face. Sisif este în
fața noastră, exemplu crucial).
O prietenie celebră, așa cum a fost cea dintre Creangă și
Eminescu este trecută și ea în calendarul poeziei, căci fiecare și-a fost umbră celuilalt, […] Fiecare a fost par și grădină,/
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Fiecare a fost și firavă tulpină, iar în final, s-a cules rod de
povești,/ Și rod de zboruri metafizicești (La Țicău). Nu sunt deranjat nici când Răzvan Ducan pune în contrast zborurile metafizice cu viața cotidiană a celor doi. O face atât de firesc încât, oricât te-ai strofoca, nu te poți transforma într-o sclifosită
mironosiță: în rest, fizica lor concretă,/ cu necesități și nevoi,/
de la toaletă, la femei și vin de butoi (La Țicău).
Câteodată, Răzvan Ducan își întrece singur măsura: (Eminescu) asculta cu stetoscopul pe cer/ Extrasistolele unor comete rebele,/ Ca să vadă izvorul facerii, căuta,/ În cuibar de înalt,
ouă de stele și (în același poem) un vers eminescian genial
(Credința zugrăvește icoanele-n biserci) se va metamorfoza
fericit în credința lui zugrăvea biserici,/ Lumina lunii tronând
închipuirea./ Și el boteza în cristelnița firii/ Rază cu rază, nemărginirea (Lumânărar). În Eminescu și Veronica, ludicul îmbracă forme subtile, de voal semitransparent: a fost odată ca
niciodată/ O cucoană cu două fete şi un soţ,/ Cu treizeci de ani
mai în vârstă decât ea,/ Şi de aceea, de aceea,/ Propria frunte
şi-o ştergea.// Poezia le-a făcut cunoştiinţă/ Şi tot ea i-a despărţit,/ El era un Luceafăr schopenhauerian,/ Ea era băţ aprins de
chibrit.
Nimic nu-i scapă lui Răzvan Ducan în legătură cu Eminescu: cititul până în noapte, târziu, foamea îndurată, strugurii goi mâncați să-și umple stomacul, expresiile folosite în
studenție, Buga – clopotul de la Putna, telegramele Havas,
proiectul volumului de poezii intitulat semnificativ Lumină
de lună, dorința și efortul poetului de-a-nvăța sanscrita sau
pe aceea ultimă, când voia să asculte Lumină lină (ca la Agafton), unde mergea în copilărie la mătușile sale, monahii în
schit, etc., etc. Accidental, conținutul unui poem de doar patru versuri are valoarea unui haiku: e o dumnezeire în ramuri/
Şi atunci de ce se spune/ Că aceşti copaci se împart/ În tei şi
atei? (Cu gândul la Eminescu).
Senzațiile olfactive din Florile de tei duc cu gândul la Baudelaire. Este un amestec de senzații tari, trase cu putere în
plămâni, așa cum se bucura Ion al Glanetașului de sărutul pământului: plămânii au accelerat până la fund/ Şi-au tras de
hamuri gata să le rupă,/ A fost o levitaţie fără de trup/ Şi ochii
lui aveau un chef de ducă.
Versuri de talia: dar luna-n lumină nu se prindea,/ În năvodul aruncat de cuprinderea sa (Nour) au adâncimi de spirit
demne de luat în seamă, căci Răzvan Ducan nu poate fi luat
drept un adulatru al lui Eminescu. A cântărit (și răscântărit)
cu un cântar mai special faptele geniului, le-a gândit și răsgândit, le-a transformat într-o pastă cu miros propriu, de care nu
te poți desprinde decât forțând lucrurile – ca atunci când o
femeie de la țară trebuie să-și ungă mâinile cu ulei, pentru a
nu i se prinde coca de mâini.
Dacă informațiile mai noi în legătură cu boala și moartea lui Eminescu stau în picioare, rămâne de văzut, căci ele se
mai decantează încă, dar tragismul creat în poezia Eminescu
la Bellu este de necontestat. Nu deranjează nici inventivitatea
cuvântului (aproape nefiresc) din poezia A fost…: a devenit
imputrescibil/ prin cuvânt, iar spre deosebire de tagma celor
care cultivă bălării/ puse-n chenar, autorul volumului ia în serios până și Piatra mormântului.
Deasupra tuturor acestor cugetări puse în „cârca“ volumului, Răzvan Ducan este conștient de responsabilitatea cuvântului ce exprimă adevărul, pus acolo și numai acolo unde-i
este locul, altfel, un singur cuvânt dacă scoţi/ dintr-un poem de
Eminescu,/ oricare ar fi acesta,/ poemul se scurge de conţinut
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(Dacă). Există și loc de conchis: fără Eminescu/ Limba Română ar fi fost şi acuma pusă în gips. […] Am fi survolat înțelesuri
puține […], Pe verbe am fi avut igrasie./ S-ar fi coclit şi adjectivele (Veriga lipsă). Iată și o lecție dată prezentului: l-am îmbrobodit în stereotipuri,/ Crezând că astfel îi perpetuăm veşnicia,/
Dar îl reomorâm, repetat şi mereu,/ Când „uităm“ să-i citim
poezia! (Eminescu, acum…).
Câteodată lucrurile sunt împinse cam prea departe, exagerându-se, așa cum se întâmplă în poezia întitulată În vecii
vecilor, Emin!. Cu toate astea, timpul a demonstrat că asemeni
Mântuitorului,/ el va lăsa mormântul gol/ şi va reînvia câte puţin/ în fiecare din visele noastre! (L-au îngropat cu gândul…).
Parcurgând L-au îngropat cu gândul…, nu poți să nu rezonezi la ceva care este reprezentativ marelui Poet (nu numai
că „sună bine“, dar are substanță): îngerul are o fotografie/ cu
Eminescu,/ dar Eminescu nu se vede în fotografie./ Îngerul are o
aură în jurul capului./ Acolo este Eminescu.
Este esențial ce simte, știe și vede în adâncuri Răzvan Ducan. Mergând pe aceeași direcție (păstrând structura unei
metafore unice remarcată mai sus), iată la indigo (alfel și în
alt context) aceeași imagine, abia-nțeleasă, plină de-nțelesuri:
în clopotul lui Gauss,/ este şi Eminescu,/ sub formă de limbă de
clopot,/ limbă cu care se bate sfinţenie/ în carnea statisticii,/ şi
astfel cifrele trăiesc./ Eminescu nu se vede, fiindcă,/ asemeni firelor chirurgicale resorbabile,/ a fost resorbit de clopot./ Acum,
clopotul are memorie/ prin conştinţa numită Eminescu./ Cu
verbul său viguros,/ acesta bate atemporalitate! (Eminescu și
clopotul lui Gauss).
Spre deosebire de alți poeți, Răzvan Ducan nu are aerul superior că poezia lui Eminescu este învechită, depășită,
puerilă (Mai slăbiți-mă și cu Eminescu!), nu, el are știință,
pioșenie, curaj de pătrundere (cu orice risc) în abisul acesteia.
Are venerație. Pentru că el știe că poemele lui Eminescu nu
trebuie ajustate, nu trebuie date cu fixativ, nu trebuie date cu
ceară să strălucească, nici tapate, pietănate, făcute noi cărări
prin ele (Poem contra…), fără să li se facă infiltrații (Poemele
lui Eminescu), căci veșnicia lor se arată firesc, motivată de faptul că fiecare poem al său este o așchie/ din crucea Mântuitorului (Fiecare poem de-al lui), căci cititul este rugăciune,/ recititul e spovedanie (Fiecare poem de-al lui).

Prin urmare, ceea ce susținea Mircea Eliade cu atâta
îndreptățire trebuie trecut în categoria unicat: neamul românesc simte că și-a asigurat dreptul la „nemurire», mai ales prin
creația lui Eminescu. […]. Și cât timp va exista, undeva prin
lume, un singur exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea
neamului nostru este salvată�.
***
POST SCRIPTUM I: Iată și un poem care nu ține de tema
volumului, pentru a-l cunoaște (și altfel) pe Răzvan Ducan:
Colivie de pasăre
Am văzut o lumânare aprinsă într-o colivie de pasăre.
De ce nu zbori, i-am spus lumânării.
Flacăra ta poate atât de uşor să se strecoare
Dincolo de zăbrele, în libertate.
Nu pot, mi-a zis, pentru că am un trup de ceară,
care nu încape printre zăbrele.
Bine, i-am spus, dar ştii că după ce se va topi ceara,
te vei stinge şi tu. Vei pieri.
Şi atunci va fi prea târziu să mai zbori.
Ştiu, mi-a răspuns.
…………………………………………………………………………
Dar tu, îmi zice lumânarea, de ce nu-ţi dai cuiva inima
s-o păstreze în libertatea inimii sale.
Nu pot, i-am răspuns, sângele ce-o încălzeşte
nu încape printre zăbrelele coastelor.
Bine, mi-a spus, dar ştii că după ce se va distruge trupul
de timp şi de vreme, şi inima ta se va stinge.
Vei pieri. Şi atunci va fi prea târziu să iubeşti.
Ştiu, i-am răspuns…
9 iunie 2013
POST SCRIPTUM II: Un astfel de omagiu adus lui Eminescu ar merita să stea și în Biblioteca Națională de Poezie
de la Ipotești – singura de acest fel din întreaga țară. În această idee, adresa este: Memorialul Ipotești – Centrul Național
de Studii Mihai Eminescu, loc. Ipotești, jud. Botoșani.

E

„Ediţia prezentă este o ediţie unitară şi omogenă a poeziilor lui Mihai Eminescu, o ediţie în care
poeziile nu sunt selectate arbitrar, iar alegerea
acestora nu reprezintă voinţa îngrijitorului ediţiei, ci este motivată de nişte imagini-document
ale epocii respective şi, nu în ultimul rând, de faptul că ea are unitate de vederi; ediţia se omogenizează şi se motivează prin însuşi faptul că poeziile alese au un singur ilustrator. Această ediţie se
doreşte a fi una cu valoare bibliofilă. Rămâne de
văzut ce şanse îi va oferi timpul.“
Valentin COŞEREANU
Mihai Eminescu/ Poezii,
ilustrate de Leonard Salmen.
Ediţie îngrijită şi prefaţată de Valentin Coşereanu.
Muzeul Brăilei. Editura Istros. Brăila, 2013.
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Bruno Doucey, născut în 1961, este un scriitor şi editor francez. Debutează cu poezie, în 1980, la Editura Saint-Germain-des-Prés. Publică de asemeni povestiri, eseuri şi cărţi pentru tineret.
Din 1986 este profesor la licee din Nice, Cherbourg, Épernay, predă la Universitatea din Reims (1995-1996), apoi devine
formator în cadrul IUFM (Instituts Universitaires de Formation des Maîtres) de la Reims. Publică mai multe lucrări cu profil
pedagogic.
Îşi începe activitatea editorială ca director la Editura Seghers (2002-2009), contribuind la relansarea ei cu noi colecţii şi
dezvoltând colecţiile consacrate: « Poètes d’aujourd’hui » (Pablo Neruda, Léopold Sedar Senghor, Edmond Jabès etc.), «
Autour du monde » (René Depestre, Jean Métellus, Maram al-Masri, Azadée Nichapour etc.), « Poésie et chansons » (Jacques Brel, Renaud, Louis Chedid, Moustaki etc.).
În 2010, împreună cu romanciera şi jurnalista Murielle Szac, fondează Editura Bruno Doucey, dedicată exclusiv publicării unor volume de poezie. Apar aici autori din Franţa, ca Frédéric Jacques Temple, Hélène Cadou, Jeanne Benameur,
Stéphane Bataillon, Michel Baglin, din Orientul Mijlociu, ca Salah Al Hamdani (Irak), Maram al-Masri (Syrie), Ronny Someck (Israël), din Asia, ca Moon Chunghee (Corea), din America de Nord, ca Margaret Atwood (Canada) şi Oscar Mandel
(Statele Unite), din Europa, ca Jack Küpfer (Elveţia), Corinne Hoex (Belgia), Matei Visniec (România), Maria-Merce Marçal
(Catalunia) ; din insulele Mauriciu, ca Ananda Devi, din Haiti ca James Noël, Anthony Phelps, Évelyne Trouillot etc.
A cincizecea carte de poezie publicată de editură, S’il existe un pays, îi aparţine lui Bruno Doucey. Grupajul de mai jos
face parte din acest volum.

Bruno DOUCEY

Zece poeme pentru o
şedere sejur la Kalo Horio
1
Satul
termitieră spoită cu var
pare plasat
la capătul
drumului
şerpuit – acolo
marea devine colină
iar colina stâncă
În depărtare
muntele surâde
cu dinţii stricaţi
2
Douăzeci de străduţe – un labirint
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în care vântul se strecoară
venit din larg
prea repede plecat
Ceara picurată din cer
aşază o lacrimă pe cartea ta
3
O casă mică
un pat o masă
Şi prietenia unui amfitrion din pietre şi licheni
4
Spanokopita şi Tiropita
bat la uşă
îmbrăcate în haine călduroase
Primul prânz
Din gura noastră cad cuvinte
amestecate cu vântul care le duce
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5
În fiecare dimineaţă
o floare abia înflorită
vine să-ţi salute prezenţa

Casele
aşteaptă
gestul semănătorului

Pe terasele soarelui
Rochia ta de plajă
agăţată de un hibiscus

Fiecare
le cercetează pe celelalte
pe peronul amintirilor

6
De la o zi la alta
cu spatele încovoiat
o femeie în negru urcă dealul

9
Pisicile
– atât de slabe –

Soarele o ţintuieşte
oferindu-i umbra
îndoielii noastre
7
Trupul tău de femeie-salvie
savurează vara
sub decolteul vântului
8
Coate şi genunchi învineţiţi
obraji scorojiţi
zulufi la ferestre

Un vecin
– atât de necioplit –
Ne vorbesc oare pe la spate?
10
Casă mare
Sub bolta de viţă
trei pahare de uzo
observă unghiurile moarte
Umbra se lungeşte.
Prezentare şi traducere de Emanoil MARCU

Blas de Otero (Bilbao, 1916 – Madrid, 1979)

Este considerat a fi unul dintre principalii reprezentanți ai poeziei anilor 50 în Spania. Parcursul său poetic oglindește evoluția literaturii spaniole din acea perioadă, trasând drumul dinspre individualitate spre colectivitate, „de la eu la noi“. Debutează scriind poezii religioase, însă
devine curând adeptul liricii existențialiste, pentru a se orienta spre final către așa – numita
poezie socială. Traducerile propuse aparțin unor poezii publicate în volumul Ancia (1958), volum cu profunde influențe existențialiste. Tonul sfâșietor, violent, evidențiază ideea de „poezie a urgenței“ care are ca scop găsirea unor răspunsuri în fața durerii, suferinței și haosului acestei lumi. E vorba despre un
lirism profund subiectiv, care, dincolo de a exprima trăiri personale, devine ecou al celor mulți. [S.L.]

Blas DE OTERO

OM

MILĂ

Luptând cu moartea, corp la corp, eu am ajuns
la marginea prăpastiei, strigând,		
pe Dumnezeu. Tăcerea-I, răsunând, 		
vocea-mi scufundă-ntr-un abis ascuns.

Îmi faci rău, Doamne. Retrage mâna Ta
de deasupra. Lasă-mă cu-al meu gol, am zis
lasă-mă. Căci mi-e destul, al meu abis
mi-ajunge. De eşti uman, o, Doamne, ia

Doamne, de-o fi să mor, vreau să Te fi pătruns
şi, treaz, noapte de noapte, nu ştiu când,
vocea-mi vei auzi. O, Doamne. Murmurând
singur. Umbre zgâriind pentr-un răspuns.

mâna ce-apasă, fie-Ţi milă deja
şi ridic-o. Nu-mi trebuie. De nedescris
o frică-mi dă. De eşti Dumnezeu, precis
îmi aparţin. Te-ntrec în mândrie aşa.

Mâna-mi înalţ, Tu mi-o retezi deodată.
Ochii-i deschid: mi-i găureşti de vii.		
Sete îmi e, şi sare-i fiinţa-Ţi toată.		

Lasă-mă. De-aş putea să te ucid eu,
cum o faci Tu, cum o faci Tu! Ne cuprinzi
cu ambele mâini, ne sufoci. Şi omori

Asta e omul: oroare-nverşunată.		
Eterni şi fugitivi – a fi şi-a nu fi – 		
Înger cu-aripa ruptă, încătuşată!		

nu se ştie de ce. Să-Ţi retez vreau mereu
mâinile. Cele pe care le desprinzi
de foamete şi de oamenii ce-i dobori.
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PUTERNICĂ TĂCERE

PĂMÂNTUL

O, Doamne, taci, muţeşte a Ta gură
închisă, nu îmi spune al Tău cuvânt
de tăcere. O, Doamne, vocea-Ţi răsunând
să se dezlănţuie ca marea, ca o dură

Pământ şi mare, foc şi umbră pură,
această roză rotundă, înclinată
în spaţiu, roză întoarsă, mişcată
de mâna Domnului, cum de îndură

stâncă. Tăcerea ta e nebunie pură
pentru suflet: el vede marea, palpitând
dar nu şi golful; prăpastie-ascunzând
o spumă de credinţă, o frântură.

să ne ţină drepţi cu-atâta măsură
sub cerul deschis, o, imortalizată
lumină a morţii rănind dintr-o dată
nimicul nostru! Pământ: poamă matură.

Puternică tăcere, puternică		
tăcere! Creşte marea-necându-ne
în zarva ei tăcută, vremelnică.

Dar vine vânt rău, suflu rece se face
Din mâinile Domnului, şi ne doboară.
Omul, din arbore în râu se preface.

Puternică tăcere cu care mă lupt
urlând din răsputeri: urlă smulgându-ne
limba, Dumnezeule mut de care-ascult!

Un râu întins, golit şi care tace,
Pământul în derivă se coboară,
O, Doamne, Căpitane-al meu, tenace!
Prezentare și traduceri: Simona LEONTI

Vera Pavlova s-a născut la Moscova (1963). Absolventă a Colegiului
„Şnitke” şi a Academiei de Muzică „Gnesin”, specialitatea Istoria muzicii.
Până la 18 ani, cu binecuvântarea celebrului compozitor Aram Haciaturian (Baletul „Spartacus” cu „Dansul săbiilor”!) se pregătea pentru o
carieră de compozitor. A activat ca ghid la Casa-muzeu „Şaleapin”, publicând eseuri muzicologice. Circa 10 ani a cântat într-un cor bisericesc,
concomitent conducând atelierul de creaţie literară pentru copii „Stelele Zodiacului”. Începe să scrie versuri la vârsta de 20 de ani, primul grupaj publicându-l în revista „Iunost” (Tinereţea). Ajunge populară după
ce ziarul „Segodnea” (Azi) îi publică 72 de texte cu o postfaţă de Boris
Kuzminski. Evenimentul născu mitul că ceea ce este dat drept poetesa
Vera Pavlova nu ar fi decât o mistificaţie. A editat 15 cărţi, printre care: „Animalul ceresc”, 1997; „Limbaj secund”, 1998; „Linia de ruptură”; 2000; „Al patrulea vis”, 2000; „De ambele părţi ale sărutului”, 2004; „Bagaj de mână”, 2004-2005; „Tâmpita
înţeleaptă”, 2008; „Femeia. Regulament de utilizare”, 2011.
Laureată a Marelui Premiu „Apollon Grigoriev” (2000), a Premiului Special „Cont moscovit” (2003), a Premiului „Antologia” (2006). Poemele sale au fost traduse în peste 20 de limbi.
Locuieşte la Moscova şi New York, soţul ei fiind fost diplomat american, actualmente traducător din limba rusă.

Vera PAVLOVA

Les yeux

Faţa mea poartă pecetea unei rase bune
chiar dacă această rasă
nu are nimic bun:
clerici siberieni, alcoolici din Vologda, evrei ucraineni
se strigă unii pe alţii prin somn în venele şi arterele mele.
De unde şi
tăietura ochilor,
oblicitatea lor,
configuraţia pomeţilor ascuţiţi –
şi care dintre noi e tătar?
În schimb profilul meu e conturat ca demn de anticariat.
Pentru a începe poemul cât mai modest posibil
redau ochii mei
ochilor amanţilor mei:
„Ei, ca luna plină, fură somnul, nu alină“ –
A.P., cavaler respins,
de exemplu tuturor celorlalţi cavaleri:
dacă fetişcana are optsprezece ani
cu ea trebuie să te săruţi.
„Tu ai ochii frumoşi ca ai mei“ –
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M.P., atât m-a frapat cu asta,
încât azi şi eu sunt P. şi basta.
„Ca ai mei“ – aceştia: „înflăcăraţi“
„arzători“, „vorbitori“
„tăcuţi“ – mă asculţi? „De Te
vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne,
cine va suferi?“*
___________
*Aici e reprodus Psalmul 129/ 3
La bouche
Voi sta în picioare, dar, sfioasă, aplec, las genele
(bineînţeles, lungi, umbroase)
pe obraji,
din cealaltă parte a cărora –
muşchiul râsului
antrenat mult mai bine, decât
muşchiul pâinii, dar nu mai slab decât
muşchiul ce încruntă sprâncenele
(Vezi: „Anatomia pentru pictori“, nu ţin minte numele autorului).
Mai departe – gura
care prea multe ia asupra sa
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astăzi sărută, iar mâine – ar putea cânta
pentru ca poimâine – cu forţe noi:
„Glasul aceleiaşi, Doamne, iartă!“
Şi ca un flaut longitudinal se întinde gâtul
mai că rupându-se de corp…
Şi tremură degete bărbăteşti de dorinţa de-a ajunge
de-a se atinge, de-a se strânge
pe grumazul fremătător.

Le con de la pucelle

Eu m-am născut golaşă. Şi această goliciune
era mugur gol,
frunză goală sângeriu-verde
în ziua de patru mai
în afundul nopţii.
Întâia oară îmi amintesc de mine goală –
la picioarele brazilor ce măturau cerul, şarpe golaş,
în iarbă abia
văzându-se lunecând.
Roată rostogolită de pe pantă şi –
iată râul. Goliciune de peşte.
În plan mare – mâna înţepată de ţânţar,
mâncărime de urzicare –
familiaritatea naturii.
În palmă o pupă de libelulă – o sparg,
scot cu atenţie ce-i înăuntru,
îndrept libelula boţită… O moaşă
la cinci ani!…
Greierii cântători îi păşteam după auz
sărutam în gură broaştele, gustoase, de izvor…
pe când ajunsei la cincisprezece ani goliciune mi se transformă în cătuşe.
***
Cunosc cursul racursiurilor mele –
sunt fotogenică.
Surâsul confuz? – cam strâmb!
Obişnuită sieşi în interior,
stăpâna muşchilor mei,
mă creez pe sine din exterior
şi îmi ascund muzica,
jindul, singurătatea, groaza.
***
zi de zi
se-mplineşte suta de ani de la naşterea cuiva
clipă de clipă
e jubileu vreunor sărutări
aşadar toarnă
să bem în amintirea veseliilor de cândva
veacurile se duc
vin se opresc aşteaptă ceva
***
La pian, cu spatele spre toată lumea-nturnat.
La pian, ocrotit ca de un perete înalt.
La pian, intrând în el ca în galerii de mine,
ca într-o beţie. Fără să iei pe nimeni cu tine.
***
Al tuturor stomatologoginecologilor
Masoch de Sad – în acelaşi piept…
Nu sta în pragul durerii – intră
te aştept.
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***
în braţe
de mânuţă
de mână
sub mână
mână în mână
pe mâini
de sub mână
din mână în mână
batem palma
scăpat din mână
în braţe
în mâna
Domnului
***
A privi înăuntru, a vedea totul în interior –
apoi să te-ntorci pe dos – cu tot lăuntrul
să vezi totul în afară, pe tine deplin
în lăuntrul, în uterul vieţii să te vezi.
***
Molitva în timpul orgasmului
e mai pe-nţelesul domnului dumnezeu.
Că doar el pune la cale aşa ceva –
binecuvântarea plodului.
Deci blagoslovită să fiu.
Doamne, fă să se prindă sămânţa
în uterul meu.
***
Beznă. Bezna beznelor
Sute, mii de clipite.
Brusc – flăcăruie de chibrit.
Deodată – ochi mic de jar.
Tu ţi-ai aprins ţigara, fumezi.
Slavă Ţie, Doamne!
***
Opera trebuie să fie întinsă precum cortul
Opera trebuie să fie întinsă precum praştia
Opera trebuie să fie întinsă ca mănuşă
Cu toate astea în ea nu trebuie să se simtă încordarea.

36 de cadre

Eu şi tata, foarte frumos.
Eu şi tata, încă frumos.
Eu foarte frumoasă.
Eu şi cineva – doamne, cum îi zice?
Eu şi cineva, eu – eu sub pirostrii.
Costumul – acelaşi, cineva – altul e.
Eu şi fetiţa.
Eu şi două.
Eu – neclar, dar într-o revistă voluminoasă.
În semiprofil.
Unghi luat din spate.
Multe feţe.
Mulţi ani.
Mai departe – nimic.
Dar nu contează:
Cineva, distrat, a expus pelicula luminii,
stricând-o.
Traducere şi prezentare: Leo BUTNARU
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Giuseppe VERDI

Scrisori

Mergem mai departe cu sărbătorirea, începută în 2013, a două veacuri 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. În numărul de faţă al revistei „Hyperion“ prezentăm, în selecţiunea operată de ediţia noastră de referinţă, scrisorile verdiene legate de opera Ernani, a cărei premieră a avut loc
la Teatrul La Fenice din Veneţia, la 9 martie 1844 (aşadar, acum 170 de ani).
Această melodramă prilejuieşte prima colaborare a Maestrului cu libretistul Francesco Maria Piave, dintr-o serie de mari realizări. Subiectul este preluat după piesa Hernani a lui Victor
Hugo şi, ca o noutate, tratarea melodramatică a dramei hugoliene inaugurează aici o nouă modalitate de raportare a operei lirice la sursele literare, prin respectarea întocmai a spiritului acestora. Prin acest titlu, Verdi se desparte, provizoriu, de temele inspiraţiei patriotice, problema libertăţii rămânând însă fundamentală, într-o intrigă
marcată de neverosimil, unde onoarea orgolioasă prevalează asupra iubirii şi a raţiunii.
Ca şi în episoadele precedente, notele explicative sunt asumate şi tălmăcite din ediţia după care am efectuat
traducerea. [D.C.]

Ernani
I
Către Guglielmo Brenna[1]

D

Milano, 22 septembrie 1843
Dle Brenna,
Din zbor răspund şi eu scrisorii dumneavoastră
unde am văzut trasate câteva lucruri despre Hernani.
Pare-mi-se că sunt foarte bune. Rugaţi-l călduros pe
Piave să schiţeze bine versul şi să nu omită nici una din
frazele acelea puternice care există în original şi care şi
care pe scenă produc întotdeauna un mare efect.
Voi scrie rolul din Hernani pentru Vietti etc. etc. Să
se ferească poetul de tărăgănări, mai ales în recitative. Să
facă în aşa fel încât să îi ofere ceva cantabil baritonului,
despre care, după cum primesc asigurări, cântă îngereşte.
Dacă direcţiunea este dispusă să îi plătească cei 100 de
florini lui Piave, îmi face o cât se poate de mare favoare;
dacă nu, să-mi scrie, iar eu voi trimite imediat printr-o
scrisoare suma mai sus pomenită. Cât despre acordul
asupra preţului, decideţi Dumneavoastră, fiindcă eu voi
fi întotdeauna foarte mulţumit. Consideraţi-mă dintotdeauna
Sluga supusă,
G. Verdi
II
Către Francesco Maria Piave
Milano, 2 octombrie 1843
Am primit cele două bucăţi din Ernani. Aceste versuri
sunt excelente şi sunt foarte mulţumit de ele. Dacă veţi
1.

nice.

continua aşa, veţi face o carte foarte frumoasă. Sunt cu
mult mai bune (să mă iertaţi) aceste versuri decât acelea
din Cameron. Vă rog să fiţi scurt, iar acum când începe
acţiunea să nu o lăsaţi să cadă şi să nu uitaţi unele fraze
foarte frumoase care există în original. Apoi, v-aş mai
ruga ca, atunci când intră Ruy, să lăsaţi loc pentru a face
un frumos cantabile, cu atât mai mult cu cât Superchi
cântă foarte bine şi, în plus, momentul se pretează, iar
Victor Hugo îl pune şi el să spună aceste cuvinte: „Haideţi, striviţi cu picioarele voastre însemnul acesta al
onoarei… smulgeţi părul meu alb etc…“.
Nu pot pricepe de ce se face o schimbare de scenă în
actul al treilea. Pe mine nu mă convinge pentru că situaţia este obişnuită, se prelungeşte acţiunea, e nevoie să
facem un Cor inutil în sala tronului şi astfel efectul scenic se diminuează. Pare-mi-se că, în momentul în care
Carlo apare şi îi surprinde pe conjuraţi, acţiunea trebuie
să înainteze rapid până la sfârşitul actului. O schimbare
de scenă ar deranja imens auditoriul şi întrerupe acţiunea.
Pentru numele lui Dumnezeu, nu terminaţi cu
rondo-ul, ci faceţi terţetul: mai mult, acest terţet trebuie să fie cea mai bună bucată din operă.
Schimbările făcute în primele acte sunt bune, însă,
în ultimele două, cu cât mai mult ne vom ţine strâns
de Hugo, cu atât mai mult vor avea efect. Pentru mine,
aceste două acte sunt divine.
Repet că sunt foarte mulţumit de versurile primite
şi vă asigur că acest libret va reuşi. Însufleţiţi-vă şi trimiteţi-mi repede restul primului act. Vă rog să fiţi scurt
şi înfocat.
Nu-mi rămâne timp să vă scriu despre chestiunile
noastre pecuniare, însă o voi face în următoarea mea
scrisoare.

Brenna era secretarul Direcţiunii Teatrului La Fe-
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III
Către Guglielmo Brenna

veţi vedea cât de bine mă simt… Sunt cazat acceptabil
şi stau în casă mult, adică stau în pat. Îl scriu pe acest
biet Ernani al meu şi nu sunt nemulţumit. În ciuda apaMilano, 15 noiembrie 1853
rentei mele indiferenţe, dacă aş avea parte de un eşec
Mult Stimate Dle Brenna,
mi-aş zdrobi creierii: n-aş putea suporta ideea, cu atât
Probabil că Piave a primit deja, la această oră, scri- mai mult cu cât veneţienii ăştia se aşteaptă la nu ştiu ce…
soarea mea, împreună cu o alta, pe care i-am scris-o Dlui
Se lasă noaptea, disperarea mea. Salutaţi-i din partea
Conte Mocenigo. Aştept cu nerăbdare actul al 4-lea, pen- mea pe toţi prietenii şi pe toate prietenele şi spuneţi-le să
tru că acum n-aş putea să vin la Veneţia. Terţetul să-l ter- îşi amintească de mine… Iubiţi-mă, dar chiar iubiţi-mă…
mine cum vreţi, dar mi se pare că un solo absolut al lui
Ernani ar fi o plictiseală. Ce vor face ceilalţi doi? Doresc
V
cât mai repede să am acest terţet, fiindcă aş vrea să-l fac
Către Giuseppe Demaldé
aici, în linişte, înainte să vin la Veneţia.
[februarie 1844]
Din scrisoarea dumneavoastră aflu că Piave ar vrea
să se înţeleagă cu mine pentru a evita cât mai mult cu
Noutăţi la Veneţia nu există. Teatrul merge tot cu
putinţă necesitatea unor schimbări după terminarea răceală. Stau bine cu sănătatea, însă aş muri tuberculos
lucrării. În ceea ce mă priveşte, nu aş vrea să plictisesc dacă ar trebui să stau aici mai multă vreme. Am terminat
niciodată un poet ca să-mi schimbe un vers: iar eu am opera. Primul specatcol va fi pe 2 martie. Cu bine. […]
scris muzica pe trei librete ale lui Solera şi, confruntând
originalul, pe care îl păstrez cu libretele tipărite, nu s-ar
VI
găsi schimbate decât câteva, dar foarte puţine versuri, şi
Către Giuseppina Appiani
acestea din convingerea lui Solera însuşi. Dar Solera a
scris deja 5 sau 6 librete şi cunoaşte teatrul, efectul, ca
[10 martie 1844]
şi formele muzicale. Dl Piave nu a scris niciodată şi, prin
Ernani, apărut aseară, a avut un succes destul de feriurmare, e firesc să greşească în aceste lucruri. De fapt, cit. Dacă aş fi avut parte de cântăreţi să nu zic sublimi,
oare cine o fi acea femeie care să cânte, una după alta, o dar măcar în stare să intoneze, Ernani ar fi avut parte
mare cavatină, un duet care se transformă într-un ter- de reuşita de care au avut parte la Milano Nabucco şi I
ţet şi un întreg final, cum stau lucrurile în acest prim act Lombardi. Guasco era fără voce şi avea o răguşeală care
din Ernani? Dl Piave o fi având el bune motive pe care producea spaimă. Este imposibil să distonezi mai mult
să mi le invoce, dar le am şi eu pe ale mele şi răspund că decât a făcut-o aseară dna Loewe. Toate bucăţile, de cea
plămânii nu ţin la această strădanie. Oare cine o fi acel mai mare la cea mai mică, au fost aplaudate, cu excepMaestru care ar putea să pună pe muzică, fără să plicti- ţia cavatinei lui Guasco; dar bucăţile care au impresiosească, 100 de versuri de Recitativ, ca în acest act al trei- nat cel mai mult au fost cabaletta dnei Loewe, cabaletta
lea? În toate cele patru acte luate laolaltă din Nabucco, unui duet care se transformă în terţet, tot finalul primusau din I Lombardi, nu veţi găsi, cu siguranţă, mai mult lui act, tot actul conjuraţiei şi terţetul din actul al patrude 100 de versuri de Recitativ… La fel se poate spune lea. Chemările au fost trei după primul act, una după al
despre multe alte mărunţişuri… Dumneavoastră, care doilea, trei după al treilea şi trei sau patru după termisunteţi atât de bun cu mine, vă rog să-l faceţi pe Piave narea operei. Iată povestea aşa cum a fost.
să priceapă aceste lucruri şi să îl convingeţi. Oricât de
Până într-o săptămână voi fi la Milano.
puţină experienţă aş putea să am eu, merg totuşi la teatru tot anul şi sunt foarte atent: am constatat fără putinţă
VII
de tăgadă că multe compoziţii nu ar fi căzut dacă ar fi
Către Antonio Barezzi
existat o mai bună distribuire a bucăţilor, dacă ar fi fost
mai bine calculate efectele, dacă ar fi fost mai clare for[16 martie 1844]
mele muzicale… pe scurt, dacă ar fi existat o mai mare
Mâine dimineaţă plec spre Milano. Despre reuşita
experienţă, atât pentru poet, cât şi pentru compozitor. lui Ernani probabil că aţi auzit de la Giovannino. PubliDe multe ori un recitativ prea lung, o frază, o sentinţă cul m-a întâmpinat cu tot felul de chestii, iar alaltăseară
care ar fi foarte frumoasă într-o carte sau într-o dramă au fost însoţit acasă cu fanfara, între cei doi directori ai
Teatrului şi în mijlocul unui public care striga „Traiască“
recitată, stârnesc râsul într-o dramă cântată.
Aştept cu nerăbdare ultimul act. Iertaţi-mă că v-am din răsputeri. Ieri, scumpii aceia de Giovani di Veneziani
plictisit şi consideraţi-mă dintotdeauna al dumneavoas- mi-au dat un prânz la hotelul regal, iar mâine mă însotră, cu afecţiune,
ţesc toţi până la Padova. În prima mea misivă vă scriam
G. Verdi că nu-mi place şederea la Veneţia şi mâine, dimpotrivă,
cu mare neplăcere trebuie să plec de aici. Dar cine nu
IV
ar fi sensibil la asemenea amabilităţi? Oho, la drept vorCătre Luigi Toccagni
bind, aseară eram emoţionat din pricina lor, iar mâine
voi fi şi mai mult. În seara asta se întruneşte Societa[ianuarie-februarie 1844 cca.]
tea la dna Soranzo şi o să mă duc să îi mai salut pentru
[…] Vă scriu cu lacrimi în ochi şi suspinând, cu gândul ultima oară. Cu bine din inimă… Trebuie să o mărturila timpul când voi pleca de aici. Adăugaţi la asta o febră sesc, regret că părăsesc Veneţia. Cu bine.
uşoară şi nesuferită care mă asaltează în fiecare seară şi
Prezentare şi traduceri: Dragoş COJOCARU
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Dino Buzzati: inepuizabilele măşti
ale diavolului

M

Mai puţin cunoscut în România ca autor de proză
scurtă, foarte cunoscut însă ca romancier (mai ales
prin cărţile „Deşertul tătarilor“ şi „Marele portret“),
Dino Buzzati (1906 Belluno– Milano1972) a lăsat
nu numai o vastă producţie narativă (cinci romane,
şapte volume de povestiri), ci şi piese de teatru, librete
muzicale, cărţi ce se nasc la graniţa între text şi ilustraţie tip „Miracole la Val Morel“.
Alegorii neliniştitoare cu evoluţii surrealiste, invenţii fanta-ştiinţifice, cronici ale cotidianului ce
par să aibă corespondenţe într-un
dincolo metafizic coexistă în paginile volumului Cele mai frumoase
povestiri (Editura Polirom, 296 p,
2013, traducere de Florin şi Mara
Chiriţescu), un compendiu de
magie şi măşti paradoxale ale destinului. Alternativa fantastică la o
realitate aberantă, golită de sens,
evadarea într-un epos de sorginte
gotică îl recomandă pe Buzzati
drept precursor al esteticii conaţionalilor săi Pirandello, Pavese
sau Calvino, dar şi al unor autori
europeni, americani tip Raymond
Carver sau Alice Munro, premiu
Nobel 2013, ş de ce nu, i chiar
români.
Puterea nemărginită a individului echivalează de cele mai multe
ori cu nefericirea. Pe culmile gloriei absolute, personajul din „Dom-
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nului director, strict personal“ are subit sentimentul
zădărniciei, al ratării ireversibile a vieţii. Evitând sistematic întâlnirea cu iubirea, cu misterul feminin, evitase tot timpul esenţialul, în numele unui triumf care
acum nu era decât un deşert arid. Acum era prea târziu pentru a recupera anii mistuiţi în claustrare şi castitate. Pentru glorie, fie ea numai literară, personajul
lui Buzzati bate palma cu Diavolul, deghizat în producător şi furnizor inepuizabil de naraţiuni de
succes. Experimentând aceste legături primejdioase, inclusiv toxinele psihice aferente succesului,
eroul nostru falimentează lamentabil când „lipitoarea“ diabolică
încetează livrarea mărfii, adică
a textelor, şantajându-l. Frauduloasa simbioză cu acel agent infernal înseamnă sfârşitul unei cariere
întemeiate pe minciună şi impostură. Nu e nevoie, sugerează Buzzati în „Arma secretă“, de războiul
stelelor pentru reglarea unor conturi între marile puteri. E de-ajuns
un halucinogen ideologic apt să
inducă chiar schimbarea sistemelor
economice. Un război fără jertfe
umane, de vreme ce arma secretă
folosită este un gaz suaziv, „încărcat de o ideologie căreia mintea
omenească nu i se putea opune“.
Există şi personaje ce se salvează în această lume căzută în
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puterea demoniei, ca de pildă Gilda, ce capătă subit
puteri miraculoase împotriva oricărui tip de agresiune, inclusiv militară. Gilda nu dorise decât să-şi
apere demnitatea ei şi bucuria fetiţei ce câştigase la
un concurs un ou-jucărie. Văzând agresorii că Gilda
rezistă până şi blindatelor, bombelor şi asediului forţelor ONU, îi propun umilei cameriste un armistiţiu,
în condiţiile fixate de ea. În dorinţa de a-şi răscumpăra mândria, a ei şi a Antonellei, Gilda se pronunţă
chiar în faţa secretarului ONU: „Vreau un ou pentru
fetiţa mea“. I se aduc nu mai puţin de zece camioane
de ouă de toate felurile, chiar şi unul din aur cu pietre preţioase. Fetiţa alege „unul mic, de carton colorat“, la fel cu cel ce-i fusese luat în preludiul declanşării ostilităţilor.
Pentru performanţa sa frauduloasă (miracolul negativ), domnul Merizzi va fi pedepsit, metamorfozându-se
public şi din senin într-o enormă broască râioasă, devorată de o puzderie de muşte veninoase. O metaforă
atroce, o condamnare la moarte, pilduitoare ca o parabolă cu sfârşit terifiant. „Haina vrăjită“ oferită personajului de o altă mască a diavolului (deghizat în croitor,
de data asta) are darul de a produce bani cu nemiluita. Pe măsură ce îmbogăţitul nostru acumulează sume
fabuloase, în tot felul de locuri şi împrejurări, conform
unei misterioase legi entropice, dispar exact aceleaşi
sume în alte locuri, în dauna altor persoane fizice şi
juridice, cum se spune. Personajul realizează în fine că
se aservise diavolului şi se decide să fugă, crezându-se
liber şi bogat. Dar, vai, o voce misterioasă îi spune în
final că e prea târziu. În aceeaşi clipă, toate însemnele
bogăţiei contabilizate dispar ca prin farmec: maşina,
vila, depozitele din bancă, pachetele de acţiuni. Totul,
praf şi pulbere. În plus, agentul nenorocirii, croitorul
hainei vrăjite, nu va întârzia să-l hărţuiască.
„Noapte dulce“ este expresia unei madornale iluzii
umane faţă de natură, pe care nu încetăm, evocând-o,
s-o hrănim cu reziduuri livreşti, fără să luăm seama
la tragedia nevăzută din sânul aceleia. Teroare, agonie,
chermeză a morţii pentru mii şi mii de creaturi ale lui
Dumnezeu, în toate verigile lanţului trofic; din acest
masacru interactiv, noi reţinem doar somnul nocturn,
pacea dulce a unei grădini, pajişti, păduri. Sub numele
de Schiassi, figura misterioasă din „Ascensorul“ pune
la încercare o eventuală relaţie amoroasă între Dino şi
Ester. Pe măsură ce liftul coboară în adâncuri insondabile, taciturna Ester devine tot mai comunicativă, tandră, maleabilă faţă cu pasionala cerere a lui Dino. Dar
imediat ce liftul urcă spre normalitatea diurnă, ţâfna
lui Ester se face simţită. Fusese de ajuns acea fisură în
realitatea non-comunicării şi a complexelor, spre a se
revela adevărul din mintea şi inima celor doi tineri.
În câteva povestiri, eroul poartă chiar numele autorului în postura sa de ziarist. Aflat în posesia unei
formule magice descoperite într-o tipăritură veche,
Dino realizează ubicuitatea prin transfer supranatural instantaneu. Ceea ce pentru un jurnalist în căutare de senzaţional, exclusivitate, premieră absolută,
e mană cerească. Dar Dino înţelege în timp util primejdia mortală a unei puteri nefireşti. Comoara ce i
se revelase va rămâne intactă. Necuratul malefic are
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şi puseuri justiţiare, nu numai vocaţia de a provoca,
împila şi pune la cazne personajele, de a le proba eşecul. De dragul însemnelor unei fericiri abstracte, ele
îşi ratează viaţa propriu-zisă, pământeană, cu proiectele, visele, frământările şi dezamăgirile ei.
Dino Buzzati ne previne despre zădărnicia sublimului inutil, dar şi despre pericolul malign ce-l paşte pe
literat, pe artist în general. Dispariţia eventuală a artelor ar însemna întoarcerea la o existenţă teratologică a
cavernelor. Căci între miracolele tehnicii moderne şi
un dig de castori, un furnicar de termite sau un stup
deosebirea e minoră, susţine Dino, în timp ce între
acelaşi furnicar şi o poezie, fie ea şi eşuată, diferenţa
e ca de la pământ la cer, sinonim al mântuirii.
Idei de o actualitate percutantă formulate de un
scriitor ce avea cultul şi mistica scrisului, misionar al
celor meniţi să perpetueze visul epic, liric, dramatic
pe aripile fantasticului eliberator. Exorcist al dresajului, al manipulării minţii şi inimii prin diverse tertipuri,
inclusiv diabolice, Dino Buzzati îşi trage firele naraţiunii din cronica neagră a cotidianului, din viaţa anonimă a unor personaje oarecare (ca şi Cehov), propulsându-le pe neaşteptate la frontiera abia perceptibilă
dintre real şi absurd.
Metabolizând infernul şi maşina sa de măcinat
destine, Dino Buzzati nu pregetă să-l exploreze ca trimis special, investigându-i subteranele, al căror regim
nocturn şi diabolic face ravagii în marile metropole ale
lumii. Milano, Hamburg, Londra, Amsterdam, Chicago,
Tokio, sunt tot atâtea variante ale globalizării infernului industrial contra naturii umane. Preluat, călăuzit
şi iniţiat în bolgiile urbane, compatibile cu cele danteşti, de câteva „drăcoaice“, eroul realizează asemănările între osândiţii internaţi acolo şi pământeni. Un
acelaşi tablou sisific şi tantalic al vieţii, între abulie,
solitudine şi vanitate. Totul monitorizat pe ecrane de
către tartoriţe delicioase şi feroce ce nu se lasă până
nu-l aduc pe damnat la starea de marionetă epileptică.
Vizitatorul se descoperă acolo chiar şi pe sine, propria imagine dedublată, „orgolios şi înfrânt, stăpân şi
sclav“. Rănit de remuşcări, de gândul că viaţa i-a fost
o succesiune de erori, că şi-a pierdut tinereţea în suferinţă şi melancolie.
Dar nimic nu este mai atroce decât parabola lichidării (Entrümpelung) bătrânilor, descotorosirea de ei,
periodic, ca de nişte inutile vechituri ce ocupă inutil
spaţiul casei. Aparenţele înşeală şi în acest context: cei
mai cumsecade indivizi devin peste noapte călăi dezlănţuiţi sub incidenţa magiei negre (aluzie clară inclusiv la legile fasciste de selecţie naturală). Dezînsufleţirea şi clonarea mecanomorfă a eului par a fi sloganuri
de sorginte infernală, perfect sincronizate cu experienţele bio-inginereşti de ultimă oră. Perfect compatibile cu infernul nostru terestru, unde ne aflăm cu toţii,
ispăşindu-ne pedepse şi sancţiuni. Parteneri în jocul
unui destin misterios, scrutat ironic şi dramatic, rafinat şi sceptic, simplu şi înfiorător de un artist al naraţiunii, cu darul profetic al marilor moralişti.
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Poezia: Jazz epico-liric

Licenţiat în litere la Universitatea din Bologna, poetul, eseistul, traducătorul, şi
mai recent prozatorul Paolo Ruffilli (n.1949) este consultant editorial la mai
multe Edituri şi colaborator al unor importante periodice naţionale. Din 1972
locuieşte la Treviso. Începând din anii şaptezeci a publicat mai multe culegeri de
versuri. Volumele ulterioare i-au impus numele în conştiinţa publică italiană şi
occidentală: „Piccola colazione“ (1987, American Poetry Prize), „Diario di Normandia“ (1990, Premio Montale), „Camera oscura“ (1992), „Nuvole“(1995, cu fotografii de Fulvio Roiter), „La gioia e il lutto“ (2001, Prix Européen la Berlin, şi Prix
du Roi, la Madrid), „Le stanze del cielo“ (Venezia, Marsilio Editori, 2008, cu o prefaţă de Alfredo Giuliani, Premio Nazionale Letterario Pisa). Este autor al unor biografii-eseuri: „Vita di Ippolito Nievo“, „Vita, amori e meraviglie del signor Carlo Goldoni“, precum şi al al unui volum de proze
scurte, „Preparativi per la partenza“ (2003, Premio delle Donne). A îngrijit ediţii din operele unor clasici precum Foscolo,
Leopardi, I.Nievo, Rilke, D.H. Lawrence, E. Bronte, Dikens, W. Morris. A tradus din poezia lui Gibran, Tagore, precum şi o
antologie de poezie engleză, de la Shakespeare la Milton. Cărţile sale de poezie au fost traduse în germană, spaniolă, franceză, portugheză, engleză, sârbă etc. În limba română i-au apărut între 2004 şi 2010 patru culegeri poetice bilingve, ediţii
îngrijite şi traduse de subsemnatul, precum şi volumul de proză mai sus amintit. Despre cărţile autorului s-au pronunţat
G. D’Elia, C. Marabini, S. Giovanardi, M. Spinella, D. Bissutti, Dario Belezza, P.V. Mengaldo, L. Baldacci, F. Loi, Alberto Bevilacqua, M.Onofri, G. De Santi, M. Cucchi, Patrizia Garofalo etc.
Pe Ruffilli îl interesează toate aspectele vieţii şi cu deosebire cele marcate de suferinţă şi de rău (răul fizic şi răul din
viaţă),aşa cum reiese şi din citatul din Li Po, moto al cărţii „Le stanze del cielo“ (Încăperile cerului): „Poeţii (…) rămân credincioşi oamenilor aflaţi la ananghie şi nu le mai pasă de ei dacă totul le merge bine». Şi pentru a se măsura cu Răul, se
foloseşte de mijloacele sale din totdeauna: pasul discret şi scurt, o anume detaşare, cantabilitatea minoră şi antilirică a ritmului sincopat.
În pozia lui Ruffilli are loc ceva ce foarte rar se regăseşte în experienţa egocentrică a poeţilor care reuşesc să convertească într-o valenţă universală dimensiunea lor intimă. Instinctiv, am zice, autorul „ Camerei obscure“ pune mereu în relaţie
vocea protagonistului cu contextul social în care se mişcă şi se exprimă. Poate că este vorba de acelaşi efect al tendinţei
narative asupra vocaţiei lui de poet. Dar dincolo de orice evidenţă sau premeditare, poezia lui este „angajată“, indiferent
de tema abordată. Acest angajament civil sau colectiv, este consecinţa indusă şi valoarea adăugată a unei impunătoare
experienţe poetice care conjugă savoarea indicibilă a vieţii cu cadenţa implacabilă a meditaţiei pe ritmurile unei muzici
inconfundabile, singulară în poezia ultimelor decenii. Poeziile ce urmează, scrise parcă de un Orlando innnamorato postmodern, reprezintă o schimbare la faţă a temelor şi universului autorului în sensul explorării erotismului cuplului în cam
toate ipostazele sale (de la acea îndrăgostire, transă, dor al preludiului la obsesie, grabă, instinct, rutină, gelozie, bovarism,
adulter, mistuire, pasiune amară, răzbunare, prefăcătorie, fericire sau agonie) fac parte din recentul său volum AFFARI DI
CUORE, Einaudi, 2011, în curs de apariţie în limba română la Editura ieşeană Institutul European.

Paolo RUFFILLI

PE FURIŞ

Te-ntâlnesc
în locul pe care-l doreşti
şi stăm împreună
când vrei tu:
ne iubim pe furiş.
Spui că-ţi place
doar de pielea mea
şi că ceea ce te-mbie
este carnea mea,
în privinţa restului
nu-ţi faci iluzii, fiindcă
n-ai ştii ce să faci cu el.
Din tine, eu iau totul,
trup şi suflet.
Dar şi tu
fără să ştii
rămâi prinsă
în mreaja
fiecărui gând al meu
şi, până la urmă, nu sunt
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singurul prizonier.
Ne mâncăm
şi-n timp ce ne dăm pace
după ce ne-am mâncat
suntem încă părţi
ale aceleiaşi fiinţe,
tot mai fericite
şi tot mai disperate.

FRENEZIE

Iubirea
nu-mi îngăduie
să dorm
îmi taie pofta de mâncare
îmi pune pe umeri
o zadarnică frenezie
şi, nebun,
umblu brambura
pradă dorinţei
împins de nebunie:
nu pot
să stau locului

îmi arde sângele
ce-mi curge prin vine
pacea nu mi-o găsesc
decât în agonie.

OBOSEALĂ

Mă trezesc
mai obosit
decât în clipa-n
care adormisem.
Asta din pricina gândului
ce rămâne acolo-ncâlcit
înlăuntrul rodului
pasiunii sale
şi nu se stinge,
târându-se
pe urmele viziunii
ce mă orbise.
Îţi urmăresc
fantasma
şi, în absenţa ta,
trăiesc la puterea-a doua:
HYPERION
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vocea ta,
mirosul…totul
devine închipuire
şi este ca o prigoană
ce, dintr-odată
lihnit în toiul somnului,
mă lasă şi mai fără vlagă.

VIS

În noaptea asta
te-am visat:
îmi cereai
să-ţi leg
mâinile şi picioarele
deasupra patului
şi voiai să ne iubim
ca şi cum, eu, te-aş
fi siluit…
pentru a nu simţi
cine ştie în ce fel
căinţa de a trăda,
dar ferindu-te să fii totuşi
propria ta prizonieră:
ca nu cumva să fi lezat,
intenţia adevărată,
fericea ta
ipocrizie.
Dar a fost
atâta delicateţe,
la urma urmelor.
Nu-mi aminteam
să fi avut cândva parte
de-atâta tandreţe
în sorbul pasiunii.

NU NE MAI FERIM

Mă chemi
şi mă somezi
cu urgenţa
pielii tale
vrei să te iau
şi-n plus,
să te siluiesc.
Mi-o ceri
fără să vorbeşti,
îţi place să te fac
aşa cum te-aştepţi tu
şi-mi place şi mie s-o fac,
să-ţi împlinesc
cerinţele,
căci te iubesc
şi nu ne mai ferim de nimic
mulţumiţi să facem uz
de mâini şi limbă
şi dinţi
una peste celălalt:
trupuri docile
trupuri sugativă.
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TREZIRE

Scrutez lumea
ce se întoarce
odată cu lumina
de după pliul
chipului tău
adormit,
dincolo de răsuflarea
ce-n treacăt
îţi atinge nasul şi
lăuntrul surâsului
pe care visul
ţi l-a lăsat.
Este bucuria iubitei
înlăuntrul iubitului
pentru ceea ce e, da,
pe cale de-a se naşte…
dar ca un făcut
gata de a-nvia
şi nicicând de tot născut.

DUPĂ MIROS

Te-am văzut în vis
alergând să mă-ntâmpini
surprinsă şi bucuroasă
că m-ai regăsit,
la fel şi eu, fericit
chiar dacă simţind
că mă ştiai de undeva,
convins de-amăgire
şi că emoţia
era mai ales a mea.
Şi în cristalul
vedeniei mele
din pricina nasului
s-a întâmplat, până una alta,
că te-am sărutat
rezemaţi de un zid galben
ţinându-ţi în braţe
parfumul.
Trezindu-mă-n zbucium
m-a apucat aleanul
şi mi-a dogorit înlăuntru
cât e ziua de lungă,
dar eu nu voiam să-l sting
fericit, adăstând
să mă perpelesc în cuptor.

CHEIA

Nu există balsam
şi nici ulei aromitor
leac care să ungă şi
înrourând să lărgească,
ca să poată trece
ceea ce atunci când vrei
nu poate intra.
Este iubirea
singura cheie
ce desferecă inimile
dilatează porii

şi crăpăturile
până face din ele borţi
trecători şi vaduri,
în vreme ce înnoadă
formele trupului.
Nu există oprelişte
şi nici barieră
şi de o ia la fugă
fruntariile în aer le-aruncă.

MÂINILE

Mâinile ştiu spun
şi fac de toate:
îţi place să te-ating
şi năvălesc în tine
în timp ce te ating,
mă agăţ de şalele tale
ca să mă surp în tine,
cât mai adânc
şi simt că te răzbat
cu atât mai mult
cu cât sunt răzbătut,
salvat cu cât sunt
mai pierdut.
Şi nu intru-n tine
doar pe gură,
pe ochi
şi chiar prin nas,
sunt una cu sudoarea-ţi
şi cu sângele.
Suntem sfârtecaţi
unul în cealaltă,
şi, cât ţine sfârtecarea,
extaziaţi..

PATUL

Patul iubirilor
e un câmp de bătaie
al misterului:
dăinuie pacea
în război şi-nfruntare,
cu cât suntem mai morţi
cu-atât trăim mai bine
când înviem
şi, lovind,
fiecare vrea să fie străpuns.
Sfinţenia se umple de noroi
şi se afuriseşte,
mântuită
în a fi fost violată.
Cel ce capturează
vrea să fie ostatec
şi drept e întotdeauna
cel ce e-n greşeală.
Orice armură
e bună
în lupta corp la corp.
Introducere şi versiune în limba
română: Geo VASILE
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Patrizia Garofalo: „Voi
continua să trăiesc din
propria lumină“

Patrizia Garofalo s-a născut în 1949 în oraşul Camerino, provincia Macerata şi este
licenţiaţă a Universităţii din Urbino unde a studiat Literaturi clasice. Lucrarea sa
de diplomă este o proiecţie comparatistă asupra clasicismului operei lui Gabriele
d’Annunzio. Se afirmă în poezie abia în 1986, publicând la solicitarea lui Giorgio
Caproni, ce va semna şi prefaţa primei sale cărţi Ipotesi di donna, apărute la Editura
Corbo; volumul va fi prezentat la fundaţia Cini din Ferrara şi ulterior convertit de autoarea însăşi în scenariu pentru teatru.
Piesa va fi reprezentat la sala Polivalentă din Ferrara, dar şi la Macerata. Asesoratul pentru cultură din Ferrara o include în
volumul Poeti ferraresi dell’ultimo millennio. Următoarele sale culegeri: Le bambole non si pettinano (Păpuşile nu se piaptănă), prefaţată de Don Franco Patruno în 1996, a apărut tot la Corbo; Terra di Nomadi (Pământ de nomazi) tipărită de Poesia
Contemporanea, Mare d’anime (Mare de suflete), editată de Schifanoia şi prefaţată de Paolo Ruffilli, Dare voce al silenzio (A
da glas tăcerii), apărută la editura Foglio Letterario şi prefaţată de Attilio Mauro Caproni. Volumul a fost prezentat la Ferrara la biblioteca Ariosto, la Bologna la biblioteca Lame, la Macerata la biblioteca de stat, şi la Vicenza sub egida asociaţiei
literare CARTACANTA.
Despre cărţile Patriziei Garofalo au apărut recenzii în reviste literare precum Resine şi La clessidra şi ziarul universitar din
Bologna. Scrie pe site-uri line precum Lankelot, Poetilandia şi Tellusfolio. Înafara poeziei se ocupă cu critica literară (multe
sunt studiile sale despre poetul Paolo Ruffilli, urmate apoi de interviuri şi prezentări de carte). De curând i-a apărut volumul Il Dio dell’impossibile. Zeul imposibilului la editura Il Foglio, cu o prefaţă de William Navarrete şi o postfaţă semnată de
Paolo Ruffilli. Este directoarea colecţiei „Orizzonti“ din cadrul Editurii IL FOGLIO LETTERARIO.
Lirismul poeziei se află de când lumea la polul opus pragmatismului vieţii, de unde şi expunerea fiinţei poetului feluritelor greşeli sau agresiuni. Putem ironiza vulnerabiltatea lui, dar pe măsură ce capătă o aproape fatală anduranţă existenţială,
versurile sale devin tot mai limpezi şi definitive ca o profeţie. Din acest filigran translucid este făcută poezia Patriziei Garofalo. „Tărăsc după mine un vers/fără pagină/fără adresă/fără rădăcini“:
Este o poezie a fragmentului provenind dintr-o înţelepciune antică ce nu lecuieşte cicatrici adânci, ci redeşteaptă sciziuni şi conflicte interioare: „Mi-am îngrijit pielea/ cu lapte de lună/Şi/Plasturi de stele“. Un autoportret al sufletului, dacă
putem spune astfel, ne oferă însăşi poeta, printr- o frază ca de cristal: „Îmi vine să spun că sunt un puzzle în care piesele pot
fi dislocate şi desprinse din întreg şi voi continua să trăiesc din propria lumină.»
În 2009 la Biblioteca Ariosto Patrizia Garofalo a moderat prezentarea cărţii Cubalibre de Yoany Sanchez, tradusă de
Gordiano Lupi şi apărută la Editura Rizzoli, şi a vorbit despre felurite alte cărţi ale celebrului cubanist. Se ocupă de teatru şi
de punerea în scenă a unor texte originale.Astfel în 2010 a fost reprezentat scenariul său intitulat Di rose coronato (versuri
de Patrizia Garofalo şi Paolo Ruffilli).

Patrizia GAROFALO

Sono io; urlai tanto tempo fa

Sunt eu, am urlat cu mult înainte,
Zăbovindu-mi mâinile
pe o tunică albă
Sunt eu; în format de buzunar, du-mă de-aici.
Sunt eu: ipoteză de femeie
îmbolnăvită de frică
şi de un curaj ce se teme că nu
îl are.
Sunt eu: Patrizia Garofalo

Amerò la tua città deserta

Îţi voi iubi oraşul pustiu
unde culorile
în fiecare zi
dau la iveală desene născocite
Voi iubi căile cotropite de ceaţă
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unde a fi cineva
e un miracol al ochilor.
Te voi iubi şi pe tine
ce mergi dar nu priveşti.
Avem o viaţă în cumpănă
Spre zori
sau
spre mare?

Sfiorerai

Vei prefira
gene de antilopă
catifelate
…pururi
ochi îmbătători
de-asfinţituri fără fruntarii
colorate cristale de nisip
iridescente lacrimi
HYPERION
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umezesc deşerturile
rănesc privirea
călăuzesc peregrinii
liberi de mrejele timpului
iridescente lacrimi
va avea savoarea mării
chiar şi mâlul din şanţ
vei merge în lume
cu ochii mei
perle nepreţuite
cu dragoste-ocrotite

Cantilene e nenie

Cântece de leagăn şi litanii
se-aud din nou în seara asta
târând după ele un trecut inocent
şi un somn uitat
nu le-am auzit niciodată
le-oi fi cântat cu mult timp înainte
dar nu-mi mai amintesc.
Vântul
a greşit fereastra

E venni a patti con il dolore

Am căzut la pace cu durerea
oaspete descumpănit
am luat de mai multe ori cina-mpreună
am îmbrăţişat-o
printre mustăţile unui medic
moartea iute a unei păpuşi
ochi neputincioşi să lăcrimeze
adio unui câine
aş fi traversat veacuri
istovită de-atâta căutare
împătimit fotograf de viaţă
m-am semnat mereu
“înger calp cu aripi de pământ“
mi-am dorit totul
dar nu şi căderea în uitare.

Eravamo con voi di notte*

Eram cu voi nopţile
pe acoperişuri.
Descărcaţi glonţul în gură
ţâşneau mâini
ferindu-şi măcar inima
să moară de tot.
Auzeam armele încărcându-se
ca la ruleta rusească,
rusească nu era dar mirosea a gulag.
Eram cu voi
când soioşi de sânge
vi-l ştergeaţi şi de pe pupile.
Eram cu voi
şi n-am plecat până în clipa
în care nu v-am văzut
că închideţi ochii
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unui bătrân
ca şi cum ar fi fost tatăl vostru.
* P.S. autoarea se revoltă în contra celor ce i-au profanat trupul fără apărare
colonelului Gheddafi după momentul sacru al morţii

Color mare di notte

De culoarea mării noaptea
părul meu aşteaptă vântul zorilor,
înnoadă în plete de meduză
cotloanele subpământene-ale amanţilor.
Nu privesc înapoi
Nu culeg flori, mă caţăr pe stânca înaltă.
Cobor doar atunci când
coapsele îmi sunt rănite
şi un cuvânt ce nu se poate uita.
Încercând gustul adâncurilor
mă simt pârjoilită, gura mi s-a umflat,
uscată de soare, arsă fără să-mi fie sete,
aprinsă fără de foc.
Nu reuşesc să-mi înghit saliva
atunci când soseşti să mă tragi afară.
Se ivesc zorii.
Mă piepteni
Mă mângâi
Îmi recunoşti cuvintele,
îmi dăruieşti o stea ciobită,
şterpelită sorţii.
Părul colorează zorii, acum.
Surâdem până şi-n somn.

Diventa lacerazione

Simt ca pe-o sfâşiere
Amintirea unor zile lezate.
Scrise pe piept
Ori de câte ori uşa se-nchide
Încerc să tac
Şi să-mi alin îngrijorarea
A fi iertat
Este mai rău
Decât un pumn în gură

Grava il dolore

Împovărează durerea
precum spaţiul nedescifrat
al zilelor mele.
Răstignirea deschide genuni de pământ
străpunge ochii
îi învinge în şahul somnului
îi deschide doborâţi de absurd, pietre de inimă.
Este o piatră rară, inima.
Caut sirenele ce-au plâns în scoarţele plopilor
Incendiul celui ce-a cutezat să zboare.
Deschid încet paginile cu un nedureros coupe-papier
cele ale cărţii tale, cred.
Citesc molcom, plâng, adormită şi,
mă rog fără Dumnezeu.
Introducere şi versiune
în limba română: Geo VASILE
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Rene Magritte,
Oglina falsa,
1928

Anişoara PIŢU

Doua versiuni
ale unui „scandal“ suprarealist

A

Astăzi (în era Internetului, a telefonului mobil, a presei pipălizate, a mogoliziunilor tembelizoare, a sondajelor ajustate în interesul clientului, a fraudărilor electorale
pe bandă rulantă, a eurilor gonflabile sau siliconizabile pe
FaceBook şi aiurea, a iresponsabilitaţilor vesele, a caracterelor fluide şi a imaginilor de sine prefabricate), cuvântul „scandal“ e golit, pînă şi de sens, cam cât ieşenele hale
centrale în ultimii ani ai Ceauşităţii Multilateral Triumfătoore. „Scandal“ nu mai însemneză, ca în vechime, „piatră
de poticnire», devine sinonim cu „şocant», iar acest din
urmă termen se echivalează lesne cu „fapt divers“ oarecare, nu, etimologicamente, cu fapt neobişnuit, surprinzător, ieşit din făgaşul normalului, o, nu, ci cu… întimplare
de, vorba lui Dorin Tudoran, „futilitate publică».
„Scandalul suprarealist“ era în Anii Douăzeci şi Treizeci ai veacului trecut ceva aparte, vestigiu comportamental dadaist, opera de artă, provocare. Doar că, deşi moştenitor al mai vechiului – şi juvenilului – act de epatare
a burghezului filistin, urmărea mult mai mult decât, spre
exemplu, „provocările“ din vremea noastră, simple viclenii de atragere a atenţei generale, ori numai comunitare,
asupra propriei persoane sau propriului grup de apartenenţă. „Provocatorul“ e chiar un tip, dacă nu cumva un rol
social în Hexagonerie. Il fait de la provoc, lui. Elle fait de
la provoc, elle. De regulă generală, comite o transgresiune
uşoară, softică, tolerată de morala slăbită a postmodernităţii, sancţionată, în cel mai rău caz, cu o amendă onorabilă,
ca în cazul umoristului Jamel Debouze, sau cu una financiară, ca în cazul umoristului Dieudonné M’Bala M’Bala
Uneori mai ia şi bătaie pe platoul televiziunii, precum
tînărul militant care, într-o dispută cu invitaţii, îşi permitea să clameze sloganul distihial: «Faurisson a raison:/Les
chambres à gaz, c’est du bidon!» La noi, în Vălăhie, bătăile pe platouri sunt atent regizate. Doar injuriile şi vulga-
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rităţile excesive primesc amenzi, uneori usturătoare, de la
CNA Dar injuriile si vulgarităţile, preluate în cotidian de
abdicţii Antenelor Vărane, nu mai sînt, vai, provocari cu
iz suprarealist şi nu anvizajează nicicacum menajarea unui
acces public la vis, revoluţie, scriitură automată, inconştient ori suprarealitate.
Hic rebus stantibus, înromânizăm liber, în cele ce
urmează, doua versiuni narative la scandalul suprarealist
din iunie-iulie 1925, pregătit de André Breton şi ai săi. Intîia se lafăie la paginile 146-148 din Jean-Louis Crespelle1:
La Vie quotidienne á Montparnasse á la Grande Epoque
1905-1930, Hachette, 1976; a doua la paginile 78-80 din
Maurice Nadeau2: Histoire du Surrealisme, Editions du
Seuil, „Points», 1964.
1. Autor drag ilustratorului Tudor Jebeleanu, bun cunoscător al relaţiei pictorului japonez Foujita cu Kiki din
Montparnasse, despre care ne-am întreţinut la o aniversară a regretatului nostru prieten Alexandru Muşina, în
rezidenţa secundară, din Sânpetrul braşovean, a poetului.
2. Editorul unui roman al lui Gheorghe Crăciun, tradus
în franceză de Odile Serre, soţia lui Alain Paruit, înfrancizator principal al prozelor eliadiene. Romanul se cheamă
Exerciţii cu paralele inegale. A fost prezentat şi în Lire,
magazinul literar al lui Bernard Pivot.
*
PRIMA VERSIUNE A SCANDALULUI SUPRAREALIST. Vremea suprarealismului din cartierul parigotic
al Montparnassului a fost marcată de cîteva scandaluri:
comandourile trimise la Teatrul Sarah-Bernard cu ocazia
creării de către Baletul Rus a spectacolului Romeo şi Julieta; deschiderea Cabaretului Maldoror; căsătoria carnavalescă a pictorului Yves Tanguy, mirele si martorii, Jacques
Prevert şi Marcel Duhamel, apărând, ei, deghizaţi în gangHYPERION
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steri, sau banchetul în onoarea lui Polti, acesta din urmă
ivindu-ni-se ca o repetiţia generală a banchetului în cinstea poetului Saint-Pol-Roux. Evenimentele s-au desfăşurat după aceeaşi schemă. Cel puţin la început.
Breton şi Robert Desnos, ce se găseau la masa doamnei Aurel, o literată preţioasă, auctrice a unei opere dulcege al cărei titlu, Să reinventăm dragostea, stîrnea rîsul
maliţioşilor, Desnos şi Breton au fost agasaţi de banalităţile
mondene proferate de către depăşita duduie. O au întrerupt brutal plîngîndu-se că-i plictiseşte de un sfert de secol
şi că nimeni nu are curajul să i-o spună. Piatră aruncată
în balta cu crabi literari! Cavalerii doamnei protestau, dar
Breton nu-şi retrăgea vorbele, sprijinit de Robert Desnos,
carele mormăia, trîntind uşa, că faptul de a te naşte femeie
nu te obligă să amerdezi lumea o viaţă întreagă.
Incidentul avea să reiasă la suprafaţă în iunie 1925,
cu ocazia scandalului iscat la banchetul oferit lui
Saint-Pol-Roux, scandal cu răsunet naţional.
Banchetul oferit bătrînului poet simbolist fusese organizat de revista Mercure de France la faimoasa Closerie des
Lilas, mult frecventată cîndva şi de Hemingway. Lui Breton îi plăcea Saint-Pol-Roux şi îi ierta că e catolic militant,
îi era drag şi aprecia, la el, importanţa acordată puterii eliberatoare a imaginii şi autonomiei sale, „dincolo de orice
control al raţiunii». Ii era dragă şi La Closerie des Lilas,
prin caracterul ei demodat, vetust, sala întunecată şi populată de fantomele poeţilor dispăruţi. Cu câţiva ani înainte,
avusese, aici, cu Modigliani o convorbire, plină se observaţii pătrunzătoare, despre Cânturile lui Maldoror. Aşa că
accepta, împreună cu alţi suprarealişti, să participe la banchet în ciuda prezenţei unor literaţi din soiul nedrag lui. Se
va fi dus acolo poate şi cu un gînd ascuns, ştiind că prezidenta bancetului avea să fie Doamna Rachilde, romanciera, soţia lui Alfred Valette, directorul revistei Mercure de
France şi editurii aferente., ce afişa opinii de un şovinism
exacerbat. Or, suprarealiştii, ce se considerau revoluţionatori, nu erau înclinaţi să înghită aşa ceva, căci Louis Aragon
tocmai declarase că vor da totdeauna mîna cu duşmanul.
Confruntarea ajunse inevitabilă în cursul banchetului cînd Madam Rachilde începu să comenteze un interviu personal în care afirma că o franţuzoaică nu poate, în
nici un caz, să se mărite cu un neamţ. Solemn, Breton s-a
ridicat spre a atrage atenţia invitaţilor că atari vorbe erau
injurioase pentru prietenul său Max Ernst, german, carele
lua şi el parte la banchet. Il continua Florent Fels, directorul revistei de avangardă Art vivant, complice cu antevorbitorul, lansînd frazula: „Această respectabilă doamnă
începe să ne calce pe nervi…», provocând aceeaşi reacţie ca la banchetul oferit lui Polti, doar că lucrurile nu au
rămas ici. Breton mai adauga o dată: „De douăzeci şi cinci
de ani ne plictiseşte şi nimeni nu îndrăzneşte să i-o spună.»
Urmară strigătele, invectivele, chiţcăiturile damei. Fructele din compotiere începură să zboare în toate direcţiile,
lansate cu grăbire de către provocatori. Fiecare începu să
se lege de vecinul de masă. Intristat, neînţelegînd nimic
din ce se întimpla, Sain-Pol-Roux, naufragiat în mijlocul
acestei furtuni, încerca să-i readucă la calm şi maniere elegante, spunîndu-le că nu tratezi o femeie în chipul acesta,
la gradul zero al galanteriei, de unde răspunsul suprarealist: «Galanteria? Ne băgăm picioarele în ea!»
Alertaţi de vacarnul cu pricina, trecătorii se adunau
şi murmurau că e ruşinos ce se întîmplă. „Chefliii se dis-
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trează». „Şi când te gîndeşti că aveam atîţia orfani şi văduve
de război…»
Mulţimea chiar se supără cînd îl aude pe Michel Leiris ţipînd: „Jos Franţa!», răspunzînd astfel lui Max Ernst
care, primul, strigase:«Jos Germania!». Din stradă urcau
huiduieli în mpmentul cînd se amestecau cu invitaţii şi
participanţii de la un banchet vecin. Unul dintre aceştia, Louis de Gonzague Frick, autoritate simbolistă, ţipa,
foarte pornit: «; Cum, domnilor suprarealişti, îmi injuriaţi prietenii!» Si cu o violentă lovitură de baston spărgea
oglinda sălii de banchet.
Intr-un colţ, Rachilde, înconjrată de prieteni, cotcodăcea că fusese lovită, în vreme ce Michel Leiris, desemnat drept îndrăcitul number one, chemat afară ca să se
explice, se arunca în mulţime. Puţin a mai lipsit ca să nu
fie făcut bucăţele. „Il linşează pe Leiris, striga Louis Aragon. Toată lumea jos!»
Din fericire, poliţia, prevenită de cine trebuie, îşi făcu
apariţia înainte ca Michel Leiris să fie făcut harcea-parcea.
L-or dus la post… unde o tăbăceala ca la carte îl termină
şi trimise la bolit în pat pentru cîteva zile.
Afacerea, prezentată a doua zi în presă, avea un răsunet enorm. Dacă urmărirea în justiţie a putut fi evitată graţie lui Robert Desnos, care intervenise imediat pe lîngă
omul politic Edouard Herriot, ziarele şi organizaţiile naţionaliste se făcură foc şi pară, mai ales că Madam Rachilde,
„victimă a agenţilor germani», turna gaz pe foc afirmînd că
fusese lovită în burtă de o huidumă cu accent nemţălăiesc,
desemnîndu-l implicit pe Max Ernst. Criticul de la Action
francaise propunea ca suprarealiştii să fie daţi afară din
literatură şi niciodată să nu se mai vorbeasca despre dînşii.
Clément Vautel adăugă şi el o textulă indignată în Le Journal, iar Asociţia Oamenilor de Litere şi Asociaţia Scriitorilor Combatanţi publicau comunicate ce-i „meneau dispreţului public pe autorii acestei manifestaţii premeditate».
*
A DOUA VERSIUNE A SCANDALULUI SUPRAREALIST.
Fiind o piesă de Louis Aragon montată la teatrul Le
Vieux-Colombier (Vechea Hulubărie) şi trebuind să fie
jucată într-o seară de iunie 1925, organizatorii avură nefericita idee de a o preceda cu o conferinţă a unui domn,
Aron, despre francezul mediu. Suprarealiştii s-or dus şi
or sabotat-o de la capăt la altul, provocând un scandal ce
e relatat pe îndelete în Le Journal littéraire din 13 iunie
1925. Mai mare răsunet avea să aibă banchetul oferit lui
Saint-Pol-Roux, care provoca împotriva lor un protest
aproape general.
Suprarealiştii îl admirau pe Saint-Pol-Roux. Vedeau în
el un poet magnific, iar dacă îi împiedicase catolicismul
acestuia să-l ia drept garant al acţiunii lor, nu uitau totuşi
fulgurantele imagini din Reposoirs de la Procession ori din
La Dame à la Faulx. Vocabularul însuşi, atît de specific, al
poetului din Camaret, cu străluciri de pietre preţioase şi
reflexe diamantine, uneori abundînd în preţiozităţi, îi îndrituia să-l proclame direct ieşit din subconştientul poetului.
Aşa că, în urma unui Hommage à Saint-Pol-Roux pus la
cale de revista Nouvelles littéraires şi la care colaboraseră,
iată-i participînd către începutul lui iulie 1925 la agapele
oferite „Magnificului“ de către un areopag de amici şi discipoli patronat de Le Mercure de France. Ele s-or desfăşurat la Closerie des Lilas. Dintre participanţi, unii păreau

Universalis

pur şi simplu indezirabili suprarealiştilor. Nu era vorba
de simbolişti ca Paul-Napoléon Roinard, vetuşti şi inofensivi, ci de personalităţi precum Lugné-Poé şi Rachilde, ale
căror idei le păreau conservatoare şi chiar reacţionare. In
cursul banchetului, Rachilde se scăpa şi spunea, reluînd
termenii unui interviu dat mai înainte, dar destul de tare
ca să o audă toată adunarea, că o franţuzoaică nu poate
să se mărite cu un neamţ. Or, ghinioniliescu, suprarealiştii erau în acel moment foarte indrăgostiţi de Germania:
mai întîi fiindcă această ţară reprezenta pentru burghezii francezi duşmanul ereditar biruit completamente şi
pe care lanţurile Tratatului de la Versailles nu-l împiedicau să dorească ridicarea din ţărîna umilinţei, rău platnicul despăgubirilor de război pe care Poincaré il exasperase
ocupînd provincia Ruhr, apoi pentru că era, conform lui
Robert Desnos, parte a acelor forţe estice chemate să distrugă civilizaţia occidentală, în fine, deoarece, cum spusese Luis Aragon, suprarealiştii erau dintre aceia ce vor da
mereu mîna cu duşmanul.
În urma declaraţiei lui Rachilde, Breton se ridică, foarte
demn, şi atrage atenţia doamnei că vorbele dumisale sînt
injurioase pentru prietenul său Max Enst, prezent şi el
la banchet1. Imedia după, lansat de nu se ştie cine, zbură
prin aer un frunct şi se zdrobi de persoana unui personaj
oficial, în timp ce era vociferat strigătul „Trăiască Germania!» Vacarmul devenea în curînd general şi se transforma în încăierare. Philippe Souppault, atîrnat de o lustră pe care o foloseşte pentru balans, răstoarnă cu piciorul
farfuriile şi sticlele de pe mese2. Afară se adună fel de fel
de gură-cască. Loviturile vin din toate părţile. Rachilde va
pretinde mai tîrziu că a primit un picior în vintre de la un
zdrahon cu accent nemţălăuesc, voind pesemne sa-l indice
pe Max Ernst himself. Inţeleptul din Camaret, asemenea
unui pilot pe o navă pierdută în toiul furtunii, întristat de
aceste incidente, vrea să readucă pacea, calmul, liniştea.
Vorbele lui blânde nu-s auzite de amicii săi oficiali. Ocazia e propice pentru a-i reduce la zero pe aceşti provocatori suprarealişti. Si cum nu li se poate veni de hac, se
recurge la apărătorii fireşti ai poeziei batjocorite: poliţiştii,
cărora li se indică ipochimenii buni de frăgezit. In timp ce
se aud strigătele: „Trăiască Germania!», „Trăiască China!»,
„Traiască Marocanii din Rif!», Michel Leiris, deschizînd o
fereastră care dă spre bulevard, ţipă cît îl ţin bojocii: „Jos
Franţa!». Poftit de mulţime să coboare pentru a se explica,
nu se lasă rugat prea mult: încăierarea continuă pe bulevardul Montparnasse. Leiris, continuând să sfideze poliţia şi mulţimea, e cît pe ce să fie linşat. Dus la comisariat,
e tăbăcit copiosamente.
Scandalul a fost enorm. Ziarele, în cor, au asmuţit opinionul public pe ei, pe suprarealişti, publicând interviuri
indignate cu Doamna Rachilde, victimă a „agenţilor germani». Orion, în L’Action francaise din 6 iulie 1925, propune, printr-o scrisoare deschisă către curieriştii literari,
să fie pus în carantină suprarealismul3. Trebuiau pedepsiţi organizîndu-se în jurul lor conspiraţia tăcerii. Cuvîntul „suprarealist“ însuşi trebuia să fie alungat definitiv din
presă: nu-i puteai crede pe suprarealişti însufleţiţi de altceva decât de dorinţă de reclamă.
Suprarealiştii însă nu s-au mulţumit doar cu atât. Publicau în acelaşi timp o „scrisoare deschisă către Paul Claudel, ambasador al Franţei». Excelenţa Sa, într-un interviu
acordat revistei Comoedia4, nu găsise ceva mai bun decât
să califice activitatea suprarealistă drept „pederastică», adă-
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ugînd, amănunt neaşteptat în această dezbatere, că patria
îi era recunoscătoare deoarece, în vremea războiului, facilitase vînzarea către America a unor „mari cantităţi de slănină». Răspunsul suprarealist către Claudel venea, şi încă
virulent: „Ne doare în cot de creaţie, noi dorim cu toată
ardoarea ca revoluţiile, rezbelurile şi insurecţiile coloniale
să nimicească această civilizaţie occidentală căreia dumneavoastră îi apăraţi pînă în Orient păducherniţa, iar noi
numim această distrugere starea de lucruri cea mai inacceptabilă pentru spirit. …Ne folosim de cest prilej pentru
a ne desolidariza de tot ce-i francez în cuvinte şi în acţiuni. Declarăm că găsim trădarea şi tot ce, într-un fel sau
altul, poate dăuna siguranţei statului mai conciliabile cu
poezia decât vînzarea unor mari cantităţi de slănineă în
contul unei naţiuni de porci şi de căini…»
Noi proteste. Le Journal litteraire propunea de data
asta eradicarea suprarealiştilor, scoaterea lor definitivă
din societal5.
1. Există tot atîtea versiuni diferite, despre acest banchet, câţi martori. După unii, Breton i-ar fi aruncat şerveţelul în obraz Rachildei numind-o „tîrfă de soldaţi».
2. In interviul ei, zice Rachilde că mesele sunt răsturnate, vesela e calcată în picioare, adversarii îşi trag pumni,
iar geamurile se preschimbă în cioburi.
3. „E vorba de represalii juste, trebuie să le barăm
drumul ce duce la marele public… Fiecare dintre noi va
tăcea pe viitor articolele şi cărţile lor pînă ce or să adopte
metode publicitare mai puţin ignobile. Prima sancţiune,
căreia îi vor urma şi altele, de un alt gen…» Clement Vautel e şi el prezent: „Pe teroriştii ăştia din Montparnasse
îi menajează critica intimidată, neputincioasă, laşă. Ah!
teama de a fi tratată drept pompiereistică…» Ziarelor le
sunt expediate două ordine de zi, unul al Societăţii Oamenilor de Litere ce veştejeşte conduita scandaloasă a cîtorva
invitaţi care au insultat o femeie de litere şi au strigat „Jos
Franţa!», celalalt al Asociaţiei Scriitorilor Combatanţi ce
„menesc dispreţului public pe autorii acestei manifestaţii premeditate, injurie la adresa gîndirii franceze, ultraj
la toţi cei ce-au luptat şi murit pentru ea»…
4. Revistă „colaboraţionistă“ în care, văleat 1943, Cioran avea să publice un portret interior, nu al Căpitanului,
ci al lui Eminescu însuşi, mare căpitan al Gărzii Literare
Româneşti, şi un eseu despre dor intitulat Le Dor ou la
nostalgie. Il dusese acolo Luca Bădescu/Luc Badesco, vâlceanul prof de franceză al lui Virgil Ierunca, viitor specialist al simbolismului. Spre deosebire de – mincinosul, sperjurul – Sartre ori de Simone de Beauvoir, Cioran si Badesco nu-si vor ascunde niciodată contactele cu
revista în cestiune.
5. Revenind asupra banchetului oferit lui
Saint-Pol-Roux, zice L’Acton francaise: „Rămîne de ştiut
dacă justiţia îi va trata cum o merită pe nişte indivizi care
nu sunt numai francezi de proastă calitate şi mîrlani, căci
unii dintre ei aveau şi arme asupra lor şi s-au comportat
ca nişte criminali de drept comun. O să ne străduim să-i
reducem la tăcere.»
*
A TREIA VERSIUNE A SCANDALULUI SUPRAREALIST o dă dadaistul Georges Ribemont-Dessaignes,
în Déjà jadis, amintirile-i nemurite la editorul Julliard,
pe care, vai, nu le avem în biblioteca personală. Ajung
însă şi două.
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Lelița Lacrimosa

Sunt unele ocupații care, deși-s omenești, uneori foarte des
n-au pic de umanitate. Așa sunt (deși nu totdeauna și nu
prin condiție) critica și istoria literară. Poate că la o întrebare mai frivolă, lumea ar fi înclinată să creadă că, dintre
cele două, critica e mai fără suflet și mai cinică. În realitate
(și vom face pe loc o dovadă peremptorie), istoria literară
e mult mai fără milă, cu toate că e mult mai încăpătoare
(cînd vrea, firește; dacă face ca Manolescu, desigur că nu-i
mai rămîne loc de milă). Iată și cazul care susține ce-am
propus mai sus ca axiomă (cu toate că fiind propusă de axiomă n-ar mai trebui susținere, căci s-ar susține prin sineși,
pentru gurile rele vom aduce totuși argumentul). Cazul pe
care-l invocăm e al celei mai mari vărsătoare de lacrimi
din toată poezia noastră, lacrimi cu potop și necontenire:
cazul Leliței Catrina (pseudonimul Ecaterinei Șt. Manole;
n-am găsit-o – încă, sper – pe Lelița în nici un dicționar,
așa că asta e cam tot ce știu despre ea; cum în 1949 publică
o poezie în Calendarul creștinului,[1] e de presupus că încă
trăia). Ei bine, dintre cele două (critica și istoria literară),
cea dintîi s-a arătat chiar simțitoare, nu doar receptivă, pe
cînd cea din urmă a șters-o pe Lelița din toate agendele ei
de memorie. Firește, nici prima n-a făcut exces cantitativ
(și nici calitativ) de semnături, dar cele care s-au prezentat
s-au dovedit eminent sensibile. P. I. Teodorescu, bunăoară,
găsește în Cărările durerii[2] nu numai „un mesaj sufletesc
de o nespusă gingășie și delicatețe,“ dar și o „comoară de
duioșii înlăcrimate ale unui suflet de fată“.[3] Teodorescu

1. „Tămîia iubirii“ se numește poezia, în Calendarul creștinului,
Editura Episcopiei Ortodoxe Române, Oradea, 1949. Dar cum poezia e reluată din vol. Pentru Tine, Doamne…, se prea poate ca republicarea ei să fi fost inițiativa redacției.
2. E primul volum al Leliței: Cărările durerii. Versuri, Editura revistei Poporul românesc, Institutul de arte grafice „Lupta – N.
Stroilă“, București, f.a. /1938/.
3. Țara Bîrsei, nr. 2/1938. Numai că, de-o fi literal adevărat ce
zice Lelița în poezia Hei suflete… – că „de-o jumătat‘ de veac“ sufletul ei doarme în „chiupul“ său „de lut“ – nu putea fi chiar așa „suflet
de fată“ (ca vîrstă; putea fi însă de calitatea aia). O socoteală simplă
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empatizează așa eminent cu Lelița încît ajunge, zice el, să
se „întristeze cu ea“ și, desigur, totodată să se bucure „alături de ea“, găsind, în atîta suferință, și cîteva „poteci de
bucurie“.[4] Cum Lelița scrie – inevitabil – și de dragoste,
nu numai de durere, oricîtă inundație s-ar produce pe partea asta, Teodorescu remarcă imediat că ea cîntă „o iubire
ce nu are nimic din svăpăelile înfrigurate ale dragostei
obișnuite“ și „nimic din ispitele sensualității,“ fiind vorba
de o dragoste pură ce „rămîne un vis frumos“.[5] Așa cum se
întîmplă tot mereu la îndrăgostite, mai ales cînd iubirea le
cauzează suferință, și Lelița se întoarce spre natură ca spre
un consolator suprem; pe bună dreptate, așadar, „sufletul poetei se îndreaptă spre comorile de eterne frumuseți
ale naturii.“[6] Pe scurt, zice Teodorescu, avem la Lelița „o
poezie a naturii, a copilăriei și a mitului creștin.“[7] Marieta
Popescu[8] nu găsește însă decît două grupe, una „a mărturisirilor“ și una „a pastelului“, dar „ambele rezultatul unui
talent și descriptiv și narativ“, precum și al „unui bogat
spirit de observație“. Poemele Leliței, mai zice Marieta,
sunt „poeme înflorite de cicori ca cerul“ (întocmai așa) și
reprezintă „expresia unei deosebite sensibilități sufletești,
sinceră și cu un rar simț al măsurii“. Simț de măsură s-ar
putea să fie, dar nu în toate; în orice caz, nu și la lacrimi,
care curg torent.
Nu-i deloc exclus ca Lelița să fi început a scrie din
doliu (n-ar fi singura) și singurătate, cu nădejdea în puterile mîngîietoare ale poeziei. În orice caz, primul volum e
cu dedicație de pietate (Ție, Mamă!) și Lelița îl începe cu
bocete și jelanii. Arta ei poetică e de modestie, de „încondeiere“ cu prețiozități și, mai ales, de lacrimi: „Am scris
ne-ar da că Lelița s-a născut prin 1888. Ceea ce pare credibil, căci în
volumul următor se plînge de anii săi „cei mulți“ – și toți de durere,
firește.
4. Idem.
5. Ibidem.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. În Familia, nr. 1-2/1942.

Eseu

cărările durerii,/ Cum scrii un ou de Paști, cu ceară./ Și
flori le-am semănat pe margini/ Și-am plîns pe ele-n fapt
de seară.// În miez de noapte-am plîns pe ele/ Și dacă
le-am greșit cumva,/ De vină-i ochiul care-adesea,/ Lîngă
durere lăcrima“ (Cărările durerii). Rostul dintîi n-ar fi,
așadar, de artă, ci de eliberare, autocompătimire și consolare. Pagina e umărul care lipsește și pe care Lelița ar fi
putut plînge în direct.
În felul ei, Lelița e o biografistă, nu altfel decît, să zicem,
Lavinia Bălulescu și Ana Maria Sandu, făcînd și ea evocare de copilărie cu date – presupun – reale și montaj de
secvențe, numai că la ea puse toate în direcție lăcrimoasă
și suferitoare. Din cîte zice, a crescut pe malul Bistriței și
a umblat cu vițeii și cu gîștele, regretînd că n-o mai poate
face: „În înserări de purpură și aur,/ Aș vrea să-mi cînte
tata, din caval,/ Eu din fereastră-aș vrea să număr norii/
Și merii ce-nfloreau, atunci pe deal.// Aș vrea, copilărie
scumpă, iar,/ Să mă trimeată mama cu vițeii,/ Ca-n primăveri cu iarbă crudă, moale,/ Cînd înfloreau sub frunze
ghioceii“. Copilăria idilică s-a dus însă cu toată fericirea
după ea, Leliței mai rămînîndu-i doar chin și jale: „Dar tu,
te-ai dus, copilărie scumpă,/ Și pe mormîntul tău, n-am
pus nimic./ Din lacrimi grele, strînse peste lacrimi,/ Mă
tot silesc, o cruce să-ți ridic“ (Copilărie scumpă…). În
memoria poetei copilăria defilează însă cu toate episoadele, unele mai plăcute (cum e cazul făcutului de mărgele
din fasole: „Aș vrea cuminte, iar, în prag,/ Să leg fasolele-n
șirag/ Și-nchipuindu-le mărgele,/ Cîntînd, să mă gătesc cu
ele“ – Mamă), altele mai traumatice (nu grav însă; odată
ia bătaie pentru c-a pierdut un cîrd de boboci de gîscă:
„Și seara, mamă, tata m-a bătut./ Tu mamă – știu ca azi –
te-ai supărat./ Și gîsca, poate, m-o fi blestemat“), altele mai
zvăpăiate (dar total inocent; și-a pierdut, de Paști, „pălăria
roșie ca focul“ și s-a-ntors tîrziu acasă, băgînd spaimă în
părinți: „Tu în ceardac – știu ca acum – plîngeai/ Și tata,
mă căta pe la vecine./ Copiii toți îi iscodea cu vorba,/ Doar
de-o afla, de știu ceva, de mine“ – Mai știi tu, Mamă?…).
Oricît de naivă (la scris), Lelița are fervoare anamnetică și
revede cu participare totală filmul copilăriei. Care nu va fi
fost de tot fericită, căci deja e atinsă de doliu (Simina mea
e un bocet după o soră, iar Ochii tatii – un imn-bocet după
cel care a murit printre străini: „Ca tata bun și necăjit, n-a
fost,/ De cît pămîntu-n mînă fără rost./ Ca tatăl meu, străin,
n-o fi murit,/ De cît vreun cîine, noaptea, izgonit“). Deși
scenele de copilărie sunt simpatice și copilăria însăși e o
reverie, suferințele se strîng de undeva și o năpădesc total
pe Lelița, închisă cum e în singurătate ca-ntr-o stare compactă de doliu: „Sunt strop de lut nefrămîntat,/ Sunt bob
de grîu nesemănat./ Pe mine nu m-a învățat/ Și nimeni nu
mi-a arătat,/ Nici cum să plîng, nici cum să cînt./ Ca fulgul
păpădiei sunt./ Și sufletu-mi destramă-n vînt,/ Dureri ce
mor lîngă pămînt.“ etc. (Fulg de păpădie). Destin de lacrimi
și durere crede Lelița că are: „Cînd voi pleca pe drumul
cel din urmă,/ Atunci, abia, durerea mea se curmă./ Cînd
țărna m-o închide ca-ntr-o carte,/ Atunci abia, voi învia
prin moarte“ (Voi, m-ați uitat). De obicei, dragostea le mai
scoate pe poete din așa depresie destinală, dar Lelița nu
pare să fi fost cu noroc nici aici (după cum zice romanța
Adîncuri: „Doi salcîmi – străjeri în poartă, -/ Dorm adînc
în nopți tîrzii./ Numai tu, ca altă dată,/ Nu mai vii și… nu
mai vii“). Și chiar nu vine, căci poeta se plînge iarăși într-o
romanță: „Trecut-au zile după zile/ Și săptămîni de săptămîni./ Te-aștept cu fiecare clipă./ De ce amîni?“ etc. (De
ce amîni?). Cam asta-i toată idila și nu pricep de unde-a
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scos Teodorescu că dragostea, la Lelița, e „un vis frumos“.
Există oare fete atît de masochiste încît nu visează altceva
decît să fie abandonate?! În orice caz, suferințele sunt atît
de multe și de continue încît Lelița nu mai prididește cu
ele și nu mai poate nici să plîngă: „Lasă-mă să-mi port în
pace,/ Anii grei, ce mă-mpresoară./ Ochii mei, răzbiți de
lacrimi,/ Nu mai pot să plîngă iară.//…// Mii de griji și mii
de lacrimi,/ Mii de zile-ndurerate,/ Lîngă gura rece-a groapei/ Rînd pe rînd, vor fi uitate“ etc. (Spre liniști). Singura
dezlegare de durere e moartea, pe care, ca bună creștină,
Lelița o vede ca vindecare: „Stăpîne, Doamne, de vrei Tu,/
De mînă ia-mă și mă du,/ Departe-n margine de drum,/
Să uit durerile de-acum“ etc. (Rugăciune).
După acest recital consistent de lacrimi, Lelița trece la
o poezie de calendar, abordînd pe rînd, sistematic și cantitativ echitabil, anotimpurile. Toate anotimpurile sunt
reverii (așa și trebuie, după Bachelard), chiar și iarna, de
care Lelița nu se sperie deloc (spre deosebire de televiziunile de azi, care o văd ca strictă apocalipsă); ba din contră:
„Norii cern din site,/ Fluturi de mătasă./ Peste tot pămîntul,/ Iarnă grea se lasă“ etc. (Iarnă). Face meteorologie
scrupuloasă, din zori pînă-n noapte, fără să treacă peste
momentele de agonie sau tumult (mai că bate-n expresionism la Secetă: „Fîntînele cu apă rece/ Și-au strîns izvoarele-n adîncuri./ Tot drumu-i un cuptor sub soare/ Și caii
mor între oblîncuri“ etc.). Peisajele sunt, în general, euforice
(glumețe ca-n Topîrceanu unele) și Lelița-și plimbă ochii
roată (cu talentul narativ și descriptiv de care zicea Marieta), făcînd desene de detalii: „Cu cercei de vișini coapte/
Și cu ochii ca de mură,/ A intrat pe nesimțite,/ Vara-n sat
și-n bătătură.// Gîngurind cu-un fir de iarbă,/ Mușețelu-și
țese visul./ Grunji de aur, rupți din soare,/ Arde-n candele, caisul.// Sub o umbră de răchită,/ Cîinii dorm de se
omoară./ Îndrăgit de cer, trifoiul,/ A-nflorit a doua oară“
etc. (Vară). Ca pastelistă, Lelița nu-i deloc tristă, ci dimpotrivă – jucăușă, euforică, dansantă.
Un aer de inocență creștină, de candoare evlavioasă asemenea colinzilor de Crăciun, adie și peste Cărările durerii,
dar creștină metodic e Lelița abia în al doilea volum.[9] E un
volum construit ori măcar sistematizat, căci Lelița pune,
între două suite de rugăciuni, o lungă versificare biblică, pe
episoade, refăcînd astfel biografia Sfintei Fecioare și pe cea
a lui Isus. „Subiectul“, zice Marieta, care citit-o pe Lelița
pînă-n capăt, „este lucrat cu conștiinciozitate și migală,“[10]
într-o repovestire secvențială. Lelița nu-i, poate, o gîndiristă voluntară, dar nici departe de a fi nu e. „Narațiunile“
ei sunt făcute din unghiul unui martor direct, ca și cum
Lelița ar fi trăit pe vremurile evanghelice. Face și ea, firește,
iconografie, ba chiar cu atîta meșteșug încît o determină
pe Marieta să afirme că „are tehnica marilor pictori“ iar
chipul Mîntuitorului „e desăvîrșit ca acela pictat de El
Greco“.[11] (Poate Marieta exagerează). Nici Iuda nu iese
rău, căci Lelița are compătimire pentru el, înțelegîndu-i
tragedia: „Pe drumul crucii, greul suferinții,/ Tu l-ai văzut
și-ai plîns cum plînge norul./ De sub povara cea fără pereche,/ Alături, te-a simțit Mîntuitorul.//…// Și-abia tîrziu,
cînd crucea ridicată/ Purta pe ea povara de durere,/ Tu, în
9. Lelița Catrina (Ecaterina Șt. Manole), Pentru Tine, Doamne…, Versuri, Editura revistei Poporul românesc, Tipografia „Lupta –
N. Stroilă“, București, f.a. /1942/. Cu mulțumiri Bibliotecii Centrale
Universitare Iași pentru bunăvoința cu care mi-a pus la dispoziție
ultimele două volume ale Leliței.
10. Marieta Popescu, op, cit.
11. Ibidem.
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genunchi, pe piatra colțuroasă,/ Ai plîns, cerînd un strop
de mîngîiere“ etc. (Iertarea). Lirismul marianic pare a consuma mai multă fervoare decît cel cristologic, dar fapt e că
Lelița – așa cum zice Marieta – „sentimentul religios pare
a-l avea sădit în suflet“.[12] Rugăciunile sunt smerite, cum
se cuvine, și au fervență: „Stăpîne scump, alunecă-ntr-o
parte,/ Perdeaua grea, de catifea albastră,/ Să fie cerul
cu pămîntul, una/ Și tu să fii cu noi, în lumea noastră.//
Adună-mi, Doamne, gîndurile bune/ Și fă-mi-le lumini în
veșnicie,/ Fă-mi sufletul cădelniță aprinsă/ Și-nvață-mi-l
să Ți se-nchine Ție“ etc. (Slăvit să fii…). Dacă nu face
multă artă, Lelița are, în schimb, fior psaltic și invocațiile
ei au febră autentică: „Rămîi cu mine, Doamne-n întuneric,/ Nu mă lăsa vrăjmașilor pe mînă,/ Puterea mea e abur
în risipă/ Și vrerea mea, e vrere de țărînă“ etc. (Rămîi cu
mine, Doamne…). E o devotă dedicată, mereu îngenunchiată la icoane.
În vreme ce bătea mătănii înfiorate cu o mînă, cu cealaltă
Lețița scria de vitejie și de patriotisme.[13] Lucrul e oarecum
de mirare la așa suflet copleșit de dureri și învăpăiat doar de
credință, dar, firește, destul de explicabil în contextul anilor
de război. Lelița se va fi simțit datoare și ea cu gest de patriotism (cartea are ca dedicație Ostașului Român, închinare).
Numai că pînă și Marieta e silită a admite că versurilor „le
mai lipsește ceva ca să fie poezii adevărate“ și că acest ceva
12. Ibid.
13. Lelița Catrina (Ecaterina Șt. Manole), Părmînt străbun…,
Versuri, Editura revistei Poporul românesc, Institutul de arte grafice „Lupta – N. Stroilă“, București, 1942 (ediția din care vom cita e
„ediția a II-a“, apărută în același an; ca să vezi succes…)

ar putea fi „o fărîmă din sufletul autoarei“.[14] Mda, nu sunt
versuri „personale“, doar declamații de eroism ce dau direct
în patetica patriotardă: „Pămînt străbun, te am, în dar, din
tați/ Și din bunici învolburați în foc./ Ci… de-or veni străini înfometați,/ Pămînt străbun, nu m-or clinti din loc“ etc.
(Pămînt străbun…). Patriotismul român începe, firește, și
la Lelița cu lupta împotriva dușmanilor noștri eterni și originari – romanii, deh! – și cu slăvirea sufletului dac și continuă apoi cu eroii de istorie (Ștefan, Mihai ș.a.). Declamă
și Lelița cum poate, strident cît o țin plămînii: „Moldova
mea, cu stema de luceferi!/ Moldova mea în veci nemuritoare!/ Pămîntul tău e una cu durerea/ Și-i una cu credința
ta sub soare!“ (Moldova mea…). Spontaneitatea de vitejie
a românilor ar fi înduioșător de temerară de n-ar fi ridicol
propusă: „Matale crezi că-i șagă cu păgînii?/ Nu-i șagă! Da‘
ei știu că noi, Românii,/ I-om secera, de ne-o călca moșia,/
Cum seceri grîu, cînd cîntă ciocîrlia“ etc. (Strajă la hotară).
E-o declamație de clișee de-a dreptul asurzitoare, fie că-i
vorba de clișeele de vitejie, fie de cele de virtute: „Prietenă
și soră, mamă bună,/ Tovarăș scump la zile de durere,/
Țăranca noastră-și prețuiește soțul,/ Trăind cu el – sărac
– în lipsuri grele“ etc. (Țăranca noastră). Parte din volum
– și acesta destul de gros, căci Lelița are spor – e acoperită
cu scene de front sau cu scene de-acasă, cam ca-n Răvașele-n tabără ale Liviei Rebreanu Hulea, trimise în celălalt
război. Cu intenții bune se va fi apucat Lelița de aclamat
și declamat vitejești, dar nu era, din păcate, deloc potrivită. Drumul ei merge de la lacrimi și plînsete la icoane și
mătănii și se termină în perorații rezolute. Dar pentru cîte
lacrimi a vărsat, ar trebui compătimită.
14. Marieta Popescu, în Familia, nr. 5-6/1942.
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Bilingvismul creator
româno-francez

Fenomenul abordat în acest studiu este bilingvismul creator, întîlnit la scriitorii care şi-au scris parţial opera în
limbile română şi franceză. De cele mai multe ori, prima
dintre ele este limba maternă, iar a doua, o limbă dobîndită sau adoptată din diferite motive biografice/ personale. Deoarece criteriul rămîne limba, opera scriitorilor
bilingvi este revendicată parţial de ambele literaturi. Unii
scriitori au schimbat odată cu limba şi stilul, chiar orientarea literară, marcînd o ruptură în evoluţia lor, alţii şi-au
păstrat orientarea, definindu-se prin continuitate. Dar a
deveni scriitor în altă limbă nu înseamnă o traducere a
gîndurilor din limba maternă, ci creaţie, care presupune
a simţi şi gîndi în litera şi spiritul limbii de adopţie. Altfel
spus, înseamnă a naturaliza această limbă întocmai celei
materne. Există scriitori care şi-au schimbat ori adaptat
chiar şi numele la specificul limbii adoptate (ex. românul
B. Fundoianu a devenit francezul Benjamin Fondane), în
care se poate citi şi dorinţa schimbării de identitate. Alţi
scriitori, în special cei consacraţi, ca Emil Cioran, şi-au
păstrat numele, dar limba de adopţie le-a oferit altă identitate literară.
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Bilingvismul româno-francez se explică prin înrudirea
latină a celor două limbi şi prin influenţa modelatoare,
descrisă de Lucian Blaga în Trilogia culturii(1, a literaturii franceze asupra literaturii române, dar şi prin fascinaţia pe care Parisul şi Franţa au exercitat-o asupra clasei sociale superioare şi a elitei intelectuale începînd din
secolul Luminilor, cum demonstrează Pompiliu Eliade în
cartea sa scrisă direct în franceză şi publicată în 1898 la
Paris, De l’inflence française sur l’esprit public en Roumanie, cînd „un popor civilizat a ajutat un popor înapoiat să intre pe calea vieţii istorice şi să-şi formeze o civilizaţie originală“(2. Franceza a devenit – constata în 1909
N.I.Apostolescu în lucrarea sa de doctorat scrisă şi publicată în franceză, L’influence des romantiques français
sur la poésie roumaine – pentru mulţi scriitori români,
odată cu romanticii paşoptişti: Dimitrie Bolintineanu, care
şi-a tradus poeziile şi le-a publicat la Paris în 1866 sub titlul
Brises d’Orient, ori Vasile Alecsandri, care a început să
scrie poezii mai întîi în franceză imitînd pe Lamartine sau
Victor Hugo şi a fost premiat în 1878 la Montpellier pentru poezia Cînticul gintei latine, un fel de a doua limbă
naturală, nu numai pentru învăţătură şi cultură ci şi pen-
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tru creaţie. Bilingvismul creator româno-francez a devenit
un fenomen cultural foarte răspîndit care a făcut ca, pentru mulţi scriitori români, franceza să fie cealaltă limbă a
lor, universală, prin care unii au pătruns nu numai într-o
mare literatură ci şi în universalitate.
Dar România n-a fost niciodată o ţară francofonă ci filofranceză. Căci, într-adevăr, bilingvismul „nu exprimă – aşa
cum remarcă Magda Jeanrenaud în Universaliile traducerii – decît arareori ideea de coabitare paşnică între două
limbi“(3. Chiar dacă literatura română s-a format sub influenţa celei franceze, ea şi-a dobîndit treptat autonomia. Din
contactul permanent cu literatura franceză promotoare a
curentelor artei moderne, s-au manifestat şi în literatura
română, în încercarea de sincronizare, curente ca romantismul, ilustrat de Dimitrie Bolintineanu prin volumul Brises d’Orient, apoi simbolismul promovat, la sf îrşitul secolului al XIX-lea, de Alexandru Macedonski, primul dintre
scriitorii români care a publicat un volum de poezii, intitulat Bronzes, şi un roman, Thalassa, scrise în franceză, ori
avangardismul interbelic, printre ai cărui reprezentanţi se
numără şi scriitori bilingvi ca Tristan Tzara, B.Fundoianu/
Benjamin Fondane, Ilarie Voronca, Gherasim Luca ş.a. Unii
dintre scriitorii bilingvi originari din România ca Emil Cioran şi Eugen Ionescu/ Eugène Ionesco au devenit mari stilişti ori inovatori în franceză, dobîndind prestigiu şi circulaţie internaţională a operei lor.
Consider însă că trebuie să diferenţiem autotraducerea
de creaţia bilingvă, deoarece autotraducerea este o formă
personală de traducere a operei în altă limbă, în care aportul creator nu schimbă identitatea operei. Astfel, Brises
d’Orient de Bolintineanu reprezintă un exemplu de autotraducere, Bronzes de Macedonski, o ezitare între autotraducere şi bilingvism, din română în franceză şi, invers,
din franceză în română, în vreme ce romanul Thalassa a
fost scris în limba franceză, apoi transpus de el însuşi cu
diferenţe semnificative în română, confirmînd bilingvismul autorului. Dar şi prozatorul interbelic Panait Istrati,
deşi bilingv, este, prin povestirile sale din ciclul Les récits
d’Adrien Zograffi scrise direct în franceză şi după aceea
în română, un exemplu de autotraducere.
În studiul ce urmează, mi-am propus să urmăresc traseul evoluţiei celor doi mari scriitori bilingvi, Emil Cioran
şi Eugen Ionescu, insistînd în analiză asupra momentului-cheie din viaţa lor, cînd au trecut de la limba română la
cea franceză, pentru a descoperi motivaţiile şi a constata
consecinţele expatrierii, dar mai ales diferenţele pe care
schimbarea de limbă le-a adus în opera lor. Emil Cioran
este unul dintre marii scriitori bilingvi ai secolului XX, care
a meditat nu o dată asupra schimbării limbii în care şi-a
scris opera, încît am putea spune că aceasta s-a numărat
printre neliniştitoarele sale obsesii. În 1947, la zece ani de
la rămînerea sa în Franţa cu o bursă de doctorat niciodată
finalizat acordată în 1937 de Institutul Francez din Bucureşti, pe cînd locuia vara într-o căsuţă de lîngă Dieppe, traducîndu-l pe Mallarmé în româneşte, Emil Cioran a fost
– mărturiseşte el într-o convorbire din 1977 cu Fernando
Savater – răscolit deodată de întrebarea: „De ce să-l traduc pe Mallarmé într-o limbă pe care n-o ştie nimeni?“(4.
O limbă pe care nici el n-o mai vorbea, deşi a scris în ea
şase cărţi, din care publicase cinci, începînd cu Pe culmile disperării care a apărut la editura Fundaţiilor Regale
din Bucureşti în 1934, iar Îndreptar pătimaş rămăsese în
manuscris. Răspunsul a însemnat, întocmai convertirii la
altă credinţă a lui Pavel pe drumul Damascului, renunţarea
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la limba maternă şi adoptarea francezei ca limbă de creaţie. Deşi i-ar fi fost mai uşor să scrie în germană, pe care o
învăţase la Sibiu şi la Berlin în perioada bursei Humboldt
(1933-1935), Cioran a optat pentru franceză din motive
psihologice, mai adînci decît cele juridice sau literar-filosofice. Poate că pasiunea pentru Paris, vizitat prima oară pe
cînd era bursier la Berlin, a atîrnat foarte mult în balanţă.
În acelaşi interviu cu Savater, el recunoaşte însă că
„schimbînd limba, mi-am lichidat imediat trecutul: mi-am
schimbat total viaţa“(5. Renunţarea la limba maternă
înseamnă pentru Cioran o încercare de a rupe cu trecutul
său românesc, care numai în mod simplist s-ar putea reduce
– cum din păcate procedează Alexandra Laignel-Lavastine
în Uitarea fascismului – la episodul militantismului său
legionar din tinereţe. Provocat de interlocutorii săi de-a
lungul vieţii, Cioran a prezentat schimbarea limbii de creaţie ca pe o experienţă personală, asumată nu ca opţiune
ci ca o necesitate la care a fost constrîns în urma dezrădăcinării sale. Într-o convorbire din 1985 cu Esther Seligson,
deşi concepe organic ca şi Heidegger legătura dintre scriitor şi limbă, Cioran admite libertatea schimbării limbii ca
o eliberare şi, totodată, o experienţă dureroasă la care un
om dezrădăcinat şi apatrid este supus: „Pentru mine, care
am adoptat statutul de apatrid, limba e o legătură, un temei,
o certitudine. Nu aparţii unei naţionalităţi, ci unei limbi. În
afara ei, totul devine abstract şi ireal. Astfel, într-adevăr, o
limbă e o patrie, şi eu m-am deznaţionalizat. Într-un anumit sens, m-am eliberat, împrejurarea se dovedeşte însă şi
dureroasă. Pentru un poet, ar fi o catastrofă“(6.
De altă parte, fără a mă erija în avocatul Diavolului, nu
mă îndoiesc de sinceritatea lui Cioran atunci cînd, contabilizînd „foloasele exilului“ în volumul La tentation d’exister,
consideră că renegarea limbii este, înainte de o schimbare
de identitate, un act asumat de trădare de sine, ca formă
a convertirii spirituale: „Cine îşi neagă limba, adoptînd-o
pe-a altora, acela îşi schimbă identitatea şi chiar decepţiile.
El se rupe – trădare eroică – de amintirile sale şi, pînă la un
punct, de el însuşi“(7. În ciuda amintirilor care n-au contenit să-l viziteze în exil, neliniştindu-l mai ales în ce priveşte soarta originilor sale cotropite de comunism, Cioran
a vrut să devină – spre deosebire de prietenul său Samuel
Beckett care a rămas irlandez, chiar dacă scria în franceză,
şi la Paris – străin. Un străin care – scrie el reflectînd la
condiţia exilului său – „vede în limba franceză – chiar dacă
se apropie de ea cu timiditate – un instrument de mîntuire, o asceză şi o terapeutică. Folosind-o, se vindecă de trecutul său, învaţă să sacrifice întregul fond de obscuritate
de care era legat, se simplifică, devine altul“(8. Marie Dollé,
în cartea sa L’ imaginaire des langues, abordînd cazul lui
Cioran, ajunge la concluzia că „schimbarea limbii poate fi
trăită ca a doua naştere“(9.
Ipoteza ar putea fi acceptată dacă autorul Schimbării
la faţă a României, pentru a-şi şterge trecutul şi începe
o nouă viaţă, şi-ar fi schimbat şi numele. Dar el şi-a păstrat identic numele, ca dovadă că a încercat să-şi renege
– spre a întrebuinţa sintagma lui Cioran însuşi, de la care
porneşte exegeza critică a Martei Petreu(10 – doar „trecutul
deocheat“, nu şi opera scrisă şi publicată în limba română.
Ceea ce mă face să cred că, în sinea lui, Cioran nădăjduia
la o reintegrare a celor două identităţi creatoare, română
şi franceză, în unitatea aceluiaşi nume. Fapt care s-a împlinit abia după Decembrie 1989, cînd căderea comunismului
a făcut posibilă traducerea operei sale franceze în română
şi, invers, a celei româneşti în franceză şi alte limbi. Chiar
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dacă n-a fost ispitit să-şi autotraducă opera dintr-o limbă
în alta, el a supravegheat, în ultimii săi ani de viaţă, traducerile cărţilor româneşti, din Schimbarea la faţă a României fiind omise cu acordul său paginile, ca să le numesc
cu acelaşi cuvînt, mai „deocheate“ ideologic. Operaţiune
menită, de fapt, să salveze mai degrabă autorul decît opera.
În multe dintre convorbirile sale, Cioran nu uită să
povestească interlocutorilor săi dificultăţile acomodării la
noua limbă de creaţie: “…a fost foarte greu, pentru că, temperamental, limba franceză nu-mi convine: mi-ar trebui o
limbă sălbatică, o limbă de beţiv. Franceza a fost pentru
mine o cămaşă de forţă“(11. Chiar dacă nu se potrivea temperamentului său „balcanic“, Cioran a adoptat franceza tocmai pentru rigoarea şi rafinamentul ei, cu scopul de a-şi
disciplina gîndurile şi sentimentele, atît de dezlănţuite în
limba română. Astfel recunoaşte el că prima sa carte în
franceză, Précis de décomposition, apărută la Gallimard
în 1949, a început să fie scrisă în 1947 şi a fost rescrisă de
trei ori, consultînd tot felul de dicţionare şi consumînd
atîta cafea şi ţigări, încît experienţa a devenit un adevărat supliciu. La capătul acestui supliciu însă, Emil Cioran
a trăit transfigurarea eliberatoare de destinul său de scriitor român şi adoptarea unei identităţi de scriitor francez,
care i-a dat şansa de-a deveni scriitor universal.
Bineînţeles că Précis de décomposition nu este o traducere a volumului Pe culmile disperării, dar oricare comparatist poate sesiza o continuitate a gîndirii lui Cioran în
virtutea aceloraşi obsesii: disperarea, insomnia, melancolia, plictiseala, suferinţa, boala, sfinţenia, extazul, iubirea,
ratarea, sinuciderea, moartea etc. De altfel, despre volumul Pe culmile disperării, Cioran însuşi afirmă în convorbirea cu François Bondy din 1972 că „e cea mai filosofică“
dintre cărţile sale, „în care am anticipat tot cea am scris
mai tîrziu“(12. Conţinutul acestor obsesii trebuie însă turnat în altă formă, care nu-i mai este la îndemînă ca altădată limba română, ci presupune să fie căutată şi elaborată
în limba franceză, într-o experienţă de laborator care va fi
făcută publică abia postum sub titlul Cahiers.
Deşi odată cu trecutul său românesc, Cioran a încercat să uite şi limba română, pe care refuza s-o mai vorbească, în convorbirea cu Fritz Raddatz din 1986 el mărturiseşte teama revenirii ei, ca o întoarcere a refulatului,
cu urmări nefaste asupra destinului său de scriitor francez: „…româna este foarte periculoasă pentru mine, deoarece este prima mea limbă şi aşa ceva te trage şi, odată cu
vîrsta, revine. Mi-e teamă de asta, visez în franceză, dar
dacă în viitor voi visa în română, voi fi terminat ca scriitor francez“(13. Destinul s-a împlinit implacabil prin boala
bătrîneţii care a dus la regresiunea sa în memorie, în care
– aşa cum constată Ion Vartic în studiul intitulat Întoarcerea din exil sau regresiunea reuşită din volumul Cioran naiv şi sentimental – „Cioran îşi uită treptat franceza lui sofisticată, adică „limba moartă“ prin care a devenit cetăţean al lumii, alunecînd în scutecul limbilor copilăriei, germana şi româna. Corpul lui zace pe un pat de spital parizian, psihicul însă i s-a întors în Sibiu şi Răşinari.
I s-a întîmplat exact ceea ce prevăzuse: o regresiune thalassală finală: „Nu revin la limba mea maternă, ci recad în
ea, mă înec în ea. Naufragiul natal»“(14.
Ajuns scriitor celebru în Franţa, după succesul piesei
de teatru La cantatrice chauve (1950), Eugène Ionesco nu
şi-a negat niciodată originile româneşti, prin tată, dar se
legitima francez prin mama sa. În realitate, aşa cum dovedesc cercetări mai recente, el era fiul avocatului Eugen N.
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Ionescu şi al Terezei Ipcar, ambii din România, tatăl fiind
etnic român din Iaşi, iar mama, care – susţine Marta Petreu
în cartea Ionescu în ţara tatălui – „e posibil să se fi născut
la Craiova (cum scrie Mihail Sebastian)“(15, era „de jumătate grecoaică (prin mama sa, Ana Ipcar, născută Ioanid şi
crescută de familia Abramovici, după cum spune o legendă
orală a familiei Ipcar), de un sfert franţuzoaică şi de un
sfert evreică“. Prin urmare, adaugă exegeta, Eugen Ionescu,
născut în 26 noiembrie 1909, la Slatina, „era, din punct
de vedere etnic: de jumătate român, de un sfert grec, de o
optime francez şi de o optime evreu; din punct de vedere
al cetăţeniei, era român atît după tată, cît şi după mamă“(16.
Familia pleacă însă în 1911 la Paris, unde tatăl face studii
de doctorat în Drept şi unde copilul Eugen rămîne împreună cu mama sa, atunci cînd Eugen N. Ionescu se întoarce
în România, rechemat pentru obligaţii militare în momentul intrării ţării în primul război mondial. Eugen îşi petrece
copilăria în Franţa, făcîndu-şi şcoala primară şi gimnaziul
în franceză la Paris. În 1922, urmare a acţiunii de divorţ a
tatălui faţă de mama sa, el se întoarce împreună cu sora mai
mică, Marilina, în România, la Bucureşti, în noua familie
a avocatului Eugen N. Ionescu. Adolescentul Eugen este
nevoit să înveţe repede limba română, în care face liceul
şi debutează ca poet, în 1928, în revista Bilete de papagal
a lui Tudor Arghezi. Tot la Bucureşti, el urmează Facultatea de Litere, studiind din nou franceza, concludente fiind,
în privinţa acestor dese schimbări de ţară şi de limbă, propriile mărturisiri din cartea de convorbiri cu Claude Bonnefoy, Între viaţă şi vis: „Din această situaţie, au rezultat
tulburări, sf îşieri şi binefaceri. Am sosit la Bucureşti, cînd
aveam treisprezece ani şi am revenit înainte de douăzeci
şi şase. Româna am învăţat-o acolo. La paisprezece-cincisprezece ani, aveam la note proaste la română. La şaptesprezece-optsprezece ani, aveam la română note bune. Am
învăţat să o scriu. Nu mai scriam la fel de bine în franceză.
Comiteam greşeli. Cînd am revenit în Franţa, ştiam limba
franceză, desigur, dar nu mai ştiam s-o scriu. Vreau să spun
literar. A trebuit să mă reobişnuiesc. Învăţarea, dezvăţarea,
reînvăţarea cred că reprezintă exerciţii interesante. Şi apoi,
da, a fost o sf îşiere, fiindcă acolo m-am simţit în exil“(17.
Biografia sa dezvăluie, ca să urmăm de astă dată exegeza lui Matei Călinescu, Eugène Ionesco: teme identitare şi existenţiale, conflictul psihologic dintre dragostea
faţă de mamă şi revolta faţă de tată, ca şi dilema identitară,
română sau franceză, reflectate profund în opera sa, din
care rezultă că prefera franceza în locul românei, Franţa
în locul României. În acest sens, Eugène Ionesco declară
într-un interviu acordat în 1970 lui Frederic Towarnicki
pentru revista L’Express, reprodus în volumul Antidoturi:
„Franceza a fost prima mea limbă. Am învăţat să citesc, să
scriu şi să socotesc în franceză, tot în franceză am citit cele
dintîi cărţi, cei dintîi autori. Pot spune mai degrabă că m-a
costat scump contactul cu cultura română, dacă ea există
cu adevărat. Sunt mai în largul meu în cultura franceză“(18.
De fapt, aşa cum mărturisesc jurnalele sale, Eugen
Ionescu a trăit în copilăria şi tinereţea sa, atît în Franţa cît
şi în România, cu o identitate de străin în fiecare. La vîrsta majoratului, el pare a opta pentru identitatea românească, devenind scriitor. A pendulat însă între România
şi Franţa, mai ales între 1938, cînd primeşte o bursă de studii, şi 1942, cînd se stabileşte definitiv la Paris, perioadă
marcată de ascensiunea Gărzii de Fier, simpatizată de tatăl
său, simţindu-se persecutat – aşa cum reiese din Jurnalul
lui Mihail Sebastian – pentru parţiala sa origine evreiască:
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„Eugen Ionescu află că nici numele de „Ionescu», nici un
tată incontestabil român, nici faptul de a se fi născut creştin – şi nimic, nimic, nimic nu poate acoperi blestemul de a
avea în vinele lui sînge evreiesc“(18. Deşi o exegetă contemporană ca Alexandra-Laignel Lavastine(19 îl alătură celorlalţi doi mari scriitori de origine română din generaţia sa
refugiaţi politic la Paris, Emil Cioran şi Mircea Eliade, pentru aderarea în tinereţe la fascism şi „uitarea“ lui ulterioară,
în realitate, Eugen Ionescu n-a avut opţiuni politice nici de
extrema dreaptă, nici de extrema stîngă, ci a fost un democrat. El a văzut, dimpotrivă, în mistica legioanară a colegilor săi de generaţie un process de rinocerizare, reprezentat mai tîrziu în celebra piesă de teatru Rinocerii. În locul
misticii naţionaliste a grupării „Criterion“, Eugen Ionescu
a asumat revolta/ contestaţia de tip avangardist, fără a fi
militant ci rezervîndu-şi faţă de mişcările avangardei, mai
puţin faţă de dadaism apreciat totdeauna pentru „răzvrătirea împotriva culturii“(20, ca să cităm din studiul Eugen
Ionescu şi avangarda românească de Ion Pop – o distanţă
critică. Spiritul critic a făcut din Eugen Ionescu un scriitor
foarte independent şi, pentru a prelua titlul singurului său
roman terminat, un „însingurat“.
După debutul editorial cu volumul de poezii Elegii
pentru fiinţe mici (1931), Eugen Ionescu a mai publicat
în limba română doar volumul de critică literară intitulat
programatic Nu (Ed. Vremea, 1934). Atitudinea lui iconoclastă se înrudeşte şi se deosebeşte, totodată, de a avangardiştilor, prin negarea valorii literaturii române, chiar dacă
reprezentată de unii dintre marii ei scriitori interbelici:
Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu etc., ba chiar şi
de prietenul şi colegul său de generaţie Mircea Eliade, nu
atît pentru tradiţionalismul cît pentru provincialismul ei.
El se apropie astfel de B. Fundoianu, asemenea căruia părăseşte, odată cu plecarea din România şi stabilirea definitivă în Franţa, literatura română, optînd pentru franceză
ca limbă a unei mari literaturi, cu rezonanţă internaţională. Într-o pagină de jurnal din volumul Prezent trecut,
trecut prezent, scris probabil în 1941, cînd se afla încă în
România, a cărei atmosferă este percepută ca un coşmar,
Eugen Ionescu îşi declară ferm hotărîrea de-a pleca pentru
totdeauna în Franţa: „Să mă întorc în Franţa este singurul
meu scop, disperat. Acolo pot găsi încă oameni din familia
mea, din specia mea. Dacă rămîn aici, mor de dorul adevăratei mele patrii. Groaznic exil. Singur, sunt singur, înconjurat de oamenii aceştia care(…) îmi par că sunt rinoceri“(21.
Franţa nu devine pentru Eugen Ionescu numai „adevărata patrie“, ci – aşa cum afirmă el într-una dintre scrisorile trimise prietenilor români din Paris în anii 1938-1939 –
ultimul bastion al culturii europene în faţa barbariei/
extremismului politic, ceea ce-l determină să se identifice
mistic cu spiritul Franţei eterne, nu cu Franţa istorică, pînă
la concluzia că „sf îrşitul Franţei va fi sf îrşitul Europei“(22.
De fapt, el caută în cultura franceză, ca şi Fundoianu înaintea lui, cultura majoră în care să-şi dea măsura talentului său, încercînd să depăşească o frustrare mărturisită în
volumul Nu: „Dacă eram francez, eram poate genial“(23. Plecarea definitivă din România în Franţa a însemnat o confirmare a acestei declaraţii teribiliste. Eugen Ionescu avea de
ales între cele două identităţi ale sale, română şi franceză,
între a se rata ca scriitor de limbă română şi a-şi împlini
destinul de inovator al teatrului în limba franceză, devenind Eugène Ionesco.
Cariera de scriitor francez a lui Eugène Ionesco începe
cu piesa de teatru La cantatrice chauave, reprezentată în
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regia lui Nicolas Battaille în 11 mai 1950, la Théâtre des
Noctambules şi apoi, fără întrerupere pînă azi, la Théâtre de
la Huchette. După 15 ani de succese în mai multe limbi şi
pe numeroase scene ale lumii, revista Secolul 20 din România publica, în primul ei număr din 1965, ultima operă în
româneşte a lui Eugen Ionescu, lăsată în manuscris, Englezeşte fără profesor, în prezentarea colegului de generaţie
Petru Comarnescu, cu titlul Debutul „Cîntăreţei chele“(24,
era un dar neaşteptat oferit literaturii române cu acordul
autorului. Englezeşte fără profesor dovedea, în toiul unor
controverse despre rolul de „părinte“ al noului gen de teatru, atribuit lui Samuel Beckett pentru piesa En entendant
Godot publicată în 1953, că teatrul absurdului, consacrat
definitiv cu această denumire de cartea lui Martin Esslin
The Theatre of the Absurd din 1969, începe cu Cîntăreaţa cheală în variantă scrisă anterior în limba română.
Chiar dacă pentru autorul ei, Englezeşte fără profesor a
însemnat, cum a declarat de mai multe ori, doar o ciornă
pentru Cîntăreaţa cheală, cred că nu trebuie neglijat faptul că încercarea de „a arunca în aer teatrul“(25, printr-o
„anti-piesă“, cum se exprimă autorul însuşi în 1979 privitor la varianta franceză, într-o „Scrisoare către M“ (Monica
Lovinescu), inclusă în volumul Sub semnul întrebării, s-a
produs mai întîi, după aruncarea în aer a criticii prin volumul Nu, în limba română.
De acord cu Matei Călinescu(26 că piesa Englezeşte
fără profesor este inferioară estetic anti-piesei Cîntăreaţa
cheală, „interesantă în măsura în care prefigurează destinul literar universal al piesei franceze“, cred însă că avem
de-a face cu două opere cu valoare de sine stătătoare în
literaturile cărora le aparţin. Chiar dacă ar fi fost jucată la
Bucureşti, cum intenţiona Eugen Ionescu trimiţînd-o lui
Comarnescu, Englezeşte fără profesor n-ar fi avut destinul universal al Cîntăreţei chele. Dar tocmai faptul că
reprezintă embrionul capodoperei franţuzeşti, Englezeşte
fără profesor merită a fi jucată şi studiată, cu atît mai mult
cu cît dovedeşte că literatura română n-a fost/ nu este formată doar prin imitarea marilor literaturi, ci o literatură
care poate da celei universale opere originale, inovatoare.
Deşi actualmente influenţa limbii şi literaturii franceze
a scăzut simţitor în România în favoarea englezei, există
încă scriitori bilingvi ca prozatorul D.Ţepeneag sau poetul
şi dramaturgul Matei Vişniec, stabiliţi la Paris în anii comunismului, care au opere remarcabile atît în română cît şi în
franceză, ceea ce dovedeşte că legătura dintre română şi
franceză nu este doar conjuncturală, ci profundă şi durabilă, datorită afinităţilor. Dacă acceptăm că influenţa limbii
şi literaturii franceze a fost benefică asupra literaturii române,
contribuind decisiv la modernizarea ei şi europenizarea ei,
tot aşa putem spune că aportul scriitorilor români bilingvi
la literatura franceză, deloc neglijabil, a contribuit la îmbogăţirea şi revigorarea ei, uneori cu experienţe inovatoare.
Note:
1.Lucian Blaga, Trilogia culturii, cap. „Influenţe modelatoare şi
catalitice“, în Opere, vol. 9, Bucureşti, Ed. Minerva, 1985, p. 311-327
2. Pompiliu Eliade, Influenţa franceză asupra spiritului public
în România, Bucureşti, Ed. Univers, 1982, p. 3 (tr. Aurelia Creţia)
3. Magda Jeanrenaud, Universaliile traducerii. Studii de traductologie, Iaşi, Ed. Polirom, 2006, p. 62
4. Convorbiri cu Cioran, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1993, p. 29,
(traducere din spaniolă de Sorin Mărculescu)
5. Ibid., p. 30
6. Ibid., p.147

HYPERION

159

7. Cioran, La tentation d’exister, Paris, Ed. Gallimard, 1956, p.
63; vezi Ispita de a exista, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992, p. 51,
(tr. Emanoil Marcu)
8. Ibid., p.105
9. Marie Dollé, L’imaginaire des langues, Paris, Ed. Harmattan, 2001, p. 136 (tr.n.)
10. Marta Petreu, Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă
a României, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 1999
11. Convorbiri cu Cioran, p. 29
12. Ibid., p. 174
13. Ibid., p. 10
14. Ion Vartic, Cioran naiv şi sentimental, Iaşi, Ed. Polirom,
201, p.237
15. Marta Petreu, Ionescu în ţara tatălui, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 2002, p.134
16. Ibid., p. 136
17. Eugen Ionescu, Între viaţă şi vis. Convorbiri cu Claude
Bonnefoy, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1999, p. 17-18 (tr. Simona
Cioculescu)

18. Eugen Ionescu, Antidoturi, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1993,
p. 83 (tr. Marina Dimov)
19. Alexandra Laignel-Lavastine, Uitarea fascismului, Bucureşti, Ed. EST, 2004, (tr. Irina Mavrodin)
20. Eugen Ionescu, apud Ion Pop, Eugen Ionescu şi avangarda
românească, în volumul Din avangardă spre ariergardă, Bucureşti. Ed. Vinea, 2010, p.320
21. Eugen Ionescu, Prezent trecut, trecut prezent, Bucureşti,
Ed. Humanitas, 1993, p. 140-141 (tr. Simona Cioculescu)
22. Eugen Ionescu, Război cu toată lumea, vol. 2, Bucureşti, Ed.
Humanitas, 1992, p.215
23. Eugen Ionescu, Nu, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991, p. 196
24. Petru Comarnescu, Debutul „Cîntăreţei chele“, în revista
Secolul 20, nr. 1/ 1965, p. 52-56
25. Eugen Ionescu, Sub semnul întrebării, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1994, p.194 (tr. Natalia Cernăuţeanu)
26. Matei Călinescu, Eugène Ionesco: teme identitare şi existenţiale, Iaşi, Ed. Junimea, 2006, p. 47
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Poetul ca observator social

Adesea, ne izbim de prejudecata conform căreia poetul Tudor Vianu (salvarea
este un ins aerian, desprins de realitate. Un dispreţ sub- din criza societăţii l-ar
til se detaşează din expresii precum: „A, în şedinţa asta putea constitui recursul
nu se discută la obiect. Totul e poezie!…“ Ca poet m-am la valoare), din Derrida
revoltat întotdeauna, lăuntric, faţă de asemenea îngus- sau Nietzsche, dar şi din
timi de spirit. Cred că poetul, prin antenele sale diafane, Şt. Aug. Doinaş, Sloterhipersensibile, este capabil nu doar să simtă, ci chiar şi dijk, Paul Ricoeur ori
să presimtă realitatea, semnalele pe care le dă evoluţia J.-F. Revel.
ei. Îl admir, în această privinţă pe scriitorul total Traian
Tema-cheie a cărţii,
Ştef, redutabil poet, eseist, editorialist, polemist, autor mereu aceeaşi, dar abordată din multiple perspective,
de epopei moderne şi experimentator temerar, precum o constituie necesitatea de a trăi la modul cultural, iar
în rescrierea Ţiganiadei lui Budai-Deleanu, într-o ver- nu ideologic, repetitiv (prin idei şi mentalităţi plate, prisiune personală, actualizată lingvistic. El se arată a fi un mite de-a gata şi perpetuate în chip inconştient), şi prin
observator atent al societăţii româneşti de azi, în cartea opoziţie cu propensiunea spre amatorism şi senzaţiosa de eseuri intitulată, sugestiv, Deficitul de prezent (Ed. nalul ieftin: nu trebuie să uităm nicio clipă ce înseamnă
Paralela 45, 2009), în care mărturiseşte a fi adunat, texte cultura – creativitate naturală, alertă perpetuă, valoare,
(multe din ele, dar nu toate, editoriale apărute în revista emulaţie. În schimb, sunt sterile proiectele nebuloase,
„Familia“) scrise pe parcursul a peste zece ani (1998– centrate pe un viitor fără contururi clare, în detrimen2009). Eseurile poetului orădean, născute din preocu- tul unui profil românesc deja definit prin istorie: multe
parea sinceră faţă de problemele ce-i privesc pe români, naţiuni europene nu se sfiesc să-şi formeze o identitate
atât în raporturile lor cu lumea, cât şi în relaţia lor cu întemeiată pe certitudinile trecutului şi chiar să tragă
ei înşişi, au nerv, patos, vivacitate. Sunt, într-un sens foloase din ea (dacă ne-am referi doar la turism), conautentic şi nobil, patriotice – căci Traian Ştef conferă stată autorul. De altfel, nesfârşitele discuţii de la noi desstrălucire unui simţământ esenţial, încă suspendat, prin pre Europa şi europenitate sunt adesea un semn al inerfatalitatea istoriei recente, într-un halo de stinghereală ţiei neproductive, căci ne împiedică să ne concentrăm
şi vag. Eseistul joacă, am spune, „cu cărţile pe masă“, în la priorităţile noastre (p. 97).
Eseurile reuşesc să ne captiveze prin bogăţia lor de
sensul apelului la teorie şi lecturi importante, dar atuul
său este, în cele din urmă, calitatea de scriitor, acea idei, neliniştea (atribut al scriitorului generic) revelează
imponderabilă sensibilitate a ochiului, care „moaie“ mereu alte faţete ale subiectului ales spre meditaţie. Mencategoriile intelectului, spre a le dărui o întreagă paletă talitatea folclorică, bunăoară, ne dăunează, ca naţie, prin
de nuanţe. Ochiul scriitoricesc înregistrează, aşadar, aceea că nu cultivăm precizia, nici cultura diferenţelor, ci
„deficitul de prezent“ al unei obşti debusolate, adesea ne împotmolim în confuzii nefericite, precum cele dinpornită pe direcţii greşite, care preferă vieţuirii în cul- tre funcţie şi instituţie, dintre realitate şi reprezentare.
tură (prin care am ieşit teferi din patul procustian al Acest fond folcloric este chiar un fel de virus al sociedictaturii) traiul mimetic, kitschul, vulgaritatea. Ispita tăţii româneşti, fiindcă aplatizează şi amestecă totul (p.
facilului, a diletantismului, este remarcată cu îngrijo- 24). Că tematica nu e una abstractă ne-o demonstrează
rare de poet, care citează, în sprijinul intuiţiilor sale, din numeroasele accente pasionale ale unei indignări îndrep-
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tăţite: „Nu s-a încetăţenit sloganul <Toţi suntem vinovaţi>, amestecând iar stăpânul cu sluga, călăul cu victima, profitorul cu omul onest? Inclusiv ideea democratică a alternativei este compromisă printr-un alt slogan:
<Toţi suntem la fel>“ (p. 25).
Observaţiile lui Traian Ştef sunt adesea crud de incomode, prin adevărul lor incontestabil: „Funcţia politică
şi-a dezvoltat atât de mult organul, încât acesta este cel
mai vizibil şi le condiţionează pe toate celelalte“ (p. 29).
Din păcate, remarcă autorul, politicul a devenit singurul criteriu valoric absolut în societatea românească. El
nu cunoaşte nuanţele, multitudinea expresivă a unui
real evoluat: „proprietatea, de exemplu, bogăţia, talentul,
credinţa nu sunt statuate ca valori în conştiinţa comună,
nu sunt dătătoare de putere. Puterea, în schimb, este
venerată, ne-am obişnuit să o respectăm – la început de
frică, apoi din inerţie. Nu preţuim însă elita inteligentă
sau bogată, nici nu o recunoaştem, moarte ei, ci politicianul puternic, chiar dacă îl suspectăm că este corupt“
(p. 30). De aceea, comportamentul social înregistrează
fenomene precum contagiunea, imitarea celuilalt, dacă,
desigur, acesta are succes (p. 32). Arhitectura noilor case
ale îmbogăţiţilor peste noapte ori muzica de la nunţi
reprezintă faţeta vizibilă a acestui comportament acultural, dominat de simţul puterii sociale, sinonim al forţei brute. Pot fi remarcate, drept constante ale peisajului social, hedonismul, lipsa de sens, manelele.
În aceste condiţii, democraţie, ecumenism, multiculturalism, postmodernism, economie de piaţă, integrare
europeană sună, cel puţin parţial, ca nişte cuvinte goale,
ţinând mai mult de ideal şi deziderat decât de realităţile
palpabile. Ideologia este supremul factor viciant din societatea noastră, crede eseistul. El conduce, fatalmente, la
parcursul tipic de la orator la propagandist, de la retorică la limba de lemn, de la esenţă la aparenţa vidă, de
la profesionism la diletantism. Convenţia, ritualizarea,
filistinismul şi birocraţia, schematismul şi schematizarea, dar şi festivismul sunt şi ei acompaniatori ai puterii.
Pentru adevărata trăire în cultură sunt tipici, prin contrast, intelectualii plecaţi din România, unii acum 60 de
ani, care vorbesc perfect limba română şi acum, pe când
conaţionali de-ai noştri, fotbalişti tineri, după un an în
Italia, se exprimă prost, şovăitor. Derizoriul, absurdul,
parodicul formează un cocktail pentru uzul şi consumul
de masă, dominat de gregaritate şi generator, în continuare, de atitudini involutive. Există însă mize oculte pentru acestea, căci unii trag foloase din obscenitate, neştiinţă, vremuri tulburi.
O lume plană şi lucioasă ca o farfurie nu ar avea nici
sens, nici frumuseţe, e de părere Traian Ştef, conştient
de faptul că doar civilizaţia poate fi una singură, în vreme
ce cultura posedă valenţe infinite, pe care e chemată să le
dezvăluie. Lipsa de prejudecăţi a eseistului e salutară şi
atunci când meditează pe marginea unor scrieri ale trecutului, al căror miez bun îl dezghioacă din cojile inutile,
ca în cazul unei cărţi din 1981 a lui Mircea Maliţa (omul
pe care Ted Anton, în volumul său Eros, magie şi asasinarea profesorului Culianu, îl descrie ca pe un intelectual rasat, politician atipic, cu vederi largi în contextul
dat, el fiind cel ce a dat vize de ieşire din ţară, pentru a
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beneficia de burse în străinătate, multor români valoroşi, printre care Culianu însuşi).
Poetului nu-i scapă nici primejdiile noii limbi de lemn,
semnalate de Nicolae Manolescu încă în 1999, când criticul preciza că vechile contestări ale esteticului – proletcultism, structuralism, protocronism – sunt înlocuite de altele, ce voalează specificul literar însuşi. În scrisul actual nu arta literară sau literatura ca ficţiune sunt
în prim-plan, ci psihologia, filosofia, sociologia, mentalităţile ori istoria, a căror supremaţie, monopolizând
peisajul cultural şi afirmându-se în defavoarea literaturii ca valoare şi originalitate, ar putea fi citită ca o veritabilă elegie pentru estetic. E un soi de guturai neomarxist de la care se contaminează bursierii noştri în unele
universităţi americane şi de care ar fi bine să ne ferim,
căci „limba de lemn americană“ nu e cu nimic mai bună
decât trecutele ispite din anii ’50, de pildă.
Din păcate, nu elitele care „propun olimpian“ sunt
ascultate, ci aceia care suprapun propriul discurs pe
dorinţele populare (p. 102). Cuvintele nu mai au tăria
adevărului, comunicarea nu mai este un canal deschis,
onoarea nu mai e privită ca o valoare. Simptomatică i
se pare lui Traian Ştef formula omul de…, după care
urmează o calificare. Este o sintagmă recurentă în limbajul contemporan, tipică pentru inautenticitatea subiacentă, simbolizată de calificarea respectivă, crede autorul.
Chiar şi mişcările canonice şi-au pierdut savoarea culturală, devenind, în schimb, simple lupte pentru putere
(p. 39). În acest sens, Traian Ştef pledează pentru o instituţionalitate vie în România, pentru comunicarea între
instituţii pe baza unui spirit creator ipostaziat de cultură
(p. 79). Exemple europene există – nenumărate: „Casa
culturilor lumii“ de la Berlin (p. 91), unde viaţa culturală intensă adună toate rasele pământului, toate limbile,
sau, tot în marile oraşe occidentale, micile teatre experimentale, atelierele, cluburile de jazz, cinematografele
de cartier, cafenelele, cercurile literare sau de dezbateri
politice, desfăşurate în spaţii expoziţionale, fac un bine
imens, dezvoltând cultura prin descentralizare, nu prin
impunere forţată, de sus. Discernământul în toate ale
vieţii, atenţia vigilentă, este soluţia salvatoare întrezărită
de poet, pentru a evita condiţia de om condiţionat sau
asistat, rob al mass-mediei. Curajoasă atitudine, presupunând un mers prudent, ca pe o lamă de cuţit. Strădania merită totuşi, căci miza e mare – păstrarea nealterată a purităţii conştiinţei. recăpătarea memoriei, refacerea identităţii noastre (p. 99), îndepărtând astfel etichetarea, stigmatul, redundanţa, duplicatul, mentalitatea colectivistă, centralistă, formalismul, lipsa de interes, de emoţie, acţiune ori responsabilitate, conformisul şi promovând căutarea intelectuală, creaţia culturală, religia (p. 151). O spune eseistul, prin gura poetului: „Îngerul pe care îl invocam în copilărie e departe de
noi, iar faptele noastre nu mai au coerenţa acelui sens
metafizic unde se întâlnesc binele şi frumosul“ (p. 103).
Respirând un aer de radicalitate şi prospeţime, eseurile lui Traian Ştef abundă în idei şi conexiuni culturale,
elogiind discret condiţia ingrată, dar eroică, a intelectualului veritabil şi a artistului, conştiinţele cele mai lucide
ale epocii, capabile să-şi asume, în avanpost, dificila misiune a atenţiei mereu lucide, sinonimă unei mari iubiri.
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Constantin COROIU

O epocă literară surprinsă
caleidoscopic

A

Iordan Datcu a publicat nu demult la RCR Editorial o
ediţie critică a „Mărturisirilor literare“ iniţiate şi coordonate de D. Caracostea, în anii 1932-1933, la Facultatea de Litere şi Filosofie Universităţii din Bucureşti.
Reputatul etnolog şi istoric literar a mai publicat sub
acelaşi titlu, în 1971, la Editura Minerva, o ediţie, aceea
însă amputată grav de cenzura vremii, care scosese complet din sumarul volumului confesiunile lui D. Nanu şi
Nichifor Crainic, iar în textele multora dintre ceilalţi
„mărturisitori“, mai ales în cel al lui Ion Agârbiceanu,
operase tăieri ce le afectau logica sau le deturnau sensul.
Ceea ce, din păcate, se înscria în linia „destinului ingrat“,
cum constată Iordan Datcu, al mărturisirilor organizate
de criticul şi profesorul bucureştean preocupat de studiul genezei operei literare (critica genetică) şi ţintind
chiar o estetică a creativităţii, proiect, în trecăt fie zis, pe
cât de ambiţios, pe atât de iluzoriu. În nota la ediţia critică, Iordan Datcu publică lista celor cenzuraţi în 1971:
D. Caracostea (“Câteva lămuriri“), Octavian Goga, Liviu
Rebreanu, Ion Agârbiceanu, Ion Pillat, Cincinat Pavelescu, Jean Bart şi Gala Galaction. Textele apar acum
în volum integral. În plus, sunt incluse confesiunile lui
Cezar Petrescu, acestea fiind descoperite mai târziu la
Secţia de manuscrise a Bibliotecii Academiei. Regretabil şi, desigur, păgubitor este faptul că mapa cu textele
invitaţilor lui Caracostea, predată la Academie, s-a pierdut, încât cele ale lui Mihail Sadoveanu, George Bacovia şi Ion Barbu, dacă ele vor fi existat în acea mapă, nu
au mai fost de găsit. Ion Barbu nu lipseşte din actuala
ediţie, el figurând însă cu nişte sumare „Note pentru o
mărturisire literară“ fără o relevanţă deosebită. Cum era
şi firesc, editorul a renunţat la capitolele din „Anii de
ucenicie“ de Mihail Sadoveanu, incluse în volumul de
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acum 42 de ani. A renunţat şi la paginile Agathei Grigorescu-Bacovia privind mărturisirile lui Bacovia care
s-ar fi pierdut. Agatha figurează totuşi într-o anexă din
ediţia de faţă, dar numai ca… destinatară, alături de
soţul său, a scrisorii lui Caracostea prin care acesta îşi
exprima „deosebita bucurie“ că Bacovia urma să vorbească în Seminarul de Literatură modernă în ziua de
16 februarie 1933 şi sugera cu grijă reperele ce ar fi fost
de dorit să le aibă în vedere în confesiunea sa cel care,
aşa cum s-a putut vedea şi din comentariul nostru de
săptămâna trecută, pentru mulţi contemporani ai săi,
era nu doar „adormit pe cărţi într-o provincie pustie“,
ci, pur şi simplu, mort… Amplul chestionar adresat lui
Brătescu-Voineşti din aceeaşi anexă este cât se poate
de concludent privind menirea mărturisirilor şi obiectivul pe care şi-l fixase organizatorul lor. Au mai răspuns invitaţiei şi chestionarului profesorului Caracostea, alături de cei deja amintiţi (în ordinea din volum):
Ion Minulescu, Tudor Arghezi, Cincinat Pavelescu, N.
Davidescu, Jean Bart. Lesne de observat e că, valoric, ei
sunt diferiţi. În timp, unii au ieşit, în măsura în care s-au
aflat vreodată, din canon, fie şi în sensul mai larg al termenului. Dar e aproape de prisos a mai sublinia însemnătatea mărturisirilor lor. Mai ales că în ele sunt numeroase referiri şi la alţi scriitori şi fapte din viaţa literară
a epocii.
Provocate cu ştiinţă, cu metodă, de D. Caracostea,
cele mai multe publicate apoi de el în Revista Fundaţiilor Regale, pe care a şi condus-o, mărturisirile au intrat
în ceea ce-aş numi fondul principal de valori documentare, şi nu numai, al istoriei literare. Ele s-au dovedit a fi de un „interes major“, marcând, cum apreciază
pe bună dreptate editorul în Introducere, „un moment
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4 mai 1891, o lună după naşterea mea, la Florica, unde
fusesem adus şi eu în grabă de părinţi, puţine zile înainte de a muri el. De a putut să-şi vadă bunicul primul şi
singurul nepoţel pe atunci. E firesc ca eu să nu mi-aduc
aminte de el decât din numeroasele portrete şi relicve
de familie, care făceau din casa de la Florica un lăcaş
de scumpe şi pioase amintiri. În casa aceea albă, cu doi
plopi în faţă şi trei plute mari, rămuroase – din terasa
căreia descopereai Valea Argeşului, lunca şi casele mici
ale Piteştilor -, în casa aceea a Brătienilor de la Florica,
legată pe atunci indisolubil de mormântul proaspăt al
bunicului care o domnea de pe deal – Ion Brătianu mai
trăia pentru ai săi o viaţă fantomatică, dar reală. Viaţa
lui zilnică, simplă şi frugală, de muncitor al ogorului
public, la Bucureşti, şi aici, în via lui scumpă, de vier
patriarhal, se continua, parcă nestânjenită de moarte,
în casa în care odaia lui rămăsese neschimbată până la
cel mai mic bibelou, până la bastonul său de lemn de
corn, până la pălăria de fetru moale, până la uniforma sa
de <<iunker>>, din vremea lui Ghica-Vodă, păstrată cu
rochia de nuntă a bunicei într-un dulap cu geam, până
chiar la sala primitivă de baie cu cada de lemn mirosind
încă a foaie de nuc… De altminteri, în cultul acesta al
amintirii şi al morţii, în tradiţia aceasta, mistică aproape,
ce lega adânc pe Brătieni de pământul ţării unde le odihnea părintele şi tot trecutul – nu intra nimic macabru
sau lugubru… Regăseam gestul antic şi ritual al românului de la ţară, în pomenirea aceasta luminoasă a unui
mort, în care viaţa era pururi prezentă. Nu numai mormântul şi casa, ci tot dealul de la Florica participa la viaţa
postumă a bătrânului Brătianu“.
De la fereastra odăii în care mă aflu când scriu aceste
însemnări, văd casa care a fost reşedinţa din Iaşi a lui
Ion I.C. Brătianu în timpul primului Război Mondial. O
placă memorială de pe frontispiciul ei îl informează pe
cel ajuns în Bulevardul Lascăr Catargi din capitala Moldovei că aici, la numărul 44, ilustrul om de stat, poate cel
mai mare, alături de Mihail Kogălniceanu, din întreaga
noastră istorie modernă „a lucrat pentru România Mare“.
Pentru România Mare au lucrat, au luptat şi marii scriitori – „eternii noştri păzitori“ ai solului naţional, cum
i-a numit G. Călinescu.

Victor Foca – Armonii spaţiale

în istoria noastră literară, constituindu-se ca piese de
referinţă, ca bibliografie critică de primă importanţă în
cunoaşterea vieţii şi a operei scriitorilor care s-au confesat“. Adeseori posteritatea validează ceva ce autorul –
creator într-un domeniu sau altul – să nu fi considerat
că s-ar afla printre cele mai însemnate fapte/opere ale
sale. După cum, se ştie, există şi situaţia inversă. Exemplul lui Liviu Rebreanu este printre cele mai frapante.
Autorul lui „Ion“ şi al „Pădurii spânzuraţilor“ mărturiseşte că, din tot ce a scris, cel mai drag îi este romanul
„Adam şi Eva“. În acest roman – crede romancierul – „e
mai multă speranţă dacă nu chiar o mângâiere“. El ar
revela faptul că „viaţa omului e deasupra începutului şi
sfârşitului pământesc“. În fine, pentru Rebreanu „Adam
şi Eva“ este „cartea iluziilor eterne…“. Schimbând ce-i de
schimbat şi păstrând proporţiile, ne-am putea întreba
dacă D. Caracostea a întrevăzut că o „acţiune de modest
seminar“, cu vorbele lui Mircea Zaciu, va genera „documente de prim ordin“, cum constată acelaşi critic. Ceea
ce e sigur este că profesorul bucureştean era convins că
mărturisirile scriitorilor în faţa unei audienţe de tineri
studioşi se vor dovedi extrem de importante. Istoria literară le-a validat ca fiind „de prim ordin“. Sunt astfel şi
pentru că – apreciază Iordan Datcu – ele „conturează
plenar o epocă, surprinsă în ceea ce a avut semnificativ, particular, cu ideile ei estetice dominante, cu aspiraţiile, veleităţile, meditaţiile şi frământările ei… dramatice, cu alte cuvinte, o lume literară surprinsă caleidoscopic“. O lume, aş adăuga, care nu e numai cea a timpului mărturisirii, ci şi a unui timp trecut, trăit, întrucât
cei ce se rostesc sunt scriitori născuţi, chiar formaţi, în
secolul al XIX-lea şi afirmaţi pe deplin în primele decenii ale celui următor; câţiva, precum Arghezi, Rebreanu,
Goga, erau deja la începutul anilor ’30 clasici în viaţă ai
literaturii române.
Fără a face clasamente, cel mai tulburător discurs confesiv (în acest caz, cuvântul discurs e cum nu se poate
mai potrivit, fiind vorba de o elocinţă electrizantă) e
cel al lui Octavian Goga. Cel mai nonconformist, dar şi
mai inadecvat cadrului conceput de amfitrion este textul polemic „Dintr-un foişor“ al lui Tudor Arghezi, care,
ca şi „mărturisirea“ lui D. Nanu, nu a fost prezentat în
Seminarul de Literatură modernă. Publicat la începutul
anilor’40 în Revista Fundaţiilor Regale, a primit o replică,
altminteri nu foarte convingătoare, a lui Caracostea tot
în RFR, sub titlul „Contrapunct“. Conferinţa lui Ioan Al.
Brătescu-Voineşti se distinge prin modestie, ce pare sinceră, şi printr-un ton sfătos de bunic. Cincinat Pavelescu
este protagonistul unui show acroşant, uneori la limita
frivolităţii, nici o clipă însă depăşită. Etc. „Mărturisirile“
nu sunt numai nişte „confesiuni de atelier“, cu sintagma
lui Goga. Pe lângă date, informaţii, dezvăluiri, autoanalize, ele au şi o remarcabilă valoare literară. Sunt literatură subiectivă de cea mai bună calitate. Elocinţa, nostalgia, fiorul amintirii, schiţele de portret, povestea fac
ca lectura lor să fie pasionantă. Mi-ar trebui un spaţiu
foarte mare să citez fie şi numai câteva pagini încântătoare. Voi menţiona doar evocarea de către Ion Pillat a
Brătienilor, dinastie nemonarhică, singulară nu doar în
istoria României, şi a atmosferei pline de o poezie gravă
de la Florica şi Miorcani: „Ion Brătianu a închis ochii la
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Marius CHELARU

Kyōka, „poezia jucăuşă“

Din Arhipelagul Nipon au plecat spre întreaga lume o
câteva forme fixe de poezie, unele mai cunoscute/
practicate (cum este cazul cu haiku şi, în oarecare
măsură, tanka), altele mai puţin. Una dintre acestea,
asemănătoare cumva cu „waka“ cum au spus autori ca
Aston G. Willim, care, se pare, are o vechime destul
de mare în timp, este o formă poetică datorată niponilor, „de 31 de silabe“, cum spune Aston, numită kyōka
(întâlnită şi în forma „kyouka“, care înseamnă, ad
litteram, „poeme nebune/ jucăuşe/ sprinţare, poate,
forţând un pic, zăpăcite/ libere).
Aston, G. William, în A History of Japanese Literature, New York, 1899, p. 297, scrie despre „kiōka“ (în
grafia folosită în carte) că este „o varietate comică şi
vulgară de tanka“, adăugând că este „o absolută libertate atât în ce priveşte respectarea limbajului şi alegerea subiectului“, şi că „trebuie să fie veselă („funny“)
şi… „asta e tot“. Să ne oprim cale de câteva rânduri
la Aston, şi la capitol patru al cărţii citate, intitulat
„Poetry of the seventeenth century – haikai, haibun,
kiōka“, în care Aston porneşte de la câteva idei, în
subcapitolul dedicat acestei forme „fixe“: 1. în perioada „Yedo“ (Edo) s-a „produs“ „o cantitate imensă“;
2. prin această formă „propensiunea japonezilor pentru jocul de cuvinte“ „a fost pe deplin satisfăcută“; 3.
„share“ (despre care spune că s-ar pronunţa ca englezescul „sharry“ era „stăpânul absolut“ în acest timp de
poem. Explică astfel „share – „unul din acele cuvinte
care nu au un echivalent exact în engleză, dar ar putea
fi tradus „wit“ (şi acesta un cuvânt care poate fi tradus în varii feluri în română, de la a fi spiritual, isteţ,
ager, ş.a.), dar, adaugă acesta, pentru că acest cuvânt
nu ar da pe deplin sensul lui „share“, am putea folosi
şi altele, împreună, ca gaiety, esprit, playful fancy,
stylishness. „Japanese wit, like that of other countries, has an element which defies analysis or classi-
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fication“, scrie Aston, dar predomină „jeu de mots“.
4. Atât de puternică a fost dorinţa japonezilor pentru jocul de cuvinte şi tot ce însemnat acest „share“,
încât „a infestat“ nu doar „kiōka“, ci şi drama, ficţiunea, la cote foarte înalte, „de netolerat pentru europeni“. Trecem peste alte consideraţii ale lui Aston,
care subliniază ce a spus anterior, amintind, de pildă,
şi cercetările germanului Florentz, profesor de filologie la Universitatea Imperială din Tokyo, care a analizat „share“ „cu diviziuni şi subdiviziuni“, publicând
în 1892, în documentele „German Asiatic Society of
Japan“, în iulie 1892, un studiu în acest sens, vorbind
despre dificultatea de a pătrunde toate sensurile din
aceste poeme, datorită şi „prestidigitaţiei lingvistice“.
Spuneam că în secolul XVII, când se petreceau tot
felul de schimbări în societatea japoneză, kyōka au
devenit populare. În 1783, Ōta Nampo (1749-1823)
(pseudonimul lui Ōta Tan), care a început întâi să scrie
kyoshi (prima lui antologie cu poeme de acest tip:
Neboske sensei bunshū/ Operele literare ale maestrului
Groggy1), de care am pomenit, a ajuns să fie considerat unul dintre cei mai buni poeţi de kyōka (semnând
şi cu numele Yomo no Akara) a colaborat la publicarea unei antologii de kyōka numită Manzai kyōka shū
(„Kyoka alese din 10000 de ani“), în 1783, care a avut
un asemenea succes, încât s-a ajuns să se coaguleze
multe grupuri (am întâlnit şi denumirea de cluburi) de
kyōka numite chiar ren (cercuri) sau gawa (grupuri).
Cine era Ōta Nampo (întâlnit în texte occidentale şi în forma Ōta Nanpo)? S-a născut într-o familie
de samurai din Edo care, din punct de vedere social,
aveau un statut modest, el însuşi lucrând în diferite
feluri pentru şogunat2. Şi-a început drumul într-o carieră literară când studia scrierile din timpul dinastiei
chineze Ming, şi a început să compună/ să adapteze
poeme comice tradiţionale chineze, numite kyōshi, în
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limba japoneză, sub îndrumarea unui inventator celebru în epocă, Hiraga Gennai, el însuşi student în ceea
ce se numea „rangaku“ („studiile olandeze“).
(Să notăm că în perioada Edo (numită şi Togukawa),
când în Japonia au început să se studieze, în pofida
politicii de izolare/ sakoku3, rangaku4 (studiile olandeze)/ ştiinţele occidentale (medicina, geografia, ştiinţele naturale, astronomia, fizica ş.a.), rol notabil având
negustorii olandezi şi cărţile pe care le aduceau, dar şi
personaje ca Hendrik Doeff ori P.F. von Siebold. Genurile poetice waka5 şi kanbun erau practicate/ preferate de nobilimea din vârful clasei samurailor, proza
având bună audienţă în mediile negustoreşti. Primele
texte considerate şi istorii oficiale ale Japoniei, Kojiki
(712), Nihonshoki (Nihongi), Kokinshū6 sau Culegerea
celor 10.000 de file/ Manyōshū (Man‘yō-shū)7, probabil cea mai cuprinzătoare antologie din lirica universală, erau studiate din nou, în ideea (re)descoperirii
spiritului japonez.)
Aşadar, de la kyōshi a trecut la kyōka, folosind
diverse pseudonime (în afară de cele amintite – Yomo
Sanjin, Kyōkaen, Shokusanjin). După ce a publicat
prima colecţie, Neboke sensei bunshū (publicată în
1767, zice-se cam pe când Tanuma Okitsugu8 începea
să controleze ce se petrece în Japonia), popularitatea
lui a crescut pas cu pas, între anii 1760-1770, a publicat şi cealaltă antologie, Manzai kyōkashū, şi-a ales
subiectele din cotidian şi, a fost identificat ca autorul
unor proze „agere“, numite sharebon, a fost caligraf
(operele sale au fost fie sub forma tanzaku – pictură
pe o bucată de hârtie, pe care se putea scrie şi poezie
–, fie kakemono), pictor9 (a colaborat cu artişti celebri,
între care, mai cunoscut în Occident este Hokusai)
devenind unul dintre numele cele mai cunoscute ale
literaturii japoneze ale vremii. Apoi, din motive politice, a fost nevoit să renunţe la scrie prin 1780.
Sunt mai multe pagini alocate lui, discipolilor, operei sale în diverse cărţi, dintre care amintim Robert
W. Leutner, Shikitei Sanba and the Comic Tradition
in Edo Fiction, Harvard Univ Asia Center, 1985, 232
pagini (pp. 37-42), în care citim şi că „Mişcarea kyōka
în sine era subversivă pentru ordinea tradiţională
într-atât încât“ a implicat autori din toate clasele sociale, dar mai ales cele mai de jos. „Ea a contribuit la
formarea unei noi culturi urbane în Edo, care era pe
cale să devină una cosmopolită“, unii dintre poeţii de
kyōka înţelegându-şi rolul de inovatori.
Deşi exemple de poezie „comică“ (uneori numite
„tanka comice“ ori altfel), mai mult sau mai puţine asemănătoare cu kyōka se regăsesc în culegeri timpurii,
de prin secolul al VII-lea, în multe cărţi relativ apropiate de epocă se făcea referire la kyōka, folosindu-se
expresia „Temmei kyōka“, pentru că în această perioadă
(Temmei, 1781-1789), a avut cea mai mare popularitate. Există opinia că probabil cea mai veche colecţie
cunoscută de kyōka este Hyakushu kyôka10 (tradusă în
engleză: „Kyôka on One Hundred Brands of Drinks“),
şi atribuită/ ca editor) unui preot numit Gyôgetsubô
(1265-1328). Oricum, sunt date care atestă cum kyōka
devenea populară din ce în ce mai mult (în era Kyōhō,
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1716-1735, se răspândise cu succes în regiunea care
înconjura Kyoto şi Osaka), prin 1760 de acum avea
statut de formă poetică „independentă“, apăruseră şi
şcoli, orăşenii (chōnin) o plăceau/ practicau, a înflorit
undeva între 1785 – 1792, apăreau antologii ilustrate
de kyōka, intitulate kyôka-zôshi, apoi picturi cu kyōka
în stil ukiyo-e, mai ales surinomo. Apoi, ca urmare şi
a intervenţiei bakufu (guvernul şogunatului), treptat, a scăzut în popularitate mult. Au fost şi o serie
de reforme care au contribuit la asta. Amintim doar,
între altele, reformele Kansei, iniţiate de Matsudaira
Sadanobu (1758-1829), devenit rōjū, apoi regent, care
a vizat şi stoparea ascensiunii dar şi exceselor negustorilor, şi întoarcerea către principiile etice ale samurailor, care nu au mai avut permisiunea să scrie kyōka,
în dorinţa şi de a-i separa de stilul de viaţă al orăşenilor. Sigur, s-a mai scris, au fost şcoli, cu autori faimoşi,
mai ales sub pseudonim, kyōka, dar încet a început
să scadă în popularitate, până ce a ajuns tot mai fadă,
mai rar scrisă, după anii 1830.
Una peste alta, s-a mai scris despre kyōka dar nu
destul de mult ca să fie cunoscută, să spunem, cam
cum este tanka, măcar.
James T. Kenny a lucrat la o versiune în engleză pe
care a publicat-o la Viking Press, în anii 1981, la cartea lui Utamaro, Momo chidori, 1790, tradusă în Occident cu diverse titluri: Myriad birds sau A Chorus of
Birds, recenzată de M. Kei11, care spune că „Generally speaking, kyoka in English is understood to be
‘humorous tanka“, adăugând: „It frequently parodies
tanka and has therefore been conceived of as a kind
of ‘anti-tanka,’ an erudite game that could be played
only by people well versed in tanka itself “.
Apoi, mai recent, am răsfoit două cărţi pe această
temă, ambele sub aceeaşi semnătură: Robin D. Gill
(care, de altfel, analizează şi cartea lui Utamaro, şi
unele din versiunile lui J.T. Kenny, şi diverse interpretări ale lui M. Kei – comentează şi propune uneori şi variante), Kyôka, Japan‘s Comic Verse: A Mad
in Translation Reader, Paraverse Press, 2009, Mad in
translation – a thousand years of kyôka, comic japanese poetry in the classic waka mode, compiled, translated, explained by Robin D. Gill, Paraverse Press, 2009.
Prima carte a lui Gill este o „selecţie“ (cu explicaţii
necesare celor familiarizaţi mai puţin cu lirica niponă)
de 300 de pagini din cea de-a doua carte, mai vastă,
care cuprinde 2000 de poeme, în 200 de capitole care
înseamnă 740 de pagini.
„Mad in translation…“ este o selecţie din acest tip
de poeme care, în timp, până prin secolul XVII (când
mulţi negustori dar şi artişti ukiyo-e au compus astfel
de poezii), când au ajuns să se numească kyôka, erau
numite în fel şi chip – Gill oferă şi alte versiuni de traducere/ sens/ înţeles în engleză, ca: „savage/ barbarian
song“, „kidding verse“, „comic-verse“, „light poetry“,
„my humble effort“, „bawdy verse“, „parody“, „take-off “,
„squib“, „death-poem“, „gift-accompanying-poem“,
„thank you poem“, „ditty“, „doggerel“. Oricum, şi în
această carte a lui Gill, din cele 200 de poeme probabil,
aflăm, cam 1500 sunt kyôka, 350 – waka, 100 – haiku,
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15 – senryû, 15 - kyôshi („Chinese-style mad-poems“ –
poeme-libere în stil chinez), 10 „folk-song“ şi 10 alte
cele. Dar, aproape toate, scrie autorul, au fost traduse
în engleză pentru prima dată.
La noi, prima dată am întâlnit o apropiere de acest
gen, explicit, citind o carte semnată de Vasile Moldovan, După furtună/ After the tempest, poeme tanka,
Editura Societăţii Scriitorilor Români, Bucureşti, 2013,
100 p.
În această carte poemele sunt grupate în secţiunile: Deşteptarea primăverii, Arşiţa verii, După furtună, Chemarea mării, Asurzitoare linişti, Valurile vieţii, În asfinţit, şi o ultimă secţiune – Cu zâmbetul pe
buze, cu menţiunea că sunt poeme „quioka“. Să încheiem, cu exemple din poeţi japonezi, iar şi cu titlul de
exemplu pentru maniera de compoziţie a lui Vasile
Moldovan, cu o „quioka“: „Sunt atât de reci/ trupurile noastre/ întreaga noapte…/ Doar pişcătura unui
purice/ le-apropie din când în când“.
Un poem de Nori no Suiyu (reprodus şi de M. Kei
în recenzia sa, analizat şi de Gill), cunoscut drept
Fufū, Fufū!“, tradus în engleză „A naughty nightingale went“, versiunea J.T. Kenny: „Near the caves/ I
hear the warbler/ Sing a song of envy:/ He must be
watching us/ my lover and me“. Versiunea lui Gill: „Is
that chuckling/ in your warble by the caves?// I’ll bet
you have/ been spying while we heave/ you, dirty little
bird!“ (diferenţele dintre cele două versiuni subliniază nu doar opiniile diferite, ci şi complexitatea limbajului din kyōka)
Şi două versiuni în română, după Kenny a acestui
poem despre neastâmpărata privighetoare: „Lângă
peşteri/ Aud pasărea cântătoare/ cântând un cântec
de invidie: / trebuie că ne-a privit/ pe iubita mea şi pe
mine“; şi după Gill: „E chicotitul acela/ în cântul tău
la peşteri?// Pariez că ne-ai spionat/ în timp ce gâfâiam/ tu, mică pasăre obscenă!“
(Endnotes)
1. Roman Cybriwsky, Historical Dictionary of Tokyo,
Scarecrow Press, UK, 356 pagini – p. 173.
2. Seī-tai-shōgun/ shōgun (aprox. Generalisim). În
secolul al XI-lea, după o lungă perioadă de tensiuni, starea de război permanent grefată pe lipsuri de tot felul
a dus la căderea clanului Taira după lupta navală de la
Dan-no-Ura, câştigată de clanul Minamoto condus de
Yorimoto, care şi-a luat titlul de shōgun – acest titlu a
apărut atunci.
3. Sakoku, ad litt. – închiderea ţării; politică adoptată între 1641 – 1853; se ajunsese că nici o persoană,
japonez sau străin, nu putea părăsi ţara sub ameninţarea pedepsei cu moartea. Şi în perioada Meiji era ilegal să părăseşti ţara. (Tashiro, Kazui, Foreign Relations
During the Edo Period: Sakoku, şi în Journal of Japanese Studies. Vol. 8, No. 2, vară, 1982).
4. Rangaku, ad litt.: învăţătura/ ştiinţa olandeză,
prin extensie occidentală.
5. Despre waka vezi şi Mark Morris, Waka and Form,
Waka and History, Harvard Journal of Asiatic Studies,
Vol. 46, No. 2 dec. 1986.
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6. Gândită de împăratul Uda (a domnit între 887–
897), alcătuită în 905, la porunca fiului acestuia, împăratul Daigo (a domnit între 905 -930), de către unul
dintre cei 36 de poeţi nemuritori ai epocii Heian, Ki
no Tsurayuki (cu ajutorul fiului său, Tomonori, şi poeţilor Oshikoki no Mitsune, 854-890, şi Mibu no Tadamine, 866 – 965) „Culegerea de poezii vechi şi noi“ –
Kokinshū sau Kokin-waka-shū; cuprindea în 20 de cărţi
1111 poeme waka (tanka). Era prima în limba japoneză,
poemele fiind, cea mai mare parte, în stil tanka (5-7-5
– 7-7 silabe). Tanka era compusă doar la curte până în
secolul 19. Mai fiinţează „Societatea internaţională de
poezie tanka“, fondată la sfârşitul secolului al XIX-lea
de Sai (Saionji) Kimmochi şi Judith Gauthier, pentru
a trezi interesul occidentului pentru acest gen poetic,
încurajând şi compuneri în limbi străine. Atunci se
considera că genul nu mai avea cine ştie ce viitor chiar
în Japonia, poate şi datorită folosirii excesive a vorbelor cu dublu înţeles (kake Kotoba), clişeelor standard
(makura Kotoba – cuvintele pernă) care însoţesc unele
expresii şi construcţii poetice.
7. Numele culegerii, realizată de Ōtomo no
Yakamochi, este tradus: Culegerea celor zece mii de
file, Colecţia zecilor de mii de frunze-poeme sau Culegerea celor zece mii de vîrste (yō poate fi: vîrstă, generaţie). De la ultima variantă pornind, s-a spus că „zece
mii“ nu e legat de ce conţine, ci de domeniul de adresabilitate – zece mii de generaţii de atunci înainte. Altă
variantă explica prin consideraţii lingvistice de ce „zece
mii“ când, de fapt, sunt, 4496 de poezii grupate tematic (în 20 de cărţi), reflectând peste 400 de ani, cuprinzând piese de folclor care circulă de la date incerte şi
creaţii culte, până la poeţii epocii Nara, până în anul
759. A fost scrisă cu caractere ideografice chineze dar
cu sensul fonetic al lor, de unde au rezultat confuzii/
dispute. Fiind scrisă după model chinez, s-a spus că ar
trebui să căutăm semnificaţia lui „zece mii“ în China.
În Lao Tse întîlnim „cele zece mii de lucruri“; comentatorii spun că a vrut să redea un număr mare, atotcuprinzător – astfel, s-a tradus Manoyōshū drept Cartea poemelor de pînă acum, Cartea tuturor poemelor.
8. Tanuma Okitsugu (1719-1788) a fost un daimyo, dar şi important rōjū (consilier senior) din timpul
şogunatului Tokugawa, cel care a implementat reforma
monetară. Folosea titlul de Tonomo-no-kami. Regimul
controlat de el a fost percept ca unul cu un grad ridicat de corupţie, şi care a generat o inflaţie foarte mare.
9. Cele mai renumite picturi ale sale au fost reunite
în 1804 albumul Shokusanjin ennyo meisekishu (tradus
în engleză A collection of Shokusanjin memorabilia), în
care scrisori, picturi, schiţe şi poeme.
10. În secţiunea Book reviews, din „LYNX. A Journal for Linking Poets“, XXII:1 February, 2007, M. Kei,
cunoscut autor de tanka, publică o recenzie intitulată
„Utamaro: A Chorus of Birds. Metropolitan Museum of
Art. Akamatsu no Kinkei, ed. Kitagawa Utamaro, illus.
James T. Kenny, trans. New York: Viking Press, 1981
[Tokyo, 1790]. Accordion fold art book, color interiors, unpaginated. Out of print. Perhaps available online
as used or rare book“, în care aminteşte şi acest volum.
11. Recenzia amintită, din „LYNX. A Journal for
Linking Poets“, XXII:1 February, 2007.
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Victor TEIŞANU

Poezia lui Cristian Simionescu

Î

În recluziunea sa autoimpusă Cristian Simionescu pare a
se fi împăcat cu un destin nespectacular, nu neapărat din
motive care ţin de psihologie, ci mai ales dintr-o conştiinţă
morală a măsurilor exacte, rezultînd din experienţă şi înţelepciune cărturărească. Ieşirile sale la lumina rampei sînt
doar cele datorate apariţiilor editoriale, rare şi acestea, ori
gratulărilor literare constînd, e drept, în distincţii şi premii
prestigioase. Poezia sa nu e o hrană lesne de digerat, dimpotrivă, ea se cere analizată atent şi ostenitor. Pentru că în tălmăcirea propriei simbolistici oferă variante multiple. Altfel
spus, nu este suficient să parcurgi textele, savurînd retorica
şi bogatele lor ecouri auditive. Miezul cald, aflat dincolo de
învelişuri fals narative, trebuie descoperit după ample operaţiuni de familiarizare. Dacă în discursul epic există etape,
o desfăşurare şi o evoluţie care nu exclud conexiunea logică,
poetica lui Cristian Simionescu seamănă mai degrabă cu
o scenă imensă, pe care actoriii vorbesc mult şi în acelaşi
timp, deşi fiecare vine cu mesajul lui şi s-ar cuveni ascultat
separat, deosebindu-se de ceilalţi. Pentru a depista virtualele
sensuri, trebuie să asculţi întreg „concertul“ şi concomitent
să-ţi focalizezi auzul pe fiecare vorbitor în parte. Ca într-o
confruntare socratică este necesar să separi cu grijă componentele spectacolului. Ca şi Cezar Ivănescu, dar într-un alt
registru, el experimentează vocaţia textului poetic şi capacitatea limbajului de a-şi adapta din mers forma şi conţinutul, tinzînd astfel către un fel de totalitarism artistic. Către
o zonă a viziunilor grandioase, deloc tonice, care să înglobeze în derulări tensionate toate reacţiile posibile ale fiinţei.
Sensurile existenţei individuale şi cele cosmice, cu tot
şirul lor de contradicţii, se intersectează continuu, provocînd în conştiinţă alte şi alte iluminări. Drumul fiinţei către
miez este un labirint straniu, presărat cu laşităţi, voracitate,
spaime şi ipocrizii, totul bazîndu-se, în pofida aparenţelor,
doar pe banalul instinct de conservare. Într-o investigaţie
complexă, poetul caută altceva, nu ceea ce e simplu de văzut
şi înţeles, considerînd că abordarea comodă nu poate stimula
cunoaşterea adevărată. Accentul cade mai puţin pe cercetatrea raporturilor fiinţei cu istoria, cît pe intersectările dure-
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roase ale acesteia cu permanenţele cosmice. Prezenţa pe o
invizibilă scenă spirituală a mai multor personaje, simbolizînd diversităţi de analiză şi receptare, ca într-o perpetuă
competiţie, este definitorie pentru lirica lui Cristian Simionescu. Diferenţele se referă la unghiul etic din care se vede
realitatea, şi mai puţin la ton, care este peste tot oracular şi
trebuie să conducă în final la revelaţii şi clarificări. Cu strategii şi arme proprii, poetul demantelează resorturile care
par a guverna legitatea istoriei. Din punct de vedere literar
această strategie devine benefică, ea conturînd, chiar dacă nu
o paradigmă absolut nouă, în orice caz una mai puţin frecventată şi uneori riscantă prin caracterul ei dificil. Tehnica
este contrapunctică, marşînd pe existenţa egal îndreptăţită
a rolurilor care tocmai ocupă scena şi lăsînd pe seama cititorului avizat stabilirea priorităţilor hermeneutice. Rezultă
o poezie a obscurităţilor migălos elaborate, care obligă la
parcurgerea unor distanţe mari, uneori tenebroase, pînă să
descoperi salvatoarele repere vizibile. Surmontarea acestui
mediu poetic translucid devine o experienţă intelectuală tulburătoare, presupunînd instrumente de recepţie sofisticate
şi eforturi apreciabile.
Sigur, materialul cu care construieşte Cristian Simionescu
este mai puţin folosit în lirica românească de azi. Dispunerea
acestui material în edificii de anvergură, cum sînt cele preferate de autor, solicită nu doar din partea meşterului, ci şi
din cea a beneficiarului un grad obligatoriu de specializare.
Esenţa discursului, care ţine de redefinirea fiinţei şi a locului
său în istorie (univers), nu poate fi decît polemic, menit să
desfidă spiritul leneş. Şi pe cît creatorul de scenarii se situează deasupra lumii create, într-un echilibru demiurgic, pe
atît conflictele, izvorînd din diversitatea de roluri, se amplifică. Deşi realitatea, trecută prin filtrul sensibilităţii auctoriale, este gravă, personajele se află parcă într-o confruntare veselă, sau măcar incluzînd în atitudine şarje de ironie
şi spirit ludic. În cazul lui Cristian Simionescu parcimonia
gesturilor publice şi propria recluziune, cu inerente incandescenţe sufleteşti, au cristalizat o partitură poetică nouă, al
cărei principal atribut rămîne dificultatea devoalării. Deşi
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remarcabil, nu lirismul reprezintă argumentul forte al acestei poezii. Refuzînd transparenţa şi inefabilul, el se lasă mai
degrabă sedus de polimorfismul realităţii, de ambiguitatea
trăirii în istorie şi pînă la urmă de singurătatea fiinţei în căutare de sine. Calitatea sa de raisonneur al concretului îl preocupă mai mult ca descrierea acestuia, proces în care fragmentele dislocate din discurs sînt aranjate după alte reguli decît
cele ale continuităţii. Inserţia vocilor, ironia şi secvenţele cu
substanţă umoristică trebuie privite ca momente tranzitorii către înfăţişarea finală, cea de luat în seamă. O puternică
impresie de relativizare pare a se instala la nivelul conştientului. Rîsul, ca parte a configuraţiei dramaturgice, primeşte
la Cristian Simionescu valenţe reflexive, subliniind lipsa de
consistenţă a actelor umane, provizoratul faptelor şi derizoriul din spectacolul cu măşti. Nici pe departe cu semnificaţia
clasică de îndreptar al moravurilor (ridendo castigat…), ci
avînd o coloratură polemică, de subminare continuă a oricărei utopii raţionale. Nici nu se putea altfel, cît timp locuim
cu toţii un „ţinut bufonic“, sintagmă care desemnează atît
spaţiul existenţial absurd, cît şi eroii săi, în psihologia cărora
tragicul se contopeşte mereu cu hilarul.
Liric atipic, Cristian Simionescu nu se poate lipsi de personaje aşa-zis epice, ca ecouri ale propriilor sale fluctuaţii
lăuntrice. În agitaţia lor logoreică, aceste personaje induc
ideea că există o prăpastie între adevărul nerostit şi oferta
cotidiană, că de fapt palpabilul e ceea ce contează cu adevărat din perspectivă ontică, restul fiind ipocrizie. Autorul
este un autarhic, recurgînd la tehnici baroce, care să confere
măreţie propriei solitudini. Incizia profundă şi privirea frontală desenează permanent situaţia de criză a fiinţei. Ţinutul
bufonilor este unul al formelor deviante, provocînd nelinişti
şi spaime, dar şi puseuri de autoconsolare înţeleaptă. Tăcerea ancestrală devine parte integrantă a fiinţei, răvăşită de
imperfecţiuni dar incapabilă să se revolte. Arhitectura cosmică se află la Cristian Simionescu într-un simultan proces de destrămare şi coagulare. Ai impresia că totul e imoral şi nu se poate trăi decît la periferia sufletului. Solemnitatea retorică şi oraculară aminteşte de Saint-John Perse sau
de versetele Ecleziastului. Judecata poetului este una constatativă, pentru că vede fiinţa „evaporîndu-se / în voluptatea carnivoră a Totului“.
Distorsionînd suprafeţele lineare şi evoluţia logică, poetul este un deconstructivist. El manipulează continuu procesul creator, cu dexteritate şi forţă imagistică, fiind de fiecare
dată impredictibil. În fond deconstrucţia nu distruge, ci inovează prin înlăturarea truismelor. Într-o ordine a urgenţelor, nu idealităţi născute din fantazare naivă au întîietate, ci
instinctul de neoprit al supravieţuirii. Cristian Simionescu
face şi regie, cînd, în poemele sale lungi, trebuie să conducă
dialoguri, reacţii afective, fragmente de naraţiune. Aspectul
aparent prolix al textelor nu trebuie să-l dezarmeze pe cititor, ci dimpotrivă, să-i mobilizeze resursele analitice pentru
că, decantate cu atenţie, uriaşele cantităţi aluvionare poartă
înăuntru sensuri fundamentale. Ceea ce respiră din belşug
în această poezie este senzaţia de palpabilitate, de ciocnire
directă cu viaţa, cu formele ei promiscue. Sub asediul istoriei,
adică al timpului măsurabil, autorul propune o rezistenţă cu
sublimată conotaţie etică, defensiva sa însemnînd apărarea
fiinţei aflată în pericol de moarte. Între subtilităţi eterice şi
senzaţii fizice poetul instituie echilibre precare, făcîndu-ne
totuşi să înţelegem că, pentru fiinţa efemeră, dimensiunea
telurică este cea mai importantă.
După volumul de debut Tabu din 1970 urmează zece
ani de tăcere. Dar Vicleniile oceanului (Ed. Cartea Româ-
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nească, Bucureşti, 1980) constituie cu adevărat un moment
fastuos al liricii lui Cristian Simionescu. Aici avem un poet
care nu se mulţumeşte cu jumătăţi de măsură, forînd adînc
în straturile fiinţei şi propunînd adesea viziuni halucinante.
În contrast cu zona bufonilor există şi „ţinutul muzicii“, ca
supremă locaţie a spiritului, „acel ţinut al Fizicii aeriene“,
inaccesibil auzului şi înţelegerii comune: „O limbă inedită se
vorbeşte aici, extenuînd urechea / deprinsă-n clevetirea aromitoarelor partere“ (Ţinutul muzicii). Şi numai aici „În unicitatea sa, trupul este încă o compilaţie. / Cugetul îl conduce“
(***Părtaşi la nupţii nu-s zeii…). Ţinutul muzicii ar putea fi
atracţia vitală a fiinţei, chiar dacă atingerea lui pare imposibilă: „un hotar la care fiinţa tinde s-ajungă, ea bate la această
poartă / cu fidelitate. Fiinţa tinde acestei utopii să-i fie fidelă“
(***Eu nu vorbesc de mine). Facem cunoştinţă şi cu ipostaza
polifonică a poemului în Trei voci, unde autorul, cu întortocheri şi cadenţe de metrică antică, începe dezbaterea despre vinovăţie, destin sau preţul cunoaşterii şi al adevărului,
convocîndu-şi pentru aceasta propria interioritate şi, deocamdată, trei faţete ale sale: Truverul, Striax şi Blasfem. În
curînd va fi chemat şi bufonul, tot ca alter ego al autorului
(***Prin portale taciturne…). Pe acest drum aspru al deconspirărilor, fiecare pas este primejduit de instanţe conservatoare, întruchipate în text de „hulitori“, hulitul fiind, simbolic, Giordano Bruno.
Oceanul, ca entitate, sugerînd un sumum existenţial,
este şi realitate mirobolantă, o stare pe care o poţi intui vag,
nicidecum să o descifrezi în totalitate: „un cantaragiu vrînd
/ simţămîntul să cîntărească, de rîs se făcu. Nu ştiu vietate
/ în stare să cîntărească elixirul oceanului“ (***Ştiu un pictor…). Pentru cei mai mulţi existenţa se consumă fără stres
analitic: „Viaţa e în primejdie dacă o pipăi în urmă: un alpinist / de-al frînghiei vibraţii urmărit“ (***Se aud în poarta de
fier…). Numeroasele referiri la arte şi mitologie, exprimînd
majestatea creaţiei, trimit şi la incompatibilitatea dintre spirit şi partea meschină a fiinţei: „Un ochi atras de cosmosul
himeric, / alt ochi, prea greu, apleacă trupul spre pămînt“
(***Cum peştele înveşmîntat în ocean). Ca la Platon, poetul
e în război cu aparenţa, căutînd esenţa şi definirea concretă:
„Unde-i miezul fiinţei ce o face să fie fiinţă?“ Numai acolo,
în adîncimi neatinse de mizerii, există demnitate: „în matca
lui proteguitoare, ascunsă, unde nu ajung / umilinţele, dinţii carnivori, de-a pururi“ (***Cînd spui trup…). Textele lui
Cristian Simionescu sînt şi o colecţie de rostiri solemne, de
adevăruri tranşante, rezultînd dintr-o irepresibilă şi inspirată tendinţă de filosofare: „Nici un rînd scris nu-i în întregime adevăr şi minciună / dimpreună“ (***Nici un rînd…).
Apelul la istorie, cu deosebire la cea antică şi mitologică, are
menirea de a conferi concreteţe amplelor meditaţii despre
lipsa graniţei între bine şi rău, între viaţă şi extincţie, despre
dualitate: „În neruşinare e şi puţină ruşine precum / în casap
e şi ceva inimă“ (Gemenii). Două categorii schopenhaueriene, voinţa şi pasiunea, pot induce suferinţă şi dependenţă:
„Deci: un colevier fusese cîndva, / şi cînd întoarse capul / el
însuşi în colivie era“ (Colivierul). Nu lipsesc notele de realism crud, atunci cînd autorul vorbeşte despre cel aflat sub
imperiul necesităţii, în situaţii limită: „Puţinul pentru cel
flămînd e o seducătoare fortăreaţă. / N-a fost ruşine cînd
înecatul din braţe de trei ori a dat / chiar dacă părea nătîngă
stăruinţa sa“ (***Cum roade acidul scîndura…).
Poetul revine des la ideea melanjului, a lipsei de diferenţiere ce guvernează materia, favorizînd compromisul: „Între
inimă şi minte e o distanţă / precum între Sparta şi Atena.
Într-o clipă / de neatenţie, ele se pot măslui, se pot mitui“
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(Aerostatică). Enunţurile sentenţioase, cu valoare de maxime,
abundă: „Nu oricînd te poţi arăta în faţa lumii“, „Fereşte-te de
poftă şi neştiinţă“ sau „Nu dinarul apleacă talgerul, ci cugetul“ (De veacuri, un mut navigator). Uneori poemul, cu riscurile de rigoare, se confundă cu viaţa: „Să cazi, să zbori prin
interiorul poemului / nu-i bucurie mai zgîrcită şi mai costisitoare“ (Papirus VI). Spaţiul libertăţii absolute, cel dinaintea Genezei, e asemuit unui imens poem, în care orice atingere e un sacrilegiu, materia arătîndu-se „mîhnită / de a fi
supusă unei forme“, pentru că atingerea înseamnă desacralizare. Poemul, ne spune Cristian Simionescu, ar fi tocmai
surprinderea tragică a acestei desacralizări, a momentului
„cînd Ouăle sale / nu sînt nici ouă nici păsări“ (Papirus VIII).
După căderea fiinţei, doar raţiunea mai poate reprezenta o
garanţie: „Treaz eşti parte zeu şi măscărici altă parte… / Şi
pari a-ţi conduce destinul după vrere“ (Destinul bătrînului lup marin). Un text important, Maratonul, reprezintă
in nuce marele poem cu acelaşi titlu care va urma. Scena
e ocupată acum doar de trei personaje, care se confruntă
în direct pe teme ontice. În timp ce Candidul e un idealist vulnerabil şi bufonul un „filosof“ la marginea frivolităţii, Blasfem, hulitorul, decretează: „Slava nu-ţi e fraternă, e
un ocean / de acid… / Cui faci semne astrale cu falange atît
de fragile?“ Este un poem al dezintegrării fizice şi morale,
cu măşti care se înfruntă inutil, pentru că totul pare prestabilit. În aceste condiţii, iarăşi, doar vigilenţa spiritului contează: „Ghepard somnambul, ce sfoară te leagă / de viaţa-n
repaos? Scoală-te!… / Ca şi vestmintele prea strîmte, somnul strînge trupul, / gîtuindu-l cu nerozie“ (Despre ghepard).
Nota dominantă este resemnarea. Pentru că semeţia care
înfruntă ordinea firii, recte cunoaşterea, devine şi ea o formă
de maculare a armoniei întregului: „Mi-i teamă că am greşit prea mult / cercetînd locurile tăinuite, bolgiile, vestmintele morţilor. Papirusuri şi tomuri, mi-e teamă / că am greşit prea mult sărutîndu-vă fila“ (Crematoriul din pădurea
arhitectului Asplund).
Volumul Maratonul (Ed. Cartea Românească, Bucureşti,
1985), subtitrat poeme, este de fapt un singur poem de largă
respiraţie, crescînd din el însuşi, planturos, precum vegetaţia amazoniană. Aidoma volumului precedent, limbajul
are aspect ceremonial, cu răsfrîngeri de ritmare latină sau
de ton biblic. Dincolo de învelişul pipăibil se ascund parcă
încifrate emanaţii cabalistice. Poate fi socotit o creaţie de
vîrf a poeziei româneşti contemporane, apogeu al imagisticii şi reflecţiei despre condiţia fiinţei. Este un poem polifonic, cu personaje care se confruntă scenic, comentînd din
unghiuri diferite subiecte şi teme comune. Vorbeşte despre
umilitatea fiinţei, condamnată la finitudine după un parcurs
plin de înfrîngeri şi spaime, în care s-au amestecat puritatea cu imundul, visul cu meschinăria: „Din măcelărie dai în
salon, / din salon în crîşmă, din crîşmă în sala de rugăciuni,
de aici / în dormitor, din culcuş în sala de operaţii“ (Maratonul – Cartea întîia). De fapt totul seamănă cu un imens
abator, cu o „sală a tranşărilor“, unde, prin diversiuni cinice,
se practică „arta care acoperă ţipătul / căsăpirilor. Surdinele“.
Dimensiunile poemului impun şi înmulţirea vocilor interioare: Mimul, Bufonul, Blasfem, Striax, Candidul, Bastardul,
purtătoare de simbol prin înseşi numele lor. Şi aici cugetarea este la ea acasă, denotînd excepţională vervă asociativă şi
ficţională: „orice fiară în pruncie întinde botul cu inocenţă“,
„Cînd te usuci de sete, o tonă de aur / este meschină pe lîngă
o gură de apă“, ori „Prada şi prădalnicul totuna-s de-i prada
otrăvită“. Vedem, în imagini adesea terifiante, ospeţe în care,
conform unui circuit inevitabil, toţi constituie hrana tuturor,
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la nesf îrşit. După metode contrapunctice, la intervale alese
de autor revine, cu modificări nesemnificative, laitmotivul
„consolează-mă, consolează-te, consolaţi-vă“.
La Cristian Simionescu gestul histrionic nu coincide
cu rîsul: în loc să provoace amuzament, el trimite la fulguraţii tragice: „Te las pradă Comediei care sparge / carnea celor naivi, veselindu-se de ale întregului părţi / dezlipite“ (Maratonul – Cartea a doua). Pe scenă este un veritabil turnir al replicilor, din care perdant este mereu Candidul, pentru că nu reuşeşte să-şi distrugă „cu unghia din
suflet inocenţa credulă“. Vine însă şi un moment de iluminare a Candidului, care descoperă utopia idealităţii: „Vai,
rapăn acoperit / cu foiţe de aur“, dar şi sterilitatea cunoaşterii: „Mă uit cu durere la tomuri, m-au jăcuit“ (Maratonul
– Cartea a treia). Cum spuneam însă, prin fatalitate, şi Candidul e impur: „Chiar în ou nu-i doar feciorie primordială, e
şi hrană / pentru maţul nătîngului, e şi aripă de pasăre“. În
acest absurd generalizat soluţia pare a fi a bufonului: „tragicule, fii şi tu o clipă Comic, asta ne ţine! Sîntem / în Comedie“. Iar Blasfem, hulitorul, propune chiar corecţii în scara
de valori: „Să rîdem oleacă de partea înaltă din noi / ocrotind cu milă ceea ce este păcătos, măcar o seară / să mîngîiem ceea ce ne ruşinează“. Filosofia sceptică descurajează
speranţa: „unde nu-i apă, credinţa în ea e înşelare“, anemiind
totodată şi încrederea în raţiune: „Nu gîndi şi vei scăpa de
primejdie!“ (Maratonul – Cartea a patra). Poemul devine o
revărsare continuă de alegaţii memorabile, arătînd cu degetul viciile fiinţei, ea însăşi parte componentă a maratonului
şi veşnic dependentă de acesta. Cartea a cincea demitizează
trufia, relevînd solidaritatea substanţei universale, mai presus de orgolii: „furnica îndopată cu carnea / unui mort elefant, se zbate acoperită de sînge şi viscere“. Torentul aforistic continuă, multiplicîndu-se şi mostrele lingvistice de filosofie practică. Tot sentenţios rezolvă autorul şi chestiunea
Candidului, rătăcit în raţionamente fără temei: „Să crezi că
put boscheţii şi, cînd colo, abia la bătrîneţe / să dai de hoitul de după boscheţi!“ (Maratonul – Cartea a şasea). Retor
abil şi moralist discret, din stirpea vorbitorilor antici, cu
varii inserţii culturale, autorul convoacă adesea vocabularul
la rafinate exerciţii de virtuozitate: „Copil al unui fost copil,
nu-i bunăstarea stare, / ci-i stare pe loc. Mint că mint. Lasă,
eşti lăsătorul lăsat… / Primii dintre ultimii nu-i văd / pe ultimii dintre primii“. Dincolo de realismul crud al observaţiilor se zăreşte totuşi speranţa în normalitate şi justiţie: „Nu
căutaţi dinadins elixirul, / dacă vă este cuvenit, vă va căuta
el pe voi“ (Maratonul – Cartea a şaptea). Capabil de răscoliri şi cutremure conceptuale, Maratonul rămîne în lirica
de azi o bornă de care trebuie să se ţină seama.
Şi volumul Ţinutul bufonilor (Ed. Junimea, Iaşi, 2002)
surprinde fiinţa în degringoladă şi cu toate simţurile în alertă.
O atmosferă apăsătoare, de pîndă, în care salvarea şi triumful sînt tot mai greu de anticipat. Desele invocări ale lui
Jonathan Swift devin elocvente, pentru că englezul este un
maestru al satirei acide, al epicului parabolic, al relativizării
şi grotescului, ca şi în mînuirea măştilor. Este exact perimetrul literar în care şi Cristian Simionescu se simte confortabil.
Poet cu incontestabile instincte plastice, vizionar şi oracular în acelaşi timp, croindu-şi drumul în poezie printr-o
retorică pamfletară de mare profunzime, sensibil la sclipirile
cuvîntului dar şi la aria lui de moralitate, credem că numele
lui Cristian Simionescu înseamnă deja un capitol durabil de
istorie literară.
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Dumitru MATEESCU

Noi idei privind valoarea

P

Prima senzaţie pe care o are omul este aceea a lipsei,
a doua este aceea a prezenţei altuia la care se raportează cerând sprijin prin sgomot, ceea ce înseamnă că
omul se naşte cu schema speranţei sau a certitudinii
că un alt cineva îl va ajuta să se completeze deoarece
fiecare entitate este finită şi deci cu lipsuri, fiind problematică. Aceasta mai indică ceva: limbajul a apărut
ca un strigăt după ajutor. Eliminarea lipsurilor, completarea, presupune apelul la scheme inferenţiale disjunctiv categorice, esenţa rezolvării. Ceea ce condiţionează funcţionarea unui sistem şi lipseşte trebuind să fie căutat şi folosind ca procedură se numeşte
valoare. În expresia f (x) =x 2– 7x + 10 = 0,0 este
valoare a funcţiei iar 2 şi 5 sunt soluţii ale funcţiei
pentru a atinge valoarea 0 şi valori pentru x. La rândul său valoarea funcţiei f (x) =0 este soluţie pentru
o altă funcţie în care fx este variabilă deoarece x ia
valori care o fac pe g (f (x)) să primească şi alte valori.
Dacă o maşină are lipsă de combustibil împiedicând-o să funcţioneze, atunci combustibilul care îi asigură pornirea şi rularea este valoare pentru ea şi soluţie pentru călător. Fiinţa (problema) este suma logică
a lipsei cu existenţa iar aceasta însăşi este implicarea
rezolvării, a fiinţării, de către lipsă.
Se numeşte valoare condiţia care asigură funcţionarea unei structuri în un sistem. Valoarea este condiţia deoarece ea este procedura care asigură funcţia să
îşi îndeplinească finalitatea specifică anume să atingă
scopul reprezentat de ceea ce i se cere.
Valoarea are în atenţie: 1. Acţiunea asupra contextului sau 2. Reacţia la evenimentele produse în contextul rezolvatorului. Valoarea din prima speţă este asociată demersului transformator asupra naturii inclusiv şi producerea ei presupune creearea de energie
deci consumul producătorului, al creatorului, care
devine el însuşi problematic şi solicitant de valoari.
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Producerea acestor valori care cere acţiuni materiale
este colectivă, raţional materială. Valoarea de a doua
speţă este sensibilă fiind un model de reacţie individuală la evenimentele naturale, sunt construcţii spirituale, sensibile, raţional interioare, declanşând trăiri
interioare. Ele oferă schemele pentru producerea de
valori materiale. Producerea, creearea de valori presupune (şi) voluntariatul.
Pornind de la expresia generală a unei funcţii, a
unei probleme, introducem structural, valoarea prin
echivalenţa dintre structura rezolvatistă, metafizică,
a fiinţei, a problemei, şi metoda altuia:
Structura fiinţei pentru sine este izomorfă şi cu
opinia condiţionată de ştiinţa din opinie (o, teorie
matematică, etc) Structura fiinţei în sine este şi opinia condiţionată de ştiinţă.. Entitatea, agentul, p are
fiinţă pentru sine dacă şi numai dacă ştiinţa lui îi generează opinia.[1]
Entitatea, agentul, p are fiinţă în sine dacă şi numai
dacă ştiinţa din opinia agentului îi generează opinia
Valoarea este pentru sine (echivalenţa dintre metoda
altuia şi fiinţa, problema pentru sine) şi în sine (echivalenţa dintre problema, fiinţa în sine şi metoda altuia).
Orice valoare a problemei, a fiinţei (care este funcţie
de ceva) trimite la ceva de care are nevoie, este în afara
ei şi este metoda altuia. Cercetări suplimentare au
relevat faptul că valoarea pentru sine, din perspectivă
acţionalistă, rezolvatistă, se mai caracterizează şi prin:
1. Interdicţia sau comunicarea generate de intenţia altuia, 2. Comunicarea generată de condiţionarea
intenţiei sau scopului altuia de către metoda celui evaluat şi prin 3. Comunicarea generată de condiţionarea intenţiei altuia de către interdicţie.
1 Ştiinţa,determinarea a ceva,a soluţiei, cu metodă este o însuşire gradată,universală de la aproape zero până la infinit.O piatră
poate avea ştiinţă de mărimea 0,0000000….1.

Eseu

Precizare: Structurile acestea sunt izomorfe structurii valorii.
Valoarea se mai caracterizează prin 4. Comunicarea condiţionată de noutatea altuia şi de aici, 5. Prin
metodă şi prezenţa interioară şi de asemenea prin 6.
Condiţionarea interdicţiei de către noutatea altuia.
Valoarea pentru sine a cuiva este tocmai gradul în
care opinia cuiva îşi condiţionează interdicţiile.
Valoarea pentru sine este introdusă şi prin măsura
în care permisiunea cuiva generează ştiinţa altuia.
Valoarea pentru sine a cuiva este şi compatibilitatea dintre spaţiul interior al evaluatului şi metodele
altuia. Ce loc acordă în spaţiul său interior modului
empiric de a rezolva, de a acţiona al altora?
Metoda de cercetare folosită permite determinarea
cauzelor necesare ale valorilor pentru sine precum şi
efectele necesare ale acestora. Cauzarea valorilor în
sine cât şi efectele acestora sunt caracterizate prin
structuri specifice pe care le-am determinat.
Cauzele necesare ale valorilor, structural, sunt
implicaţii ale valorilor care sunt teze logice.
Cauzele necesare, cel puţin unele, ale valorilor pentru sine sunt:
1. Comunicarea. Structura determinării valorii pentru sine de către comunicare este actualitatea. Care
este şi spaţiul generat de către metoda din opinie.
2. Interdicţia. Structura generării valorii de către
interdicţie este permisiunea condiţionată de către
scop.. Este permis.în raport cu scopul, că interdicţia să genereze valori pentru sine. Este un rezultat ce
merită comentariu: structura generării valorii în sine
de către interdicţie este aceea a permisiunii cauzată
de scop. Dacă scopul generează permisiune atunci
interdicţia generează valoare şi invers.În mod necesar interdicţia generează valoarea pentru sine!. Interdicţia nu este acţionalistă insă stimulează valoarea!
Efectele, necesare, ale valorii pentru sine sunt:
1. Programul. Structura acestui efect este a implicării metodei de către comunicare.
2. Metoda. Structura acestei generări este a implicării spaţiului de către prezenţă. Prezenţa este negaţia lipsei, a diferenţei.
3. Noutatea. Structura acestei generări este a determinării permisiunii de către metoda altuia care este
echivalentă cu a generării noutăţii de către metodă:
4. Intenţia. Structura generării intenţiei de către
valoarea pentru sine este aceea determinării rezolvării, fiinţării, sau a spaţiului de către prezenţă.
Valoarea în sine se defineşte prin echivalenţa dintre problema, fiinţa în sine şi metoda altuia. Cercetând, se ajunge la constatarea că valoarea în sine este 1.
Condiţionarea metodei altuia de către acţiunea agentului 2. Condiţionarea ştiinţei altuia de către intenţia
celui evaluat. 3. Condiţionarea acţiunii altuia de către
intenţia evaluatului. Şi 4, metoda altuia condiţionată
de către ştiinţa din opinie a evaluatului.
Valoarea în sine este şi alternanţa dintre ştiinţa din
opinie şi metoda altuia.
Valoarea are în vedere lucruri sau acţiuni. Orice
lucru este pentru un eveniment sau acţiune umană,
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din perspectiva agentului rezolvator uman şi deci orice
valoare este pentru o acţiune indiferent care ar fi ea.
Metoda din opinia altuia implică acţiunea altuia iar
structura acestei implicaţii este rezolvarea, fiinţarea
agentului condiţionată de către metoda din opinie a
agentului. Entitatea, care este valoare pentru o fiinţă,
generează o acţiune şi aceasta este tocmai rezolvarea condiţionată inclusiv de modul de presupunere
a agentului. Integrarea în modul de raţionare de aici
cere o introducere.în rezolvatism. Şi în metoda acestuia; o componentă a sa este formalizarea unor structuri caracteristice fiecărui concept filosofic în raport
cu scopul şi metoda dar nu numai.
Reţinem: valoarea, în sine, este gradul în care un
ceva condiţionează funcţionarea altcuiva.
Cauzele valorii în sine sunt:
1. Comunicarea altuia. Generarea, de către comunicarea altua, a valorii agentului evaluat are structura
noutăţii condiţionate de ştiinţa din opinie.
Noutatea este suma logică a intenţiilor şi a scopurilor. De ce? Deoarece orice nouă descoperire generează noi scopuri sau intenţii.
2. Ştiinţa altuia generează valoarea evaluatului. O
condiţionează:
Valoarea în sine este cauzată de ştiinţa altuia şi
aceasta este echivalentă cu structurile:
1. Său program din opinie sau permisiune din opinie, 2. Sau permisiunea altuia sau programul altuia,
3. Sau spaţiul interior sau rezolvarea. Fiinţarea, echivalentă cu structura generării opiniei de către ştiinţa
din opinie, 4. Generarea rezolvării, a fiinţării, de către
scopul altuia ceea ce este şi condiţionarea intenţiei de
către program.
O a treia cauză a valorii în sine este metoda altuia,
structura acestei cauze fiind fiinţarea generată de către
metoda din opinie:
A patra cauză a valorii în sine este obligaţia, structura acesteia fiind condiţionarea acţiunii altuia de
către metodă.
Cele de mai sus sunt cauzele legice, necesar logice
şi metafizice, ale valorii. Ele au loc în orice lume posibilă, Alte cauze sunt contextuale.
Efectele necesare ale valorii pentru sine sunt:
1. Metoda altuia: structura acestei generări este
fiinţarea condiţionată de scop:
2. Acţiunea altuia: structura acestui efect este fiinţarea condiţionată de metodă şi spaţiul interior condiţionat de metoda altuia:
Valorile în sine sau valorile pentru sine, în anumite
condiţii, pot fi generate şi de alte structuri.În acest
caz asemenea generări sunt realizabile şi nu sunt teze
logice ele având structuri specifice.
Din tezele de mai sus se pot reţine unele cu valoare
axiomatică.
Cele de mai sus au fost determinate de mine folosind o metodă personală de cercetare.
Ele pot fi argumentate apelând la ştiinţele din diferite domenii sau logico-matematic.
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Pius Servien:
pentru o estetică a ritmului

În prefaţa la ediţia românească a Esteticii lui Pius Servien, Victor Ernest Maşek remarcă semnificaţia acestei opere şi contribuţia autorului în constituirea esteticii moderne: „Pius Servien este incontestabil, alături de un alt om de ştiinţă român, Matila Ghyka, şi
de matematicianul american G. D. Birkhoff, unul dintre semnatarii actului de naştere al acelei direcţii estetice care caută să-şi merite numele de „ştiinţifică“ nu
numai prin ţinuta teoretică şi spiritul de obiectivitate
[…], ci şi prin metodologia concretă pe care o utilizează“ [1, p. 5].
Două principii preliminare, deductibile din argumentarea necesităţii de a orienta ştiinţa spre studiul
artei, fundamentează şi justifică perspectiva abordată
de Pius Servien: importanţa pe care omenirea ar trebui
s-o acorde artei şi necesitatea studiului ei prin metode
ştiinţifice. Primul principiu are, în acelaşi timp, caracter explicativ, în structura sa silogistică latentă, pentru
relaţia ştiinţă-artă-viaţă: dacă ştiinţa studiază viaţa, ea
nu are cum să nu se îndrepte asupra studiului artei în
care se regăsesc proprietăţile esenţiale ale vieţii umane
şi care se reflectă în toate rezultatele activităţii umane.
Arta este, după Pius Servien, „unul din produsele […]
cele mai evoluate“ umane, iar „întreaga luptă a speciilor vii are drept urmare ca acestea, în formele lor cele
mai evoluate, să ajungă la poeme, la simfonii, la arhitectura noastră“ [2, p. 19-20].
În necesitatea de a evalua opera de artă, indiferent de tipul ei (pictură, muzică, literatură etc.), Pius
Servien exclude metodele bazate pe „critica poetică
sau filosofică“, „enunţarea unor reguli mai mult sau
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mai puţin convenţionale“ sau „travaliul“ explicativ[1]
şi evidenţiază două căi posibile de abordare a fenomenelor vieţii: una „evolutivă“ (dificilă în opinia sa) –
în esenţă, metoda istorică – prin care demersul epistemologic reproduce etapele prin care, de la stadiul
cel mai elementar se ajunge la stadiul cel mai evoluat
şi alta, care se întemeiază pe cunoaşterea ştiinţifică a
faptelor estetice, spre care se îndreaptă demersul său.
Acest din urmă tip de demers este, pe de o parte, susţinut prin posibilitatea elaborării unor criterii obiectiv
ştiinţifice, iar pe de altă parte, motivat prin finalitatea
generală a cercetării ştiinţifice de a cunoaşte viaţa şi
omul. Or orice creator îşi plăsmuieşte opera după chipul şi structura sa, identificându-se cu ceea ce creează
şi regăsindu-se în rezultatul creaţiei sale. Cu atât mai
mult, arată P. Servien, o operă de artă, şi mai cu seamă
un poem trebuie considerat „un produs esenţial al Vieţii, un fel de extract, de chintesenţă, unde se găsesc în
mod necesar incluse anumite caractere fundamentale
ale vieţii“ [Ibidem, p. 34]. Opera de artă trebuie privită nu ca stabiliment şi curiozitate, ci ca trăsături ale
unui chip omenesc universal, pentru că, deşi creează
în propria intimitate şi individualitate, fiinţa umană
transpune esenţialul general. Spre acest aspect general valabil al creaţiei ar trebui să se orienteze metoda,
pe care Pius Servien o desemnează drept lirică şi care
„trebuie să deştepte în cugetul nostru, în mod necesar,
întreaga sa putere de universalitate, această frumuseţe
1. În opinia lui Pius Servien, „o ştiinţă pur teoretică ar interesa
doar puţină lume. O practică lipsită de ştiinţă n-ar fi altceva decât nişte reguli rău înţelese, pe care nimic nu le-ar justifica şi al căror sens
profund nu s-ar putea vedea“ [2, p.116].
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a unei inteligenţe care nu se vrea înlănţuită de prejudecăţi“ [Ibidem,p. 36].
În fundamentarea noii estetici – o „scienza nuova“
pentru domeniul artei, care se defineşte ca „studiul
limbajului liric în limbajul ştiinţific“ [Ibidem, p. 94], –
şi a metodei de cercetare, Pius Servien porneşte de la
analiza limbajului „total“, evidenţiind două variante ale
acestuia, situate la poli opuşi: limbajul ştiinţific şi limbajul liric. Cei doi poli ai limbajului total – limbaj, în
esenţă, neomogen – sunt în raport cu acesta domenii
şi se opun prin mai multe proprietăţi distincte: posibilitatea (în cazul limbajului ştiinţific) şi imposibilitatea
(în cazul limbajului liric) substituirii sinonimice, precum şi existenţa / inexistenţa unor relaţii contrare şi
contradictorii dintre elementele acestora (antonimia);
monosemia în cazul limbajului ştiinţific şi polisemia
în cazul limbajului liric; restricţii lexicale şi sintactice
în primul caz şi libertatea vorbitorului în cel de-al doilea; independenţa de ritm la un pol şi existenţa doar a
sensurilor-ritmuri la celălalt pol; traductibilitatea limbajului ştiinţific şi intraductibilitatea celui liric, iar de
aici – posibilitatea celui dintâi de a se integra într-un
limbaj universal; posibilitatea (în primul caz) şi imposibilitatea (în cel de-al doilea) de rezumare. Din aceste
trăsături ale limbajului ştiinţific, Pius Servien deduce
posibilitatea de utilizare a acestuia ca sistem de metode
fixe, inclusiv de studiu al limbajului liric.
Odată satisfăcută, în linii generale, exigenţa metodei
de cercetare, atenţia lui Pius Servien se îndreaptă spre
satisfacerea exigenţei obiectului de studiu şi anume spre
a spune ce tipuri de entităţi se circumscriu domeniului esteticii. Chemată să justifice valoarea şi deţinând
metoda adecvată pentru acest tip de demers, estetica
se află totuşi într-un fel de impas axiologic generat
tocmai de necesitatea de a-şi selecta strict obiectele
cercetării, problema fiind, implicit, şi una de clasificare a obiectelor selectate. Răspunsul pe care îl oferă
Pius Servien este „opţiunea lirică efectuată de un elector unic“ [Ibidem, p.65], spirit profund, serios, capabil
de sinteze interne. În raport cu opţiunea lirică, Pius
Servien consideră că „orice estetică autentică trebuie
să accepte, ca noţiune fundamentală a sa, noţiunea
de Alegere“ [Ibidem, p.70]. Alegerea corectă implică
o calitate umană care ţine de imparţialitate – onestitatea, datorită căreia devine posibilă evitarea interpretărilor tendenţioase şi selectarea operelor cu adevărat valoroase. O operă valoroasă este, în concepţia lui Pius Servien, o operă unitară („turnată dintr-o
dată“), iar la această unitate creatorul poate ajunge
doar dacă se ghidează el însuşi de o „alegere predominantă intensă“ [Ibidem, p.76]. Aceste două alegeri
situate la poli opuşi, una însemnând alegere din şirul
de trăiri şi transpunerea lor în artă, alta presupunând
alegere-selecţie dintre operele deja create, implică
fiinţe umane sensibile, cu deschideri spre lirism. Referindu-se la selecţie, Pius Servien, arată că „un singur
material experimental poate acţiona […] cu succes: o
fiinţă omenească. De aici, schematic, obţinem un tip
de cercetări scindate în două: pe de o parte, un observator; de altă parte, electori umani introduşi unul câte
unul în domeniul liric; intervenţia începe plecând de
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la un singur elector determinant; şi nu prin statistici
ale căror rezultate pasive […] se aseamănă cu amestecurile alchimiştilor“ [Ibidem, p. 93].
Lirismul în accepţia servieniană nu circumscrie doar
poezia, termenul liric având o accepţie extensivă care
acoperă întreg domeniul artei, fie că e vorba de operă
literară, de operă picturală, arhitecturală etc.: „estetica îşi are rădăcinile în limbajul liric; obiectul său este
de acest ordin, fie că sunt poeme sau statui“ [Idem].
Trăsăturile comune prin care operele umane se califică drept opere de artă sunt detectabile din orice definiţie a artei: operele de artă sunt forme ale „activităţii umane şi ale conştiinţei, constând în realizarea de
structuri expresive capabile să genereze şi să comunice emoţii specifice complexe, la care participă, atât
în actul creaţiei, cât şi în acela al receptării, seriozitatea, intuiţia, afectivitatea şi inteligenţa“ [4]. Aceste trăsături, nefiind comensurabile, nu se pretează studiului printr-o metodă unică obiectivă de cercetare şi de
justificare axiologică. Aspectul comun care se supune
unei cercetări riguroase prin metode ştiinţifice şi pe
care se construieşte, de fapt, opera de artă este, după
cum demonstrează Pius Servien, ritmul, care „dirijează tot ceea ce este de ordin estetic şi chiar tot ceea
ce este viu“ [2, p. 106]. Într-un sens şi mai larg, subliniind importanţa ritmului pentru existenţa umană, ca
aspect fizic şi psihic, Pius Servien afirmă că „ritmul se
află pretutindeni. Şi, în spaţiile tulburi care ne înconjoară, singurii prieteni ai omului, singurii care îi susţin
cu cuvinte clare sunt ritmurile“ [citat după: 5, p.406].
Precondiţia unui astfel de demers este ca domeniul
de cercetare să se scindeze în elemente reprezentabile
numeric care ar fi egalităţi perceptibile (egalităţi nu în
sensul de identităţi, ci structuri de aceeaşi natură) care,
alternând într-o anumită periodicitate, constituie ritmul. Prezent în toate manifestările lirice, ritmul, acelaşi în esenţa sa, se constituie din unităţi naturale distincte, funcţie de materia pe care se construieşte opera
de artă. Şi cu toate că arta se supune unei cauzalităţi
finale, cauza materială condiţionează la nivel ontologic anumite ritmuri şi, respectiv, la nivel gnoseologic
interpretări de o manieră diferită. Domeniile distincte
ale artei impun, astfel, tratarea unor aspecte aparte:
de exemplu, „pictura, arată Pius Servien, se face pe o
suprafaţă plană, care are capacitatea de a primi elementele colorate […]. Din această caracteristică rezultă o
categorie de probleme, care nu se regăsesc într-un alt
domeniu liric, de pildă în poezie, sau în care se regăsesc transpuse“, însă „o anumită structură comună se
poate regăsi într-un text alcătuit din cuvinte sau într-o
structură alcătuită din culori“ [2, p. 100].
În funcţie de domeniul artei, egalităţile perceptibile, diviziuni naturale, sunt de natură diferită, însă,
aşa cum afirmă Pius Servien, „impresia de ritmicitate
nu este legată de prezenţa unui anumit fel de cărămizi, ci a unui anumit fel de edificiu“ [Ibidem, p. 110].
În domeniul sonor acestea sunt sunetele, care se
caracterizează din punct de vedere acustic prin intensitate, durată, timbru şi înălţime, elemente constructive pretabile cuantificării numerice. Domeniul cu
care se înrudeşte îndeaproape limbajul este muzica,
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ambele fiind formate din variaţii sonore. Dintr-un alt
punct de vedere, al mişcării libere, acest domeniu unic
muzică-limbaj se scindează, muzica întâlnindu-se cu
arhitectura, iar din punctul de vedere al rolului timpului, domeniul sonor se scindează şi cuvântul întâlneşte dansul.
Opoziţia tradiţională din domeniul artelor „spaţial
– temporal“ (respectiv, arte „spaţiale“ – arte „temporale“), Pius Servien o traduce prin opoziţia de „reversibilitate – ireversibilitate“: or spaţiul este reversibil
– peste el se poate reveni cu privirea ori de câte ori
se doreşte, iar timpul este ireversibil. Această traducere tinde să apropie arhitectura de poezia scrisă, iar
muzica de dans, indicând, în acelaşi timp, prin ce este
unitar domeniul ritmurilor.
Ca element universal al artei, ritmul constituie
obiectul spre care se îndreaptă metoda propusă de
Pius Servien şi care, prin esenţa sa, face posibilă transpunerea în limbajul ştiinţific bazat pe un sistem de
notare. Or pretutindeni unde există ritm, există structuri care se traduc în numere întregi şi care descoperă
o lege simplă. A studia ritmul, prin urmare, înseamnă
a-l traduce într-un şir numeric şi a descoperi în cadrul
acestui şir o lege: „toate obiectele alese ca fiind ritmate,
[…] dacă le transcriem printr-o notaţie numerică […],
atunci numerele obţinute se supun întotdeauna unor
legi simple“ [Ibidem, p. 114].
Notaţia pe care o propune şi o aplică Pius Servien
este notaţia numerică, căci „numărul este ceea ce contează: o formulă incantatorie, aeriană, independentă de
mijloacele concrete folosite pentru a o realiza“ [Ibidem,
p. 128]. Legea numerică este mai presus de materialitatea elementelor edificiului. Transcrierea numerică
face posibilă abstractizarea de la elementul de conţinut: cercetarea legilor ritmice, afirmă Pius Servien, nu
depinde de cunoaşterea conţinutului.
Metoda numerică are avantajul transcenderii domeniilor distincte ale artei: transcrierea numerică a ritmului arhitectural, muzical sau pictural ar putea releva
ritmuri comune construite din unităţi distincte, căci a
trece într-un cod numeric, arată Pius Servien, înseamnă
a măsura cu aceeaşi măsură. Aplicarea metodei devine
posibilă, întrucât pretutindeni există similitudini şi aceleaşi principii ale creaţiei se multiplică în fenomenele
care ne înconjoară, indiferent de originea lor: „Pentru
poet, este un muzeu de lucruri lirice, de obiecte ritmate. Pentru fizician, este un muzeu de legi numerice
simple. Atunci când lirismul cristalizează liber, el cristalizează în structuri sonore regulate“. Iar „atunci când
o privire atentă străbate tulburătoarele nebuloase ale
poeziei, ea vede aici întotdeauna numere: numere care
se supun unor legi simple“ [Ibidem, p. 115].
Textul[2] devine, în urma unei transcrieri numerice,
partitură, adică un alt text „în limbaj ştiinţific, în scriere simbolică, sau, ceea ce înseamnă acelaşi lucru, un
text într-o limbă universală“ [Ibidem, p. 87], limba universală fiind limba matematizată a ştiinţei. E de reţinut că transpunerea în partitură numerică nu presu2. Termenul text este utilizat într-un sens larg aici, avându-se în
vedere orice text: pictural, filmic etc.
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pune ghidarea doar de aspectul fizic al operei şi eliminarea sensului. Formalizarea numerică nu trebuie înţeleasă în implicaţiile negative ale termenului: posibilitatea formalizării nu este un semn că domeniul estetic este integral un domeniu fizic, ci presupune doar
că în domeniul estetic putem evidenţia un segment
care se integrează perfect domeniului fizic. Limbajul
liric trebuie considerat exterior limbajului ştiinţific,
aflându-se, pe de o parte, cu acesta în raport de complementaritate ca domenii ale limbajului total, iar pe
de altă parte, în raportul obiect de studiu – metalimbaj.
Deşi estetica e menită să se ocupe de toate artele şi
metoda elaborată de Pius Servien e aplicabilă tuturor
domeniilor, prioritate se acordă creaţiei prin limbaj,
căci, afirmă esteticianul „nu există nimic pe pământ
care prin natura sa să fie superior limbajului, nici bucăţi
de lemn sau marmură, nici culori, nici dulcele geamăt
de coarde, nimic care să-l depăşească din punct de
vedere al menirii noastre […]. De aceea studiul limbajului alcătuieşte introducerea naturală la cea a tuturor
artelor“ [Ibidem, p. 17].
Studiul limbajului este ales de Pius Servien ca domeniu particular care poate ilustra problemele generale
ce ţin de artă: deşi lucrăm într-un domeniu particular, „metodele şi rezultatele considerate la acest nivel
sunt valabile pentru estetică în general, pentru totalitatea domeniului liric, denumind astfel creaţiile poetului „generalizat“, pe care el le realizează cu cuvinte,
cu sunete muzicale, sau culori sau în piatră“ [Ibidem,
p. 101]. Preferinţa pentru limbaj se explică prin apropierea primară şi prin întâietatea poeziei în transpunerea ritmului: „Puterile magice ale ritmului, bănuite deja de către vrăjitorii din preistorie, consistă din
stăpânirea de către poet a unor formule incantatorii“, iar prin orientarea spre ştiinţa poeziei vom putea
cunoaşte „şi alte puteri conştiente pe care ea le descoperă“ [Ibidem“ p. 117].
În felul acesta, este absolut argumentată definiţia pe
care o dă esteticii Pius Servien: „estetica, cu condiţia să
privim prin prisma rădăcinilor sale profunde, este studiul limbajului liric în limbaj ştiinţific“ [Ibidem, p. 94].
Aşa cum legea ritmului dirijează toate treptele vieţii, raza de acţiune a metodelor propuse transgresează
liricul, iar estetica devine una „generalizată, referitoare
la problema vieţii“ [Ibidem, p. 115].
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Cristina SCARLAT

Maitreyi de Mircea Eliade în
limbaj radiofonic (1991)

T

Preliminarii[1]

Teatrul radiofonic poate fi un caz fericit de transpunere a
unui text literar, în cazul în care prin decupajul în textul
originar sunt selectate fragmentele reprezentative pentru
a reconfigura şi reda, prin vocea actorilor, atmosfera întregului, încărcătura emoţională şi ideatică a acestuia. Ca şi în
cazul reprezentaţiei scenice ori al adaptării cinematografice, un inconvenient devine, din start, timpul fizic limitat
cât durează spectacolul, ceea ce impune selecţia de fragmente din text şi reducerea acestuia, astfel încât noul construct să se încadreze în perioada temporală impusă de joc
și să păstreze și valențele textului.[2]

Text literar vs. decupaj radiofonic

Versiunea radiofonică a romanului Maitreyi, dramatizare
din 1991 a Rodicăi Suciu Stroescu, reprezintă o transpunere fidelă a textului lui Mircea Eliade. Chiar dacă durata
emisiei a fost de 103΄, ceea ce a impus concentrarea textului prin selecţia de fragmente, cele XV capitole în care este
structurat romanul au fost transpuse în XXl de secvenţe
1. Fragment din teza de doctorat : Cristina Scarlat – Transpunerea operei lui Mircea Eliade în alte limbaje ale artei, coordonator
științific : prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, susținută în 17 septembrie 2013. Calificativul
obținut : Summa Cum Laude.
2. Fişa tehnică: Durata: 103 minute. Regia artistică: Leonard
Popovici. Dramatizare radiofonică: Rodica Suciu Stroescu. Regia
de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: ing. Mihaela Popescu. Asistenţa tehnică: Florica Dănescu şi Viorica Liche. Distribuţia: Mirela Gorea-Maitreyi. Adrian Pintea-Allan.
Şerban Celea-Khokha. Margareta Pogonat- Indira Sen. Vali Ogăşanu-Chabu. Constantin Codrescu-inginerul Narendra Sen. Anca
Pandrea-Clara. Catrinel Dumitrescu-Jenia Isaac. Paznicul-Mihai Mereuţă. O soră- Violeta Berbiuc.
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radiofonice, a căror succesiune este marcată prin fondul
sonor. Selecţia fragmentelor a cuprins nucleele reprezentative de racord între povestea scrisă şi cea sonoră, bagajul informaţional transmis fiind fidel conţinutului textului.
S-au păstrat secvenţele-cheie, cu încărcătură emoţională
şi cele care au configurat deznodământul: întâlnirea lui
Allan cu familia inginerului Sen (care se constituie în prologul piesei, construit prin monologul lui Allan-analepsă),
propunerea acestuia ca tânărul european să locuiască în
casa lui, dialogul dintre Maitreyi şi Allan despre contrastul
între pielea albă a europenilor şi cea de culoare închisă a
asiaticilor, incluzând episodul despre micuţa Chabu (Chitrita Devi, sora mai mică a lui Maitreyi), povestea pomului de care a fost îndrăgostită, în copilărie, Maitreyi, apariţia în casa familiei Sen a tânărului Khokha, personaj care
va influenţa deznodământul poveştii celor doi îndrăgostiţi
(rolul acestuia este bine marcat în versiunea radiofonică,
tonul mereu insinuant al personajului interpretat de Şerban Celea, în fiecare secvenţă în care apare, dând mereu
impresia că ştie tot ce se întâmplă între cei doi tineri şi că
dirijează cursul evenimentelor), floarea de glicină dăruită de tânăra îndrăgostită iubitului, care a aruncat-o (subliniind faptul că tânăra a fost cea dintâi care şi-a conştientizat sentimentele şi, până la a le verbaliza, şi le exprima
prin comportament şi prin gesturi), petrecerea din casa
familiei Sen prilejuită de cei şaptesprezece ani împliniţi ai
lui Maitreyi şi publicarea unui alt volum de versuri semnat de aceasta, episodul în care Chabu, nevinovat, dezvăluie mamei, prin observaţiile făcute, relaţia vinovată dintre
sora sa mai mare şi tânărul european, oaspete în casa lor,
episodul din Himalaya şi întâlnirea cu Jenia Isaac, moartea lui Chabu (Lilu). Apar şi dialogurile entuziaste despre
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Tagore şi Uday-Shankar,[3] unul- zeu al poeziei, celălalt al
dansului, care au marcat epoca în care au trăit.
Decupajul secvenţelor reprezentative a reconfigurat
corect universul poveştii lui Eliade. Dialogurile sunt vii,
replicile actorilor se împletesc natural, timbrul diferit al
vocilor actorilor şi ritmul se completează armonios. Narendra Sen, în interpretarea actorului Constantin Codrescu,
este un înţelept indian cu voce domoală, cu nuanţe tonale
calde, cu replici calculate, scurte, fără excese de cuvinte sau
efuziuni afective. Ritmul lent al spunerii şi tempoul măsurat
propun un personaj echilibrat, calculat, pe toată durata piesei. În contrast, Allan, interpretat de actorul Adrian Pintea,
este un personaj puternic, care alternează un ritm al spunerii nervos, precipitat- în momentele de emoţie (dialogurile
cu Maitreyi în bibliotecă sau în camera lui) sau de revoltă
(dialogurile cu soţii Sen, când încearcă să-şi impună sentimentele pentru Maitreyi, judecând după canoanele lumii
occidentale sau cu Khokha, pe care-l crede împotiva relaţiei sale cu tânăra bengaleză) cu unul cald (când vorbeşte
cu Chabu) sau ironic, marcat prin prelungirea silabelor
finale ale cuvintelor (în secvenţele de început, în primele
întâlniri cu Maitreyi, când nu ştie dacă seriozitatea fetei
şi erudiţia de care dă dovadă, puţin probabile la alte tinere
de vârsta ei, sunt autentice) ori autoritar şi solemn (când
îi vorbeşte Jeniei Isaac, cu siguranţa, deja, a unui înţelept
care cunoaşte şi vede esenţa unui om, despre cum o percepe el, din dialogurile avute în Himalaya).
Un rol deosebit îl are Şerban Celea în rolul lui Khokha.
Tonul mereu ironic, insinuant, la toate întâlnirile cu Allan,
este marcat printr-o rostire a cuvintelor personalizată, prin
imprimarea permanentă a unui sentiment de atotcunoaţere a ceea ce se întâmplă în casa familiei Sen. Schimbarea
registrului de ton şi modulaţiile vocii se schimbă în secvenţele în care vorbeşte cu Chabu‒când îi spune povestea
copacului şi a balaurului, în seara când au ieşit la cinema.
Mirela Gorea în rolul lui Maitreyi impune un personaj fidel partiturii textului. Vocea cu tonalităţi moi, calde,
calme, ne prezintă o Maitreyi sfioasă, adolescenta sensibilă
3. „Am ieşit întâmplător pe coridor şi am văzut-o pe Maitreyi
şezând lângă Uday, întrebându-l foarte sfioasă lucruri pe care nu
le auzeam. (…). Peste câteva minute, mă întâlnesc cu Maitreyi pe
scară şi ea îmi spusese strângându-mi braţul pe furiş: Am încercat
să aflu de la Shankar cheia dansului, dar nu-mi poate spune nimic E
un mare prost. Nu înţelege ritmul şi vorbeşte ca din cărţi. Mai bine nu-l
invitam. Pe scenă era ca un Dumnezeu dar când l-am rugat să-mi vorbească, a bâlbâit prostii, ca un simplu meseriaş. Cum de nu l-a făcut
înţelept dansul?“ Mircea Eliade, Maitreyi, Editura Cartex 2000, Prefaţă de Dan C. Mihăilescu, Bucureşti, 2002, pp. 132-133. În versiunea radio nu apar aceste opinii. În tonul şi aciditatea observaţiilor îl
recunoaştem pe Eliade însuşi. În interviul acordat Adelinei Patrichi,
Chitrita Devi vorbeşte despre admiraţia familiei pentru dansatorul
indian şi despre faptul că, prea mică fiind, a ratat un spectacol cu el
fiindcă biletul ei a fost dat lui Eliade: „Voiam să-l văd dansând. S-au
cumpărat biletele pentru spectacol dar nu mai erau bilete. Şi Mircea Eliade a primit biletul meu. Eu am rămas acasă. Am fost furioasă.
Chiar geloasă…“. Maitreyi Devi, În arşiţa dragoste. Poeme şi confesiuni despre Mircea Eliade, traduceri, note, interviuri şi cuvânt înainte
de Adelina Patrichi, Editura Taj, Bucureşti, 2012, p. 55. Eliade descrie
seara de 10 septembrie, când a avut loc petrecerea, astfel: „Venea
tot ce are mai de seamă Bengalul, în afară de Tagore, care se afla
încă în Europa. Era aşteptat Chaterji, autorul lui Srikantha, şi dansatorul Uday Shankar, pe a cărui frumuseţe de zeu şi fascinant ritm
eu fusesem multă vreme gelos, căci la un festival de al lui, în august,
Maitreyi mă uitase cu desăvârşire şi-l privea rezemată cu braţele de
balcon, robită, halucinată.“ Mircea Eliade, Maitreyi, op. cit., p. 130.
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şi timidă, conştientă, însă, de calităţile ei. Evoluţia personajului, de la fata neştiutoare, fără experienţa iubirii, care
se descoperă treptat în rolul de îndrăgostită va duce şi la
schimbările de ton. Vocea devine sigură, puternică, hotărâtă, cu inflexiuni sonore- secvenţele în care îi vorbeşte lui
Allan despre sentimentele sale, cea în care i se dăruieşte,
cele în care cei doi îşi dăruiesc momente de tandreţe în
casa în care nu erau singuri.
Registrul în care se înscrie fiecare personaj este unul bine
ales, actorii sincronizându-se prin jocul vocii, armonios, în
fiecare secvenţă a piesei. Maia Morgenstern opina într-un
interviu că tehnica actorului la radio este „foarte aproape de
muzică (…), pentru că orice discrepanţă de ton sau lipsă de
armonie, de sincronizare între vocea unuia şi vocea altuia sau
energia unuia şi energia altuia [dintre actorii din echipă-i.C.S.]
se simt. Şi orice discrepanţă, prin intermediul microfonului şi al tehnicii, este amplificată. Şi atunci, totul devine cu
atât mai sensibil.“[4] Fapt cert, deoarece interferenţele dintre actul vorbirii şi muzică sunt evidente la nivelul modulaţiei, de exemplu. Când interpretul-actorul subliniază sau
introduce un element secundar sau un detaliu, prin frazare,
vocea activează acest nivel. Carlo Perussi rezuma că modulaţiile timbrului vocii, ale frazelor, pauzele (gramaticale, logice,
psihologice) sunt suport psihologico-estetic în descifrarea
informaţiei de ordin expresiv. [5] Trecerea cuvintelor din starea inactivă din text la starea individualizată prin actul rostirii se transformă în semnificaţii. Transformările la trecerea dintr-un registru în altul transgresează sensul: inflexiunile tonale, accentul tonic schimbat de cel logic, dimensiunea silabelor din final de cuvânt sau de la începutul acestuia, diferită de cea din starea latentă din text converg prin
melodicitate, armonie şi ritm, spre muzică. Concludentă,
în acest sens, evoluţia lui Şerban Celea, de exemplu, a cărui
voce transmite coerent ironia prin marcarea cuvintelor rostite prin variaţii de tempo şi prelungirea sunetelor, diferită
de rostirea obişnuită. În prima secvenţă în care apare (V)
rosteşte sonor, marcând fiecare cuvânt, subliniindu-l tonal:
„Eu am adus un suflu nou în această casă“, scoţând în evidenţă, din context, puternic marcat tonal prin ridicarea vocii,
pronumele personal, eu. Într-o altă secvenţă (I), Allan va
marca tonal termenii. Astfel, pronumele posesiv meu, prin
rostirea sonoră şi prelungirea vocalei e şi a semivocalei u, în
sintagma „jurnalul meu“, transmiţînd, astfel, siguranţa că
ceea ce spune este absolut, just, de netăgăduit, că ceea ce
urmează să povestească, ajutându-se de paginile jurnalului,
s-a întâmplat întocmai.

Coloana sonoră, suport pentru
materialul narativ selectat
în produsul radiofonic

Un suport decisiv în cadrul scenariului radiofonic îl are regia
muzicală. Coloana sonoră, la fel ca în cazul filmelor, suplimentară, exterioară diegezei, aduce un plus de credit de
sens. Ca şi regia tehnică, ilustrează decorul sonor, înscrie
acţiunea dramatică în coordonate temporale şi marchează
4. Georgeta Răboj, Dan Oprina, Monica Patriciu, Magda Duţu,
Domnica Tundrea-Gheorghiu, Vasile Manta, Teatrul Naţional Radiofonic, vol. II (1973-1993), Societatea Română de Radiodifuziune, Departamentul Canale Naţionale, Redacţia Teatru şi emisiuni scenarizate şi Direcţia Patrimoniu, Bucureşti, 1998, p. 77.
5. Carlo Perussi, Elemente muzicale în vorbire, Editura Datina
Românească, Vălenii de Munte, [fără an], p. 937.
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succesiunea evenimentelor, trecerea de la o secvenţă la alta.
Este, la nivel sonor, echivalentul pauzelor marcate prin spaţii libere în textul scris. Cortina din teatrul clasic este înlocuită de scurte fragmente muzicale, în consonanţă cu universul tematic al textului, care pregătesc, anticipează, anunţă,
tensionează, dirijează, deci, emoţia indusă de interpretarea
vocală a actorilor. George Marcu afirmă că durata „fragmentelor muzicale solicitate adesea muzicianului de către
regizorul artistic este uneori redusă la câteva secunde, ca un
şoc de maximă intensitate sau ca o revenire obsedantă“,[6]
indicând că acest aspect este „legat de o cerinţă (…), aceea
a ritmului alert al unui spectacol radiofonic ce trebuie să
atragă permanent atenţia ascultătorului.“[7] Ca şi discursul
cinematografic, care este un metalimbaj cu funcţie ambiguă ce participă la construcţia diegezei ca ficţiune cinematografică şi care nu profită de echivalentul deicticelor din
limba naturală,[8] coloana sonoră vine ca o susţinere, complementar, a poveștii. În această idee, Pierre Berthomieu
introduce aspectul afectiv, spectatorului fiindu-i dirijată
receptarea și cu ajutorul coloanei sonore. El conchide că
« l΄existence mélodique garantit une mémoire affective du
sens. Sa reprise et sa répétition, principe du symphonisme,
instaurent un état lyrique. L΄ordre d΄une mélodie, diatonique ou chromatique, urgente ou placide, communique au
spectateur à la fois un point de repère et une gamme de correspondence secrètes propres au langage musical. »[9]
6. Ibidem, p. 64.
7. Ibidem.
8. A se vedea François Jost, « Discours cinématographique,
narration: deux façons d΄envisager le problème de l΄énonciation
», în J. Aumont, R. Bellour, M. Bouvier, F. Casetti, La théorie du film,
Colloque de Lyon, Éditions Albatros, [Paris], 1980, p. 131.
9. Pierre Berthomieu, La musique de film. 50 questions, Paris,

Pasajele muzicale tradiţionale, alese de George Marcu,
se înscriu în şi susţin atmosfera Indiei lui Mircea Eliade,
aşa cum este ea descrisă în text. Trecerea de la un registru
sonor muzical, cu ritmuri orientale lente (până la secvenţa
ieşirii lui Allan din spital‒II) la un altul sonor, grav (după
secvenţa în care inginerul Sen îl invită pe tânărul european
să locuiască în casa lui, după ieşirea din spital–II) prefigurează sonor declanşarea acţiunii. Secvenţele sunt marcate
de zgomote de fond care, şi ele, susţin sau prefigurează evenimentele: zgomotul ceştilor de ceai (în prolog, marcând
emoţia lui Maitreyi, care varsă ceaiul fierbinte pe unul din
oaspeţii europeni), zgomotul peniţei pe foaie (secvenţa în
care Allan şi Maitreyi schimbă dedicaţii pe exemplarele
volumului despre India, trimise de Lucien Metz), zgomot
precipitat de paşi coborând scări (Chabu), zgomot de paşi
care intră (sonor) sau ies dintr-o încăpere (înăbușit, îndepărtat), zgomotul degetelor bătând într-o uşă (suplinind
doar sonor imaginea unei persoane în faţa unei uşi) etc.

Concluzii

Trecerea textului literar în variantă radiofonică, ca şi în
cazul transpunerilor în celelalte versiuni scenice, cinematografice, muzicale, plastice, a presupus modificări: selecţia de fragmente, în condiţiile imposibilităţii transpunerii
integrale a textului, fragmentarea în secvenţe radiofonice
n-a respectat structurarea în capitole făcută de autor, date
fiind dimensiunile acestora. S-au păstrat numele personajelor, contextele în care acestea apar, momentele-cheie
(pivoții narativi) care configurează povestea și o conduc
spre deznodământul cunoscut.
Klincksieck, 2004, p. 47.

Antonio PATRAŞ

D

Parodii, parodii

Deşi a debutat foarte de timpuriu cu versuri inspirate,
care promiteau mult, afirmându-se ca una dintre cele
mai originale voci ale propriei generaţii (poemele i-au
fost selectate în numeroase antologii), Livia Iacob pare
să-şi fi sacrificat până la urmă vocaţia lirică pe altarul
criticii şi istoriei literare, aşa cum îi şade bine unui universitar serios, cu ambiţia reuşitei în carieră. Iar cariera aceasta academică se anunţă a fi una cu mult peste
medie, dacă ţinem cont de excelentele studii publicate
până acum în presa de specialitate de tânăra profesoară de la Universitatea din Iaşi. E drept, de n-ar fi
făcut cercetare temeinică şi s-ar fi mulţumit doar cu
satisfacţia mediocră de a fi câştigat admiraţia studenţilor şi bunăvoinţa colegilor de catedră, Livia Iacob n-ar
fi reuşit să iasă din anonimat şi să devină ceea ce este
azi, un comparatist respectat în breaslă.
Un pas decisiv în vederea recunoaşterii valorii acestei
meritorii cercetătoare de la Iaşi, printre altele autoare şi
a unui original studiu despre romanul românesc interbelic (Romancieri interbelici, Editura Institutul European, Iaşi, 2006) pe nedrept trecut cu vederea, îl consti-
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tuie publicarea volumului Parodia literară.
Şapte rescrieri romaneşti (Editura Institutul European, Iaşi,
2011), lucrare menită
a-i contura un profil
mai complex, de intelectual nutrit cu lecturi grele şi cu un apetit vădit pentru reflecţie şi teoretizare. La
origine teză de doctorat (evaluată cu calificativul maxim
de o comisie extrem de exigentă, din care au făcut parte
profesori eminenţi precum Mihai Zamfir sau Viorica
S. Constantinescu), studiul de faţă radiografiază complicata geneză a formelor parodiei literare, surprinsă
de la originile sale străvechi până în contemporaneitate. Demersul exegetic rămâne prin urmare tributar investigaţiei comparativ-istorice, cu precizarea că
nu e neglijată nici analiza critică propriu-zisă, până la
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nuanţă, a operelor considerate exemplare pentru ilustrarea subtilelor mecanisme ale parodiei.
Secţiunea introductivă a lucrării, Parodie romanescă sau roman parodic?, justifică preferinţa autoarei pentru anumite moduri de înţelegere a parodiei,
definită acceptabil, precizează domnia sa, abia de formaliştii ruşi, care o considerau „un fenomen intrinsec al literaturii ce ia formă antigenerică“. La origine,
mobilul psihologic al impulsului parodic îl reprezintă
dorinţa anumitor scriitori de talent (marcaţi de „anxietatea influenţei“, se va constata mai târziu) de a submina „formulele literare la modă sau pe acelea deja clasicizate“. Departe de a desemna doar un „joc inocent al
unor aristocraţi ai spiritului“, cum s-a spus, şi de a fi un
„procedeu inferior“, ce „vulgarizează subiectele nobile“
(Aristotel dixit), parodia se cuvine apreciată, pe urmele
lui Şklovski şi Tînianov, drept un „mecanism funcţional al literaturii“ (mai exact, al unei literaturi „preocupate şi să se autoincrimineze“), fiind deopotrivă atât un
„procedeu stilistic (stilizare – parodie)“ specific, cât şi
o formă sui generis de manifestare „a succesiunii dialectice a şcolilor literare“.
După preambulul lămuritor, următoarele capitole
ale cărţii (Parodia literară în Antichitate. Evoluţia formelor epice şi apariţia romanului, Renaşterea parodiei
şi romanul renascentist. Premise medievale, efecte în
modernitate şi Parodii romaneşti ale secolului XX: de
la practicile novatoare la teoriile postmoderne) bifează
cele mai semnificative momente ale evoluţiei fenomenului supus analizei (recte: parodia), abordat atât în
ipostază abstract-teoretică, de „concept“ ce suportă
în timp o spectaculoasă mutaţie axiologică (convertindu-se „dialectic“, dacă se poate spune aşa, până la
pozitivarea sa absolută în postmodernitate), cât şi în
variantele aşa-zis „concrete“, mult mai diverse şi contradictorii, furnizate abundent de marea literatură a lumii.
Livia Iacob consideră, şi pe bună dreptate, că teoria
cea mai revoluţionară din întreaga istorie a conceptului
de parodie ar reprezenta-o „teza“ lui Şklovski, care ar
fi provocat „o mutaţie definitivă şi în câmpul percepţiilor asupra fenomenului“. Cât despre celelalte „utilizări“ şi „definiţii“ ale parodiei în modernitatea târzie,
mai toate ieşite din mantaua formaliştilor ruşi, cercetătoarea de la Iaşi semnalează importanţa valorificării
estetice a citatului ca „fundament al intertextualităţii“
(teorie făcută să-şi trăiască clipa de glorie în postmodernism), de unde şi predilecţia scriitorilor moderni
pentru clişeu şi pentru „reciclarea“ subiectelor, cultivarea parodiei generând o vădită impresie de artificialitate (e de menţionat aspectul fragmentar, „de puzzle
regizat“, al oricărui text parodic).
Pe lângă Harold Bloom, citat în treacăt (cum e şi
firesc, câtă vreme celebrul profesor de la Yale nu a elaborat propriu-zis o „teorie“, dar a lansat pe piaţa ideilor o fericită formulă: „anxietatea influenţei“), autoarea prezentului studiu evidenţiază influenţa covârşitoare a unui alt gânditor rus, adversar al „formaliştilor“ – e vorba, desigur, de Mihail Bahtin, care definea
parodia drept un „gen în sine“, iar nu o simplă „specie“, şi asta deoarece operele rezultate în urma parodierii sunt „parodii în sens strict“ şi nimic altceva – nici
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„nuvelă“, nici „dramă“ sau „comedie“. Mai precis spus,
genurile parodice „nu se încadrează în acele genuri pe
care le parodiază“, cu toate că acestea „reproduc, formal, operele parodiate“. Prin parodie, aşadar, toate celelalte genuri se „romanizează“, fiindcă „romanul“, ce
cunoaşte o dezvoltare fără precedent în modernitate,
constituie treapta ultimă a procesului metamorfozării
epicului, de la formele sale „înalte“, „originare“ (epopeea), prin varianta degradată a poemului eroicomic
(în Evul Mediu şi Renaştere), până la formele sale „critice“, reflexive. Sesizând că „nuanţa comică nu însoţeşte
întotdeauna parodia“, tot Bahtin atrăgea atenţia asupra
unui procedeu extrem de interesant, şi anume „integrarea bunului străin“, care facilitează „dialogul dintre culturi“ (aviz comparatiştilor!), favorizând totodată
„introducerea parodică a unor elemente împrumutate“
dintr-o literatură în alta şi preluarea unor elemente
ale literaturii populare în literatura cultă. Concluzia e
că parodia nu posedă o identitate generică, fiind prezentă atât în poezie, cât şi în proză sau teatru, astfel că
„de la o simplă specie, facil de înseriat într-un gen sau
altul (roman de aventuri, nuvelă sau poem eroi-comic),
tinde şi chiar devine un gen în sine“.
După sublinierea celor mai importante aspecte
privind contribuţia teoretică a formaliştilor ruşi şi a
lui Mihail Bahtin, Livia Iacob se opreşte asupra altui
moment semnificativ, care a determinat o veritabilă
reconversie a conceptului de parodie: structuralismul francez (cu precădere gruparea de la TEL QUEL).
Structuraliştilor li se recunoaşte, pe bună dreptate,
meritul de a fi definit cu exactitate termenii problemei
şi de a distinge între parodie, pastişă, satiră/ şarjă sau
travesti. Astfel, parodia ar fi desemnată drept „transformare ludică“, pastişa – „imitaţie ludică“, travestiul
burlesc – „transformare satirică“, iar şarja – „imitaţie
satirică“. Dar, dincolo de asemenea distincţii, întotdeauna discutabile, autoarea apreciază ca fiind cu adevărat relevantă abia diferenţa dintre parodie (imitaţie
critică după model) şi pastişă (care e doar o imitaţie
cu caracter mecanic, un exerciţiu de stil fără intenţie
critică). În sprijinul distincţiei de mai sus e invocată
cartea celebră a lui Margaret A. Rose, Parody: ancient,
modern and post-modern, în care autoarea, pornind de
la etimologia termenului, vorbeşte despre două atitudini fundamentale ale parodistului (determinând statutul ambivalent al parodiei), pe de o parte una de apropiere de modelul selectat, pe de alta, de distanţare critică sau de persiflare.
La fel, demnă de reţinut este şi observaţia că intertextualitatea nu este întotdeauna un semn al parodiei, câtă
vreme două sau mai multe texte „pot coexista liniştite fără a avea nimic în comun cu parodia“. Cu toate
acestea, deşi insistă asupra caracterului critic implicit, care subminează modelul imitat, autoarea lucrării preferă să definească parodia drept „transformare
minimală a unui text“, astfel încât să poată încadra la
capitolul parodiilor şi operele aşa zicând „serioase“. Şi
cum studiul de faţă se ocupă de „rescrierile romaneşti“
ale parodiei, ceea ce determină caracterul parodic al
unui roman, ni se atrage atenţia repetat, pare a fi tocmai modificarea statutului personajului (reflectată şi
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stilistic), degradarea în genere comică a eroicului, cu
intenţia clară de a reprezenta condiţia umană în altă
lumină, infinit mai banală, menită a transforma omul
într-un „antierou“ cu adevărat credibil. Dar până a
ajunge la formele acestea subtile, specifice modernităţii târzii (vezi romanele lui Joyce, Kafka sau Musil, ca
să amintesc doar vârfurile), parodia a parcurs o spectaculoasă devenire pe care Livia Iacob o înregistrează
atent, consacrând operelor vizate o serie de analize
amănunţite, apreciabile şi ca interpretări de sine stătătoare, sintetice şi pe alocuri surprinzător de originale.
Ca atare, încă din primul capitol (Parodia literară în
Antichitate. Evoluţia formelor epice şi apariţia romanului) exegeta se delimitează de tradiţia interpretărilor în cheie expresiv-stilistică, ce pleacă de la premiza
că textul e o realitate autonomă, reductibilă în ultim
resort la o serie de procedee specifice, pentru a aborda
tema prezentei lucrări din perspectivă larg culturală,
cu mijloacele sociologiei lecturii. Sesizând, aşadar, faptul că parodiile au fost determinate întotdeauna de un
context istoric anume (parodia „nu poate funcţiona
în lipsa receptorului său, pe care îl cheamă în permanenţă s-o decodeze“, citim într-un loc), cercetătoarea
ieşeancă identifică drept prim moment de emergenţă
cvasigenerală a viziunii parodice antichitatea târzie –
epocă de tranziţie, decadentă prin excelenţă, dominată
deci de un suflu apocaliptic şi de sentimentul acut al
sfârşitului. Nu întâmplător, autorii din Belle Époque
au exaltat „decadenţa latină“, cu directă trimitere la
moravurile atât de atent zugrăvite în Satyricon-ul lui
Petronius Niger. Pagini consistente dedică Livia Iacob
capodoperei scriitorului latin, în care criticii au descoperit caricatura retoricii emfatice şi a situaţiilor epice
din baroca epopee a lui Lucanus, Pharsalia. Inteligenta exegetă mai observă însă un lucru interesant, şi
anume că scriitorul latin construieşte „o parodie atât
neliterară (a modului de viaţă socratic), cât şi literară,
cu trimiteri evidente la scrierile lui Platon şi la vasta
literatură a symposion-urilor“.
De fapt, încă din Poetica lui Aristotel geneza parodiei („imitaţie a imitaţiei“ care e, de fapt, opera literară)
era legată de tendinţa tot mai evidentă de ridiculizare
a epopeii, tendinţă ce se va accentua tot mai mult cu
trecerea vremii, pregătind terenul apariţiei poemului eroi-comic. În fond, dacă în fiecare epopee găsim
chiar sursa propriei parodii, parodistul inovând ulterior prin intertextualitate (Vergilius imită pe Homer),
s-ar putea spune că literatura întreagă, prin înseşi configuraţia ei, conţine „germenii parodiei“. Revenind la
problema evoluţiei genului parodic, e limpede că poemul eroic (în care exegeta vede un „original produs al
parodiei şi, totodată, o treaptă în evoluţia spre autenticitate al cărei prag final se atinge o dată cu romanul“) va apărea, ca expresie a unei mentalităţi aparte,
în sudul Italiei şi în Sicilia, regiune rămasă în istorie
graţie peregrinărilor lui Ulise, erou emblematic pentru spiritul profund dialogic al parodiei. „Romanul“
aventurilor lui Ulise anticipează totodată, cum bine
remarcă autoarea lucrării, şi tema extrem de fertilă a
nebuniei, ce a condus la gloria medievală a „nebunului-bufon“. Dar Evul Mediu rămâne o epocă dominată
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preponderent de aşa numita parodia sacra, atestată în
secolele V-VII şi care cunoaşte „două exemplificări de
excepţie“ în Joca monacorum şi Coena (Cena) Cypriani¸ ultima dintre acestea având structura unui „simposion gotic“, de „tablou grandios al banchetului unde
beau, mănâncă şi se veselesc toate personajele istoriei
sfinte, de la Adam şi Eva până la Hristos şi apostolii săi“.
Şi tot în Evul de Mijloc, când Biblia constituia principala lectură a ştiutorilor de carte, parodia devine din
ce în ce mai dependentă de „recunoaşterea instantanee a materialului supus parodierii“. Or, pe lângă Biblie,
cele mai cunoscute texte medievale relatau faptele de
vitejie ale unor vrednici bărbaţi ca Arthur sau Roland,
în poeme care au marcat geneza literaturilor naţionale
din spaţiul european.
Eroismul exaltat de ciclul carolingian e însă dezamorsat parodic încă în Morgante, textul cu care Luigi
Pulci inaugurează seria poemelor eroi-comice, deschizând calea unor poeţi geniali ca Boiardo şi, mai ales,
Ariosto. Nu întâmplător, abia o dată cu triumful mentalităţii laice va cunoaşte şi parodia o perioadă de maximă
înflorire, în Renaştere (dovadă celebritatea culegerii
lui Poggio Bracciolini, Liber facetiarum). Evident, cele
mai ilustre parodii romaneşti ale Renaşterii sunt Don
Quijotte, Gargantua şi Pantagruel, veritabile capodopere ale genului, în care Livia Iacob recunoaşte posibilităţile creatoare practic nelimitate ale parodiei. De
pildă, pe lângă procedeul tematizării naratorului, utilizat de Rabelais „până la epuizare“, autoarea prezentului studiu constată că sunt supuse parodierii următoarele aspecte ale operei imitate: „subiectul (înalt, unitar,
verosimil); caracterul eroului (ales, nobil); episoadele
(care îmbogăţesc acţiunea principală fără s-o contrazică); sentimentul (tragic); expresia (stilul nobil, eroic)“.
Aşa se explică natura complexă a genului, ireductibil la
statutul de banal „procedeu“ sau de „fapt de stil“.
Cu Rabelais şi Cervantes debutează, aşadar, istoria romanului european modern, care va sta de la bun
început sub semnul critic al parodiei. Însă abia în postmodernitate, conchide Livia Iacob, când scriitorii vor fi
resimţit parcă mai tare ca niciodată criza limbajului şi a
subiectelor, parodia îşi trăieşte cu adevărat momentul
de glorie. Exemplele alese (romane semnate de Tournier, Doctorow ş.a.) sunt pe deplin lămuritoare, confirmând cu asupră de măsură presupoziţiile teoretice
din preambulul lucrării. Meritorie îmi pare şi abordarea
tangenţială a fenomenului în literatura română (excelentă analiza la Paginile bizare ale lui Urmuz!), într-o
manieră critică încă slab frecventată la noi, ce valorifică sugestiile oferite de studiul cultural şi de istorie a
mentalităţilor.
În concluzie, cu volumul Parodia literară. Şapte
rescrieri romaneşti, Livia Iacob trece fără emoţii proba
maturităţii critice, afirmându-se deja ca un critic şi istoric literar de toată lauda. Un critic inteligent şi cultivat, fără predispoziţii narcisiste, şi de aceea atent mai
mult la idei decât la veşmântul lor de cuvinte. Un critic
care a izbutit să descifreze complicatele mecanisme ale
parodiei şi să le descrie cu claritate, pe înţelesul tineretului studios. Ca un adevărat profesor.
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Dumitru IGNAT

Arta şi interesul public

Dacă ne închipuim a şti ce sînt arta şi interesul public, e
destul de probabil că noţiunile sînt mai degrabă intuite:
decît definite. Însă e bine şi aşa. Definiţiile pe care la dorim
riguroase par fie restrictive, fie prea largi; oricum criticabile. Iar aici e important să desluşim un raport; mai exact,
dacă interesul public socoteşte arta drept necesitate, pentru individ şi, deopotrivă, pentru comunitate.
*
Într-o primă estimare, arta şi interesul public sînt procese, descrise de continua schimbare şi prefacere. Între
ele, este imposibilă evidenţierea unor relaţii precise şi
permanente.
În privinţa artei, evoluţiile au atestări vechi şi noi. Multe
forme, genuri, specii s-au născut, au rodit şi au dispărut,
lăsînd urme mai apăsate sau mai vagi. Fireşte că artiştii,
mulţi dintre ei, au înţeles imperativul acestor primeniri,
chiar dacă ele au contrazis aspiraţia la perenitate pe care
o presupune creaţia artistică. Atunci cînd se alinia doctrinei romantice, Eminescu socotea că „Arta este veşnică
şi senină.“, iar „Dramele lui Shakespeare şi comediile lui
Moliere se vor putea reprezenta şi peste mii de ani…“. Dar
tot el accepta că „Fiecare formă trebuie să degenereze;…
în mijlocul curentului vieţii sale putem observa germenii
morţii sale.“ E drept că artele zise clasice au avut parte de
viaţă lungă; iar sub privirile noastre, viaţa artelor, fiecare
evoluînd diferit, în orizontul timpului propriu, se face
mereu mai scurtă.
Formele şi speciile artei trec prin transformări asemănătoare faptelor ştiinţei. Descoperirea şi descifrarea fenomenului îl presupun pe savant; dar, o dată cu încastrarea
faptului într-o paradigmă anume ori în patrimoniul general al cunoaşterii, caracterul lui de noutate (uneori şocantă)
se toceşte; şi ajunge obiect al atenţiei inginerului, specialistului, care-i va găsi utilitate tehnologică: bun al producţiei de serie. La fel, actul de creaţie, reflex exclusiv artistic, devine, cu timpul, o îndeletnicire a artizanului, ca să
apună în stereotipul muncii unui meşteşugar îndemînatic.
E instructivă, pentru ideea de evoluţie a artei, situaţia
romanului. Specia, care a înlocuit epopeea, a cunoscut
felurite variante în evul de mijloc (romanul eroic, cel pastoral, cel cavaleresc), ca să ajungă astăzi la o incontrolabilă
expansiune. Unele forme au şi răposat: romanul pedagogic, cel epistolar, romanul fluviu, romanul foileton şi altele.
Însă chestiunea ce se pune e a măsurii în care romanul
este operă de artă şi nu produs artizanal ori rodul abilităţii unui meseriaş. Romanele poliţiste, cele de spionaj, de
aventuri, de acţiune, producţiile „de uitat în tren“ au atins
şi au depăşit pragul inflaţiei; dar nu şi pe acela ce le califică drept valori artistice.
Cu ceva vreme în urmă, nomenclatorul îndeletnicirilor de la noi îi înregistra şi pe poet, şi pe scriitor. Chestiunea a fost tratată în toate felurile, inclusiv în registrul ridicolului. Dacă autorul unui roman de aventuri, să zicem, e
categorisit, fără multă ezitare, scriitor, se iscă însă întrebarea întemeiată dacă scriitorul în cauză este şi poet, adică
creator de artă.
O examinare asemănătoare cere folosirea frecventă de
către unele publicaţii a intitulării „Literatura şi arta“. Ar
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urma că nu tot ce e literatură e şi artă, după cum nu orice
literat ar fi şi artist. Ceea ce nu pare chiar absurd de susţinut!
Aşadar, nu e surprinzătoare alunecarea unor creaţii din
statutul de opere de artă în acela de bunuri artizanale; de
la unicat, la produs de serie, destinat consumului.
*
Evoluţia artei e uşor de recunoscut în inventarierea
materialelor folosite şi a tehnicilor de producere. Cum cei
vechi n-aveau hîrtia, artiştii lor şi-au arătat înzestrarea în
lutul oalelor şi în gama culorilor pe care le puteau prepara. Cu apariţia cărţii-manuscris, s-a ivit şi s-a desăvîrşit anluminura; însă această specie a picturii a fost părăsită după revoluţia tiparului cu litere mobile. E neîndoielnic că giuvaiergii şi gravorii sînt artiştii unor materiale şi
tehnici care-i particularizează. Iar cînd luăm în seamă şi
geografia, zicem că cioplitul în os va fi fiind artă, însă nu
pentru laponi; caligrafia a sugerat virtuţile artei, pe meridian chinezesc.
Evoluţia artei se vădeşte, nuanţat, în întrebuinţarea
materialului subtil reprezentat de limbile lumii. Trecutul şi actualitatea poeziei atestă nenumărate schimbări în
felul de a mînui cuvintele, tropii, ideile.
Materiile şi tehnicile pot induce şi prefaceri radicale,
pînă la limita existenţei unui gen sau a unei specii de artă.
Dacă pictura se defineşte drept artă a formelor şi culorilor, atunci viitorul ei pare unul sumbru. Anecdota, povestea pe care se sprijină expresia plastică, aproape că nu mai
interesează; iar împrumuturile din alte perimetre ideatice
(pictură metafizică, pictură abstractă) sînt, mai degrabă,
semne ale istovirii acestei forme.
*
Am insistat asupra artei ca proces, semnalînd schimbarea ei neîncetată. Deopotrivă, se cere să argumentăm
că arta este inerentă fiinţei omeneşti, că ea ne defineşte
în raport cu natura.
Demersul caracteristic inteligenţelor este cunoaşterea.
Pentru om, modalităţile de cunoaştere sînt ştiinţa şi arta.
Viziunea ştiinţifică a lumii e una analitică. Fiece descoperire e, tot aşa, un fragment dintr-o perspectivă mereu
mai cuprinzătoare. Dimpotrivă, artistul vrea integralitatea exprimată prin unicat; chiar dacă ilustrează partea,
el sugerează întregul. Ştiinţa ţinteşte realul şi-l înţelege
cuantificîndu-l. Arta construieşte, în compensare, verosimilul. E, în fond, o diviziune a misiunii cunoaşterii: ştiinţa investighează realitatea, arta e simbol pentru verosimil. Din acest orizont de vedere, alcătuirile filozofiei şi
cele ale religiei sînt, cred eu, produse de artă.
Ştiinţa presupune însumarea, cumva nepersonalizată,
a faptelor cunoaşterii. Un om de ştiinţă îl continuă pe altul
ori pe alţii, pe o cale ale cărei margini sînt chiar cele ale
omenirii. Artistul e numele propriu al unei acţiuni limitate. Finitudinea se impune implacabil. Conştiinţa artistică e covîrşită de marginile dictate de început şi de sf îrşit. Început şi sf îrşit ale actului artistic, început şi sf îrşit
ale existenţei. Aici e strigătul tragicului, al celui existenţial şi al celui al artei, nu eternă, ci durabilă.
Ce-i drept, astăzi ştiinţa a pus arta în defensivă. Pentru că ştiinţa e motorul producţiei şi al inovaţiei tehnice.
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Artele depind de simţurile omului, iar acum tehnologiile
au înlocuit simţurile. Dar conştiinţa tragică şi reflexul ei
artistic definesc statornic fiinţa omului.
*
Există dovezi că arta l-a însoţit pe om din timpuri foarte
vechi. Desenele şi picturile din peşterile europene şi africane îşi încep istoria în paleolitic.
O ipoteză afirmă însă că peşterile n-au fost locuinţe,
ci spaţii sacre, destinate cultului. De unde rezultă că arta
rupestră era în serviciu religios! Adevărul e că arta a secondat manifestările religioase de-a lungul unei întregi istorii!
Şi n-a fost totdeauna rea această protecţie; ilustrînd anecdotica religioasă, arta a avut acces la comunităţi foarte largi.
Astăzi, artistul nu mai este, în chip direct, în serviciul
vreunui mecena. Nici nu vrea. Nu vrea nici comenzi, nici
pomeni. El cere răsplată. Pentru o muncă necondiţionată
de eficienţă sau de productivitate.
În spaţiul democratic, artistul are sentimentul unei
libertăţi suverane. Chiar dacă preţul plătit e atît de mare,
prin pierderea publicului larg al diferitelor credinţe. Şi
chiar dacă senzaţia libertăţii e mai curînd iluzorie, pentru că un mecena există totuşi; dar unul neindividualizat,
anonim. Şi tocmai de aceea suportabil.
*
În lumea de azi, decisivă este economia. Economia de
piaţă. Iar structurile pieţii nu asimilează arta. Care e turbulentă, contrariază prin inovaţie permanentă, creează
probleme. Piaţa presupune producţia de serie, iar arta e
chiar opusul uniformizării şi standardizării.
Dacă piaţa stabileşte preţurile, cum poate ea stabili preţul produsului artistic? Un produs care nu are „instrucţiuni de utilizare“? Aria atît de îngustă a ceea ce îndrăznesc
să numesc piaţă artistică nu contează în concertul general.
Iar dacă piaţa nu e sensibilă la munca artistică, arta nici
nu trebuie lăsată la voia pieţii. Ea se include domeniului
public şi depinde de interesul public.
*
Interesul public e reprezentat mai cu seamă de state şi
de comunităţile locale. În absenţa protecţiei publice, arta
nu poate prospera.
Interesul public este şi el fluctuant, urmînd mersul
lucrurilor. Statele şi comunităţile bogate sînt, de regulă,
favorabile artei. Dar arta nu contribuie la mai buna utilizare a forţei de muncă şi nici la siguranţa ori la confortul
contribuabililor. Bunăstarea cetăţeanului vine de la produsele standardizate ale industriei; cel pe care-l categorisim consumator nu-şi doreşte – sau nu-şi doreşte explicit –
bunuri artistice. Pentru că bunurile artistice nu par numaidecît dovezi ale performanţei sociale. Şi pentru că prestigiul artei şi cel al artistului sînt departe de ce-au fost cîndva.
Chiar dace administraţiile publice înţeleg că inacţiunea lor ar isca dezechilibre în societate, iniţiativele nu pot
trece de interesul economic şi de nevoile de siguranţă ale
contribuabililor. Subvenţiile pentru proiectele artistice nu
provin din vînzări, ci din colectarea de impozite şi de taxe.
Interesul public nu atîrnă doar de bogăţia comunităţilor. El depinde, uneori hotărîtor, de rangul de iniţiere şi de
educaţie, inclusiv artistică, al cetăţenilor. Şi de gustul lor,
atît de modificat de tehnologiile zilei. O orchestră simfonică este o uzină de sunete şi ritmuri, dar cîştig de cauză
are, tot mai des, o formaţie de pop sau de rock, ce adună
mulţimi consistente în pieţe şi pe stadioane.
*
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O soluţie pentru sensibilizarea administraţiilor publice
este practica grupului de presiune: lobby. Scorul bun
înseamnă o legislaţie favorabilă artiştilor şi artei.
Piedicile sînt însă multe şi serioase. Pentru lobby eficient se cer acţiuni concertate, dar artistul e, prin natura lui,
individualist şi vanitos. Spiritul lui de opozant creşte indefinit dacă autoritatea publică sprijină, în dauna sa, un alt
creator; ori dacă are doar impresia că lucrurile se petrec
astfel. Iritarea artistului poate fi provocată şi de posibilitatea de a întîlni, la negocieri, o birocraţie obtuză.
Alteori e vorba de aerul de superioritate afişat de artiştii trăitori „într-un centru“, faţă de cei care ar constitui
„provincia“. Simone de Beauvoir exclama: „A fi mare scriitor în Guatemala sau în Honduras, ce triumf derizoriu!“
Existenţialista pariziană nu putea să nu ştie de marele poet
nicaraguan Rubén Darío. E de presupus că şi Emil Cioran,
aflat şi el la Paris, împărtăşea opinia emisă în „Mandarinii“ doamnei de Beauvoir atunci cînd persifla „Sentimentul românesc al fiinţei“! Dacă arta e în natura omenească,
nu sînt motive temeinice ca „provincialul“ să nu poată fi
un artist exemplar.
Totuşi, pericolele mari vin din altă parte. În lumea artei
dau buzna feluriţi intruşi: unii se pretind creatori, alţii se
cred autori ai unor „arte noi“; proliferează kitsch-ul, stîrnind aplauzele analfabeţilor artei; iar prostul gust e totdeauna frate cu agresivitatea.
Lobby în favoarea artiştilor şi artei ar trebui să facă
mai ales criticii şi cei ce-şi zic esteticieni. Doar că unii se
adresează iniţiaţilor, despre care se presupune că sînt deja
cîştigaţi pentru cauza artei. Cei mai mulţi se instalează în
scaune de judecători ai creaţiilor şi, mai apăsat, ai creatorilor, cu morga celui ce se închipuie seniorul feudei. Evident că e zădărnicie să prescrii criticii un rol pe care ea
însăşi nu şi-l asumă.
*
A rămas să mă îndrept către artele interpretative. Ele
mediază între un prim creator şi public. Aici sînt de întîlnit instrumentiştii, actorii şi ceilalţi oameni ai teatrului,
traducătorii. În chip curios, ei par să aibă un acces mai eficient la disponibilităţile administraţiilor publice. Fireşte,
nu e, în această privinţă, nimic de reproşat.
Nu sînt imputabile nici eforturile de autonomizare ale
celor ce înfăptuiesc intermedierile. Numele dirijorului şi
al solistului unui concert au devenit mărci de distincţie.
Cîteodată, chiar şi numele compozitorului e trimis în planul secund.
Spectacolul de teatru se revendică operă artistică de sine
stătătoare, avîndu-1 drept autor pe regizor; textul literar
şi actorii din distribuţie sînt elemente de plecare, de construcţie, premise. E de notat totuşi părerea că adaosurile de
lumini, de coloană sonoră, uneori şi de dans conduc spre
un sincretism contrar evoluţiei de pînă acum a artei, care
presupune diferenţierea formelor. Oricum, lucrurile sînt
în schimbare şi pronosticurile nu sînt mereu cîştigătoare.
*
La întrebarea cum e Lumea, Ştiinţa răspunde că ea este
numărabilă, uniformă, susceptibilă de a fi pusă într-o ecuaţie. Dimpotrivă, Arta vede o Lume aflată în fosforescenţa
probabilului, diferitului, asimetricului; umanizată. Dar şi
una şi alta spun despre o Lume în prefacere. Noi sîntem
primitivii abia întrezăritelor arte ale viitorului.
HYPERION

181

A
N
I
V
E
R
S
Ă
R
I

a

Constantin BOJESCU

POEMUL DE IERI

să-ţi intre în cap: ştii bine
hainele pot trăi
mai mult cu o zi decât tine

când mă cuprinde disperarea
mă închid în casă
fac rost de mine
şi aştept consolarea
aşa cum ar aştepta Vlăduţ
să fie sunat la uşă de o femeie frumoasă
nevrednic în faţa neliniştilor
nu pot să scap
până nu-mi fac mai întâi
ordine-n cap!
scriu câteva poeme în zori
până îmi sângeră fruntea prin nori
deja
poemul a început să mă cheme
l-am ascultat în mine cum geme
cititorul zâmbeşte
fără să ştie că
acolo-i partea mea de cer
şi biografie…
ce vrea fiinţa mea să mai spere
din nefericire viaţa nu poate să îmi ofere
până şi-n somn ochiul mi-i vlăguit de vedere
aşa că
leapădă-n stradă cheile porţii
maşinăriile vieţii-s
mult mai complicate decât
pulberea morţii
e bine aşa
ţine-o tot aşa
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Constantin Bojescu – 65
dă-i mai departe
ştiind că întregul în părţi se împarte
între a respinge şi a alege
credeai că alergarea
poate să te dezlege?

POEMUL DE AZI

prin faţa dictatorului
defilau vipuştile
spectator la mascarada viitorului
aşteptând să se limpezească borşul
tukma’ am hotărât să-i schimb huştele
după ce am consultat toate
activităţile umane cuprinse într-un dicţionar
dis-de-dimineaţă am început
să dau vântul cu var
conştient că o clipă de inspiraţie
valorează mai mult decât o generaţie
absurdul mă luase în stăpânire de-o mână
cu cealaltă simţind că motorul nu porneşte
nu mai avea rost să-i pun frână
spre seară am mâncat un castron de borş cu fasole
şi câţiva ardei iuţi
observând că armata română a rămas fără recruţi şi
ca să nu-mi fie rău
m-am plimbat preţ de jumătate de oră
prin faţa blocului
ca un dulău
apoi
poetul a plecat prin noapte
să-şi tundă melancolia
cu foarfecele
de curăţat via

O ÎNTÂNIRE

într-o seară demult
dar nu chiar tare demult
cu un grup de prieteni
după ce m-am întâlnit

Eseu

am dezbătut vorbe grele
până ce am stârpit
un clondir cu rachiu din borhot
mai, mai că,
aproape am apucat să ne spunem
unul altuia tot apoi
fiecare a plecat prin noapte
scărpinându-se de ziduri
ca bunica printre riduri…

DIN CARTIERUL
VIETNAM 74
mai bine ne-am
urca pe dealuri
să auzim cum ani trec
cât noi ne răţoim la bec
civilizaţi trec în valuri

aici am cunoscut sărăcia, frigul, setea
foamea, căldura
ştiam cum le spune
dar unele emoţii nici nu aveau nume
doamnele, doamnele, îmi numără toamnele
uneori mă vizitează spaimele
se pare că au început să mă doară până şi hainele.
27.01.2014

FOCUL ORB

Focul dacă nu arde devine orb
când eram copil
mămica mea a vrut
să mă vândă
Ştia că nu o să am casă
Şi nu are cine
să mă apere de frig
dar s-a gândit:
unde voi găsi
o căldură a mâinii
care să nu se fi răcit
unde voi găsi o mângâiere
care să nu se fi risipit
atunci
un curcubeu s-a arătat pe cer
şi dacă nu ar fi fost pământul
să îl înghită
focul ar fi rămas
orb în plită…
23.01.2014
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POEMUL
DIN CAPĂTUL
DRICULUI

banul se însoţeşte cu ambiţia de putere
eu am aruncat pretutindeni cu bani
puteam să îi strâng şi să îmi fac o avere
dar i-am risipit printre contemporani
uneori am avut ambiţii deşarte
voiam să-mi cumpăr un pian ori maşină
o muzicuţă, un reportofon sau o carte
dar i-am cheltuit cu seninătate deplină
numărul banilor nu mă lăsau să dorm
parcă sufeream cronic de vreo mâncărime
gustul de a-i cheltui mi-a plăcut enorm
înconjurat de prieteni indiferent la mărime
stăpânul banilor mei nu sunt eu
Dumnezeu ştie că nu-i iau cu mine
pentru viaţă mi-am cheltuit şi ultimul leu
urlând uneori între lichidări şi chenzine
în curând îmi închei socotelile: vai!
şi ceilalţi vor dispărea în valul nimicului
dar îţi las acest poem să îl dai printre voi
să-l citiţi la capătul dricului.

***

Caută-mă în adâncul inimii
Şi dacă mă găseşti
păstrează-mă doar pentru tine
ştii bine
că amândoi
avem în faţă
zile puţine.

***

suflă vântul peste lumânări
le îndoaie flacăra, le-o culcă
parcă trec prin nopţi de disperări
când neliniştile-n mine urcă
vai ce gânduri negre mă străbat
întorcându-mi sufletul pe dos
şi sunt chinuit şi-s ca Hristos
cînd în Săptămâna Patimilor a intrat
vai de mama care m-a născut
greu încercată de durere
câtă iubire mi-a dat de la-nceput
Doamne! şi câtă mângâiere.
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Victor Foca – 70
Biografia pictorului Victor Foca (n. 25 ianuarie 1944) nu pare impresionantă, la prima vedere, pentru un artist de
talia sa. După absolvirea Facultăţii de arte plastice din Iaşi (promoţia 1966, clasa Dan Hatmanu), urmează, până la
pensie, cariera de profesor de desen în Botoşani. În paralel cu activitatea la catedră îşi construieşte opera de artist
plastic complet (sculptură, grafică, pictură în diverse tehnici) cu o plenitudine rezervată doar artiştilor autentici. În
toţi aceşti ani îşi concepe şi îşi desăvârşeşte cu modestie şi tenacitate viziunea proprie asupra artei concentrată în
teoria punctului plastic armonic, viziune pe care o transpune în tablouri de o manieră inconfundabilă între artişti
români de astăzi. Expune în ţară şi în străinătate dar opera îi este cunoscută şi comentată de critica de specialitate,
sunt convins, sub valoarea reală. Aceasta şi pentru că opera sa, cu o miză pur epistemică, nu e uşor de pătruns. De
altfel, incendiul devastator al aventurii sale spirituale se petrece la o mare profunzime, iar la suprafaţă, pe simezele
expuse vederii se vor ivi doar incandescenţe telurice redate cu un calm şi un echilibru dominat de formula divină
a secţiunii de aur.
Prin întreaga sa viaţă, Victor Foca, la 70 de ani, ne arată cu modestie, că marca unui artist într-o comunitate nu
se vădeşte prin prezenţa vocală şi histrionică, datul care contează cu adevărat fiind nu atât persoana fizică, cât anvergura spirituală, creatoare, personalitatea sa vizibilă şi semnificativă în act artistic, în operă.

O

O primă impresie a privitorului obişnuit ar fi că
tablourile lui Victor Foca nu sunt pictate în sensul
curent al cuvântului, ci sunt generate prin construcţie raţională, deductibilă din formule şi calcule ca şi
cum ar proveni dintr-o matrice originară ce evoluează, expandează, explodează ori doar creşte firesc,
la fel cum în aceeaşi ordine ar putea regresa, după
legi ce scapă artelor clasice şi n-ar avea corespondent, poate, decât în profunzimile onirice de nesondat decât prin intuiţie, ar avea, poate, tainice legături
cu muzica serială ce se dezvoltă dintr-un prim motiv
ce creşte, se micşorează ori se repetă după matricea
originară a cosmosului ce ne aminteşte de Nostalgia originilor (Mircea Eliade). Artei lui Victor Foca
i se potrivesc doar verbele dinamicii progresive, ce
înmulţesc planuri, cresc şi dezvoltă armonii peste
limitele vizibilităţii comune şi sub aceste limite. Creaţia sa pare a se suprapune cromatic peste sonorităţile pluri-armonice, peste volutele vibrante ce se
întâlnesc mai adesea în sonoritatea compoziţiilor lui
Arnold Schonberg decât în arta plastică modernă.
Aspectul muzical al acestui stil de a picta (verb ce
pare deja vetust!) se vede din „polifonia armonică“
– pe care o regăsim, mult mai devreme, la Bach ca
repetare concentrică în jurul unui miez melodic pri-
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mordial ce se va dubla şi se va tripla repetitiv când ca
refren, când ca temă, ca un ecou fără sfârşit într-un
templu de oglinzi.
Cel mai uşor ar fi să apropii aceste compoziţii de
matca Big-Bang-ului primordial, de clipa exploziei
nimicului ce dădea conţinut haosului de început, un
haos posibil să fie ilustrat în cuvinte doar de cosmologia eminesciană. (Şi nu întâmplător artistul împlineşte de ani buni un proiect dedicat ilustrării în viziuni siderale a operei lui Eminescu.) Pictura lui Victor Foca încremeneşte acel ecou al expandării nefiindului dintâi ajuns acum, în conspectul percepţiei
umane, un infinit bidimensional ca timp şi spaţiu –
cât încape în rama unui tablou. Dar cine ştie dacă,
tot vorbim de infinit, dimensiunile sale nu vor fi şi
ele fără număr. Orice artist care coboară spre origini,
în încercarea de a atinge limitele, va concura cu divinitatea în crearea şi recrearea lumii iar spiritul religios, firesc umanului dar nu necesarmente prezent
în orice conştiinţă, se va aşeza cu umilinţă într-o ierarhie sacră. În opera lui Victor Foca divinitate este
prezentă implicit cel puţin în concepţie, dacă nu şi în
execuţie, la vedere. Vorbesc de acel divin din apropierea demonicului aşa cum l-a trăit mai puţin Faustul lui Goethe şi mai aproape de Doctor Faustus al
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lui Thomas Mann. Ce altceva este artistul decât prelungirea unui gând divin – dintr-o tabără sau alta, în
Cerul în care Sus şi Jos îşi pierd sensurile…
Ce şi cum se construieşte? Plecarea dintr-un punct
iniţial, care nu e întotdeauna centrul optic, face ca
o linie, o linie dreaptă doar pentru privirea leneşă,
să urmeze un destin plastic ordonat dar nu previzibil, destin care capătă volum prin culoare, şi vibraţie
prin multiplicarea viziunii, prin implicarea posibilităţilor prea puţin sondate din punct de vedere plastic
al ciberneticii. Practicarea poli-centrismului, a unor
intervenţii din planuri secunde ordonate de o perspectivă virtuală, face să te invadeze o lume structurată după idei noi, apărute atunci în faţa ta, poate
existente şi fără tine, copleşindu-te în perplexitate
încât, revenit în luciditate, te întrebi: să fie aceasta o
formă a emoţiei artistice pe care n-am mai încercat-o
sau numai îndemânarea unui trickster care a descoperit tastatura PC? Teoreticianul artei psihedelice ar
vedea aici explorarea multidirecţională a unor sugestii
cuprinse de mandalele Tibetului, expresii ale diferitelor stări din inconştientul nostru comun – ar fi convins Jung. Creatorul psihologiei analitice în anii cu
nopţi ermitice, pe când îşi scria capodopera ascunsă
– Cartea Roşie – a desenat, a creat mai exact, zeci de
mandale, mai apoi interpretând şi comentând soluţii
psihanalitice după mandalele unor pacienţi/paciente,
alcătuiri într-o apropiere fastă în sensuri de tablourile
lui Victor Foca, tăiate şi acestea după magia pătratului. Apropierea nu o fac pentru a sublinia originalitatea artistului cât pentru a argumenta autenticitatea unei opere ce vine dintr-un substrat comun, acel
inconştient colectiv, un curent subteran ce ne străbate noapte de noapte visele şi pe care nu-l putem
situa pe nici o hartă a zilei.
Cum se construieşte tabloul, deci? Spaţiul deschide
un focar în partea centrală, un focar intens şi dens,
o gură vulcanică, un crater aprinsă, simbolul athanor-ului, apoi marginile se răcesc, coborând temperatura odată cu intensitatea culorii de la incandescent
spre glacial după o scală a nuanţelor din gamă. Prin
cromatica rece a unora dintre tablouri se transmite
o tristeţe ideatică siderală instaurând între operă şi
privitor atmosfera necesară contemplaţiei. De aceea,
aceste tablouri au un orgoliu înalt ce domină în chip
suveran spaţiul, sfidând dimensiunea temporală.
La rigoare, s-ar putea afla corespondenţe directe
cu ilustrarea plastică a unor fenomene fizice induse
– cum ar fi vibraţia, rezonanţa, propagarea undelor
într-un câmp de forţă ş.a.m.d. La rigoare, s-ar putea
să accepţi că arta abstractă este ilustrarea aceleiaşi
realităţi ce ne copleşeşte obsesiv doar că este redată,
concepută şi intuită de artist în mărimi supra- sau
sub-liminale, de neperceput pentru pragul de sensibilitate al normalului; ai putea să vezi în aceste tablouri ecranele unor osciloscoape sensibile care surprind în unde şi în ritmuri armonice visele noastre,
traiectoriile sofisticate ce ne pun în contact cu lumea
onirică. Este arta unei cutezanţe spirituale maxime,
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artă autentică într-un modernism ce încă îşi inventează publicul care s-o înţeleagă, care să se lase devorat pentru a deveni ochiul din interiorul operei ce ne
copleşeşte imagistic într-o armonie ce încă o descoperim, o armonie unică ce se repetă în fiecare din noi,
fiinţa noastră fiind şi ea unicatul decupat din armonia Universului. În termenii astronomiei, ar trebui
să spun că aceste tablouri, de o severitate uluitoare
ca precizie în execuţie, ar putea fi planşele ce ilustrează puncte cheie în apariţia cosmosului, a expansiunii sale, a evoluţiei dintr-o eră în alta. La fel cum,
ajungând în celălalt infinit, al microcosmosului, am
avea ilustraţii fidele ale aceleiaşi evoluţii reproduse în
oglindă după paradigma biblică: Facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. (Evanghelia după Luca)
Aceasta şi pentru că Universul este ordonat conform
unei raţiuni, fără îndoială, totul o demonstrează, dar
această raţiune nu se supune minţii umane şi nu se lasă
descoperită uşor iar Victor Foca crede că ea urmează
punctul plastic armonic, şi o arată restaurând în plan
estetic planurile iniţiale ale Întemeietorului. Cu siguranţă că, dacă cineva se mai îndoieşte, un pictor va
ajunge la demonstrarea existenţei lui Dumnezeu pe
cale estetică, iar Victor Foca este unul dintre aceştia – tot aşa cum unii filosofi s-au străduit să o probeze pe cale raţională, înlăturând argumentele judecăţii logice, dubiu, după dubiu. Şi dacă demonstraţia
eşuează, atunci pentru ochiul cui această frumuseţe
creată în Univers de un artist ascuns? Pentru ochiul
cui ordonează Victor Foca Universul său?
Rezumatul pictat al universului încape în opera pictorului aşa cum ecuaţia teoriei relativităţii se concentrează într-o formulă exprimată matematic. Viziune
asupra cosmosului ca într-o corespondenţă secretă a
spiritelor, pictura de astăzi este, fireşte, alta decât cea
din vremea lui Newton sau Copernic, când sistemul
nostru planetar gravita în jurul Soarelui într-o ordine
guvernată de legi abia aflate de oameni. În zilele noastre legile universului au puteri dincolo de frontierele
bănuite la sfârşit de Ev Mediu şi nu exclud catastrofa
mai mult sau mai puţin previzibilă. Capacitatea suprasenzorială a unui artist de a percepe spaima proprie
simultan cu spaima noastră în faţa posibilităţii unui
final înscris şi acesta în ordinea legilor nu rămâne
fără urmări în arta creată astăzi. Compoziţiile cromatice au ca suport desene şi scheme, într-o execuţie ireproşabilă, ale unor maşinării divine pe care nu
le vom vedea niciodată cum funcţionează dar mişcarea lor amplă lasă urme în visele şi în fantasmele
noastre. Arta sa ce pare concepută din echer şi compas nu-i spontană cu siguranţă dar păstrează ambiguitatea pluri-sensului. Inspiraţia este a momentului,
elaborarea însă aparţine unei îndelungi gestaţii, după
principiul lui Victor Foca al punctului plastic armonic – conform căruia se actualizează şi se reformulează dilema hamletiană: a fi şi a nu fi în acelaşi timp.
Ce ar putea să ne unească mai mult inconştientul particular de cel colectiv decât imaginea vehiculată subteran prin arta ce-l reprezintă cel mai bine –
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arta plastică – şi aceste două entităţi subterane operând şi comunicând cu imagini. În final încifrarea atâtor simboluri într-o singură imagine integrată într-o
coerenţă plastică armonioasă respiră un aer magnific, de iniţiat ce îi ţine la distanţă pe ignobili profani.
Dar dincolo de orice speculaţie metafizică inerentă
artei abstracte este imposibil să ignori viziunea perfect articulată a unui univers recreat în dimensiunile
înţelegerii umane. Temeritatea de a susţine întreaga
viaţă o viziune artistică, un crez, este astăzi o îndrăzneală intelectuală pe care puţin artişti o pot încerca
şi cu atât mai greu în arta plastică, domeniu în care
curentele, modele şi modelele de succes fac regula
pieţei. Înrobiţi doar imaginii, trecerea prin expoziţia
lui Victor Foca ne poate face victime ale iluziei optice,
victime subordonate unei culturi a ochiului de diurnul unei realităţi ce ne înhamă la servituţi de neimaginat. De aceea poate că tablourile par ilustraţiile de
pe pereţii unui laborator unde ţi se testează acuitatea vizuală, celeritatea reacţiei, obsesiile ascunse dar
trădate prin asociaţiile de idei – cu subiectivitatea
unei lumii ce ţi se aşează capricios pe pata galbenă.
O apreciere facilă a artei lui Victor Foca (cel puţin
din primul tronson al vârstei sale creative…) ne duce
în zona lui Piet Mondrian, şi ce simplu ar fi de aflat
predecesorii artistului contemporan nouă în mişcarea olandeză die Stilj din prima parte a secolului trecut, ce uşor ar fi să-l clasăm şi pe Victor Foca
între epigonii neoplasticismului. Ne-am face însă
vinovaţi de simplificarea unei viziuni plastice noi, ar
însemna să renunţăm la a pătrunde autenticul acestui pictor, o trădare prin neînţelegere a unei perspective cu totul personale. Da, până şi labirintica
spirală organică a unei fosile gasteropode se poate
reproduce prin îndemânarea unui compas, prin performanţa unui program de calculator, dar nu-i va
aduce şi viaţă chiar dacă îi va reproduce perfecţiunea firească a liniei curbe crescute armonios în fiecare vârtej. Până într-un punct arta plastică fiind arta
iluziei optice, vom apropia sugestiile trezite de creaţiile lui Victor Foca de halucinantele obiecte imposibile – iluzii induse în plan bidimensional ce apar
ca obiecte tridimensionale cum se întâmplă în desenele unui Bruno Ernst (Sunet negativ – 1984) sau Dirk
Huizer (Natură moartă nr. 3), opere ce nu sunt străine de crearea unei emoţii estetice reale, emoţii ce se
pot multiplica prin insertarea unor simboluri sacre
cum este ying şi yang – simboluri uşor de recunoscut şi la Victor Foca, el adăugând crucea, pentagrama,
semiluna, un ecumenism sui generis… Nu rabd să nu
amintesc de Herman Paulsen cu Nod magic 1 (1985)
– ca o formulă încă necoagulată a punctului plastic
armonic – intenţii ale iluziei transpuse grafic, jocuri
ale imaginii conduse de logica formală. Ca derivate
spectrofotometrice, imaginile sale trec, prin invertire, anamorfoză, metamorfoză, reflexie multiplicatoare, la forme concave ori convexe – toate cristalizând în subtile jocuri dintre suprafaţa plană şi volumul ca desen, ca imagine reprodusă – tehnici ce pre-
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supun abilităţi de maestru în mânuirea ambiguităţii
stereografice, talent ce trece din iluzia optică în zona
magiei. Poate că mulţi dintre iluzioniştii artei plastice
de astăzi se trag din arabescurile Alhambrei copiate în
1936 de Escher, din Aerul şi apa (1938) sau din Cercuri în apă (1950), opere de asemenea ale lui Escher
– dar nu toţi au rămas acolo, mulţi trecând de fixarea centrului ca punct imaterial ce alunecă într-un
volum cum este sfera pentru a ajunge la alte destinaţii, puncte de plecare pentru alţi artişti.
Aşadar, cum să nu te apropii cu perplexitate de
oglinda sferică a lui M. C. Escher, obiectul de care
nu poţi trece, şi cum să nu te laşi convins de Bruno
Ernst pentru care a desena înseamnă a trişa, a mistifica. Contemporanii mei au parte de o artă plastică
în consonanţă cu lumea modernă supra-tehnicizată şi
grabnic informatizată în care trăim, o lume ameninţată de propriile turbioane ce nu le putem controla în
nici un fel. Rotirea în spirale crescătoare a unui punct
devenit linie, figură apoi volum şi obiect, toate renasc
astăzi când calculatorul, printr-o dinamică înnoită,
transformă spaţiul virtual, imaterial, într-o realitate
tot mai palpabilă – timpul corodându-se şi el, fapt ce
ne sileşte la o reconsiderare totală a punctelor noastre
de ancorare într-o istorie ce ne fuge de sub picioare.
Şi nu ignorarea realului cucerit de virtual, nu închiderea ochilor în faţa imaginii imposibile este soluţia.
Într-un Univers turbionar care ne aruncă şi ne readuce în acelaşi vârtej trecem şi noi din lumea imaginară din care venim să ajungem într-o lume imposibilă dar strivitoare prin realitatea ei grotescă….
Fără îndoială, avem în faţă un artist cerebralizat
în exces condus de instinctul unei mâini ce funcţionează ca un compas ataşat la un echer, Victor Foca
având cu predestinare conştiinţa a ceea ce face, a
ceea ce reprezintă arta sa şi de unde vine. Dominat
ca de o inspiraţie divină el are convingerea că prolificitatea sa se datorează punctului plastic armonic –
sintagmă proprie ce acoperă o amplă teorie asupra
devenirii, a trecerii unei realităţi efemere în eternul
operei de artă. Devenirea e de provenienţă divină,
mâna şi ochiul fiind luminate de un nimb de deasupra cortexului care nu ne mai aparţine. Că în orice
artist autentic se dezlănţuie o forţă transcendentă
căruia nu i se poate opune – o ştim din istoria artelor plastice, din drama trăită de atâţia pictori. Victor
Foca a fost curtat îndelung de această forţă căreia i
s-a abandonat cu o efuziune matură, cu extazul lucid
al celui dăruit idealului său. Victor Foca a probat pe
deplin prin opera sa că ar fi putut fi un sculptor cu o
cale proprie, ar fi putut fi un portretist sau un pictor
al figurativului cu o personalitate aparte între confraţii penelului – dar a simţit că nu acela îi este drumul, că nu în acea direcţie se află împlinirea sa integrală. Arta sa îl înalţă peste o epocă şi peste o geografie circumstanţiale punându-l în dialog direct cu
marii creatori din arta modernă. (Mircea Oprea)
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Ion Stratan,
Florin Iaru,
Traian T. Coşovei
şi Mircea Cărtărescu
în anul 1981.

In Memoriam Traian T. Coşovei

În prima zi a anului a încetat din viaţă unul dintre cei mai importanţi poeţi români ai ultimelor decenii, Traian T. Coşovei. Avea 59
de ani şi o operă remarcabilă. Membru activ al Cenaclului de Luni,
condus de Nicolae Manolescu, Traian T. Coşovei făcea parte din
elita poeţilor optzecişti. Împreună cu Ion Stratan, Mircea Cărtărescu şi Florin Iaru a publicat un volum colectiv care a făcut valuri
în epocă, Aer cu diamante, apărut la editura Litera, în 1982.
Traian T. Coşovei este autorul unor cărţi de versuri care s-au
bucurat de aprecierea elogioasă a criticii literare şi de popularitate între cititorii de poezie românească de azi. Iată câteva dintre ele: Ninsoarea electrică. Editura Cartea Românească. 1978; 1, 2,
3 SAU..., Editura Albatros, 1980; Cruciada întreruptă. Editura Cartea Românească, 1982, Poemele siameze. Editura Albatros, 1983,
În aşteptarea cometei, Editura Cartea Românească, 1986; Rondul
de noapte, Editura Militară, 1987; Bătrâneţile unui băiat cuminte,
Editura Pontica, 1994; Mickey Mouse e mort, Editura Cartea Românească, 1994; Ioana care rupe poeme, Editura Asociaţia Scriitorilor Bucureşti & Cartea Românească, 1996; Patinează sau crapă!,
Editura Axa, 1997; Ninsoarea electrică, ediţia a II-a, Editura Vinea,
1998; Percheziţionarea îngerilor, Editura Crater, 1998; Lumină de la

frigider, Editura Cartea Românească, 1998; Bună dimineaţa, Vietnam!, Editura Călăuza, 1999; Institutul de glasuri, antologie, Editura Cartea Românească, 2002; Vânătoarea pe capete, Editura Libra,
2002; Greva căpşunelor, Editura Libra, 2004; Aerostate plângând,
Editura Tracus Arte, 2010.
De asemenea. Traian T. Coşovei este autorul a două cărţi de
critică literară. Pornind de la un vers, Editura Eminescu, 1990 şi Hotel Urmuz, Editura Călăuza, 2000. Poeme ale sale au fost selectate
şi au apărut în antologia Streiflicht – Line Auswahl zeitgenössischer
rumänischer Lyrik (81 Rumänische Autoren) – Lumina piezişă, antologie bilingvă cuprinzând 81 de autori români în traducerea lui
Christian W. Schenk, Dionysos Verlag 1994.
A primit mai multe premii literare, printre care: Premiul Uniunii Scriitorilor, 1979; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti,
1994 şi 2004; Premiul Academiei Române, 1996; Premiul Internaţional „Nichita Stănescu“, 2000. Prin dispariţia iui Traian T. Coşovei, literatura română de azi suferă o grea şi ireparabilă pierdere.
Odihnească-se în pace!
(Publicat la 1 ianuarie 2014
de Uniunea Scriitorilor din România)

Gellu DORIAN

vers cu vers,
bere cu bere,
pînă ce Ginsberg s-a oploşit în toate cărţile noastre
ca o floare presată pe care am tot udat-o zile şi nopţi
Eu am stat cu Ginsberg la masă.
în şir.
Numele lui era scris
Da, eu am stat cu toţi beatnici la masă. Nici unul n-a
Cu litere mari pe chiar faţa de masă. Cei
Care ieşeau de la Guggenheim se opreau să ne salute scos
O vorbă de rău după ce fiecare şi-a văzut de treabă,
şi-mi
Citeau numele cu glas tare. În Manhattan nu sunt Primul dintre noi, nino, apoi madi, apoi muşina,
Eu,
tramvaie
Dar în acea zi au circulat pe toate străzile toate tram- Eu îl aştept pe Ginsberg la un picnic,
Loc luminos,
vaiele din
Loc cu verdeaţă,
Bucureşti, poemele noastre străluceau
În aerul cu diamante, eu, mircea, florin, nino, madi, La Cenaclul din cer,
Unde nimeni nu va trăda,
magda,
Nimeni nu va fi trădat, iar peste noi cadă
romulus, muşina a venit cu Budila-Expres,
Umbra palidă a criticii literare.
toţi chelnerii ne-au citit în şoaptă nota de plată,

TraianT
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Simion Dima

Pudoarea vieţii sale sufleteşti l-a determinat pe tatăl meu, Simion
Dima (n. 1930, Comlăuş, jud. Arad–m. 2012, Bucureşti), prozator, istoric şi critic literar, editor, jurnalist, membru al USR, întâi al Filialei Timişoara, apoi al ASB, să se lase descoperit doar postum şi în ipostază de
poet. Cercetându-i arhiva, am aflat că a publicat în timpul vieţii numai
două poeme, şi acelea sub pseudonim (Ion Amaria), într-un supliment
literar al unui ziar bănăţean. Sigur, ştiam că iubeşte la superlativ poezia şi că scrie poeme, mai ales că primeam de ziua noastră, mama şi
cu mine, câte unul, dar nu cunoşteam dimensiunile pe care lirismul îl
ocupa cu adevărat în existenţa sa.
Reamintesc volumele pe care le-a publicat: Urmele duc la Nera,
nuvele şi povestiri, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1975; Mielul negru, roman,
Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1975; Amintiri de astă-vară, Bucureşti, Ed. Ion
Creangă, 1980; Puntea însorită sau Steaua polară, povestiri, Ed. Albatros, Bucureşti, 1981, colecţia Colocviile adolescenţei; Ecoul munţilor,
povestiri şi nuvele, Ed. Albatros, Bucureşti, 1988; a îngrijit două ediţii
din Victor Vlad Delamarina: Ăl mai tare om dîn lume, versuri, proză
memorialistică, scrisori, ediţie îngrijită şi prefaţată de Simion Dima, Timişoara, Ed. Facla, 1972; şi: Victor Vlad Delamarina, Ăl mai tare om dîn
lume, poem ilustrat de Done Stan, postfaţă şi glosar de Simion Dima,
Timişoara, Ed. Facla, 1978. O altă consistentă carte de istorie literară
este: Camil Petrescu, Trei primăveri (contribuţii camilpetresciene din

Simion DIMA

[SANCTUAR]

Cântă,
chiar dacă afară plouă,
chiar dacă
te-a rănit jignirea nemernică;
chiar dacă
te simţi apăsat
şi bolnav
de nedreptăţile lumii,
tu cântă.
Sufletul
fie-ţi zilnic
sanctuar al bucuriei,
în care nu-i e
îngăduit
urâţeniei de-afară
nici măcar să privească.
De aceea tu –
cu ardoare cântă!
Cântecul, el e mai tare,
el biruie
şi te poartă
totdeauna
pe culmile pure-ale omeniei.
1963

[MĂ ROG]

Mă rog pentru ea mult. Mă rog noaptea,
ca să nu se vadă, mă rog pentru
viitor, ca să nu se cunoască,
mă rog pentru sufletul ei curat,
pentru tot ce merită această fiinţă
celestă, pentru viitor, pentru
ceea ce ştie, ceea ce poate,
singura care poate cu suflet
cu râvnă cu putere face minuni
Să-i fie sufletul nobil puternic.
(2003)
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perioada timişoreană, ediţie alcătuită, studiu introductiv, tabel cronologic, note şi coordonarea volumului de Simion Dima), Timişoara, Ed.
Facla, 1975.
Ca director al Editurii Facla din Timişoara, a considerat poziţia sa o
ardentă misiune, pe care a onorat-o prin publicarea literaturii locului,
dar şi a celei naţionale în general. S-a mândrit în chip deosebit cu câteva realizări remarcabile, precum: volumul Mihai Eminescu, Luceafărul, 1972, în ediţie trilingvă, română, maghiară şi germană, traducerile
aparţinându-i lui Frányo Zoltán, iar splendidele desene artistului plastic Vasile Pintea, sau Moara cu noroc de Ioan Slavici, apărută în 1973,
într-o ediţie subtil ilustrată de Traian Brădean, ales ca grafician fiindcă
era originar din zona natală a lui Slavici, de asemenea seria de volume
„Studii de limbă şi stil”, în care a publicat lingvişti din Timişoara, dar şi
din Bucureşti, Baia-Mare ori Sibiu, practic, din toată ţara.
Noi, care îl cunoşteam atât de bine, l-am regăsit în poeme ca spirit
vulnerabil, lesne mişcat de fluxul schimbător al vieţii, înviorat prea rar,
numai de amintirea copilăriei şi de răgazurile petrecute în trei. Pentru
el, faptul că nu se putea exprima absolut sincer în literatură şi în presă,
înainte de 1990, a constituit o veritabilă dramă existenţială, oglindită în
multe din poemele sale. Fac menţiunea de ordin tehnic că, acolo unde
poemele nu purtau un titlu, le-am dat eu unul, închizându-l între paranteze drepte. (Simona-Grazia Dima)

[UITARE]

„Nu ştiu, nu mai ţin minte!”
E-atât de bine,
i-atât de cuminte:
ai tras oblonul,
ai mototolit hârtia,
ai smuls din priză
Adevărul
şi-ncet,
încet,
uitarea cade
insinuant,
ca somnul,
ca o pleoapă
ţi-acoperă vederea,
ca-n munte pâclele.
„Nu ştiu, am uitat”...
Patul e moale,
somiera e moale,
vinul învăluitor.
Uşoară,
mintea
se dăruie somnului...
21 VIII 1964, ora 24

FURNICILE

După ce au escaladat obstacole,
şi-au perforat zidiri,
după ce pe nesimţite
au invadat casa,
uite, furnicile,
nimerind într-un apartament părăsit,
în cămară şi în debarale –
pretutindeni zac înţepenite,
greu tribut au lăsat
irepresibilei lor morale –
de ce, de unde, încotro?
se îndreptau
cârdurile lor?
răzbătătoare

lacome
vorace
fără de cruţare,
precum ambiţia nestăpânită
de raţiune
între pigmee simboluri
ale instinctelor noastre
în faţa eternului sfârşit.
16 august 1987

MUZE TĂCUTE

Ascultă-ţi inima: ea nu minte.
Crede ierbii şi vântului,
veşnicului ciclu tânăr,
al copilăriei râs, să-l păstrezi.
Trec clipele, zilele se duc,
altele vin fără har, fără chip,
şi sărac mă lasă,
şi sărac întâmpin zorii-nsoriţi.
Întotdeauna regret: de ce-am vorbit?
Oricând şi oriunde – trebuie să taci!
Vorba, zăludă mesageră a slăbiciunii,
s-o ferec sub lanţul tăriei. Singură
tăcerea-i putere!
Mai sunt candori, voi, frunze,
le ştiţi dezveli. Şi bucurii sunt
pe marele pământ,
dar vălul le-acoperă, aspru
le-ncinge. În suflet
bucuriile aprig le-nfrânge.
Să cânt nu pot, să mă lamentez nu
trebuie.
Imaginile nu vin sub pană.
Dar arătarea cere chip şi contur.
Atât să pot cât un imperceptibil
murmur.
(4 IV 1962)
Texte îngrijite de
Simona-Grazia DIMA
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Luca PIŢU

Antologie provizorie cu glosa discontinuă

A

Aici începe antologia provizorie (în aşteptarea glosei discontinui1):
*
±±± In mediile literare este, de asemenea, atotputernică
ideea unui subiect unic. Şi-i lucru rar ca o carte să fie semnată de autorul ei.. Nu există conceptul de plagiat: s-a stabilit că toate operele constituie opera unui autor atemporal şi anonim. Critica obişnuieşte să inventeze autori:
alege două opere deosebite Tao To King şi O mie şi una
de nopţi, să zicem, le atribuie aceluiaşi autor şi apoi determină cu probabilitate psihologia acestui interesant om de
litere. Cele de ficţiune au un singur subiect, cu toate permutările imaginabile. Cele de natură filosofică, invariabil,
conţin teza şi antiteza, rigurosul pro şi contra al unei doctrine. O carte ce nu include în ea propria-i refutare este
considerată incompletă2.
±±± Este posibil să se găsească o soluţie în problema
amintită dacă vom admite ipoteza că, pe lîngă binecunoscuta schemă comunicaţională emiţător-receptor, mai există
şi o autocomunicare în care doi inşi sânt uniţi într-unul singur. Cazul la care ne referim, de importanţă relativ secundară pentru fiecare om luat în parte, devine dominant dacă
examinăm organismul naţional ori umanitatea în întregul
ei ca emiţător-receptor al mesajului3.
±±± Cartea nu-i, conform unei credinţe eronate, imagină a lumii. Ea face rizom cu lumea; avem evoluţie paralelă
a cărţii şi a lumii; cartea asigură deteritorializarea lumii, iar
lumea opereză o reteritorializare a cărţii, care se deteritorializează la rândul ei în lume dacă e capabilă şi dacă poate4.
±±± In ziua în care cartea va înceta să fie vehicolul principal al cunoaşerii, nu-şi va schimba oare literatura înţelesul? S-ar putea să trăim pur şi simplu ultimele zile ale cărţii. Această aventură în plină desfăşurare ar trebui să ne
facă mai atenţi la episoadele trecutului; nu putem să vorbim la nesfârşit de literatură ca şi cum existenţa ei ar avea
ceva de la sine înţeles, ca şi cum raporturile ei cu lumea nu
s-ar fi modificat niciodată. Ne lipseşte de pildă o istorie a
lecturii. O istorie intelectuală, socială şi chiar fizică: dacă
ar fi să-l credem pe Augustin, dascălul său Ambrozie ar fi
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fost întîiul om din Antichitate care ar fi cetit cu ochii, fără
să articuleze textul cu voce tare. Adevărata istorie îi alcătuită din asemenea momente, lipsite de grai5.
±±± Ideea de carte este ideea unei totalităţi, finite sau
infinite, a semnificantului; această totalitate a semnificantului nu poate fi ceea ce este, o totalitate, decât dacă o totalitate a semnificatului îi preexistă, îi supraveghează inscripţia şi semnele, e independentă de ea în idealitatea sa. Ideea
de carte, ce trimite mereu la o totalitate naturală, îi profund
streină sensului scriiturii. Este protecţia teologiei şi logocentrismului împotriva năboirii scriiturii, contra energiei
sale aforistice şi împotriva diferenţei în general. Dacă distingem textul de carte, vom spune că distrugerea cărţii, aşa
cum se anunţă ea azi în toate domeniile, dezgoleşte suprafaţa textului. Această necesară violenţă răspunde unei violenţe ce nu a fost mai puţin necesară6.
±±± Cartea nu a dispărut, să recunoaştem acest lucru.
Trebuie zis totuşi că tot ceea ce în istoria culturii noastre
şi, pe scurt, în istorie nu încetează să destineze scriitura
nu cărţii, ci absenţei de carte, a continuat să anunţe, pregătind-o, zguduirea. Vor mai fi cărţi, încă, şi din păcate frumoase. Dar scriitura murală, acest mod ce nu ţine nici de
inscripţie nici de elocuţie, manifestele distribuite în grabă
pe stradă şi care-s manifestarea grabei străzii, afişele ce
nu au nevoie să fie cetite, dar care sânt acolo ca o sfidare
a oricărei logici, cuvintele de dezordine, strigătele politice
şi buletinele cu zecile precum acest buletin, tot ce deranjează, cheamă, ameninţă şi, în fine, interoghează fără să
aştepte răspuns, fără să se odihnească într-o certitudine,
niciodată nu va fi închis într-o carte ce, şi deschisă, tinde
spre închidere, formă rafinată a represiunii. Manifeste, afişe,
buletine… eficiente ori nu, ele aparţin deciziei de moment.
Apar, dispar. Nu răspund la ceva, dar ruinează totul, sunt
în afara totului. Acţionează, reflectă fragmentar. Nu lasă
urme: semne fără urme. Aidoma rostirii de pe ziduri, ele se
scriu în nesiguranţă, sânt primite sub ameninţare, poartă
în ele însele pericolul, apoi se trec odată cu trecătorul ce
le transmite, le pierde sau le uită7.
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±±± Cartea mereu se va apropia de sf îrşit, nu va înceta
vreodată să dispară oricât s-ar strofoca piraţii internetotici
ori plagianţii de pretuindeni, mai ales politicari, constituţi
au ba în grup infracţional organizat8.
±±± Ştiu eu? Poate ştiţi voi mai bine9.
*
Aici: se încheie antologia provizorie şi debutează glosa
discontinuă.
Aici: relansăm lancinanta întrebare dacă nu a sosit
cumva ora închiderii în grădinile, bibliotecile şi librăriile
Occidentului10. Căci un topos al finişului îl bântuia în secolul trecut chinuindu-l, îl chinuia în veacul scurs bântundu-l.
Reamintiţivă-numai câteva titluri de răsunet global: Declinul Occidentului, Pledoarie pentru o Europă decadentă,
Penisul şi demoralizarea Occidentului, Sfârşitul cărţii şi
începutul scriiturii sau Sf îrşitul istoriei şi ultimul om, dar
şi pe auctorii lor: Spengler, cei doi Aroni, Heidegger, Derrida + Fukuyama, înaintea lor, cu mult îainte, aflându-se
Hegel, magistrul postistorisitorului Alexandre Kojève şi al
lui Raymond Queneau, nobilul scrib al cestuia din urmă,
romancierul Dumnicilor vieţii.
Paradox elementar, inconturnabil şi incocoşabil: spunera
morţii viitoare a cărţii se adăposteşte mereu într-o carte.
Condiţia performativităţii nu e însă atinsă, fiindcă proferarea livrească a sfârşitului pentru to biblion nu realizează
acest sfârşit, îl întârzie numai, nu ştim cât de in?voluntar.
Dar: nu se află loc mai propice contestării cărţii decât
într-o carte, domeniu al autosubminării salvatoare.
Apoi, dacă ne apucă dorul de a interoga, din când în
când, noţiunea matematică de limită, mărime fizică de
care se poate apropia o mărime variabilă, fără s-o atingă
necesarmente, peste ce dăm? Peste observaţia că ea marchează sf îrşitul unei ântinderi. O suită de elemente ce admit
o limită este convergentă. Şi aşa mai… aproape… de noi,
culegătorii de analogii din ştiinţele exacte.
Avînd, prin urmare, ca bornă infinitul postistoriei, cartea mereu se va apropia de sfârşit, nu va înceta vreodată să
se apropie de el, armaghedoniceşte, voiniceşte, interneticeşte, mereu şi mereu, iarăşi şi iarăşi. Dornică dintotdeauna să ajungă la marea întîlnire cu Infinitul, va percepe, vai,
numai foşnetul nomad şi inaudibil al Limitei.
Există Toma Aquinatul şi Suma teologică; există Suma
ateologică şi Georges Bataille: ci mai cu seamă Apologia
pascaliană, Voinţa de putere nietzscheană şi mallarméana
Volonté de Livre, ce arată prin nedesăvârşirea lor, prin
rămânerea lor în stare fragmentară că lumea nu putut să
se resorbă într-o carte, că totalizările de tip hegelian, asemenea totalitarismelor ce le sânt înrudite, dacă nu cumva
chiar subiacente, poartă hramul precarităţii, minate de un
principiu distructiv şi daimonic, infiltrat în inima oricărei
ordini, a oricărui repaos anchilozator.
Antinomia Lumii şi Cărţii = inevitabilă? In orice caz,
fără contradicţia dintre ele se stinge jocul conceptelor, semnelor, referenţilor.
Când raportul dintre dumnealor se estompează şi tinde
spre anulare, cursul evenimentelor se opreşte, piere conştiinţa realităţii, istoria, ba şi postistoria, intră în vacanţă
absolută.
Departe de a hi numai totalizare, însăşi Cartea
mallarméană anunţă sfârşitul interminabil al lui to biblion.
Poemul O aruncare de zar niciodată nu va aboli hazardul
+ parcimonioasele note din sertarele poetului de la Valvins,
editate cândva de Schérer, alcătuiesc minuscule indicii către
acest sens, ţel, terminus. Construită din foi deplasabile, ce
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pot fi citite conform nenumăratelor ordini determinate de
legile permutării, Cartea, vecina în largă măsură cu textul
plural visat de Roland Barthes în S/Z, dar şi cu O sută de
mii de miliarde de poeme ale unui Raymond Queneau, se
modifică prin confruntarea diversităţii părţilor sale, evitînd
aşadar mişcarea lineară, direcţia unică a lecturii netabulare, deschizându-se oscilaţiei interminabile între înţelesuri egal de improbabile, desfăşurîndu-se şi înfăşurîndu-se,
împrăştiindu-se şi adunîndu-se, ţesîndu-se fără încetare în
vreme ce se destramă.
Dacă nu se uită rudenia etimologică dintre text şi ţesut,
o imagină a ei, a cărţii visate de Mallarmé, ar fi pânza Penelopei: fără speranţa reîntoarcerii soţului rătăcitor ori cu un
Odiseu ce-şi amână sine die revenirea iminentă.
Acest soi de carte ar fi un alt nume al neastîmpărului semiotic.
ORATIO LECTORUM AD NOTULAS
Notulae, sanctulae, blandulae,
Hospites comitesque operis
Quae nunc abitis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Date nobis lectoribus peccatoribus
Ludos mentis iocosque multos!
1. Vine şi ea mintenaş (după maintenant), rabdare
numai + tiutiun!
2. Jorge Luis Acevedo: Tlon, Uqbar, Orbis tertius, în
Ficciones, Alianza Editorial, colecţia „El Libro de bolsillo»,
Madrid, la cutare pagină.
3. Iuri Lotman: într-un studiu despre celor două tipuri
de orientare a culturii: nu dezvălui titul său exact ci doar
că a fost învalahizat cândva, în colecţia „Studii», la Editura Univers.
4.Gilles Deleuze & Felix Guattari: Rhizome, Editions
de Minuit, Paris, 1976, p.9.
5. Gerard Genette, Figures, Editions du Seuil, Paris,
anul nu mai sciu care.
6.Jacques Derrida: De la grammatologie, Editions de
Minuit, colecţia „Arguments», Paris, 1967, capitolul despre sfârşitul cărţii şi începutul scriiturii.
7.. Maurice Blanchot: Tracts, affiches, bulletins. Se va
fi ivit într-unul din primele numere ale reviste Gramma,
însa a circulat, anonim şi sub manta, în Mai 1968, pe vremea carnavalului studentin, al cărui aer îl respiră de altfel,
ba încă şi zgomotos.
8. L.L.Meletiev: Politicari plagiatori din toate ţările,
vutu-vă noima-n turul doi!, colecţia „Contemporanii noştri», Editura Nasobem, Băicoi, 2012.
9. Corneliu Zetea Zeteteanu: Florilegiul dubiilor mele
de zile mari, Editura Epoheia, Glodenii Gândului, 2013.
10. O reverenţă pentru romanul lui Bruno de Cessole,
cu tonul şi titlul său înalt cioraniane: L’Heure de la fermeture dans les jardins d’Occident, Editions de la Différence,
Paris, 2008.
CARMEN AUCTORIS GRATULATORIUM
Notulae, sanctulae, blandulae,
Hospites comitesque operis
Quae nunc abitis in loca
Pallidula, rigida, nudula,
Vobis gratias ago:
Lectoribus meis sollertissimis
Ludos mentis iocosque dedistis multos!

Okeanos

Lecturi corosive:
Limita Liiceanu

Prin septembrie 1979, Gabriel Liiceanu i „se plîngea“ lui Constantin Noica de „un blocaj“ (Jurnalul de la Păltiniş, Editura Cartea Românească,
1983); şi-i da acestuia vreo douăzeci de pagini
ce conţineau „o analiză a complexului semantic
per,o justificare a peratologiei ca aură metafizică
a acestui complex“. Îndatoritor, Noica formula
unele obiecţii şi jalona posibilul cuprins al unei
viitoare scrieri: „Invocarea cuvîntului grec a devenit aproape o metodă în sine…“; „…închizi peratologia în antropologic, cînd, de fapt ea poate fi,
lărgită în metafizic şi ontologic“; „peratologia este
ontologie, pentru că acoperă totul, de la mineral,
organic şi pînă la om.“
Cartea lui Gabriel Liiceanu, scrisă tot la Păltiniş, a fost tipărită la Humanitas, în 1994, cu o
nouă ediţie în 1997. Titlul ei, „Despre limită“, pare
un ecou al felului în care vechii greci enunţau,
cu modestie, preocuparea lor constantă pentru
înţelegerea Lumii: „Despre natură“.
Liiceanu structurează un discurs „ambiţios“,
care vorbeşte „de sus“ „despre oameni“ într-o
„carte de filozofi, aproape în înţelesul tradiţional
al cuvântului“. Mai mult, este „o carte fără bibliografie“, în care, exceptînd Anexele, nu există
„nici un nume propriu şi nici un citat“.
Un detaliu ar putea să pară suspect: într-o
notă editorială, G.Liiceanu atrage atenţia că
anume capitole au fost citite, înainte de publicare, unor colegi; de parcă ar fi căpătat, astfel, girul unor autorităţi de necontestat. Să ne
imaginăm că a fost vorba doar de un alt „blocaj“, dezamorsat în felul pomenit.
În „Jurnalul“ său din1983, G.Liiceanu recunoştea „adierile care vin din filozofia“ lui Constantin Noica. Dar se vede cu limpezime că
influenţa lui Noica n-a fost nicidecum o „adiere“,
ci a avut intensitatea şi amplitudinea alizeului.
Şi, urmînd pe C.Noica, Liiceanu succede, implicit, tuturor celor cărora metafizica lui Noica le
e datoare.
În tinereţe, C.Noica voia o Şcoală a sa, dar,
mai tîrziu, s-ar fi mulţumit (şi s-a mulţumit) cu
un rol de „antrenor cultural“; faţă de G.Liiceanu
şi de ceilalţi (cîţiva) asemenea, se socotea „un
simplu îmblînzitor“.
La rîndul lui, G.Liiceanu se închipuie educator. „Libertatea se educă“, afirmă el socratic.
Doar că „educarea libertăţii se desfăşoară în chip
necesar ca scenariu al puterii.“! Aşadar, ceilalţi
(cetăţenii) trebuie să se supună „celui puternic;
în sine“. „Misterul supunerii, în jurul căruia gravitează puterea, nu se poate naşte decît în virtutea recunoaşterii că altcineva (!) te poate conduce şi spori pe drumul libertăţii. Supunerea este
prima formă a libertăţii…“! (E un alt mister faptul că acest postulat n-a avut parte de o examinare atentă!)
Pentru că există şi „popoare leneşe ale istoriei, care au pierdut tradiţia libertăţii şi a educării“, se subînţelege că G. Liiceanu însuşi e predestinat rolului de pedagog al naţiunii, comunitate
care, din păcate, include şi „lichele“. În acest context, conduita „postrevoluţionară“ a educatorului nostru e mai uşor de priceput!
C. Noica identificase „Şase maladii ale spiritului contemporan“ (1978). Liiceanu le adaugă
o colecţie de „maladii de destin“ „(lenea, ratarea,
eşecul etc.)“; aceste beteşuguri sînt pricinuite
„fie de refuzul de a utiliza (libertatea) în direcţia
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creării unui destin, fie de neputinţa de a-l obţine.“ căruia îi era atît de obligat, ca despre o „fundăDar G.L. descoperă şi existenţa unor „maladii ale tură“ a filozofiei.
Cele trei Anexe ale cărţii lui G. Liiceanu sînt
libertăţii“, cea „supremă“ fiind „sclavia voită“!
Important e să priveşti cu luare-aminte în jur… „formele pe rînd abandonate ale discursului desCa şi Noica, G.Liiceanu se poate afla în con- pre limită….“. Deşi par incluse aici cu rostul pretrazicere cu chestiuni evidente; sau cu sine însuşi. cis de a întări argumentaţia şi de a extinde aria
„Aşa cum zborul nu e cu putinţă în afara gravita- referinţelor. Dacă e aşa, ele nu sînt defel „forme
ţiei, libertatea nu are sens decît în condiţiile exis- abandonate“.
tenţei limitei.“ – enunţă ritos autorul, chiar la
În Anexa despre semantismele radicalului
începutul cărţii. Numai că zborul, cînd e vorba PER-, Liiceanu revendică „o sinteză pe care limba
de planarea cu ajutorul aripilor, depinde de aerul greacă nu a făcut-o nicăieri explicit, dar care îşi
atmosferic. Zborul rachetei, deplasarea ei în spa- are acoperirea în sugestia metafizică pe care am
ţiul interstelar sau intergalactic, să zicem, e „în putut-o desprinde…“; „Astfel înţeleasă, peratoafara gravitaţiei“! Iar despre libertate, care, cum logia poate deveni nu numai axa antropologiei
se vede, există totuşi, fie şi între limite, aflăm, în antice, ci axa antropologiei filozofice în general.“
altă parte a scrierii că-i doar „un rol“, o „însce- Să admitem. Dar să admitem şi că citatele din
nare“ „la nivelul unei necesităţi absconse.“ În opera aristotelică, incluse aici, dau sentimenconsecinţă, ar fi o „iluzie credinţa că destinul e tul că Stagiritul spune mai potrivit şi mai adînc
o faptă a libertăţii umane“, pentru că „orice des- despre ce va să însemne limită decît izbîndeşte
tin este menire“. Decurge de aici că bolile „de textul lui G. Liiceanu.
destin“ sînt congenitale! În cazul că ele se supun
În altă Anexă, Gabriel Liiceanu reciteşte,
condiţiilor şi explicaţiilor omeneşte cu putinţă, pentru noi, Geneza. „Creaţia este un vast scenasubiectul acestui soi de „maladii“ se ruinează.
riu peratologic animat de voinţa divină a limiSugestiv este şi jargonul metafizic, mai ales tării.“ Aşadar, Dumnezeu este cel dintîi pera„dacă ne vom gîndi la închiderea ce se deschide tolog, în primă fază geometru, în următoarea
a lui Noica“. Spune G. Liiceanu: „libertatea este modelator. Modelatorul este, implicit, sculpcondiţionarea care mă face să-mi obţin necondi- tor. „Nouă ne scapă esenţa sculpturii atunci cînd
ţionarea: ea este condiţionarea care se exersează o asimilăm artei…“! („Nouă“ nu-l include, fireşte,
ca necondiţionare.“! Şi: „Eul meu a ajuns să-mi pe G. Liiceanu!) „Nu vezi cu adevărat o sculptură
aparţină din clipa în care nu mi-a mai aparţi- decît pipăind-o (!)…“; „nu văzul ci atingerea (!) dă
nut“! Sau: „Sîntem, fără ca propriu-zis să fim“! În corpului o certitudine de existenţă“ (E limpede că
altă ordine: „…ratatul este fiinţa care-şi ratează Astronomia, care ţine de văz şi nu de tactil, nu
esenţa. Esenţa lui este (!) neatingerea esenţei.“! ne poate da nici o „certitudine de existenţă“!)
Numirea metehnei sună cîteodată a laudă: „LeneAşa privind lucrurile, pictura e de rang
şul e paradigma împlinirii fără efort; el reuşeşte (!) secund „pentru că nici ea nu creează decît ilutocmai în măsura în care nu face nimic“!
zia corpului şi a modelării….“, iar „culoarea este
G. Liiceanu îşi imaginează (de data asta doar un accident al formei.“ Urmează că această
cu dreptate;) că „Lui Heidegger i-ar fi plăcut să modalitate de evocare a spaţiului este artă, în
spună: tragedia e spectacolul stării-de-ascundere vreme ce sculptura poate fi asimilată artei numai
a ascunderii însăşi, ieşirea în lumină a obscuri- cînd „esenţialitatea ei este coruptă“! Amicii nu
tăţii ca obscuritate, vizibilitatea invizibilului ca i-au contestat lui G. Liiceanu interpretările.
invizibil“! Un peratolog stăpîneşte fără greş tehUn moment de reflecţie al acestei scrieri
este „prostia ca încremenire în proiect“. „Prostia,
nica… „limbuţiei“!
Dar nu e vorba doar de jocul derutant al în sensul ei major şi grav, este rămînerea necritică
termenilor, de ambiguitatea noţiunilor (limită, în proiectul propriu. Devii prizonierul proiectului…“
tip, tipar, hotar), de poleirea platitudinilor cu
În mod curent, căutarea tenace a adevărului
formulări afectate, pretenţioase (textele des- n-are de ce să fie „încremenire în: proiect“. Exprepre curaj, frică, risc, sancţiune, moralitate, des- sia e cumva, mai aproape de sofistică: un soi de
tin şi alte… „limite“); cuvintele, sintagmele care argument într-o polemică piezişă. Dar, alteori,
ar trebui să lumineze punctele cheie ale discur- ea pare să ilustreze sterilitatea unei direcţii de
gîndire, eşecul previzibil al unui demers îndărătsului sînt simple vorbe goale.
Ce înseamnă, la G. Liiceanu, „libertate gra- nic. Astfel, întrebarea ce se pune pe şleau este
vitaţională“? Citim: „Existenţa lui Dumnezeu se în ce măsură peratologia şi metafizica în genere
impune astfel ca sursă a libertăţii…“ De asta va fi sînt proiecte al căror prizonier este chiar G. Liifiind „gravitaţională“ libertatea, pentru că vine ceanu; şi, mai încolo, în ce evaluare este el dispus
de la Dumnezeu? De asta există un „spaţiu gra- să admită această ipostază. Poate că „blocajul“
vitaţional al libertăţii“? De fapt, G. Liiceanu ne din 1979, mărturisit lui Noica, a fost o anticipare.
În efortul de a despica firul în mai mult de
avertizează: „Această carte este pînă la urmă o
carte despre lucrurile vagi.“!
patru, „Despre limită“ dă impresia de improviPe de altă parte, de ce ar fi fost nevoie de o zaţie, cu (prea) dese alunecări în alte teritorii,
născocire precum „umilitate“, cînd „smerenie“ mai ales în cel al psihologiei. Însă angajamenacoperă satisfăcător sensul invocat? Şi ce cîştigă tul metafizic este la vedere. Din păcate pentru
Limba de la „filoxerat“, de la „ajunge să catastro- Gabriel Liiceanu, metafizica a fost un proiect
feze (!) mulţimi de oameni“ ori de la „în loc să fie intelectual valid numai pînă alaltăieri.
În fotografia de pe copertă, G. Liiceanu, cu
muzealizat (!) ca memento al unei esenţe pierdute“? Doar şi lui G. Liiceanu îi plac formulările mîna la bărbie, priveşte îngîndurat spre un nicăclare, de vreme ce „a tăia în stofa posibilului“ e ieri interior. În spaţiul public, poza lui obişnufolosită de vreo patru-cinci ori.
ită e aceea de ins lipsit de simţul umorului, dar
Ca să închei tema osmozei „paideice“ Noica grav pînă la încrîncenare întru păstorirea Ideilor.
– Liiceanu, mai spun doar despre abilitatea dis- Chestiunea e că acest scriitor, cu partitură inconcipolului de a-l face uitat pe magistru, aşa cum, fundabilă, de ridicată competenţă în domeniile
la rîndul lui, Noica vorbea despre Heidegger, în care s-a instruit, stăruie în cuprinsul discreditat al metafizicii. Ce îl face să-şi înece temele
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într-o vorbărie vidă, semnul neîndoielnic al nau- rul omenirii, constituie pentru părinţii izvorul cartea al cărei scop este înainte de toate, moral:
fragiului intelectual? Presupun că doar voinţa celor mai mari bucurii.
„Ajută-ne, iubite Tată,/ De-a cunoaşte legea Ta,/
de a fi filozof, de asumare a unui statut pe care
În altă referinţă critică, Nicoară Mihali con- Ajută-ne pe toţi, Părinte,/ Că toţi avem povară
îl crede singurul ce poate conferi merit spiritual. sideră că volumul Mariei Bonea ar putea să ilus- grea,/ Ajută-ne să înţelegem/ Că puterea-i mâna
În subsidiar, dorinţa de a cîştiga competiţia cu treze aserţiunea lirică a poetei Ana Blandiana Ta/ Şi fii cu noi în rugăciune,/ Şi dă-ne forţa de-a
arme inaccesibile celorlalţi.
conform căreia ar trebui să ne naştem bătrâni spera.“ (Lucian Gruia)
„Despre limită“ se vrea o carte „ambiţioasă“, şi să devenim, odată cu trecerea timpului, copii
însă „adevărată“. Cum văd eu lucrurile, e mai neprihăniţi.
degrabă una de prisos: limitele despre care poate
Cu aceste observaţii, putem să elaborăm
Există o poezie a cosmosului, aşa cum există
fi vorba se află în altă parte decît în aceste pagini. demersul nostru exegetic.
O aporie luată în seamă de textul lui Gabriel
Maximele, provergele şi textele sofianice, – şi cum a demonstrat cu strălucire Solomon
Liiceanu sună: „Ce e de făcut cînd nu mai e nimic indică faptul că elevii trebuie îndrumaţi spre Marcus – o poezie a geometriei, a matemade făcut?“. Răspuns: scrii o carte despre limită! înţelepciune. Îndemnul liric se traduce astfel: ticii? Judecând după volumele dlui Dumitru
(Dumitru Ignat)
„Să fim alături de copii,/ De toţi copiii lumii,/ Să Găleşanu, da, există o poezie a cosmosului. Totul
învăţăm urcând cu ei,/ Pe scara-nţelepciunii.“ e s-o identifici şi s-o transpui într-un limbaj liric
recognoscibil.
(Nu pot uita…. Copiilor orfani)
Mărturisesc că am rămas puţin şocat când
Accesul la înţelepciune nu-l poate face, în
sensul bun al cuvântului, decât adolescentul vir- am citit primele poeme din „Deplasarea spre
tuos: „Ţine-ţi în frâu voinţa,/ Învinge-te pe tine,/ roşu“ (volum apărut în 2012 la Editura „TraCă răul stă-n adâncul nostru/ De n-am pornit cus Arte“) şi-apoi texte din „Însemnele mateMotto: „Când nu mai suntem copii, am la drum cu bine.“ (Să trecem peste acel ce nu s riei“ (apărute tot la „Tracus Arte“ anul acesta).
murit.“ (Constantin Brâncuşi) epoate, elevilor mei dintotdeauna)
N-am mai întâlnit în peisajul atât de variat al
Omul înţelept şi vituos nu poate fi deplin poeziei româneşti contemporane o asemenea
fără credinţa care-l învaţă să-şi iubească aproa- structură şi desfăşurare lirică. Dumitru Găleşanu,
pele, în primul rând părinţii ocrotitori: „Iar în cu excepţia a puţine pasaje, nu seamănă cu
mirajul dimineţii, în tainicul divin,/ s-adun din nimeni, chiar atunci când părăsind limbajul
ochii tăi măicuţă,/ Un strop din marea ta iubire,/ abstract, îşi pune în valoare, cu o anumită disO picătură de sublim.“ (Ghiocel pentru mama, creţie, propriul eu. Citez din poemul „Hoinăresc în firesc“: „Sub/maldăre de cărţi-/din goliDistinsei doamne, Claudia Vulturescu)
Trei principii călăuzesc lirica şi sistemul edu- ciunea unui vers,/ fragilul meu univers/ se precaţional al Mariei Bonea: înţelepciunea, virtutea firă statornic/ în bătaia de ornic/ omniprezent
şi iubirea. Toate la un loc, precum şi sentimentul neutrino-/ implorând adăpost/ prin/ curbura/
de comuniune cu natura, îşi găsesc împlinirea în cuvântului,/ pe termen nelimitat-/ între albe
poezia care dă titlul volumului: „Copilul-minune petale: braţele tale“. Austerul, recele univers
în suflet îţi rămâne,/ E-ngemănat în ritm alert este astfel identificat cu un spaţiu fecundaşi sobru,/ Pe mii de corzi şi legi adânci, divine;/ bil prin proiecţia interstelară a individualităRe-nvie paradisul copilului hoinar,/ Doresc a ţii poetului. Chiar şi moartea poate fi depăşită
revedea pădurea cu frunziş, cu vrăjitori,/ În care prin această difuzare a fiinţei proprii în marea
ne jucam pierduţi şi fără griji, adeseori./ De cad Fiinţă a cosmosului: „Cândva/ când nu voi mai
Maria Bonea s-a născut în comuna Terebeşti, în nadir, sau urc spre zenit,/ Copilul din suflet fi între vii-/ sufletul meu va înflori/ în albastre
judeţul Satu Mare, dedicându-şi viaţa instrui- m-ajută şi-n vid,/ Când lupta-i pierdută şi grav grădini/ printre roze şi crini,/ fiinţa-ntru fiinţă
rii şi educării elevilor, domeniu în care, în 45 de mă retrag,/ Copilul minune-mi surâde în parg;/ mă va-mplini/ fără amărăciune şi dor/ în inima
ani de activitate pedagogică, a acumulat o vastă Când greu mă mai superi şi grav te mai cert,/ lucrurilor,/ ori-/ cine ştie,/ ar putea răsări/ într-o
experienţă, materializată în lucrarea metodolo- Copilul de-a pururi şopteşte să iert;/ Mă-nso- zi: într-alt fel de-a fi./ pe câmpuri line cu soare şi
gico-ştiinţifică Elemente de instruire programată ţeşte-n lume, înspre răsărit,/ În apusul veşnic, iasomie/ ori, sub deşerturi nesfârşite/ de smoală
în predarea sintaxei limbii române în şcoală nadir sau zenit,/ Mă urmează-n sud, mă sur- şi foc,/ din loc în loc/ fulgurând-/ umbră/ pus(2002). Şi pentru că activitatea didactică nu se prinde-n nord,/ Şi-mi dezleg cu el iţele din nod.“ tie/ fără/ noroc,/ din/ veşnic/ arzând,/ savurând/
între spini/ idolatre lumini/ fiinţă-ntru fiinţă -/
poate face fără dragoste, profesoara a devenit (Copilul-minune, Copiilor Sara şi Cezar Mihali)
Acum ne putem întoarce la spusa lui Brân- alături de zeii andini“.
poetă, publicând până în prezent următoarele
Trebuie spus că toate volumele lui Dumivolume de versuri: Răsunet de baladă (versuri), cuşi din motto-ul cărţii şi care nu se regăseşte
1997; Ecouri peste arc de timp (versuri, ediţie înttre maximele selectate de autoare în cuprin- tru Găleşanu apărute la „Tracus Arte“ (editură
care-şi continuă cu obstinaţie programul de probilingvă, româno-engleză), 2006 şi Universului sul volumului.
Constituie o gravă infirmitate sufletească movare a literaturii române vii) au o viziune, o
Copilului – Minune (Ed. Maria Montessori, Baia
Mare, 2007), pe care-l comentăm în continuare. dacă am uitat copilul din noi, dacă nu ne structură şi o tematică unitare, vizibile aproape
Volumul se constituie într-un fel de manual puteam întoarce la starea curată pe care am în fiecare text. Iată, de pildă, în volumul „Fuga
de educaţie care se adresează atât părinţilor cunoscut-o atunci. Fără să ne amintim de cupi- spre roşu“, chiar în poemul care dă titlul cărţii,
cât şi copiilor, de unde sfaturile, îndemnurile şi lărie nu putem crea o lume mai bună, mai fru- aceeaşi obsesie a trupului de carne care se va
pierde în „mantia spaţiu-timpului“: „Trăind cu
verbele la imperativ. Arhitectura cărţii se defă- moasă şi ai curată.
Prin fiecare poezie, Maria Benea ne dove- nevoia/ unei gândiri libere/ mi-am reprimat/
şoară pe două paliere, unul al maximelor desprinse din gânditorii lumii, al versetelor biblice deşte că nu a uitat acest sentiment sublim (o foamea şi setea/ de tine-/ tu,/ biet-al meu trup/
şi proverbelor populare şi unul al versurilor poezie este dedicată foştilor săi elevi) şi ne sedus de lumine“. Aici s-ar putea remarca adiepropriu-zise. Volumul se deschide şi se închide îndeamnă şi pe noi să contribuim prin educa- rea unui vers blagian: „Numai pe tine te am, trerotund cu invocarea divinităţii. Prefaţatorul Uni- ţia copiilor, la viitorul mai curat al omenirii, azi cătorul meu trup“.
E de remarcat apoi faptul că poezia lui
versului Copilului – Minune, poetul George Vul- când decăderea morală e mai abruptă ca niciDumitru
Găleşanu e şi picto-poezie, în senodată:
„Respectă-ţi,
omule,
viaţa,/
Şi
fii
în
sinea
turescu observă corespondenţa complementară, a poeziilor, ca „planşe ilustrate“ la cugetă- ta umil,/ Că vei urca, desigur, treapta/ Tot învă- sul că autorul îşi tehnoredactează singur paginile, aşezând versurile în diverse forme şi figuri
ţând ca un copil.“ (Omule!)
rile primului palier.
Volumul se prezintă în condiţii grafice exce- sugestive.
Arhimandritul dr. Emanuil Rus Stareţul
Nu mă pot pronunţa asupra calităţii traduMănăstirii Bixad, în cadrul referinţelor critice, lente, ilustraţia coperţii datorându-se lui Romea
relevă faptul că minunea dumnezeiască pe care Comaromi, iar traducere în limba engleză fiind cerii în italiană, fiindcă nu ştiu limba lui Dante.
o reprezintă copilul trebuie înţeleasă în sens realizată de firma „Imperia Star Bzn“ Baia Mare. Dar dacă ar fi să trag o concluzie asupra operei
În chip de concluzie, se cuvine să uităm de poetice de până acum a lui Dumitru Găleşanu,
creştin, acesta, pe lângă faptul că asigură viitotrufie, meditând la Rugăciunea cu care se încheie cum eu însumi sunt pasionat de misterele uni-

„Însemnele materiei“

Maria Bonea –
Paradisul copilăriei
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versului, ale posibilelor civilizaţii de dincolo de
spaţiul cunoaşterii noastre, aş risca o sintagmă:
Dumitru Găleşanu este un Erich von Danniken
al poeziei cosmosului, în sensul revelării ei inedite. (Ioan Groşan)

O carte a devenirii
teatrale în oraşul
lui Eminescu

Este cunoscut faptul că pentru Eminescu teatrul a avut o foarte mare însemnătate, el fiind
toată viaţa sa pasionat şi preocupat de această
artă în cele mai diferite modalităţi, de la ipostaza
de sufleur în trupele tinereţii sale itinerante şi
de actor copil în anii şcolii cernăuţene, la aceea
de dramaturg, îndrăznind să conceapă planul
grandios al unui Dodecameron dramatic, din
păcate, neterminat, la acela de cronicar, teoretician avizat, de pedagog al profesioniştilor scenei
şi chiar al publicului, în orice caz de persoană
implicată profund şi multilateral în resorturile
acestei arte. Se ştie că aceasta l-a fascinat şi l-a
răpit, literalmente, din cursul firesc al existenţei
sale, transformându-l într-un pelerin îndrăgostit de neasemuitul sentiment al sublimului pe
care-l trăia ascuns în cuşca sufleurului în avântatele spectacole ale turneelor triumfale prin
oraşele româneşti avide de teatru în graiul naţional. Mai puţin se ştie însă că acest ataşament
pentru arta scenei era propriu chiar mediului
în care s-a născut şi a crescut căci la Botoşani
s-a jucat teatru în limba română încă din 1838,
deci cu destui ani înainte de naşterea sa.
Acum avem posibilitatea să aflăm despre
apariţia şi devenirea vieţii teatrale în acest oraş
căci nu de multă vreme s-a lansat o carte mai
mult decât importantă pentru viaţa culturală
de aici ce pivotează, de fapt, în jurul axului culturii. Titlul ei este Istoria teatrului la Botoşani iar
autorul este istoricul, cercetătorul şi cunoscătorul profesionist al trecutului botoşănean Ştefan
Cervatiuc. Teatrul este prin excelenţă o realitate
a unui veşnic prezent căci fiecare spectacol se
adresează publicului existent atunci în sală, pe
care îl fascinează, îl impresionează, îl entuziasmează sau îl plictiseşte, dar după ce se termină
stagiunea, recte „durata sa de funcţionare“, el
intră în neantul unui trecut nediferenţiat, fiind
mereu înlocuit cu alte afişe, cu alte vedete ale
altui prezent. Într-un fel, acest destin al spectacolului de teatru se aseamănă cu cel al articolului de presă cotidiană, ce glorifică mereu
ştirile vedetă ale acelei zile care, după trecerea
ei, se usucă precum frunzele toamnei. Aşezate
însă în diacronie, fiecare din straturile acestui
pururi prezent se succed şi devin istoria acelui teatru, capătând structură, coerenţă logică,
cronologică şi sens.
Până acum, din acest panoramic teatral
botoşănean, au apărut primele trei volume, sub
titlul Istoria Teatrului la Botoşani, 1838-1944, primul volum ducând consemnarea până la 1900,
cel de-al doilea până la 1924, iar cel de-al treilea până la acea bornă istorică a anului schimbării erei noastre sociale – 1944. Cel puţin pentru prima parte, ar fi poate potrivit să se vorbească despre o istorie a spectacolului la Botoşani, în primul rând pentru că relatarea nu se
referă numai la teatru propriu-zis, ci şi la operă,
operetă, recitaluri instrumentale şi orice fel de
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reprezentaţii care atrăgeau publicul să devină
spectator şi apoi, pentru că până în 1914 nu a
existat un teatru ca instituţie în Botoşani, ci doar
o serie de săli mai mult sau mai puţin improprii (Sala Petrache Cristea, Popovici, Sala Meseriaşilor ş.a.), în care jucau trupe venite în turneu, aflate deci cel mai adesea, în trecere prin
Botoşani.
Prima intervenţie decisă, de natură a restabili un adevăr ocolit sau denaturant în referirile
de până acum la tradiţia teatrală botoşăneană
este aceea privitoare la aportul directorului şcolar Nicolini, căruia îi revine meritul de-a fi iniţiatorul primului spectacol susţinut la Botoşani.
In carte se demonstrează că acesta l-a invitat
în 1838 pe Costache Caragiali să vină de la Iaşi,
unde nu prea găsise înţelegere şi sprijin, la Botoşani, ca să-i înveţe pe membrii trupei locale de
aici (nota bene!, deja existente!) tainele artei
dramatice spre a putea da reprezentaţii teatrale,
ceea ce s-a şi realizat, aşa că în iarna anilor 19381839 această trupă prezintă aici mai multe spectacole. Abia după succesul repurtat de această
trupă la Botoşani, Caragiali este rechemat la Iaşi
şi cinstit la mare preţ, trezindu-se astfel orgoliul ieşenilor sub imperiul exemplului botoşănean. De aici înainte istoria curge antrenantă şi
plină de informaţii, pierdute în uitarea trecutului şi care au azi darul de a uimi cititorul neavizat sau pe spectatorul de azi al teatrului, acela
care beneficiază mereu doar de veşnicul său
prezent. Aflăm cu crescândă uimire cum pe
scenele improprii ale oraşului nostru au venit
şi au jucat teatru sau au cântat nume de patrimoniu românesc şi universal precum Fany Tardini Vlădicescu (nume atât de cunoscut din
sfera eminescologiei!), Agata Bârsescu, Dimitrie
Popovici Bayreuth, Constantin Nottara, Aristizza Romenescu, Aglae Pruteanu, Petre Liciu,
Ermette Novelli, Al. Bărcănescu, Nicolae Leonard, Compania Davila, Hariclea Darclée, Lucia
Sturdza Bulandra şi Tony Bulandra, Matei Millo,
Marioara Voiculescu, Ion Manolescu, trupa Naţionalului ieşean condusă de Mihail Sadoveanu şi
mulţi alţii. Mai aflăm despre concertul susţinut
în 1912 de către George Enescu ale cărui încasări au fost cedate în întregime în scop de binefacere, concert ce a avut un efect fulminant la
public, drept care un grup de tineri fascinaţi de
măiestria marelui virtuoz, au dus omagiul până

la gestul de a-i deshăma caii de la trăsură spre
a o trage ei înşişi în locul cailor.
Cartea profesorului Cervatiuc are meritul
de-a contribui şi la precizarea unor elemente din
domeniul atât de bătătorit şi cercetat al eminescologiei, ea oferind informaţii în plus despre legătura dintre tânărul (pe atunci) Mihail
Eminovici, fascinat şi el de atmosfera mitizantă
a artei scenice, şi trupele teatrale, de natură a
furniza noi repere cercetătorilor biografiei poetului. Lectura acestor opuri seamănă cu acele
cărţi de basme ilustrate în care, odată deschise
paginile, castelele desenate în ele se înalţă din
suprafaţa plană a paginii şi construiesc o colorată lume tridimensională. Aşa se petrece şi aici
cu toate acele informaţii concrete, adunate din
afişe, din cronici, din istorii ale teatrului, care
capătă dinamică şi relief – căci documentarea
autorului n-a cruţat nici o sursă de natură a-i
completa tabloul acelor vremi trecute, reînviindu-le astfel.
De fapt, ceea ce se impune ca o constantă
a tuturor acestor elemente faptice aflate în desfăşurare este concluzia că la Botoşani a existat din cele mai vechi timpuri un public foarte
avizat, iubitor şi cunoscător de spectacol care
– ne pune la curent autorul – avea deprinderea
şi exerciţiul frecventării artelor spectacolului în
marile centre culturale ale Europei, fiind format
din persoane care re-veneau acasă la Botoşani,
aducând cu ele, pe de o parte, o temeinică iniţiere în alfabetul acestor arte şi, pe de altă parte,
o insaţietate constantă de a consuma în continuare reprezentaţii artistice. În acest fel s-a
constituit un public cu un gust estetic rafinat,
cu mare competenţă în evaluarea şi receptarea spectacolului, capabil de a fi un adevărat
partener al actorilor de pe scenă, de-a reacţiona adesea prin entuziasmul dătător de fericire
pentru artişti, dar nu obedient şi nediferenţiat,
drept care se relatează uneori şi despre sancţionarea unor deficienţe, prin răceala sau absenţa
publicului la unele spectacole. Putem afirma
din cele citite că acel public de care se povesteşte atât de palpitant în paginile acestor cărţi
juca un rol care, în studiile moderne de sociologie culturală, poartă numele de instanţă de
consacrare. Căci, într-adevăr, aflăm cum un şef
de trupă de la Bucureşti, care dorea să verifice
dacă spectacolul său rezistă probei publicului,
este sfătuit de cunoscători să meargă la Botoşani, căci – ne spune autorul cărţii – dacă un
spectacol avea succes aici, pleca mai departe la
Cernăuţi (acel superb oraş românesc european,
adevărată poartă spre lumea bună!) iar de acolo
mai departe, la Viena sau la Paris. Adică, Botoşanii erau, am putea spune, un fel de „turnesol“ al succesului căci dacă un spectacol avea
succes la Botoşani era asigurat şi succesul în
Europa cea mare.
Ca atare, din toate aceste relatări ce ne transportă în vremea de altădată, se desprinde ca
un leitmotiv regretul publicului, al artiştilor, al
cronicarilor, al tuturor localnicilor, exprimat pe
toate tonurile şi în toate împrejurările, de-a nu
avea o sală proprie a sa, unde să se poată reprezenta spectacolele în cele mai bune condiţii. Or,
din această frustrare majoră şi constantă s-a
iscat scânteiea declanşatoare a întrupării clădirii-miracol a teatrului botoşănean. In această
carte se publică statutele Societăţii „Teatrul Eminescu“ şi actul de constituire care poartă data
de 19 aprilie 1912. Aflăm din această carte cum
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iniţiativa a aparţinut unui director de bancă –
un armean – Hariton Haritonovici, care l-a atras
pe fostul primar Dimitrie Ursianu, iar apoi s-au
adunat şi alţii în jurul lor, ca un nucleu, şi împreună au constituit această societate ce a avut un
capital social de 300.000 lei si un număr iniţial
de 68 de acţionari, al cărei scop era construirea
unui teatru la Botoşani. Statutele şi toate actele
publicate în carte arată cum primăria a fost de
la început un partener generos, punând la dispoziţie terenul în mod gratuit, precum şi apa şi
lumina electrică, urmând ca pe parcurs să răscumpere acţiunile până la intrarea teatrului în
proprietatea publică. De aici se derulează rapid
o succesiune de şanse miraculase şi de facilităţi precum întâlnirea cu magnificul arhitect
Grigore Cerchez, cel care a lucrat multă vreme
fără să ceară plată, cu un constructor înţelegător şi, în general, cum toată acţiunea s-a derulat cu repeziciune încât doar după doi ani, în
1914, adică exact cu un secol în urmă! – în mijlocul oraşului Botoşani s-a inaugurat un teatru cu nimic mai prejos decât oricare altul din
Europa, o adevărată bijuterie arhitectonică şi
artistică, frumoasă ca un vals vienez. Aşa cum
scriam în caietul teatral al aniversării din 1988 a
150 de ani de teatru românesc la Botoşani – pe
atunci în calitate de directoare a acestui teatru,
deci de persoană implicată intens într-o porţiune importantă din istoria sa – această carte
confirmă încă o dată că acel teatru a fost construit „din dragostea publicului mai mult decât
din cărămizi“.
Din păcate, exact după 30 de ani, în 1944,
teatrul avea să fie distrus prin bombardamentul războiului al doilea, iar stabilirea duratei de
existenţă de la înfiinţarea societăţii, de 30 de
ani, pe care am observat-o abia la lectura cărţii,
mi-a apărut ca o tulburătoare prevestire a acestui deznodământ. Ştim însă că se va reconstrui
clădirea, chiar dacă poate niciodată la valoarea şi frumuseţea primei construcţii şi că viaţa
teatrală avea să continue neoprită până azi iar
această continuare va trebui să urmeze în volumele următoare.
Referindu-mă la stilul de scriitură al acestui autor lipsit de efuziuni sau metafore, foarte
concret şi exact, cu fraza tăiată ferm la dimensiunile precise ale informaţiei, se constată că, în
mod paradoxal, în loc să genereze doar un simplu proces verbal al faptelor petrecute, acest
stil suscită credibilitatea şi stârneşte curiozitatea cititorului care va descoperi în aceste două
volume o lectură palpitantă şi aducătoare de
informaţii inedite, de negăsit în alte surse. Aşadar prin aceste cărţi fundamentale lansate până
acum s-a fondat instituţia istoriei teatrului la
Botoşani a cărei lansare a constituit, la rândul
ei, un advărat şi important eveniment cultural.
(Lucia Olaru Nenati)

Octavian Liviu
Şovan – Repertoriul
arheologic al
judeţului Botoşani

După câteva lupte duse cu instituţiile locale,
îndrituite să editeze o astfel de lucrare ce radiografiază exhaustiv arealul arheologic al judeţului
Botoşani, Octavian Liviu Şovan, doctor în arhe-
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ologie, care, alături de regretatul Paul Şadurschi,
Rafila Radu este pseudonimul literar al
a cercetat cu atenţie acest domeniu, reuşeşte, cu doamnei Anton Elena, autoarea volumelor
sprijinul AFCN-ului, să editeze anul acesta car- „Viaţa mea cu lună“ – 1997, „Fuga în haiku“ –
tea la care a lucrat o viaţă – Repertoriul arheo- 2003, „Nuntă pe firul ploii“ – 2006, „Scrisori pe
logic al judeţului Botoşani. Cartea, în format A4, frunze“ – 2008:
însumează cinci sute de pagini în care sunt pre„Luceafăr rătăcit/ rămîi, tu n-ai să cazi/
zentate în fişe de specialitate, complete, peste numele meu mic, neînsemnat: RA/ cu rădădouă mii de obiective arheologice existente, în cina prinsă în soare“, „între noi sunt drumul
diverse stadii de descoperire şi conservare, în şi lumina“.
judeţul Botoşani. Pentru argumentarea acesIntrospecţiile metaforice trăiesc nostalgia
tor fişe, cartea include şi un CD cu hărţile aces- statornică a unui suflet îmbrăcat în alb, o feminitor obiective. Astfel, în ansamblul ei, o adevă- tate dominată de nevoia de confesiune converrată enciclopedie în domeniul cercetării arhe- tită în confesiune şi meditaţie a unei „Eve dinologice, cartea este un adevărat ghid de speci- colo de rai“, într-o spovedanie insolită:
alitate, ea putând fi astfel accesată şi în format
„o arşiţă drumul!/ aştrii pelerini/ leagă inima
electronic, în diverse site-uri şi hărţi interactive mea de-a ta/ rotind prin cosmos taine de biograArcGIS Explorer, pe suport mobil. Introducerea fii“; „dacă o fi destinul/ atunci să fie!/ să mă recuautorului este mai mult decât explicativă şi jus- noască cerul din inima ta/ sporindu-i înaltul“.
tifică pe deplin acest repertoriu, cum de altfel şi
Poetă a esenţelor identitare descătuşate,
scurta istorie a acestui proiect, semnată la înce- Rafila Radu este o conştiinţă despre sine, cum
putul cărţii de Bogdan Şandric, analist-arheolog se autodefinea în scrisori pe frunze. Mai recenşi specialist GIS la CIMEC – Institutul de Memo- tele volume cultivă teme şi motive despre tehrie Culturală. Dar iată că şi Vasile Chirica, doc- nică şi limbaj, despre memoria asociativă invotor în istorie, remarcă în Cuvântul înainte efor- luntară de tip postmodern întemeiate pe nuantul depus de arheologul botoşănean:“Scopul, ţele de tratare a unei tematici diverse în plăsmărturisit, al impresionantei munci de teren, muirea caleidoscopică a unui poiesis purtînd
al valorificării ştiinţifice integrale a „Tezauru- pecetea fiinţei plăsmuitoare. „Tempoul poelui“ arheologic al judeţului Botoşani, este con- melor diferă, de regulă, în funcţie de ardoarea
semnat de însuşi autorul lucrării:“Conştient de sentimentului dominant“. În „Altarul de pelin“
o serie de realităţi negative în funcţionarea sis- – 2009 trece parcă prin deşert în realitatea altui
temului de protecţie a patrimoniului arheolo- univers ca Iisus în spaţiul veşniciei din colingic din România, am încercat, în baza experien- dele străvechi „pînă cînd vom înţelege/ în ce
ţei de aproape patru decenii în aplicarea politi- limbă şi-a lăsat mesajul scris“. Altarul este locul
cilor statului în acest domeniu, să contribuim, unei nuntiri de cenuşă dintr-o mitologie a eveîn măsura posibilităţilor, la ameliorarea situa- nimentelor arhetipale sau creştine, evidenţiţiei neconforme cu politicile generoase, enun- ind „sîmburele de sacralitate“ pînă şi în „diaţate doar, în legislaţia în vigoare, dar fără rezul- logul alb al unui crin; aşa începe orice rai“. Din
tatele aşteptate de cei de bună credinţă din recuzita lirică nu poate lipsi termenii imaginasistem de a crea o bază de date de tip reperto- rului cu funcţii esenţiale în aspiraţia de a resariu şi sisteme noi informatice pentru evidenţe craliza un univers pustiit – de naufragii: potirul,
cartografice digitale, pentru a pune la dispozi- spada, şarpele, îngerul şi alţii. Toate sunt mărţie o evidenţă exactă a monumentelor arheo- turia unui crez „sub voalul unei mirese prins în
logice cunoscute, în vederea protejării şi con- cer“: „Eu am iubit, să-mi laşi libertatea/ cu faţa
servării lor în conformitate cu atribuţiile con- spre adevăr eu sunt/ cu tot ce am putut salva“.
ferite de Ord. Guv. Nr. 43/2000 (Cap. IV), auto- Această tentativă de recuperare a unui timp
rităţilor administraţiei publice locale în dome- adamic în enumerarea nominativă a nostalgiei
niul protejării patrimoniului arheologic şi nu în purităţii originare:
ultimul rând de a le oferi cercetătorilor, profe„Poate Ariadna e numele femeii
sorilor de istorie, studenţilor, elevilor şi tuturor
cînd scapă fusul pe jos
celor interesaţi de realităţile arheologice de pe
poate Maria
teritoriul judeţului Botoşani“. Iată, deci, lucrapoate Ana
rea monumentală a unui botoşănean autentic,
e numele femeii
pusă la dispoziţie celor interesaţi, cu eforturi, din
ce singură se naşte
păcate ne-apreciate la adevărata lor măsură de
pe harta veche a lumii“.
cei care sunt puşi să administreze tocmai astŞi în „Katinul furnicilor de culoare roz“ –
fel de activităţi ştiinţifice, care, cu siguranţă, vor 2011 Rafila Radu mizează pe metaforă, pe sensirămâne peste timp. (G.D.)
bilitate, pe imagine“ (Marius Chelaru), păstrînd
în simbolu-i (oglinda, mirele, mireasa, nunta,
zborul etc.) esenţele sinelui poetic în călătoria
spre lume. Izvodeşte nuanţe paradoxale care
amintesc de pictura abstractă, spre a-şi crea
un spaţiu personal de originalitate. Se priveşte,
Ofranda poetului postmodern îşi adună fiinţa parcă, într-un „cristal vechi, străvechi/ ce nu
într-o plasmă nevăzută în care urcă „globula amestecă între ele/ minciuna, mîndria, măremea cea luminoasă/ pînă unde planeta pare ţia, minunea“, relevînd numai ce lasă în urmă:
suflet de copil“. Un ceremonial aparent ciudat „eu pe nişte trepte“: Versul acesta este repetat
ademeneşte spre „un murmur de splendoare“ cu obsesie, polarizînd semnificativ o viziune
abandonat în silabe captive, ca o iniţiere-n taina egocentrică.
unei lacrimi pe chipul unei Eve care îşi plînge
Multe texte se deschid cu notaţii peisagiste
acum singurătatea la „Altarul de pelin“ şi la „Kati- aparent neutre: „la marginea pădurii un copac
nul furnicilor de culoare roz“, cele două cărţi roteşte-n sine umbra“, „bat clopotele asfinţind
recente de poeme cu asocieri şocante.
aerul din jur/ din somn îngerii s-au trezit pe
rînd/ în toamna lungă, răvăşită“.

Singurătatea
rostirii poetice
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Împărţind surplusul de candoare între destin şi o păpădie sau şlefuind cioburi de tristeţe,
„Katinul furnicilor…“ este un carusel dinamic şi
sonor ca o melodie sincopată: „eu, deja, cred şi
simt/ pămîntul învîrte blestemul de pe coarda
viorii/ cînd sus, cînd jos/ cu intuiţie din frînturi,
din amintiri refac“, „gîndul că-mi eşti alături/
cînd vorbele se fac tăcere/ naşte planeta vie/
cu alt chip al universului răpus“.
Pe osia unei roţi cu noroc, aşteptînd sentinţa unui răsărit din Înaltul Vestit, Rafila Radu
şi-a urcat Golgota chemînd în ajutor timpul:
„ai să mă recunoşti,
numele meu mic, neînsemnat
este RA
cu rădăcina prinsă în soare“
Ca un refren la sfîrşit de spectacol, în urma
poemelor coboară lîngă noi tăcerea dintr-un
sanctuar de catedrală“. (Nicolae Colceriu)

SINTEZA, o revistă
pentru inimă şi gândire

Rar sunt cei care în aceste zile se mai încumetă
să investească bani în editarea unei reviste cu
profil cultural sau chiar parţial cultural. Cei care
recurg la o aventură sunt priviţi cu suspiciune
de către confraţi, fiind consideraţi excentrici sau,
în cel mai bun caz, naivi. Iar când investitorul
vine din zona politică atunci apar şi mai multe
semne de întrebare. Iaca, Clujul beneficiază de
un asemenea „aventurier“, în persoana sociologului şi strategului politic, Vasile Dâncu. Domnia Sa s-a încumetat să scoată, în inima Transilvaniei, „o revistă de cultură şi gândire strategică“, intitulată „ Sinteza“. Este ştiut faptul că
Vasile Dâncu, în studenţie, a cochetat cu poezia, a scris un volum de versuri intitulat „vocaţia naivităţii“, pe care nu l-a mai publicat. Se
pare că „vocaţia naivităţii“ i-a rămas amprentată în adâncul fiinţei.
De cum atingi cu privirea revista „Sinteza“ rămâi
sedus de ţinuta ei grafică, are un aer european.
Argumentul semnat de Vasile Dâncu radiografiază societatea noastră contemporană, evidenţiindu-i tarele. Sociologul ne vorbeşte argumentat despre sentimentul lipsei de încredere a
românului în valorile autentice, despre psihozele
colective şi sindromul impostorului ce atinge
întreg spectrul politic românesc. Citind editorialul şi privind cu atenţie spre comportamentul aproapelui tău, eşti tentat să-i dai dreptate
în totalitate sociologului. Într-un capitol aparte
sunt enumerate replicile „Revoluţiei din 89“, cu
efectele lor bulversatorii pe plan social şi politic, având ca efect imediat sensibile schimbări
de mentalitate. Este „chestionat“ şi fostul lider
al studenţilor din 1990,Marian Munteanu, care
a rămas în memoria colectivă ca un apărător al
democraţiei şi-un anticomunist convins. Sunt
radiografiaţi, de către politologul şi cercetătorul la Departamentul de Ştiinţe Politice al UBB
Cluj, George Jiglău, prezumtivii candidaţi pentru fotoliul de la Cotroceni. Sunt exprimate tot
felul de scenarii, deocamdată e prematur a se
vorbi despre un potenţial câştigător. Dacă tot
sunt luate în atenţia sociologilor mişcările de
stradă, o atenţie aparte este dată „Fenomenului Pungeşti“. Fraţii de peste Prut nu sunt ignoraţi. Moldova a revenit în actualitatea Europei
odată cu parafarea Acordului de Asociere cu
Uniunea Europeană, cuvintele premierului Iurie
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Leancă confirmă ambiţiile politicienilor basarabeni privind viitorul ţării. Din revistă nu lipsesc
pagini de divertisment, confesiuni şi reportaje.
Incitante sunt destăinuirile şi prognozele maramureşeanului de excepţie, Vasile Iuga, privind
şansele modernizării României:“ România are o
serie de avantaje competitive pe care ar trebui să
mizeze în pariul modernizării“. Important este
ca politicienii să realizeze importanţa acestor
avantaje şi s-o exploateze la maxim.
Un reportaj profund şi răscolitor este cel
semnat de Ruxandra Hurezean şi care-l are în
prim-plan pe pastorul şi scriitorul saş Eginald
Schlattner. Drept „amintiri pentru viitor“, cu ton
de avertisment, sunt cele privind celebrarea roadelor pământului, mai simplu: „Ziua Recoltei“,
cu adânci rădăcini în tradiţia noastră, dar trecută în ridicol de către propaganda comunistă.
În miezul revistei îşi găseşte locul şi ştiinţa, cu un
articol semnat de Traian Brad intitulat „Microsoft vs Microsoft“. La capitolul „Arte“, Maria
Rus Bojan evidenţiază realismul ambivalent în
pictura lui Cornel Brudaşcu. Poetul maramureşean Ioan Es. Pop semnează o atentă cronică
la romanul „Lunetistul“ al bistriţeanului Marin
Mălaicu- Hondrari. Publicaţia mai este onorată
şi de alte semnături de prestigiu, precum Ioan
Stanomir, profesor universitar la Facultatea de

Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti, cât
şi de Augustin Ioan, tot universitar, la Institutul
de Arhitectură şi Urbanism „Ioan Mincu“ din
Bucureşti. (Lucian Alecsa)

Paşi prin galerii

Continuăm paşii prin galeriile botoşănene şi nu
numai, continuăm călătoria vizuală. Membrii
Societaţii Culturale „Expo-Art“ Botoşani şi-au
expus lucrările realizate chiar de la începutul
anului 2013 participând la expozitia „Balcic –
Artişti fără frontiere“, expozitie organizată la
Silistra si Ruse – Bulgaria si la Bucureşti si Călăraşi – România, în februarie – martie. De asemenea au participat laTârgul Mărtişorului de pe
1 martie 2013, acţiune organizată de C.J.C.P.C.T.
Botoşani pe Pietonalul Unirii.
În perioada 17 martie – 17 aprilie 2013, Marcel Alexa, Aurel Azamfirei, Silviu Babii, Robert
Cobuz, Ionuţ Gafiţeanu, Florin Grosu, Constantin Livadaru, Liviu Şoptelea, George Şpaiuc si
Aida Şuşter – Boţan au fost prezenţi cu lucrări
pe simezele galeriilor „St. Luchian“ Botoşani la
Salonul Anual al Artiştilor Plastici Botoşăneni.
De asemenea, pe 21 aprilie, de zilele oraşuluiBotoşani, membrii S.C.“ Expo – Art“ au fost
prezenţi cu exponate la expoziţia de pe Pieto-
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nalul Unirii în cadrul Târgului Meşterilor Populari ediţia aVIII–a.
Sărbătorile pascale au fost întâmpinate prin
deschiderea, pe 30 aprilie 2013, a celei de a III-a
ediţie a expoziţiei „Dumnezeul Răbdării şi al
Mângâierii“ la „City Gallery“ Suceava. Botoşaniul a fost reprezentat de Doinita Andronic, Florin Grosu şi Liviu Şoptelea. În luna mai, George
Şpaiuc ne-a reprezentat în tabăra de la Sozopol

196

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Liviu Şoptelea a participat la ediţia a IX-a a
taberei de la Păltinoasa – Suceava, alături de creatori din România şi Repubilca Moldova în luna
iulie 2013, iar Florin Grosu tot în această perioadă a participat într-o tabără cu caracter national în judetul Mureş, la Sovata, la Casa Rădiţoiu.
De asemenea, în zilele 2-4 august 2013,
membrii societătii noastre au participat cu
lucrări la expoziţia organizată pe Pietonalul
Unirii cu ocazia Festivalului „Cântecului, Jocului,
Portului Popular si Meşteşugurilor“ ed. a VII-a.
Asociaţia Artiştilor Plastici din Baia-Mare a
organizat în luna august o tabără de creatie la
Seini, în judeţul Maramureş, unde au participat
şi pictorii botoşăneni Silviu Babii, Florin Grosu şi
Liviu Şoptelea, iar George Şpaiuc a participat la
tabăra de pictură de la Albac din judeţul Alba,
urmată în septembrie de tabăra de la Moneasa.
La sfârşitul lunii septembrie am avut o expoziţie personală de grafică colorată la Galeriile de
artă „Şt. Luchian“ Botoşani şi complexul Zimbru din Suceava a găzduit expoziţia personală
de pictură semnată de George Şpaiuc.
Pe data de 5 octombrie 2013, s-a deschis,
la Galeriile de artă „Ştefan Luchian“ din Botoşani, ce-a de-a II-a editie a Salonului Naţional
de Arte Vizuale organizate de S.C. „Expo – Art“
Botoşani. Expoziţia a avut un caracter naţional,
au participat peste 40 de artişti din: Botoşani
– Aurel Azamfirei, Silviu Babii, Valentin Barbălată, Doru Buceag, Victor Foca, Ionuţ Gafiţeanu,
Florin Grosu, Gheorghe Huivan, Anca Larionesei, Constantin Livadaru, regretatul Marius Luca,
Liviu Mihai Olaru, Codrin Pascariu, Mihai Pastramagiu, Ionuţ Sinescu, Liviu Şoptelea, George
Şpaiuc, Ştefania Suceveanu, Constantin Ungureanu; Bucuresti – Elena Nicoleta Albu, Dan
Geleleţu, Alex Hreniuc, Cristiana Maria Purdescu
si Mădălina Izabela Purdescu; Baia Mare – Mihai
Tirică; Constanţa-Gabriela Aramă si Mihaela
Roca; Dorohoi: Aurelian Antal, Doiniţa Andronic si Maria Alexandra Ursache; Iasi – Cosmin
Iaţeşean si Carmen Solomonea; Reghin – Marcel Naste; Tg. Mureş – Klara Balazs, Mihai Frunză,
Vasile Mureşan, Veress Zsuzsa; Turda-Marta
Deleanu şi din Marea Britanie, Andreea şi Robert
Cobuz. O expoziţie de excepţie, care a stârnit
interesul publicului larg, cu o gamă varitată de
teme şi tehnici.
Tot în luna octombrie, George Şpaiuc a
participat la tabăra Kategyan din Ungaria, iar
la tabăra de la Tg. Mureş au participat pe lângă
subsemnatul, Silviu Babii şi Florin Grosu, care a
participat şi la tabăra Borşa şi la Sângeoriu de
Mureş organizata de A.A.P. Mureş la începutul
lunii nov. 2013.
În luna noiembrie George Şpaiuc a fost
prezent în tabăra de pictură de la Belmegyeri
– Ungaria, organizată intr-un vechi castel de
vânătoare.
Nici luna decembrie nu a fost lipsită de
evenimente. S-a deschis la Botoşani, la Galeriile de artă „Şt. Luchian“ Salonul de iarnă organizat de U.A.P., la care au participat si membri
din Bulgaria, el având lucrări şi în expoziţia per- ai S.C. „Expo-Art“: Marcel Alexa, Aurel Azamfirei, Silviu Babii, Florin Grosu, Liviu Şoptelea şi
manentă de la Galeria Top Art din Iaşi.
În perioada iulie – august 2013, Muzeul George Şpaiuc alături de alţi pictori botoşăneni
Judetean Botoşani a organizat expoziţia „Case şi invitaţi din ţară.
De-a lungul intregului an 2013 membrii
de zid, zidiri de suflet“, unde, alături de artişti
prezenţi în cu lucrări în colecţia muzeului, au „Expo-Art“ au avut expoziţii de grup sau persoexpus si membri ai S.C. „Expo – Art“: Marcel nale la galeriile Botoşani Shopping Center si au
Alexa, Silviu Babii, Cornel Dumitriu, Florin Grosu, participat la expoziţii colective din City Gallery
din Botoşani,sau la alte galerii din tara.
Liviu Şoptelea şi George Şpaiuc.
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Şi anul 2014 a debutat cu dreptul în arta
plastică. Personal am participat la concursul
„Eminesciana“ organizat de U.A.P.R Iaşi si la Expoziţia „Roşia Montană“ de la Palatul Şuţu din
Bucureşti. Ne pregătim în continuare pentru
evenimentele organizate de C.J.C.P.C.T. Botoşani şi alte instituţii din ţară şi din Botoşani, chiar
dacă la sfârşitul anului 2013 Societatea Culturala „Expo-Art“ Botosani si-a pierdut atelierul
din Calea Naţională. (Liviu Şoptelea)

Colind de pe(trecerea)
iernii… la Galerile
de Artă „Ştefan
Luchian“ Botoşani

Spaţiu destinat întâlnirii publicului cu ceea ce
înseamnă frumosul exprimat prin arta plastică,
într-o multitudine de tehnici şi de materiale pentru care artiştii optează spre a-şi exprima trăirile şi crezul, Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“
din Botoşani au venit, şi în anotimpul colindelor, în întâmpinarea preferinţelor botoşăneni- decât aceea a unor simple expoziţii, mai ales
lor (şi nu numai) cu o gamă variată de o oferte că în Botoşani a fost organizat, în 1975, primul
Salon Naţional de Artă Naivă al Moldovei, care
expoziţionale.
Ziua de vineri, 29 noiembrie 2013, a adus a numărat mai multe ediţii până în anul 1989,
cu sine, la ora 11,30, vernisajul Salonului Naţi- după care CJCPCT Botoşani a încercat reluarea
onal de Artă Naivă „Gheorghe Sturza“, ediţia I, manifestării prin organizarea Expoziţiei Interjueveniment iniţiat de Centrul Judeţean pentru deţene de Pictură Naivă „Frânturi de vitalitate“
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (august 2008) şi a Expoziţiei Interjudeţene de
Botoşani, având ca parteneri Muzeul Judeţean Pictură Naivă „Instantanee de ancestralitate“
(noiembrie 2009).
Botoşani şi Revista „Galeria naivă“.
S-a mai precizat, de asemenea, că denuDeschidere oficială a Salonului fost făcută
de dr. Aurel Melniciuc, manager al Centrului mirea de „Gheorghe Sturza“, dată Salonului, se
Judeţean de Conservare şi Promovare a Cul- datorează meritelor deosebite ale artistului naiv,
turii Tradiţionale Botoşani, în prezenţa direc- care ne-a impus pe plan european şi a contritorilor de instituţii de cultură botoşănene şi a buit la coagularea acestui gen artistic.
În acest context, muzeografa Ana Florescu,
numeroşi invitaţi.
Dintre cele 69 de lucrări expuse, un număr de la Secţia de Artă şi Etnografie a Muzeului
de 36, lucrate în tehnica ulei pe pânză, au fost Judeţean Botoşani a punctat câteva date biorealizate de către artiştii naivi: Ana Bota (Aiud), grafice legate de activitatea artistică a lui GheAdina Bobu (Brăila), Anastasie Gîrneaţă, Ana orghe Sturza.
În final, redactorul şef al Revistei „Galeria
Grunzu, Calistrat Robu, Costel Iftinchi, Maria
Lupu, Petru Sâncu (Iaşi), Aftinia Vasile (Tulcea), naivă“, dl. Costel Iftinchi, a menţionat că orice
Costică Onuţă (Vaslui), Gheorghe Clit, Emilian manifestare, odată iniţiată, trebuie să beneficiTancău (Bacău), Geta Adam (Timişoara), Maria eze de sprijin pentru a i se asigura continuitatea,
Goşoiu (Constanţa), Mihai Tirica (Baia Mare), indiferent de conjuncturile socio-economice
Mircea Cojocaru (Galaţi), Vasile Filip (Baia Mare), cotidiene şi li s-au oferit diplome artiştilor naivi
Vasile Mocan (Cluj), Viorica Farkas (Reşiţa), iar prezenţi la Botoşani, respectiv: Aftinia Vasile,
celelalte 33 de lucrări – uleiuri pe carton, alcătu- Calistrat Robu, Costel Iftinchi, Costică Onuţă,
ind o expoziţie retrospectivă, reprezintă creaţii Emilian Tancău, Maria Goşoiu şi Petru Sâncu.
Un alt Salon găzduit de Galeriile de Artă
ale artistului naiv botoşănean Gheorghe Sturza
şi fac parte din Colecţia de artă plastică aflată „Ştefan Luchian“ Botoşani, în perioada 14 decembrie 2013 – 13 ianuarie 2014, a fost Salonul de
în patrimoniul Muzeului Judeţean Botoşani.
O parte a artiştilor invitaţi a mai participat Iarnă „Clinchet de colind“, eveniment cultural
la Expoziţiile Interjudeţene de Pictură Naivă, organizat de Uniunea Artiştilor Plastici – Sucurorganizate în anii 2008 si 2009, de către Cen- sala Botoşani, al cărui vernisaj a avut loc sâmtrul Judeţean pentru Conservarea şi Promova- bătă, 14 decembrie, la ora 11,30.
Acest eveniment a adus în Galerii numerosi
rea Culturii Tradiţionale Botoşani.
Referentului etnograf Margareta Mihalache, artişti, atât din Botoşani, cât şi din ţară: Marcel
de la CJCPCT Botoşani, a făcut o sumară pre- Alexa, Aurel Azamfirei, Silviu Babii, Emil Carazentare a lucrărilor, menţionând că: „lucrările nica, Victor Foca, Florin Grosu, Cristian Hartie,
expuse atrag atenţia, fie printr-o complexitate Gheorghe Huivan, Florin Prodan, Liviu Şoptelea,
deloc neglijabilă, fie printr-o simplitate cuceri- George Şpaiuc, Ioan Zaiţ (Botoşani), Mariea Boz,
toare. Ca o notă definitorie, transpare însă opţi- Ofelia Hutul (Iaşi), Carmen-Denisia Călin, Petre
unea preferenţială pentru zugrăvirea aspectelor Chirea, Maria Jarda (Bucureşti), David Croitor
din repertoriul de datini şi obiceiuri de iarnă care (Vatra Dornei), Mihai Takacs (Arad). Fiecare dintre ei are o relaţie specială cu iarna, aceste persoaparţin civilizaţiei noastre tradiţionale“.
A fost menţionată importanţa reluării nalităţi sunt îndrăgostite de anotimpul hibernal,
acestei manifestări, de tip salon, mai amplă care anul acesta întârzie şi îl cheamă cu penso-
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nul, îl cheamă cu creionul, îl cheamă cu sufletul,
întâi la Galerii şi apoi peste tot“, a spus muzeograf Ana Florescu.
Întru memoria poetului Mihai Eminescu,
Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“ au fost gazda
expoziţiei de artă plastică modernă „La-nceput,
pe când…“, care a fost vernisată marţi, 14 ianuarie 2014, la ora 16.30.
Acest eveniment a făcut parte dintr-un proiect artistic conceput şi organizat de Materia
Prima – Movimento d’arte Venetia, Centro Italiano „Leonardo da Vinci“ şi ARCI 216 Gazzera –
Venezia, având ca scop realizarea unei expoziţii temporare, care a fost vernisată – în decurs
de două zile – în patru locaţii diferite: Galeria
de Artă „Ion Irimescu“ din Suceava – marti, 14
ianuarie, la ora 10.00, iar la 16,30 în Galeriile „Ştefan Luchian“ din Botoşani, urmând ca ziua de
miercuri, 15 ianuarie, să fie vernisaje la ora 13.00,
la Ipoteşti (în Sala de expoziţii „Horia Bernea“)
şi la ora 18.00, la Muzeul Literaturii Române –
Galeria „Pod Pogor“ din Iaşi.
Au fost prezentate lucrările a 12 artişti plastici italieni: Guido Baldessari, Carlo Bellemo,
Libera Carrara, Claudio Cavalieri, Giampietro
Cudin, Otello Mamprin, Carlo Marconi, Mariella
Martinelli, Giuliano Negretto, Gabriella Santuari, Rodica Tănăsescu Vanni şi Luciana Zabarella,
dintre care au fost prezenti la vernisaj: Carlo Bellemo, Claudio Cavalieri, Mariella Martineli, Giuliano Negretto, Rodica Tănăsescu Vanni şi Luciana Zabarella, ultimii find plăcut impresionaţi
atât de generozitatea spaţiului expoziţional, cât
şi de imaginea oraşului Botoşani.
Alexandra Iacob, curatorul expozitiei, a spus
în prezentarea sa: „Materia Prima este o mişcare
artistică ce se naşte la începutul anilor ’80 pe
scena culturală veneţiană. Grupul elaborează
forme, gesturi, semne, culori, cuvinte, care depăşesc aspectul biologic al unui început şi sfârşit.
Arta rezultă ca eternitate. Din aceasta mişcare
artistică fac parte artişti italieni, dar şi de alte
naţionalităţi. Artiştii au realizat expoziţii personale şi colective atât în Italia, cât şi la nivel internaţional. Astăzi, grupul Materia Prima expune
pentru prima dată în România, din dorinţa de
a se confrunta cu o cultură nouă.
Naşterea la 1 februarie 1868 a artistului
supranumit „pictorul anemonelor“ şi al cărui
nume îl poartă la Botoşani atât Galeriile de Artă,
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IN MEMORIAM
GAVRIL ISTRATE

cât şi liceul vocaţional, a fost marcată şi în acest rară“, „Feed beack“, „Viaţa Românească“, „Famian în spaţiul Galeriilor „Ştefan Luchian“, în data lia“, „Vatra“, „Euphorion“, „Steaua“, „Hyperion“,
de 31 ianuarie 2014, prin vernisajul expoziţiei „Conta“, „Semne“, „Poesis“, „Luceafărul de dimiConcursul Naţional de Artă Plastică „Omagiu neaţă“, „Porto-franco“, „Ateneu“, „Cafeneaua
Născut la data de 23 februarie 1914, Gavril
Ştefan Luchian“, aflat la cea de-a VII-a ediţie.
Literara“, „Argeş“, „Bucovina Literară“, „Antares“, Istrate – filolog, memorialist şi istoric literar –
În cadrul festivităţii de premiere, la care au Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România,
a debutat în revista „Vatra“ de la Năsăud (1935)
participat zeci de copii şi tineri, în majoritate Uniunea Scriitorilor din R. Moldova şi ARPE,
cu articolul Panait Istrati. În 1937 publică, în
elevi ai Liceului de Artă „Ştefan Luchian“ din organizează, în perioada 14-16 iunie 2014 Con„Buletinul Philippide“, primul studiu cu conBotoşani, dar şi de la alte instituţii de învăţământ cursul Naţional de Poezie şi Interpretare Criţinut lingvistic: Graiul satului Nepos. Gavril
botoşănene, au fost răsplătiţi, prin diplome şi tică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…“,
Istrate a urmat cursurile Facultăţii de Litere
premii, pe categorii de vârstă şi pe secţiuni, cei ediţia a XXXIII-a.
şi
Filosofie a Universităţii „Al. Ioan Cuza“ din
mai talentaţi dintre participanţii la acest conConcursul îşi propune să descopere şi să
curs. Directoarea Liceului de Artă botoşănean, promoveze noi talente poetice şi critice şi se Iaşi,unde i-a avut profesori pe G. Ibrăileanu,
prof. Beatrice Păpădie a menţionat că: „Edi- adresează, astfel, poeţilor şi criticilor literari Octav Botez, G. Călinescu şi Iorgu Iordan. După
ţia de anul acesta se bucură de participarea care nu au debutat în volum şi care nu au obţinerea licenţei în 1938, este profesor la
câteva prestigioase şcoli ieşene (Liceul Naţia 800 de elevi care fac parte din 93 de şcoli depăşit vârsta de 40 de ani.
onal, Seminarul „Veniamin Costache“, Liceul
generale şi licee vocaţionale din 40 de judeţe
Concursul are trei secţiuni:
Militar
şi Liceul „Mihail Kogălniceanu“), ocuale ţării. La acest concurs copii au posibiltiaPOEZIE:
pând concomitent postul de bibliotecar la
tea să-şi demostreze calitatea nativă în dome1) Carte publicată – debut editorial: – Se Institutul de Filologie Română „A. Philippide“.
niul artelor plastice“.
vor trimite 2 (două) exemplare din cartea de În 1945 devine asistent la Catedra de limba
Coordonatotii proiectului au fost profeso- poezie apărută în intervalul 10 mai 2013 – 5
rii Dumitru Agavriloae şi Alexandru Ungureanu, mai 2014. Vor fi acordate 2 premii: a) „Hora- română a Universităţii din Iaşi şi tot atunci
iar juriul a fost condus condus de prof. conf. dr. ţiu Ioan Laşcu“ al Filialei Iaşi a USR şi b) al Uni- începe pregătirea doctoratului, sub conducerea lui Iorgu Iordan, teza, intitulată Limba
Carmen Solomonea şi a selectat lucrările cele unii Scriitorilor din R.
poeziei lui Coşbuc, fiind susţinută în 1949.
mai reprezentative care, de altfel, au putut fi
Moldova.
Numit conferenţiar în toamna aceluiaşi an,
admirate cu această ocazie de către toţi cei pre2) Poezie în manuscris (nepublicată) – Se era ales, totodată, decan al Facultăţii de Filozenţi la eveniment.
va trimite un print (acelaşi volum şi pe un CD logie, responsabilitate pe care o va avea timp
Eleva prof. Adina Cirimpei, de la secţia – un singur exemplar!) în 3 exemplare, care va
Design vestimentar, Diana Cojocariu, partici- cuprinde cel mult 40 de poezii semnate cu un de aproape două decenii. Profesor universipantă în premieră la acest concurs, a câştigat moto. Acelaşi moto va figura şi pe un plic închis tar din 1957, Istrate a condus, de asemenea
marele premiu, pentru o lucrare inspirată de în care vor fi introduse datele concurentului: departamentul de lingvistică al Filialei Iaşi a
un celebrul monument istoric al oraşului, Casa nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, Academiei Române şi a fost secretar al SocieSofian, oraşul Botoşani fiind tema predilectă de e-mail, telefon. Se vor acorda două premiu care tăţii de Ştiinţe Filologice.
Timp de 50 de ani, numele profesorului
inspiraţie a participanţilor De altfel, multe din vor consta în publicarea a câte unui volum de
lucrările expuse, câştigătoare la concursul de poezie de către Editurile Junimea şi „Convorbiri Gavril Istrate a fost prezent în aproape toate
anul acesta, au avut ca temă de inspiraţie mai literare“, cu sprijinul financiar al ARPE. Juriul periodicele noastre literare, de la „laşul literar“ şi „Convorbiri literare“, la „Contemporamult oraşul lui Luchian, decît opera sa.
are latitudinea, în funcţie de valoarea manusÎncepută cu „Clinchet de colind“, iarna Gale- criselor selectate, să propună spre publicare nul“ şi „Luceafărul“, la „România literară“ din
riilor se …pe(trece) cu vernisajul expoziţiei per- şi alte manuscrise, în funcţie de disponibilita- Bucureşti ca şi în „Steaua“ şi „Tribuna“ de la
sonale a tinerei artistice plastice botoşănence tea editurilor prezente în juriu (Editurile Vinea, Cluj, ori în „Telegraful Român“. În îndelungata
activitate a scris şi publicat peste 700 de studii
Carmen Ştefania Suceveanu, vernisaj care va Paralela 45 şi Princeps Edit).
şi articole din domeniul lingvisticii, filologiei
avea loc, sâmbătă, 14 februarie 2014.
Manuscrisele care nu vor primi premiul şi literaturii. Debutul editorial are loc în 1970,
1 martie va aduce cu sine, pe lângă primăunei edituri vor intra în concurs pentru premi- cu lucrarea „Limba română literară. Studii şi
vara calendaristică, expoziţia retrospectivă a
ile revistelor implicate în jurizare, reviste care articole“. Urmează „Originea limbii române litedecanului de vârstă al artiştilor plastici botovor publica grupaje de poezii ale poeţilor pre- rare“ (1981), Studii eminesciene (1987), Tranşăneni, Teodor Valenciuc.
miaţi. Un manuscris, cel mai bun, poate primi silvania în opera lui Sadoveanu (1999), George
Anotimpuri… ierni şi primăveri. Bucurie
premiul undei edituri şi al tuturor celorlalte Coşbuc în ultimii 50 de ani (2001), Studii si
prin artă, în artă, cu artă, pentru artă. Penreviste implicate în concurs. Toţi poeţii selec- portrete –vol. I, II, III, IV, V, (2001, 2002, 2003,
tru toţi. Perpetuă invitaţie la Galeriile „Ştefan
taţi pentru premii vor apărea într-o antologie 2005), Un rapsod de pe Valea Someşului(2003),
Luchian“ Botoşani. Fotografii: www.ebotosani.
editată de instituţia organizatoare.
El n-a murit… E numai dus (2003), Crăciunul
net şi buzz.4botosani.ro (Ana Florescu)
3) Interpretare critică a operei eminesciene: de altădată (2004).
– Se va trimite un eseu de cel mult 15 pagini
Profund cunoscător al graiurilor, mai ales
REGULAMENTUL
în 3 exemplare (în copie şi pe un CD), sem- din zona Transilvaniei şi a Moldovei, Istrate
nat cu un moto. Acelaşi moto va fi scris pe un a pus în evidenţă stratul popular, dar şi inoDE ORGANIZARE
plic închis în care vor fi incluse datele concu- vaţiile semantice individuale din limba unor
ŞI DESFĂŞURARE
rentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa poeţi precum V. Alecsandri, Mihai Eminescu,
poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda premii Al. Macedonski, G. Coşbuc, O. Goga, I. Pillat,
A CONCURSULUI
ale unor reviste literare implicate în organizare. ori prozatori ca I. Creangă, Mihail Sadoveanu,
NAŢIONAL DE POEZIE ŞI
Eseurile premiate vor fi publicare în revistele Liviu Rebreanu, Calistrat Hogaş etc. Studierea
care acordă premiile şi în antologia editată de atentă a textelor i-a permis în acelaşi timp să
INTERPRETARE CRITICĂ
instituţia organizatoare.
corijeze o serie de erori comise în tipărirea lor
A OPEREI EMINESCIENE
Festivitatea de premiere va avea loc la şi, de asemenea, să semnaleze ediţii necunosBotoşani în ziua de 15 iunie 2014.
cute de specialişti (patru, de pildă, în cazul lui
„PORNI LUCEAFĂRUL…“,
Organizatorii asigură concurenţilor chel- Eminescu, două, în acela al lui I. Creangă). De
EDIŢIA A XXXIII-a, 14-16
tuieli de masă şi cazare.
menţionat este şi scoaterea la lumină a priLucrările vor fi trimise, până la data de 10 mei tălmăciri a piesei Hamlet.
IUNIE 2014, BOTOŞANI
mai 2014, pe adresa: CENTRUL JUDEŢEAN PENGavril Istrate s-a stins din viaţă la data de
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi ProTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CUL- 31 ianuarie 2014, cu câteva săptămâni înainmovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, cu spriTURII TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str. Uni- tea împlinirii vârstei de 100 de ani. Prin disjinul Consiliului Judeţean Botoşani, în colaborii, nr. 10, Botoşani. Relaţii la tel. 0231-536322 pariţia lui Gavril Istrate lumea literară suferă
rare cu Editurile Junimea şi „Convorbiri Litesau e-mail: centrul_creatiei_bt@yahoo.com.
o dureroasă pierdere.
rare“ din Iaşi, precum şi cu revistele de culPS. Nu se primesc grupaje pe e-mail!
tură „Convorbiri literare“, „Poezia“, „Dacia Lite-
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