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„Păstrarea identităţii
româneşti în Bucovina
austriacă s-a datorat
în mare parte păstrării
tradiţiilor. Atunci
când li s-au dat cu sila
altele noi, străine lor,
cele din illo tempore,
dobândite firesc milenii
de-a rândul, ele au
rămas cărbuni aprinşi,
mocnind sub cenuşa
noilor poveri, până
când au găsit prilejul să
reaprindă din cărbunii
rămaşi, focul original.
De acest context este
legată rădăcina fiinţei
neamului – satul, căci
„satul e atemporal.
Conştiinţa surdă, [...] de
a fi o lume pentru sine,
a dat satului românesc,
în cursul multelor secole
acea tărie fără pereche
de a boicota istoria,
dacă nu altfel, cel puţin
cu imperturbabila sa
indiferenţă. Felul acesta
de boicot instinctiv
se va ridica împotriva
străinilor într-un fel
unic, dar primejdios de
tenace. Mândria satului
de a se găsi în centrul
lumii şi al unui destin,
ne-a menţinut şi ne-a
salvat ca popor peste
veacurile de nenoroc.“
Valentin Coşereanu
https://biblioteca-digitala.ro
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Gellu DORIAN

A scrie roman de mari dimensiuni

A

Am scris şi am publicat mai multe romane. Nu-mi
place să le număr. Mai toate au dimensiuni ce depăşesc
media. Nu ştiu cîţi cititori s-au dat în vînt după ele. Nici
măcar cîţi critici literari s-au aplecat cu atenţie asupra
lor. Nu m-a interesat nici acest aspect. Evident că m-au
interesat tirajele şi dacă ele au fost epuizate sau au stat în
stocuri, dacă ele au ajuns în biblioteci şi de acolo în mîinile cititorilor. Aş fi ipocrit să spun că nici acest aspect
nu m-a interesat şi nu m-a pus în gardă. La aflarea adevărului – niciodată unul relevant –, nu am fost descurajat. La terminarea unui roman, m-am aflat tot timpul
cu un alt roman în lucru. Nu am abandonat. E o formă
de a mă ţine în viaţă, de a mă şti în lucru, de a nu mă
lăsa ispitit de lene, de fastul unei comodităţi ce ar părea
că l-ar apăra pe scriitor de grafomanie. Marii scriitori
ai lumii au scris mult şi bine!
Recent am citit romanul Baladele usturoiului din
Paradis de Mo Yan. Nu romanul m-a impresionat, ci
apologia pe care laureatul Premiului Nobel o face în
prefaţă „romanului de mari dimensiuni”. Titlul este mai
mult decît relevant: Întru apărarea demnităţii romanului de mari dimensiuni. Din capul locului acest îndemn
m-a provocat. Romanul nu este mai lung decît un altul
al aceluiaşi autor citit cu ceva timp în urmă – Obosit de
viaţă, obosit de moarte. Dar aşa cum am spus, nu despre
romanul în sine amintit voi vorbi aici, ci despre dimensiunea romanului ca structură şi formă artistică apărată cu
o seninătate şi detaşare demne numai de un mare scriitor, aşa cum este Mo Yan. Acesta spune că „Lungimea,
densitatea şi dificultatea reprezintă mărcile romanului.
Totodată ele conferă demnitatea acestui gen literar”. Mo
Yan nu se sfieşte să vorbească despre demnitatea unui
gen literar ca despre demnitatea unei fiinţe, a unui om, a
unei lumi, calitate pusă atît de des la îndoială de-a lungul
timpului. Cum se cîştigă această demnitate? Modul cum
explică romancierul chinez acest lucru este de-a drep-
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tul convingător şi m-a dus cu gîndul la cele spuse recent
de Nicolae Manolescu într-un articol despre propensiunea (deşi nu e nimic firesc într-o astfel de atitudine, ci
mai mult o atitudine artificială, programată) unor critici
literari din noile promoţii spre lectura doar a romanelor
ce nu depăşesc două sute de pagini. Palma pe obrazul
acestora vine acum şi dinspre braţul sigur al scriitorului
chinez care spune, în finalul prefeţei la romanul său, că:
„Romanul de mari dimensiuni nu-şi poate sacrifica demnitatea cuvenită doar pentru a fi pe placul acestei epoci
aflate în căutarea senzaţionalului. Nu poate să-şi scurteze lungimea, să-şi diminueze densitatea şi să-şi micşoreze dificultatea doar de dragul anumitor cititori. Eu
atît de lung îl vreau, atît de dens îl vreau şi atît de dificil îl vreau. Cine doreşte să-l citească e binevenit; cine
nu, e liber să n-o facă. Eu, şi de ar fi să rămîn cu un singur cititor, tot aşa vreau să scriu”. În sprijinul deciziei
sale vin exemplele date succint, amintind două categorii de scriitori: unii care au scris scurt, printre care, pe
lîngă unele nume de scriitori chinezi, îi aminteşte doar
pe Cehov şi Borges, care, spune Mo Yan, „nu sunt scriitori de talia lui Lev Tolstoi, Fiodor Dostoievski, Thomas
Mann, James Joyce, Marcel Proust”. Argumentul ferm al
acestuia este: „În operele lor nu găseşti scenele grandioase din operele măreţe ale celor din urmă”.
Şi aici mă întorc iarăşi la opinia lui Nicolae Manolescu, care a declarat că, în ultima vreme, îi place să
citească roman, că găseşte în acest gen toată satisfacţia şi răsplata timpului rispit astfel, în dulcea zăbavă a
lecturii. Să conteze, oare, în mod special dimensiunea
unui roman în alegerea lecturii acestuia? Pentru scriitori ca Mo Yan, da. Poate şi pentru scriitori ca Mircea
Cărtărescu, care a demonstrat că nu-l sperie, cînd scrie
,dimensiunea romanelor sale (a se vedea Orbitor). Să-i
sperie în schimb pe unii cititori, fie ei şi profesionişti
cum sunt criticii literari, dimensiunea romanului asupra
HYPERION
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căruia se apleacă? Nu cred. Cred, în schimb, că dintotdeauna cititorul care doreşte să citească nu se uită mai
întîi la grosimea cotorului cărţii. Poate nici la autor. Deşi
tendinţa este să vezi mai întîi cine este stăpînul cîinelui şi apoi să te apropii de el. Eu nu m-am lăsat copleşit
de lungimea unui roman, de complexitatea lui, ci mai
curînd am rămas dezamăgit după două-trei ore de lectură a unui roman scris după reţetele de succes, scurt,
subţire la propriu şi la figurat. Asta cînd citesc. Atunci
cînd scriu, aşa cum am spus, nu-mi propun mai întâi un
număr de pagini, cît mai puţine, să fac pe plac unui editor ce-şi pune problema economică pe prim plan sau a
acelei categorii de noi critici literari înfieraţi de Nicolae Manolescu, ci aşez în paginile viitoarei cărţi lumea

pe care doresc să o prezint cititorului cu generozitatea
şi complexitatea vieţii pe care o trăieşte, nu liniar, ci cu
toate conexiunile existenţiale şi identitare cerute de contextul istoric care a determinat-o. Şi cînd închei, număr
paginile, număr semnele şi mă opresc, cu speranţa că voi
găsi editorul care să accepte ceea ce a ieşit. Şi acum Mo
Yan cu apologia demnităţii dimensiunii romanului mi-a
dat curaj şi scriu în speranţa existenţei acelui cititor care
nu se sperie de numărul de pagini. Noul meu roman –
Cartea de la Uppsala – nici nu ştiu cîte pagini va avea în
format carte, dar ştiu că nici într-un caz puţine, în care
densitatea, complexitatea, diversitatea, timpii istorici şi
existenţiali şi-au găsit loc berechet.

Premiile Filialei Iaşi
a Uniunii Scriitorilor din România

Juriul pentru acordarea Premiilor USR – Filiala Iaşi, format din Ioan Holban – preşedinte, Adi Cristi şi Vasile
Spiridon, a analizat cărţile apărute în 2013, depuse pentru Premiile USR Filiala Iaşi, ediţia 2014. Juriul a decis
acordarea următoarelor premii:
POEZIE: Gellu Dorian, Şaizeci de pahare la o masă;
PROZĂ: Adrian Alui Gheorghe, Urma;
TEATRU: Constantin Popa, Salonul nr. 6 Bis;
CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ: Antonio
Patraş, Scriitorul şi umbra sa. Geneza formei în literatura lui E. Lovinescu;
ESEU: Marius Chelaru, Haiku, haiga, haibun –
pagini despre istoria poeziei orientale în România şi
în lume;
MEMORIALISTICĂ: Constantin Simirad, La
taclale cu pixul Toma;
PREMIUL PENTRU TRADUCERI: Olimpia Iacob,
Carolyn Mary Kleefeld – Zori hoinari;
DEBUT POEZIE: Vlad A.Gheorghiu, Fratele mut.
La nord apa e curată;
PREMIUL „CEZAR IVĂNESCU“ PENTRU POEZIE: Angela Furtună, Posthipnotice;
PREMIUL „IONEL TEODOREANU“ PENTRU
PROZĂ: Mihai Batog Bujeniţă, Bântuind prin Paradis;

M

PREMIUL „IRINA MAVRODIN“ PENTRU TRADUCERE: Petruţa Spânu, Alain Corbin – Miasma şi
Mireasma – Simţul mirosului şi imaginarul social în
Franţa Secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea;
PREMIUL „TRAIAN OLTEANU“ PENTRU
DEBUT: Oana Strugaru, Exilul ca mod de existenţă.
Andrei Codrescu în spaţiul textual al dezrădăcinării;
PREMIUL „D. Stăniloae“: Viorica S. Constantinescu, Dicţionarul Popoarelor Biblice;
RESTITUTIO: Eugen Dimitriu, Corespondenţă fălticineană, vol. I şi II.
Comitetul de Conducere al USR Filiala Iaşi a acordat următoarele premii:
PREMIUL OPERA OMNIA: Alexandru Zub;
PREMIUL DE EXCELENŢĂ: Val Panaitescu, Constantin Parascan; Nicolae Panaite;
PREMII SPECIALE: Nicolae Bacalbaşa; Marian
Ruscu.

Festivalul Naţional de Literatură, Cluj-Napoca, 5-7 octombrie 2014

Marele Premiu al Festivalului Naţional
de Literatură, ediţia I, a revenit scriitorului Gabriel Chifu, pentru romanul
Punct şi de la capăt (Polirom, 2014).
Pentru decernarea Marele Premiu
FestLit a deliberat un juriu alcătuit din
Dan Cristea, preşedinte, Gabriel Coşoveanu, Mircea A. Diaconu, Nicolae
Leahu, Mircea Mihăieş, Irina Petraş,
Răzvan Voncu, membri. Ei au avut
de ales dintre cele 20 de nominalizări
făcute de filiale şi anunţate în presă
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la mijlocul lui septembrie: Gabriela
Adameşteanu, Mircea Anghelescu,
Adriana Babeţi, Mircea Bârsilă, Andrei
Bodiu, Ştefan Borbély, Dumitru Brăneanu, Gabriel Chifu, Margareta Curtescu, Titi Damian, Luminiţa Dascălu,
Marian Dopcea, Dinu Grigorescu,
Ioan Holban, Ion Mărgineanu, Viorel Mureşan, O. Nimigean, Roxana
Râbu, Eugen Suciu, George Şovu. Prin
punctări succesive, atent contabilizate,
juriul a stabilit finaliştii: Gabriel Chifu

şi Gabriela Adameşteanu (Anii romantici). Votul final l-a desemnat câştigător pe cel dintâi. Juriul a hotărât ca, la
fiecare ediţie, să se acorde şi Trofeul
Columb (lucrare a sculptorului Mircea Mocanu) pentru perspectivă inedită, înnoitoare. Trofeul primei ediţii
a revenit clujeanului Ştefan Borbély
pentru volumul Civilizaţii de sticlă.
Utopie, distopie, urbanism, Editura
Limes, 2013.
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„Astăzi, noi trebuie să ne descurcăm cum
putem, mai degrabă anonimi în propriile
noastre oraşe, mai binişor cunoscuţi aiurea“

D

GELLU DORIAN ÎN DIALOG CU NICOLAE COANDE

Gellu Dorian: Dragă Nicolae, să nu o luăm chiar cu
începutul într-ale poeziei, în ceea ce te priveşte, ci,
mai curînd, cu ceea ce faci tu acum. Chiar, ce faci
tu acum?
Nicolae Coande: În momentul în care deschid lista
întrebărilor tale sunt încă în vacanţă – este 27
august – şi îmi permit să mă trezesc destul de târziu.
Ştii, lenea la care are dreptul poetul (Eliot dixit!)…
La teatru, vacanţa e mai lungă vara, actorii au jucat
foarte mult în stagiunea precedentă, au dreptul la
„recuperări“, ei revin abia după 15 septembrie în
noua stagiune, aşa că recuperez şi eu în intimitate
ceea ce trebuie să pierd în sezonul destul de lung al
„afacerilor sociale“. Mă culc târziu seara, ziua citesc
şi scriu, am nişte viitoare cărţi pe masă, despre una
ştii precis, abia ce te-am rugat să-mi trimiţi ultima
ta carte. Când nu stau la masă, mă plimb cu băiatul
meu de patru ani şi trei luni, Andrei Mihnea, mai
ales pe seară, şi cântăm împreună „Wheels on the
Bus“, un cântecel despre un autobuz harnic care lui
îi place foarte mult. Uneori, mă consider şi eu un
autobuz harnic, dar sunt momente în care trag pe
dreapta şi constat că bateria s-a descărcat…
G.D.: Eşti secretarul literar, PR-ul, cum să-i spun, Teatrului „Marin Sorescu“ din Craiova. Mai are vreo
decizie la mînă în materie de repertoriu secretarul literar?
N.C.: După felul în care pui întrebarea, îmi dau seama
că ştii răspunsul. Nu, secretarul literar nu are nici
o putere de decizie în acest sens, ea i-a fost luată
cândva, în epoca în care nu eram nici măcar la tea-
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tru. Eu am venit la Teatrul Naţional din Craiova în
anul 2006. Am fost adus de Patrel Berceanu, regretat poet şi fost secretar literar, să facem o revistă
împreună. Mă ştia din scrisul la gazetă şi directorul Mircea Cornişteanu – aşa că am venit „aureolat“ ca scriitor acolo. Ştii, există încă această tradiţie
la teatre, deşi nu este o regulă. La Craiova, în afară
de Patrel Berceanu, au existat mari secretari literari
în secolul trecut, numai dacă-i pomenesc pe Liviu
Rebreanu şi Ion D. Sîrbu. În afară de munca din fişa
postului (caiete de spectacol, afişe, comunicate pentru presă etc.), trebuia să fac cu Patrel şi o revistă
de teatru. TNC, oricât de mare ar fi el, nu mai avusese o revistă de teatru. Doar Ion D. Sîrbu făcuse
cândva un supliment, apărut în câteva numere, prin
anii 60. Însă drama s-a produs neaşteptat: Patrel a
murit (un anevrism) în mai 2006 şi am rămas singur pe acolo. A trebuit să fac revista singur, fără o
pricepere prealabilă, iar munca de secretariat s-o
deprind în funcţie de context şi de ceea ce mi se
cerea. Acum, „SpectActor“, cum am numit revista,
este la numărul 27 (apare trimestrial, de fapt de trei
ori pe an) şi este, alături de revista celor de la Timişoara, singura revistă de continuitate a unui teatru naţional din ţară. Cel puţin, din câte ştiu eu.
Revenind la întrebarea ta, secretarul literar (care
nu e şi PR, să precizăm) nu mai poate propune azi
ceva, nu mai e funcţional nici acel consiliu artistic care dezbătea repertoriul cândva. Cel care face
repertoriul, aproape peste tot în ţară, este directorul şi asta nu se întâmplă de ieri de azi în toate teaHYPERION
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trele din România. Pentru a nu explica eu de ce, voi
reproduce, cu acordul tău, un pasaj dintr-un articol al lui Mircea Morariu, important critic de teatru, pe care l-am publicat chiar în „SpectActor“ şi
care surprinde exact această „decădere“: „… secretarii literari au fost promovaţi la rangul de stilişti.
Sunt persoanele însărcinate dacă nu cu întocmirea,
măcar cu stilizarea rapoartelor anuale ale managerilor. Care rapoarte trebuie să sune bine, ba chiar
niţeluş savant, să conţină niscaiva neologisme şi
multă nouă limbă de lemn că, dacă cumva vreun
consilier judeţean sau municipal, de profesie inginer sau zootehnist, care votează prelungirea mandatului managerului, se uită prin ele să fie impresionat… Nimeni nu îi mai întreabă pe secretarii literari
ce piese au mai citit. Sau dacă au mai citit ceva interesant. Doar dacă au citit cronici. Iar dacă cronicile sunt laudative, tot secretarii literari sunt rugaţi
să le tragă la xerox.“ Textul lui Morariu mai are şi
alte acute care ar trebui discutate, cu unele sunt de
acord, cu altele nu, dar are meritul că a arătat situaţia în nuditatea ei. Secretarul literar e o fantomă
a ceea ce putea fi şi a fost cândva. Nu mă-ntreba
cum făceau împreună repertoriul Liviu Rebreanu
şi Emil Gârleanu, director al TNC, că nu-ţi spun.
G.D.: Ceea ce faci tu acolo, cu „serile de la Tradem“,
tu sau în colaborare cu alţii, sunt altfel de provocări care fac din Craiova un loc atractiv pentru cel
interesat de pulsul vieţii literare? Cum se simte de
acolo, din Bănie, acest puls al vieţii literare? Mai
este el în ritmul consacrat al vremurilor de demult
apuse, cînd, de exemplu, dacă Marin Sorescu făcea
ceva se auzea în toată ţara, sau dacă, la Bucureşti,
Nichita Stănescu făcea o dedicaţie cuiva într-o cîrciumă, se auzea peste tot. Nu simţi că lipseşte acest
mod de emulaţie? Ce s-o fi întîmplat oare?
N.C.: Din 2009 fac la teatru, la sugestia directorului
Cornişteanu (totuşi, colaborăm, după cum vezi!)
„Întâlnirile SpectActor“ şi „Duminici de poezie în
teatru“. Cele două manifestări sunt instituite pe
modelul prezentării de conferinţe, respectiv recitaluri de poezie ţinute de oameni de cultură notorii în
România. Nu este chiar o noutate pentru Craiova,
şi aici Ion D. Sîrbu ne-a premers: a organizat între
anii 1965-1968 o serie de conferinţe cu personalităţi din lumea teatrului, în special, ba chiar a ţinut
şi el prelegeri despre care mi s-a spus că erau excelente. Nu avem o arhivă, în acest sens. „Duminici
de poezie în teatru“ sunt însă o inovaţie. Aşadar,
sunt cel care, alături de director, invită diverse personalităţi să ţină prelegeri pe teme pe care aceştia
le stăpânesc, moderez aceste întâlniri şi incit (uneori fără chef ) la dialog. Până acum au venit peste
40 de persoane, din lumea teatrului, a literaturii, a
sportului, a medicinii, chiar şi o distinsă figură a
Casei Regale – de la Radu Beligan, Ion Caramitru,
Florin Zamfirescu, Solomon Marcus, Dan Grigore,
Emil Constantinescu până la Gabriela Adameşteanu, Ileana Mălăncioiu, Mircea Dinescu, Matei
Vişniec, Cristian Tudor Popescu şi alţii. Cum statutul de „vedetă“ al acestora este incontestabil, mi
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s-a părut că fac un act de justiţie deschizând un
nou proiect la Casa de Cultură „Traian Demetrescu“
a Municipiului Craiova, dedicat scriitorilor activi
care, din diverse motive, nu sunt sau nu-şi asumă
acest statut: „Scriitori la Tradem“. Acum, tu ştii
câte ceva despre poetul simbolist mort tânăr. Niţel
socialist, niţel talentat („talent mic şi feminin“, avea
să noteze Caragiale la moartea lui), a avut norocul să aibă o casă în buricul Craiovei şi mai târziu, pe vremea comuniştilor, a apărut acolo o casă
memorială şi un festival (destul de penibil, din câte
mi-am dat seama). De ceva timp, casa a fost cumpărată de primărie, renovată şi a intrat în circuitul public. Aşa se face că el „pare“ emblema Craiovei, într-un anumit fel. Nu este, te asigur, emblemele sunt Sorescu şi Sîrbu. Unuia i se dedică „Zilele
Marin Sorescu“, celuilalt „Colocviile Ion D. Sîrbu“
(de acestea, de şase ani, mă ocup eu). Îl cunoşteam
pe directorul de atunci, Sandu Stuparu, aşa că i-am
propus o serie de întâlniri cu scriitori care nu sunt
văzuţi de obicei ca vedete, nu sunt invitaţi la televiziuni, deşi uneori îi mai vezi şi acolo. Tu ştii ce
activităţi se desfăşoară de obicei la o casă de cultură de genul acesta. M-am gândit să ridic puţin
nivelul, aşa că au venit aici oameni ca Ioan es. Pop,
Marian Drăghici, Gheorghe Grigurcu, Dan Sociu,
Nichita Danilov, Mircea Bârsilă, Adrian Cioroianu
(el e vedetă!), Radu Aldulescu, Bogdan Ghiu, Claudiu Komartin, Radu Vancu, Daniel Bănulescu, Paul
Vinicius, Ioan Moldovan, Liviu Ioan Stoiciu, Vasile
Baghiu, Adrian Mihalache şi mulţi alţii, îmi pare rău
că spaţiul nu-mi permite să-i numesc pe toţi. Au
venit chiar şi câţiva poeţi străini, aduşi din Bucureşti de Peter Sragher, care-i invita la lecturi în cluburi din Capitală. Scriitorii invitaţi aici vin şi citesc
poezie, proză, eseu, lansează cărţi, discută cu publicul în atmosfera de underground plăcută de la Casă
şi lumea s-a obişnuit cu întâlnirile astea (să vedem
cât mai ţin). Acum, ce spui tu vorbind de notorietatea unor Marin Sorescu sau Nichita Stănescu e
adevărat. Aceşti poeţi şaizecişti, cu adevărat importanţi, au avut şi şansa de a fi propulsaţi (şi chiar
s-au autopropulsat) în epicentrul lumii româneşti
predecembriste. E vorba de un mecanism, politic
în cele din urmă, care le-a permis acestor poeţi şi
scriitori de prim rang să fie semnalizaţi naţional.
În ciuda poeticii lor intime, una foarte diferită de
aspiraţiile naţional-socialismului din perioadă, ei
sunt scriitori „naţionali“, bunuri de patrimoniu, aşa
cum „epoca cerea“. Să nu uităm că ei se întâlneau
sau erau cunoscuţi de Ceauşescu. Mergeau în costum la preşedinte, în delegaţii simandicoase, şi îi
dădeau tovarăşului raportul, fie şi la modul mistificator – aşa, ca Nichita Stănescu, cel care îi promitea Tovarăşului o nouă „Cântare a României“.
Sorescu a fost mai sobru, trebuie să recunoaştem.
Tovarăşul însuşi venea la ei şi le ţinea prelegeri (a
se vedea „Ceauşescu, critic literar“, de Liviu Maliţa).
Le făcea cadou casa de vacanţă de la Neptun şi plătea onorarii grase pentru cărţile lor – care nu erau
totdeauna pe gustul CCES, slavă scrisului liber. Şi
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câte altele. Mai „talentat“ chiar şi decât Nichita
(care n-a prea făcut mare lucru pentru cariera lui,
preocupat de propriu-i demon ruinător), Marin
Sorescu era un poet şi dramaturg recunoscut şi
apreciat în plan internaţional. El a pătruns în selectul club literar al poeţilor de notorietate internaţională (prin intermediul lui Vasko Popa, spun unii),
la mari festivaluri şi reuniuni literare, şi a devenit
chiar un candidat serios al Românei pentru Nobel.
În vreme ce Nichita fugea înapoi la „beţivii lui din
Bucureşti“ (atunci când îl chemau la Londra sau
la Stockholm), după cum spunea Gabriela Melinescu, Marin Sorescu fugea din Bucureşti tot timpul. Ca să glumim puţin, Sorescu răspundea astfel
la titlul propriei lui cărţi „Unde fugim de-acasă?“:
la Stockholm! Sorescu şi Nichita Stănescu, ca mari
scriitori repet, sunt beneficiarii unui sistem care i-a
propulsat şi i-a sprijinit încă de la primele cărţi, iar
mai târziu, măcar unul dintre ei a ştiut să speculeze acest fapt. Dacă această afirmaţie a mea poate
părea supărătoare, rog să se consulte declaraţiile
Ilenei Mălăncioiu în acest sens: după nucleul pur
al generaţiei 60, ceilalţi nu au mai avut acelaşi sprijin de la autorităţi. O spune o poetă care a cunoscut
din interior fenomenul. Sorescu a avut mulţi şi mari
prieteni literari, după cum se poate vedea din jurnalele lui publicate în ultima vreme, ştia să cultive
relaţii. Acesta e un fapt pozitiv, deşi Dumitru Ţepeneag spune că atunci când venea la Paris, Sorescu
nu putea să spună încă două-trei nume de scriitori
români valoroşi. Era egoist, crede prozatorul român
stabilit la Paris. Când venea la Craiova, sosea aureolat: era un scriitor recunoscut internaţional. Când
era întrebat în ultimii ani de viaţă ce poet român
ştie, Allen Ginsberg răspundea: Sorescu. Avea tinerii lui ciraci, din jurul redacţiei „Ramuri“, precum şi
nelipsita gaşcă de veleitari admiratori, ţuţării provinciali, dar şi culturnicii mândri că un oltean al lor
este astfel apreciat. Sigur, a avut şi adversităţi, ele
se ştiu. Era jucat, chiar dacă cu opinteli, la Teatrul
Naţional. A fost şi interzis de Miu Dobrescu acolo.
L-am cunoscut şi eu în câteva rânduri, mi-a dat şi
un premiu, îi mulţumesc şi acum, păcat că a murit
prea curând. După 1990 se rupsese de Craiova, ştii,
scandalul de la „Ramuri“. Mi-a părut rău în timp că
nu mai era acolo, altfel ar fi arătat Craiova cu un om
ca el revenind măcar din când în când, chiar dacă
nu stătea prea mult în oraş. Am şi spus, în diferite
ocazii: cu Sorescu şi Sîrbu trăind după 1989, Craiova ar fi fost altfel receptată în ţară. Astăzi, noi trebuie să ne descurcăm cum putem, mai degrabă anonimi în propriile noastre oraşe, mai binişor cunoscuţi aiurea. Sociologii culturii au, poate, răspunsul,
dar trebuie să-l dăm cândva şi noi.
G.D.: Cum este viaţa literară la Craiova? Vine cineva
din urmă? Cei de dinainte sunt vivace sau resemnaţi?
N.C.: Nu cred că terminasem de răspuns la întrebarea precedentă, mă cam lungisem, aşa că întrebarea asta vine de minune. Viaţa literară craioveană
nu e nici mai bună, nici mai rea decât în alte provin-
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cii. Depinde de unde priveşti, cu ce fel prejudecăţi.
Lucruri bune se întâmplă şi aici, ca şi lucruri mai
puţin bune. Scriitorii cu adevărat buni sunt puţini,
veleitari cu duiumul, mai ales de când s-a auzit că
USR dă pensii. În oraş apar trei reviste de bună condiţie intelectuală şi literară: „Ramuri“, „Mozaicul“,
„Scrisul românesc“. Adaug, fără emfază, şi „SpectActor“, revista de teatru pe care o fac eu. Doar
Iaşiul şi Clujul, pare-se, ne întrec aici, suntem pe
podiumul provinciei, în orice caz. Există o generaţie tânără, poeţi, eseişti, critici literari, mai puţin
prozatori. Cei mai tineri sunt activi la reviste, chiar
dacă nu le conduc ei. Au iniţiative, mai ales pe partea poeticească, fac diverse întâlniri, reuniuni, nu
atâtea câte ar putea recepta oraşul, dar asta e. Unii
sunt deja doctori în literatură, chiar dacă au început ca poeţi. Cum zicea Delmore Schwartz? „Noi,
poeţii, în tinereţea noastră începem cu picioarele
umflate şi sfârşim cu capetele umflate“. Eu îi mai
sâcâi şi le spun că poezia îi va uita, dacă nu sunt
atenţi. Sper să ţină cont de glumele mele „serioase“.
Sunt câţiva poeţi care promit, dar ar cam trebui
să confirme. Cred că sunt prea mult confiscaţi de
furorul social al momentului: stabilitatea unui loc
de muncă şi nevoia de împlinire socială. Ştii tu, un
poet ratează adesea cu nonşalanţă asta. E preţul pe
care îl cere, uneori poezia, dar, dacă poţi fi universitar şi excelent poet – nu-i nici un bai! Cred că un
neajuns al vieţii de la noi, nu doar literare, nu doar
din Craiova, este lipsa de coeziune a breslei, o motivaţie care să-i adune mai des împreună, un proiect
în stare să coaguleze forţele şi interesele scriitorilor. Lipseşte ceea ce un antropolog numea „comunitatea consensuală“, nici nu ştiu dacă a exista vreodată, vocaţia de a trăi cu plăcere o idee comună,
pasiunea pentru un ţel. Lipseşte ştaiful, întrucât în
comunism dispăruse, iar după 1990 nu a fost regăsit. Trebuie reinventat blazonul – uneori simbolurile adună oamenii împreună. Avem un individualism exacerbat şi prea puţine proiecte comune. Tu,
care faci Congresul poeţilor, ştii foarte bine la ce mă
refer. De asta fac ce fac aici şi sper să pun pe roate
un proiect mai mare la care breasla are dreptul: un
festival bun de literatură. Deocamdată, la Craiova,
nu am sorţi de izbândă. Să vedem prin preajmă. Cei
din generaţia optzeci, premergătoare mie, sunt încă
activi. Cel mai proeminent dintre ei ne-a şi părăsit:
Gabriel Chifu s-a dus la Bucureşti unde conduce
Uniunea şi „România literară“, după cum ştii. El este
cel mai de succes exponent literar al zonei, ca să vorbesc în termenii celor care nu au habar de mecanismul intim al literaturii. În oraş trăiesc şi activează
oameni de valoare, dacă nu ar fi decât să-i numesc
în domeniul eseului pe Marius Ghica, Horia Dulvac, Ionel Buşe, Ion Buzera. Ionel Ciupureanu, în
poezie, îţi spune desigur ceva. Problema celor care
scriu aici, dar şi aiurea, este, după cum ştii, receptarea. Publicul este din ce în ce mai străin de ceea
ce se scrie şi publică în alte oraşe decât Bucureştiul. Nu mai avem un public de literatură română
la ora actuală, nu unul consistent. Poate nu era el
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nici înainte, dar pe atunci cartea românească se
vindea. Azi, dacă se vinde una la douăzeci străine.
Sunt oameni, maturi sau tineri, care nu au habar de
cele trei reviste literare din oraş. „SpectActor“ are
avantajul că e cumpărată de oamenii care vin la teatru. Sunt mulţi însă care nu vin la teatru (un sondaj sociologic comandat de TNC a arătat amploarea
dezastrului). Asta e ţara, de ce ar fi Craiova altfel?
Scriitorul nu-şi poate fi şi PR, de aceea se descurcă
greu, rămas cumva în condiţia marginalului care
este cunoscut de rude, prieteni şi un cerc restrâns
de cititori. Ştii prea bine că mulţi îşi spun scriitori,
dar puţini sunt cu adevărat. Şi totuşi, cei care scriu
merită stima concetăţenilor, chiar şi atunci când
mulţi dintre ei par grafomani. Aduc pe lume cărţi.
Ce e mai bine: să fie mai mulţi scriitori şi mai puţini
tinichigii sau invers? La această dilemă „prezidenţială“ încă nu am un răspuns. E clar însă că scriitorul
este marele necunoscut al acestei epoci fade, interesantă doar prin ultima avalanşă de îmbogăţiţi trimişi de DNA în judecată. Lumea noastră de azi se
deculturalizează, dar unii spun că s-a decreştinat
şi că aceasta e problema mare, nu faptul că unii nu
mai citesc şi sunt ahtiaţi după manele. În fond, cred
din ce în ce mai mult că suntem predeterminaţi de
la naştere: să iubim cărţile sau plăcerile vulgare.
Oare se poate şi una şi alta? Ştiu că maniheismul
meu axiologic sună a Ev Mediu, dar măcar atunci
au apărut artişti. Epoca noastră pare fără identitate,
obscură, în drum spre ceva ce nu ştie nici ea. Cine
ştie, poate ne îndreptăm spre o nouă mare Epocă
Orală, în care totul va fi Vorbă, nici urmă de scris.
Harold Bloom spera în revenirea „epocii aristocratice“, dar mă tem că în România despre asta se va
auzi după ce va trece…
G.D.: Merge mînă-n mînă poezia cu alcoolul?
N.C.: Mergea. Acum, trebuie să ne mai bazăm şi pe
poezie.
G.D.: Ce repere alegi, dacă ar fi să alegi, în materie de
poezie la noi?
N.C.: Nu am podiumuri şi favoriţi unici. Poezia e-n
lucrare şi trebuie să vedem finalul. „Viitorul e în
ouă“, a spus dramaturgul. Am, desigur, preferaţii
mei, ca toată lumea, dar nu pot să mă erijez în atoateştiutor – dacă ratez pe cineva? Mai degrabă cred,
aşa cum am spus cândva într-un alt interviu, că, în
epoca asta imună la poezie, „abia mai mulţi poeţi
fac unul“. Şi Nichita Stănescu văzuse asta, când a
fost întrebat care este cel mai mare poet român în
viaţă: „Dinamo Bucureşti, bre!“. Nici o aluzie la Miliţia poeţilor, desigur. Acum, mă răsfăţ, răspunsul lui
Nichita e mult mai frumos decât al meu. Scriu (mai
degrabă transcriu) la o carte despre poeţi şi cărţile
lor, cu spusa lui T.S. Eliot în minte: ne temem că
epoca noastră nu va da şi ea un poet mare şi suntem cumva speriaţi de asta. Să citim cu atenţie şi să
vedem care sunt poeţii buni, asta contează. Aşa fac,
dar nu-i poţi citi pe toţi, nu? Depindem şi de ce mai
spun alţii. În fond, adevărul de acest tip este o continuă negociere. Din ceea ce ştiu eu, aş putea produce o listă a poeţilor care îmi plac şi despre care
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am scris cândva: Virgil Mazilescu, Marius Robescu,
Marin Mincu, Mariana Marin, Vasile Vlad, Cristian Simionescu, Traian T. Coşovei, Ion Mureşan,
Mircea Cărtărescu, Marian Drăghici, Mircea Bârsilă, Viorel Padina, Adrian Alui Gheorghe, Nichita
Danilov, Gellu Dorian, O. Nimigean, Vasile Baghiu,
Ioan es. Pop, Ionel Ciupureanu, Iustin Panţa, Daniel
Bănulescu, Emilian Galaicu Păun, Dan Sociu, Claudiu Komartin, Radu Vancu, Anton Jurebie, Chris
Tanasescu, T. S. Khasis, Constantin Acosmei, Costel Stancu, Robert Şerban. E o selecţie din cronici
scrise de-a lungul anilor, unele destul de recente,
nepublicate în reviste, şi ea ţine de maturarea gustului meu în timp. Poezia bună e ca vinul – şi când
îl priveşti şi când îl bei: te satisface plenar. Sper că
nu am lăsat în urmă prospeţimea receptării, absolut esenţială, indiferent dacă eşti tânăr neofit sau
bătrân versat. Dar simt deja că am nedreptăţit
câţiva alţi poeţi care meritau în mod absolut atenţia mea. Dacă nu sunt aici, e pentru că nu m-am
învrednicit să dau de cărţile lor.
G.D.: Faci cronică literară. Cum alegi cărţile despre
care scrii? Înţeleg că pregăteşti o carte de cronică
literară despre poezie.
N.C.: Vara asta am alternat între această carte şi cea
de eseuri pe tema relaţiei dintre filozofie şi religie.
Între ele – cartea de poezie. Naveta asta „esenţială“
mi-a permis să mă văd şi cumva din exterior, e ca şi
când ai vorbi „în limbi“, un fel de glosolalie de cerneală, dacă am mai fi în epoca stiloului şi a tocului
cu peniţă. Poetul este, în mintea mea, homo sacer
al epocii moderne, excomunicatul, cel autodesemnat să arate şi să provoace diferenţa, dincolo de lege
şi totuşi înăuntrul ei: figura noastră în oglindă, aşa
cum nu avem puterea de a o recunoaşte. Şi, totodată, cel care, cu versul epocal al lui Mazilescu,
are necontenita grijă a „chiriei şi a morţii… aici
sub septentrion“. E un personaj tragic, indiferent
cât de rizibil poate părea ca fiinţă umană unora.
Ca să vorbeşti despre el trebuie să-l citeşti, nu doar
să-l cunoşti în carne şi oase. Majoritatea cărţilor de
poezie îmi vine cu poşta, mi le trimit poeţii, uneori
şi editurile. Când nu găsesc o carte pe care o doresc,
o împrumut de la cei care o au sau le scriu altora
care mă pot ajuta. Cred că aşa fac mulţi dintre noi.
Distribuţia cărţii de poezie în România e nulă, cu
mici excepţii. Nu ştiu ce se poate reglementa în privinţa asta, librăriile nu achiziţionează carte de poezie şi nu pot fi somate s-o facă. Treaba librarilor, dar
iar vor avea surpriza să le cadă copiilor lor Bacovia la Bac… Râdem, noi, râdem, dar poezia îţi cere
socoteală când nu crezi!
G.D.: Ecoul surd pe care-l are orice apariţie a unui nou
poet, a unei noi cărţi de poezie, cui i se datorează?
N.C.: Urechii de cârpă a lumii noastre, dar şi noi facem
parte din ea. Epoca „Silicon Valley“ nu poate fi concurată uşor de poezie, Homer sau Hölderlin de-ai fi.
Şi totuşi, poezia e scrisă pentru oameni, nu pentru
silicoane, fie ele şi inteligente. Dacă umanitatea va
sfârşi prin a fi înlocuită de roboţi, atunci, cu siguranţă, câţiva roboţi „defecţi“ vor scrie o poezie pen-
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tru lumea lor ideală. Şi poezia nu va dispărea, cum
spune e.e.cummings: „de s-ar prăbuşi dorinţele şi
lumea toată un poem va pluti auriu…“
G.D.: Ai avut vreodată bucuria de a întîlni măcar un
singur cititor de poezie care să se arate fascinat de
fenomenul poetic românesc? Sau măcar de vreuna
din cărţile tale?
N.C.: Da, au venit câţiva oameni la mine să ceară cărţi
de poezie, ale mele şi ale altora. Le ofer cu plăcere
întotdeauna. Încă există cititorul ascuns de poezie,
iar când apare la suprafaţă el pare un „alien“. Dacă
ne luăm după ceea ce spune poetul Hans Magnus
Enzensberger, există în orice ţară, indiferent de
epocă, un număr de 1354 de cititori fideli de poezie
(lăsaţi-l pe poet să numere cu umor!) dintre cei care
nu se mulţumesc doar cu poeţii consacraţi, ci caută
noutatea şi experimentul. Mai puţin Rusia, spune
poetul german, care are mai mulţi. Cu toate că se
poate bănui, nu se ştie clar de ce Rusia este excepţia, enigma şi aici. Însă ceea ce mi se pare cumva
ciudat este faptul că poeţii citesc atât de puţin poezie! Am observaţiile mele, ştiu ce spun. La mijloc
poate fi şi faptul că volumele de poezie nu se pot
procura atât de uşor, poate fi şi vina reţelei de librării, tot mai puţin interesată de cartea de poezie, nu
ştiu. Însă, aşa cum observa cândva Cistelecan, dacă
poeţii din România ar cumpăra măcar o parte din
tirajele cărţilor de poezie nou apărute nu ar fi deloc
criză de cititori! Cred că la mijloc e şi un fel de indolenţă, deşi nu mă îndoiesc că unii dintre poeţi răscumpără acest păcat al confraţilor: citesc pe rupte,
asta se vede în lecturile şi referinţele lor, chiar dacă
la un moment dat se citesc intrageneraţionist. Să
fie ăsta păcatul lor.
G.D.: Antologia de autor pe care ai realizat-o din cărţile tale este una care oglindeşte o exigenţă foarte
severă. De regulă poeţilor le este milă să-şi abandoneze textele, din teamă să nu cumva să moară
într-o uitare care oricum pare a fi evidentă. Ce criterii ai aplicat?
N.C.: Nu sunt milos, aşa că m-am „autolapidat“ rapid.
Glumesc, desigur. Cine nu se îndrăgeşte pe sine?
Este prima condiţie, ca să-l putem îndrăgi pe celălalt. Însă în cazul literaturii, mila este contraproductivă. Ca unul care a citit mari poeţi, scriitori de o exigenţă infinită, ceea ce am făcut eu este nimic. Trebuia să las câteva pagini, aia da antologie! Am crezut
de cuviinţă să selectez iniţial poeme din cărţile cu
poeme scurte, pentru că am publicat şi două cărţi cu
poeme mai ample. Acestea, „Fincler“ şi „Folfa“, mi se
păreau că intră în altă zonă a poeziei mele, mai greu
de citit şi de priceput pentru bunul cititor, aşa că am
preferat, alături de alte inedite de aceeaşi carură, să
le strâng în altă antologie. M-am dublu antologat
nu din exces de zel, ci din scrupule argumentate,
cred. Critica de întâmpinare a priceput schema şi
a acceptat departajarea. Însă nu vreau să absolutizez, cred că un bun antologator, altul decât mine, ar
putea opera o selecţie unică din integralitatea cărţilor mele. Dar atunci nu ar mai fi un „taste“ al poeziei
mele, cu formula lui Dan Cristea. Fiecare dintre cele
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două antologii a primit infuzia unor poeme noi, ceea
ce mă arăta în postura de „jucător“, nu de „muzeograf “. De regulă, un poet se antologhează cu ceea
ce a scris şi păstrează poeme noi, dacă are, pentru
alte cărţi. Am vrut să introduc noul în selecţia unor
poeme mai vechi – să văd dacă ţine. Sper că a ţinut.
G.D.: Mai are poezia, pentru tine, vreo atracţie emoţională? Sau ai trecut la profesionalismul care ţine
cont doar de construcţie şi comunicare. Plasează-te
într-un curent poetic nou, într-o promoţie, într-o
paradigmă poetică.
N.C.: Are, altfel nu aş scrie. Însă tu ştii că nu am privilegiat niciodată poezia strict emoţională, cea făcută
din cuvinte călduţe, lirismul acela dulceag care
unora le place atât de mult, sub pretextul că privilegiază „sufleţelul“. Poeţii abonaţi la „ce se dă de sus“
nu mă interesează. Refuz liricoizii relegaţi la „tabietul romanţei şi elegiei.“ Cred în forţa de cogniţie
a poeziei, în ceea ce Ion Barbu numea „rara aventură a unui vers într-adevăr esenţial“, atunci când
eliberată până şi de pretenţia de a gândi, poezia
comunică incomunicabilul. Poezia este „construcţie şi comunicare“, dar şi flamă care se captează în
momentele în care eşti pregătit. Ştii că mexicanii îi
acuzau cândva pe americani că au abătut un uragan care ar fi trecut prin Florida pe teritoriul Mexicului cu ajutorul unei „bare de argint“? Era o explicaţie ştiinţifică, şi totuşi magică! Dacă te numeşti
poet şi nu pregăteşti zilnic „bara de argint“ pentru
a abate tornada în pagina ta, pentru a primi poezia
– ce mai cauţi pe acolo? În ceea ce priveşte plasarea
mea într-o paradigmă anume, aş putea să-ţi răspund
mai bine cu cuvintele lui Leszek Kolakowski (un filozof ), întrebat cândva ceva de genul acesta: „Sunt o
insulă cvadruplă“.
G.D.: Dacă ar fi să alegi, fiind într-un juriu decisiv, la
nivel mare, între Mircea Cărtărescu, Ion Mureşan,
Vasile Vlad, Constantin Abăluţă, Ion Gheorghe,
Aurel Pantea, Gabriel Chifu sau Ioan Moldovan,
Nichita Danilov şi Lucian Vasiliu, pe cine ai alege?
N.C.: E simplu, fiindcă m-ai ajutat şi tu – l-ai introdus în
listă pe Vasile Vlad, perdantul de serviciu al Premiului „Mihai Eminescu“, în fond, un mare poet, autor
al unor cărţi rare în poezia românească: „Pedepsele“,
„Omul fără voie“. „Sărbătorile absenţei“, „Îndreptările Doctorului Faustus sau calea cea mai lungă“. De
la el avem, între altele, acest poem care dăinuie: „Am
umblat cu sufletul încruntat,/ ei bine şi doar sub
căuşul pleoapelor mai puteam// să-mi pricep vocea
pierdută pe gât. Egal pretutindeni/ deodată nu, ei
bine doar florile de cerneală/ ale visului,/ ei bine
doar musculiţele/ dimprejurul tulpinii de bibilică,
ei bine/ doar urletul iscusit din/ umbra timpanelor,/ păreau nişte veşti din care şiroia apa,/ şiroia apa
din bandaje purtându-mă smuls/ doar într-o parte.
Prin fum şi prin/ fum doar se ştia umbra batjocorită în/ fiece noapte. În suflet lampa fila,/ fila. Ochii
decisivi/ îşi pierdeau pleoapele decisive.// Şi să vezi
tevatură aleasă/ în preajma unui greier/ apăsându-şi
labele/ pe pântecuţ.// Păi bobiţica de muştar verde
fusese.// Şi să vezi peştii / către mal înnegriţi/ de
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aşezarea catranului la băşică.// Păi muşcaseră bieţii iar astăzi cînd toţi vor să scape sînt băieţelul speriat
din mal.// Şi să vezi/ scamele dintr-o mână/ păzite că ai lui l-au lăsat singur cu poezia în
de-un gardian.// Păi dacă nu-ţi ajunge saliva/ puter- casă – putere nume şi lacrimi.
nică.// Şi să vezi păpica/ la înălţimea dinţilor/ cum Gînduri şi mîini retezate pe faţa de pămînt.
dispare.// Păi dacă nu-ţi ajunge saliva/ puternică,/ Să priveşti un cuţit cînd crede că
saliva puternică.// Şi să vezi o inimă/ îmbrâncită/ nimeni nu-l vede – uite istoria.
de îndoiturile cotului.// Păi există un simţământ
somptuos/ prin care îţi poţi închipui/ despre durere/
orice.// Şi să vezi morţii îngropaţi/ în picioare.// Păi,
dacă nu mai e loc.// Şi pe stăpânii zorilor de cretă/ Am trăit în vremea mai multor
să-i vezi, lovind cu var bunăvoinţa/ de a trăi. Pe ăştia cenzori şi nu am ştiut. Nici
să-i vezi, pisându-te/ mărunţel, pomenindu-te…// Iisus n-a ştiut poate nu citea jurnalele
Păi asta însufleţire se cheamă!“ (Am umblat cu sufle- epocii. Imagini cu el nu avem
tul încordat). Ca să-ţi răspund cu versul poetului: nu avem nici măcar o carte poştală
„Păi, dacă nu mai e loc…“ Cât despre ceilalţi poeţi dar se spune că era capabil să
amintiţi de tine, aproape toţi îl vor lua cândva, cu liniştească vînturile de pe cerul
siguranţă.
Capelei Sixtine
G.D.: Ce tineri poeţi craioveni te fascinează?
şi a-ndrăznit mai mult decît era
N.C.: A fascina e un verb prea tare. Încă nu a reuşit permis unui neplătitor de taxe.
nici unul asta. Mizez pe Silviu Gongonea, chiar dacă Stai în praf cînd vrei să vorbeşti cu
deocamdată a ajuns la „încălzirea mâinilor“.
oamenii. Lucrează cu ei. Lumea
G.D.: La ce scrii acum? Propune cîteva poeme noi pen- toată e diaspora. Nişte pîine prinde bine oricui.
tru acest număr al revistei.
Am băut un pahar de vin alături de
N.C.: Acum scriu la… trei cărţi. Grafoman, ce vrei. Însă femeile mele – le-am simţit
există material adunat pentru acestea, sper să nu transpiraţia gîndurile întunecate şi inima
îngreţoşez cititorii tăi cu hărnicia mea. Cărţile se voioasă – iar ele nici n-au clipit.
scriu în ani de zile, aşa că am material adunat pen- Şi noi am văzut ultimii zei privind cu milă democraţia.
tru o carte de cronici despre poeţi şi poezie. O alta, Lipsa de speranţă face poezie dar nu una prea bună.
despre „întoarcerea religiosului“, am predat-o deja Putem vorbi şi despre asta dar
la Ed. ALL şi sper să apară la anul, cel puţin aşa am acum aş vrea să te întreb
fost încurajat. Poezia, nu în ultimul rând, e pe „ban- dacă ai gustat din carnea ei vie –
cul“ meu de lucru. Definitivez un volum care se va cît bei un pahar viaţa a şi trecut în fotografii
numi „Nu m-au lăsat să conduc lumea“. Din el îţi voi aerul din jurul buzelor şopteşte încă o vreme
da câteva poeme pentru cititorii tăi aleşi.
nimic din mirosul rămas nu spune că a fost vreodată
temperatura lumii nu se modifică.
Ascultă norii şi unica mare de pe pămînt.
Putem încerca să tăcem cu mîinile îngheţate
în jurul unui pahar cu cenuşă.

Cu mîinile îngheţate

Nu m-au lăsat să
conduc lumea

Nu m-au lăsat să conduc lumea la cinci
ani cînd aveam putere lacrimi
numele îmi era mai mare decît capul
iar astăzi cînd toţi vor să scape mă
agăţ de vechiul meu chip
singur părăsit ca un ied în ceaunul săracului
cum se prinde cu degete mici sfoara
de baloanele pierdute în cer.
Nu lăsa omul la necaz şi Necazul
se joacă pe-afară cu mintea
cum se împarte dracu-n două ca
să rămînă singur cu lumea
un pui de suflet adoarme în drum spre abator –
ai văzut cum se pricep copiii să
refuze tot ce vine după ei
pe lumea asta
să lase neschimbată viața de apoi în
strigătele furioase ale adulților?
Muchii şi colţuri de care trebuie să am
grijă ca-ntr-un calcul dramatic.
Nu m-au lăsat să conduc lumea (cum ai găti un peşte
cu mînă uşoară)
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Să bei zi după zi

Azi la trezire atît de obosit încît o
clipă nu am ştiut exact
unde e centrul lumii – un pahar cu vin roşu pe masă
merită să începi ziua
mi-am dat seama cînd plutea înspre mine că Eminescu
ar fi fost optzecist dac-ar fi avut generaţie
pare atît de singur în viaţă era născut în cincizeci
în moarte-i sîntem toţi alături
dar nu-mi aduc deloc aminte cine
era poetul cu care a stat
el de vorbă în vremea lui
cu cine discuta despre mersul literaturii găşti generaţii
doar nu cu Creangă
cu el povestea bea
nu poţi mînca sarmale
şi să scrii Tat twam asi.
El mort şi noi sîntem cu toţii
sănătoşi. Un pahar cu vin roşu.
Totuşi cu cine discuta el despre canon şi tensiunea
arterială crescută – să bei zi după zi aceeaşi cucută.

Invitatul revistei

Adrian ALUI GHEORGHE

C

Insulele de tragedie
dintr-o mare de ironie
NICOLAE COANDE – „VORBAIAGO“ (EDITURA MĂIASTRA, 2012)

Cu ceva vreme în urmă, cred că era prin anul 2003, ca membru în juriul Uniunii Scriitorilor, m-am „împiedicat“ de cartea de poezie a unui, pentru mine, relativ necunoscut: Nicolae Coande. Îi citisem ceva versuri pe ici, colo, îmi plăceau
textele care aveau „un ceva“ plin de o energie pozitivă, dar nu
aveam o părere care să mă facă să transpir de emoţie. Volumul de debut, „În margine“, avea încrîncenare, avea onestitate, dar nu îmi rămăsese în conştiinţă. Cartea de atunci, a
doua a poetului din Craiova, „Fundătura Homer“, era pusă
în competiţie faţă în faţă cu nume grele ale momentului, pe
care nu le mai pomenesc acum, ca să nu stîrnesc pasiuni şi
revanşe inutile. Între momentul nominalizărilor şi momentul
votului final, decisiv, am citit cu toată credinţa cărţile rămase
în competiţie, lucru realizat după o severă triere. Nimeni nu
era de lepădat, cărţile toate din competiţie completau opere
şi biografii literare, evident, numai că eu mă decisesem să
votez cartea poetului de la Craiova, care era abia la a doua
apariţie editorială. Argumentul nu era în mintea mea, argumentul era în carte. Votul final a fost unul strîns, îmi amintesc, numai că au contat atunci opţiunile cîtorva membri ai
juriului care veneau de prin provinciile literare şi care „au
făcut diferenţa“ faţă de listele prestabilite de unii, de alţii, de
conformismul care dictează subconştientului să voteze pe
cei care au mai fost votaţi şi altă dată. De ce spun toate acestea? Pentru că am în faţă o antologie de poezie semnată de
Nicolae Coande, „VorbaIago“ (Editura Măiastra, Târgu Jiu,
2012) în care regăsesc o parte din poemele care au fost argumentul meu la acea vreme. Citindu-le azi sînt convins că aş
mai vota încă o dată cu poetul din Craiova, dacă soarta m-ar
pune în situaţia de atunci. Ascultaţi numai: „nici lumea nu
mai e cum a fost s-a micşorat parcă/ sub ţeastă s-a făcut atî-
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tica. atîtica s-au făcut şi prietenii/ deşi mai graşi par/ carnea
chiar parcă n-ar fi a lor parcă s-ar ţine scai de ei/ au o umbră
de zgîrci şi tare mi-ar plăcea să le sperii/ umbra asta de piftie care ameninţă lumea mea./ mă oboseşte atîta sînge vesel
şi atîta larmă de graşi/ e ceva în neregulă pe aici şi oamenii
sînt în neregulă./ de obicei nu mă vaiet. am gura cusută/ de
vorbele lor. mi-e silă să îngîn melopeea naşterii/ litania morţii/ ce ştiu ăştia ce este simplitatea?/ lumea mea e un pom de
carne sub care visez/ că mă întind şi urlu.“ (Lumea mea e un
pom de carne, p. 44). Sau în altă parte: „respir cu plămînii
altei lumi între zidurile astea vechi/ sînt ameţit şi greu nu mă
mai pot ridica uşúre/ la căderea serii – iată vaca asta străluceşte/ de la o vreme singură pe cer/ cîndva am să mă îngrop
de viu în pămînt. voi lăsa/ doar o mînă afară pentru vechii
trecători ai/ fundăturii homer (uliţa-ngustă sub care trăiesc)/
voi indica sensul şi direcţia de mers/ cu policarul dreptei crescut monstruos şi zdrobit/ de apăsarea hulei care vine/ va fi
o zi apoi va fi o noapte va fi scîrba asta/ de lumină. respir cu
o icoană în minte/ sînt secera întristării – omul mare plînge
în somn.“ (Fundătura homer, p. 46)
Poezia lui Nicolae Coande e viscerală, cuvîntul se răsuceşte în carne atît de încet, de parcă ar exista între carne şi
cuvînt o înţelegere secretă: „cît dorm cîinii păzesc oraşul
toţi au ieşit din/ micul lor univers şi-acum visează ca sînt
din nou oameni/ dacă oamenii vor să fie mici javre n-au
decît. nimeni nu ştie/ că a început azi. gala gala gala în creierul meu doarme boala/ nu strălucesc ca să nu fiu umilit
mai tîrziu. dorm nu am inimă/ îmi tai un drum prin pădurea de simboluri atent cînd merg pe jos/ sînt un bărbat frumos/ născut în ’62 la Ierusalim după Cristos/ sînt un filozof
de cafenea/ non-gîndirea este arta mea/ stă în puterea mea
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să mă ridic/ să sparg vasul/ să-mi schimb vocea/ eu sînt acel
animal splendid care-şi taie capul îl aruncă/ în mare la peştii cei mari care i se-nchină şi-l sărută pe gură/ e frig în cap
aprind focul./ e ca şi cînd aş sparge gheaţă-ntr-o femeie/ şi
aş îmbrăţişa tot sîngele. am un rest de muzică în ceafă.“ (Un
rest de muzică în ceafă, p. 48)
Poemele din volumul „Vânt, tutun şi alcool“ (2008) sînt
mici scenarii, proiecţii ale sinelui într-o lume vulnerantă
(“omnes vulnerant ultima necat“/ toate rănesc, ultima ucide):
„Anul ăsta iluzia că sînt în viaţă/ e mai groasă decît praful/
de pe geamul din bucătărie/ intru şi ies ca un gîndac din pantof/ laptele doarme în carne/ umbra mă tîrăşte afară/ ceva
oriental îmi străbate şira spinării/ sfoara îmi iese din cap/
şi vibrează o clipă./ Înghit cîrligul ăsta cu nepăsare“ (Sfoara,
p 64). Cred că nici Daniil Harms nu ar spune mai bine ceva
despre rizibilitatea fiinţei care se mişcă printr-un ocean de
stele, se măsoară cu acesta, dar nu este capabilă să înţeleagă
nici măcar rostul unui fir de păr în aglomeraţia aceasta de
subînţelesuri: „Într-o seară atît de îngîndurat fui/ vînt tutun
şi alcool se anunţa la meteo/ că i-am spus cîinelui care se
uita stăruitor/ la mine/ îmi pare rău bătrîne n-am/ nici un
ban/ o muscă se plimba decentă pe tavan/ mobila în bucătărie căsca plictisită/ a continuat să dea din coadă/ ca şi
cînd nu m-ar fi auzit/ dar mi s-a părut că m-a privit/ cu un
anumit înţeles“ (Vînt tutun şi alcool, p. 69). De reţinut oltenescul fui, marcă identitară strecurată în tablou, aşa cum un
pictor îşi strecoară pe pînză ceva din obsesiile sale domestice. Iar aparenţa domestică este şi ea, pînă la urmă, surmontată de o imaginaţie care a abolit orice abur de normalitate:
„Citesc Anaïs Nin printre ţigani. La capătul/ străzii/ Ipoteşti se vede marea/ azi nu m-a întrebat nimic inima/ nici
un sentiment cenzurat/ am udat florile cu măsură/ iar cactuşilor le-am făcut cu ochiul./ Ceva îmi latră în cap dinspre
coadă/ stau singur şi zîmbesc aidoma unui critic de treabă/
care a ieşit nevătămat/ din grajdurile literaturii“ (Un critic
de treabă, p. 70).
Nicolae Coande, ca orice poet serios, în dialog cu poeticile vremii, se reinventează de la carte la carte, de la etapă
la etapă. Poemele din volumul „Femeia despre care scriu“
(2010) sînt ample ecorşeuri ale realităţii/ irealităţii dispuse pe
spaţiul alb din imensitatea hîrtiei. Celuloza sîngeră în timp
ce poetul încearcă ipostaze narcisiste (antinarcisiste, spunea Gheorghe Grigurcu, care e cam acelaşi lucru!) în situaţii
limită: „Sîngele dintr-o sticlă oricît de vechi poţi să-l bei/ pentru mine?/ Aveam şapte ani cînd te-am văzut prima oară,/
primăvara striga la mine cu limba scaiete,/ mama strîngea praful din valea olteţului,/ cercuri sînt iubitele mele din
zăvoi,/ rouă pentru orbul de-atunci,/ te-am iubit despărţit
de lumină,/ am ars pluta unde pescuiam liniştea,/ o binefacere a vieţii de azi,/ te recunosc bărbaţii din tine,/ mai sănătos şi mai bolnav ca oricînd/ într-un spital cît un cimitir de
cuvinte/ zi de zi îngrop cîte unul,/ lumina lor străluceşte sub
pămîntul unde/ răsari primăvara în pivniţa casei.“ (Limba
scaiete, p. 84).
Uneori poezia lui Nicolae Coande e ca un reflex al unui
postulat al lui Epictet, care spunea odinioară că dacă îmi daţi
un lucru, un fapt sau o stare eu le voi transforma în bine sau
în suportabil. Sub condeiul lui Coande realitatea scapă de
sub control chiar şi sinucigaşului care rămîne uluit în faţa
metamorfozelor de moment. „Muza contrastelor“, vorba lui
Jankélévitch, e suverană: „Lumina secretă din privirea ta în
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dimineţi încercănate/ de cafea –/ soarele strănută ca o pisică
salvată din trompeta/ pierdută de îngerul chefliu în mijlocul
maidanului/ circul fumegă vesel în aplauzele pinguinilor dresaţi./ Se mai văd lăbuţe în aer,/ doi delfini pe trotuar printre
pietoni eleganţi,/ o nimfă ascunsă sub covor,/ sufleţelul uitat
într-o băltoacă/ şi asfinţitul cum roşeşte ca o fată care şi-a
uitat/ degetul mic în buzunarul primului iubit./ Printre grămăjoare de cenuşă frumos aliniate/ un băiat fără piele scrie
pe zid o rugăciune auzită/ din gura fără dinţi a lumii,/ de pe
coperta noii evanghelii un bancher ostenit/ scoate cu lopeţica
din seif/ nisip pentru copiii care trebuie ajutaţi să cadă/ cât
mai lin în cruda realitate./ Lumina secretă din privirea ta –
un oraş/ cu genunchii juliţi.“ (Un oraş cu genunchii juliţi, p. 95)
În ultimile poeme, cele care sînt adunate în carte ca inedite, o privire cinică încearcă să treacă dincolo de învelişul
superficial al realităţii. Şi chiar reuşeşte să treacă: „Află că
morţii nu vorbesc cu nimeni, nici între ei măcar,/ nu se-nţeleg
prin semne şi nu cerşesc iubire, nu-şi scriu bilete/ în care lasă
urme pentru cei ce ştiu să vadă –/ nu e hîrtie pe lume să le
poată ţine scrisul, doar poveşti/ şoptite de caierul bătrînelor/
în gulagurile africane unde maimuţa cu măciucă roşie/ e la
putere – vecinul ei slab e omul trăitor în ţarcuri părăsite/ de
marile furnici, la ultimul incest al tatălui lor senil./ Stafia
unui porc cu rîtul negru duce-n spinare răsuflarea/ celei mai
calde femei la corturile unde inima-i bătea în gîtul/ vechilor vulcani. Sîntem cenuşa lor tăcută./ Hamacul lunii dintre sînii ei m-a cîntărit cândva o noapte,/ lăncii de catifea
pe care inima le-ndură cu credinţă,/ sub groaza cât un cap
de bivol ochi vechi de mii de ani/ mi-au spus ceva, dar am
trăit./ Irişii ei sînt varul cu care maimuţa roşie aruncă peste
gropile/ unde se ard cărţile celor slabi şi fără viitor,/ umbre pe
stîlpii dimineţii făcute ghem la rădăcină –/ la ziuă am văzut
armata orbilor în lanţuri spre vechile cuptoare/ unde se aleg
unghiile şi părul dăruite zeului nebun/ la care se închină
exilaţii şi cei fără noroc./ Nu s-a inventat hîrtie să nu ardă.“
(Maimuţa roşie, p. 111-112)
Al. Cistelecan spune în postfaţă: „Nicolae Coande şi-a
făcut o antologie mult prea drastică. Nu numai că a lăsat deliberat afară două dintre volume – şi nu cele mai nesemnificative din bibliografia sa de cărţi subţiri – dar a şi tăiat adînc în
celelalte. Cu un fel de exces de cenzură.“ Acest lucru explică
de ce lipsesc din acest volum antologic două cărţi semnificative pentru evoluţia lui Nicolae Coande, „Fincler“ şi „Folfa“.
Explicaţia ţine, probabil, de o anumită gestică poetică, în
„Fincler“ şi în „Folfa“ (titluri ciudate pentru cărţi de poezie!
dar cu atît mai seducătoare!) poezia lui Nicolae Coande are
o anume epicitate, e un complex de moral şi umoral susţinut de epica poetică. Cele două poeme ample se regăsesc,
de altfel, în altă antologie, din 2013, „Persona“, care e o altă
faţă a lui Nicolae Coande, ce merită o privire (critică) aparte.
Nicolae Coande e un poet imprevizibil ca atitudine estetică, egal cu sine în plan etic, surprinzător ca formulă poetică,
cinic cu fumuseţea, tandru cu luna care îi strecoară cornul
subţire în zona inimii. Dacă ar fi să îl asociez cu alte „poeticităţi“, probabil că m-aş gîndi la Jose Lezama Lima, la Fernando Pessoa sau, mai aproape, la Eugen Suciu sau Virgil
Mazilescu. „Peisajul poetic“, ca să mă exprim în spiritul lui
Jankélévitch, e la Nicolae Coande o mare de ironie în mijlocul căreia plutesc în derivă insule de tragedie.
Piatra Neamţ, 10 octombrie 2014
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Raluca Pavel, drumul de la poezia
Străinului la „Femeia-asasin şi
sindromul Stockholm“
FLORENTINA TONIŢĂ ÎN DIALOG CU RALUCA PAVEL

Are 28 de ani şi a publicat până acum trei volume de versuri: „Sipetul din Călineşti“, „Străinului“ şi „Locul unde îngerii
aţipesc“. O poezie sensibilă, o poezie a trăirii depline, a experimentării iubirii, sub toate formele ei. A debutat în revista Vatra
Veche (2011), iar editorial cu volumul de versuri „Sipetul din Călineşti“ (Ed. Contrafort, Craiova, 2011). În acelaşi an a obţinut
Premiul „Ion D. Sîrbu“, acordat de Fundaţia Culturală „Ion D. Sîrbu“.
Raluca Pavel s-a născut pe 19 martie 1986, în Botoşani. A absolvit Colegiul Naţional „A. T. Laurian“(2002-2005), iar
apoi a urmat cursurile Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea Bucureşti (specializarea Sociologie, absolvind cu nota 10), continuând cu studiile de masterat în cadrul aceleiaşi universităţi, cu tema de cercetare Devianţa Socială
şi Criminalitate (beneficiind de o bursă de performanţă ştiinţifică, acordată de Universitatea Bucureşti). În prezent, urmează
cursurile Şcolii doctorale de Sociologie a Universităţii din Bucureşti (2011–2014).
Pentru că pregăteşte doctoratul despre „Femeia asasin şi sindromul Stockholm“, am invitat-o să ne dezvăluie câteva
dintre dedesubturile acestei cercetări. O temă extrem de dură şi care în România, din păcate, a găsit un teren teribil de prielnic,
favorizat de o legislaţie slabă sau inexistentă, dar şi de o mentalitate colectivă dăunătoare şi ucigătoare. Iar victimele sunt, de
cele mai multe ori, nu partenerii de viaţă, ci sufletele nevinovate de lângă ei: copiii. Tema este una originală, unică până în
momentul de faţă în România, sindromul Stockholm nefiind asociat în ţara noastră cu femeile acuzate de mariticid.
Recunosc, am fost curioasă, scotocitoare, am vrut să înţeleg de ce o fată-poezie trece dincolo de gratii pentru a atinge cu
mâna şi cu inima un chip de femeie-asasin.

I

„Ce scriu înainte de a fi trăit se întâmplă
după“
Florentina Toniţă: În urmă cu câţiva ani, cititorii noştri
aflau despre prima carte a Ralucăi Pavel, „Sipetul din
Călineşti». De atunci ai „răsuflat“ a viaţă în alte două
volume: „Străinului“ şi „Locul unde îngerii aţipesc».
Raluca Pavel: Când durerea ia forma cuvântului se nasc poemele. De fiecare dată când mor ca om, trăiesc prin poezie. Poezie despre cum ar trebui să arate realitatea din vis,
despre distanţa dintre zâmbet şi moarte, despre ce are loc
în timp ce trăim. Tot ce a început dintr-un hazard care
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s-a concretizat în pictarea locului în care mi-am petrecut
copilăria şi a amintirilor legate de bunici şi de oamenii satului în primul volum – Sipetul din Călineşti, s-a aşezat ulterior în alte două cărţi de poezie, ce au condus la conturarea mea ca meşter de cuvinte. A fost un drum anevoios,
dar frumos, marcat de bucurii, dar şi dezamăgiri, emoţii
exprimate în versuri. A fost o trecere prin copilărie, apoi
prin adolescenţă, impregnată cu fiorii unei iubiri pentru
Străin, cu o ultimă oprire, pentru moment, în maturitate,
prin volumul „Locul unde îngerii aţipesc“.
F.T.: Care este secretul Străinului? Mulţi dintre cititorii tăi au
încercat să îl identifice în biografia ta, deşi, după cum ai
HYPERION
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dezvăluit mai târziu, el trebuia căutat în propriile noastre existenţe.
R.P.: Identitatea străinului a fost un subiect de discuţie şi de
controverse, atât în timpul scrierii poemelor, cât şi după
publicarea volumului. Străinul, pentru a deconspira puţin
lucrurile, este cel pe care noi toate îl visăm cu ochii deschişi
ziua, cel care ne aleargă noaptea prin vise, cel pe care-l simţim fără să fie, indiferent de vârstă, stare civilă sau educaţie. E cel care ne zâmbeşte dimineaţa când ieşim pe uşă, e
cel drag nouă care are grijă să ne simţim adulate, cel care
împarte acelaşi trotuar cu noi, cel născut într-un alt anotimp sau într-o altă viaţă. Cel care ne aduce fluturii în stomac, cel care ne ignoră sau pe care nu-l vom vedea niciodată. E străinul atemporal, universal, omniprezent. Uneori, e străinul cu care împărţim pâinea. Alteori, e doar străinul din vis. Rareori avem un străin anume. Am încercat
să fac din lansare un moment de neuitat, dat fiind faptul că, în momentul în care am ţinut cărţile în mână pentru prima dată, nu aveam nicio intenţie de a lansa volumul. Mi se părea o carte prea intimă, care ar merita o lansare ingenioasă şi pe care nu mă gândeam vreodată că o
voi expune fizic în faţa oamenilor. Până mi-a spus actriţa
Gina Kun, prietena mea, că are idei pentru următoarea
lansare, citindu-mi o poezie postată pe Facebook. Aşa a
început totul. Agitaţia, emoţia, bucuria, panica, nebunia.
Străinul urma să iasă în lume. Au fost atât de mulţi oameni
implicaţi în punerea în scenă a acestui moment, încât pot
spune că în spatele lansării s-a aflat o echipă, o mare familie. Ştiam că momentul teatral pe care îl va pregăti Gina
alături de 7 nimfe din cadrul Asociaţiei ei, Let’s Act (pe
această cale le mulţumesc fetelor pentru implicare, frumuseţe şi pentru magia pe care au adus-o înaintea Străinului: Raluca Stoica, Georgia Dascălu, Andreea Sabou,
Ana Nechifor, Roxana Popescu, Cristina Tudor, Mara
Bica) va fi apogeul evenimentului şi aşa a şi fost. Mulţumesc doamnei Daniela Lungu, producător TV la B1 TV şi
domnului Costin Tuchilă, critic literar, complicii mei, pentru că au acceptat invitaţia mea de a dezvălui detalii despre Străin, prin prisma minţii şi a sufletului lor, căldura şi
obiectivitatea cu care au vorbit emoţionându-mă şi totodată, intrigându-mă, în sensul bun al cuvântului. Mulţumesc designerului Istvan Kun pentru afişul realizat, un afiş
pe sufletul meu, inspirat şi deosebit. Mulţumesc, Mamă,
Rodica Ilie, pentru desenul de pe copertă şi scriitorului
Dumitru Velea, cel care îmi netezeşte constant calea plină
de spini a poeziei.
F.T.: Şi ai ajuns în… „Locul unde îngerii aţipesc», un loc
unde s-au adunat laolaltă cuvintele. Şi nu oricum, ci
într-un spectacol de teatru, poezie, dans.
R.P.: Mărturisesc că, în momentul în care actriţa Gina Kun
mi-a spus să dăm viaţă versurilor din Sipetul din Călineşti, Străinului şi Locul unde îngerii aţipesc, mi s-a părut
un vis aproape imposibil de realizat. Faptul că acest lucru
s-a concretizat în spectacolul de teatru, poezie şi dans cu
numele Locul unde îngerii aţipesc, care a ţinut şi loc de
lansare a volumului, este o dovadă că visele devin realitate. Spectacolul găzduit de Opera Comică din Bucureşti
a fost moment extrem de important pentru mine. Poeziile mele sunt emoţia din oameni pe care eu am absorbit-o
şi am transpus-o în vers, drept mulţumire pentru cei din
viaţa mea şi pentru lecţiile pe care le primesc zilnic. Lecţia de pe 8 martie 2014 a fost că devotamentul, pasiunea şi
talentul unor copii, liceeni, pot face poezia să vorbească,
nu doar să fie citită. Le mulţumesc încă o dată Ginei Kun
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şi Asociaţiei Let’s Act (Mara, Teodora, Robert, Ana-Maria,
Gabriel, Florin, Bianca, Irina, Ioan, Roxana, Andrelelor,
Raluca, Cristina şi Mihaela) pentru că au făcut îngerii să
se trezească! Locul unde îngerii aţipesc este o scenă, un
moment în timp, o intersecţie într-un univers paralel, o
dramă. E o lectură care sunt convinsă că vă va dilata pupilele. Şi, eventual, vă va gâghila sufletul într-un mod plăcut!
Nu pot aduna şi aduce decât mulţumiri pentru cei care
m-au ghidat voit sau nu în această direcţie, scriitorului
Dumitru Velea, bunicilor Rodica şi Radu Ilie, familiei, prietenilor, actriţei Gina Kun, designerului Istvan Kun pentru realizarea copertei Îngerilor şi celor ce, deşi au aruncat în mine cu tot umanul din ei, mi-au învăţat sufletul să
cadă în picioare. Fără fiinţele din jurul meu nu aş fi reuşit
să aştern niciun rând, să urc şi să cobor scările sufletului.
Fiecare chip pe care mi-a fost dat să-l văd a scos emoţia
din mine, sub o formă sau alta. Acest volum este un amalgam de îngeri albi şi negri, de dureri adunate şi aruncate
în litere, de dorinţe ce încă îşi caută împlinirea. Un evantai de culori şi nonculori, de patimi şi arderi. Culori despre
mama şi tata, despre încrederea în iubire, nonculori despre
frunze în deşert şi resemnare, cu tot ce am rămas din lecţii pe care le-am primit până acum. Scrisă în momente de
luptă cu mine şi cu sinele, în care doar versul îmi lua apărarea şi mă domolea, „Locul unde îngerii aţipesc“ a venit să
astupe toate golurile, să oblojească toate cicatricile. În egală
măsură, poezia mă reface pentru a mă ucide. Ce scriu înainte de a fi trăit se întâmplă după. Ca un blestem al sorţii,
versul îmi este prieten şi duşman. Îmi absoarbe trăirile şi
îmi prezice moartea. Dacă e să mor, prefer să o fac scriind.

De la poezie la dramă nu e decât un pas…
F.T.: Care a fost momentul în care ai decis să studiezi partea
complicată, dură, reală a vieţii?
R.P.: În ultimul an de facultate, ceva din mine îmi spunea că
trebuie să studiez devianţa. Nu am avut o direcţie clară,
iniţial am fost tentată să cercetez violenţa în desenele animate, coordonată de un profesor specializat în sociologia
consumului, care nu a fost foarte încântat de alegerea mea
pentru lucrarea de licenţă. Până să încep lucrul efectiv la
teză, bunica mea, Rodica Ilie, a necesitat o intervenţie chirurgicală destul de complicată, motiv pentru care am amânat susţinerea licenţei un an. Toate s-au legat extrem de
bine, bunica s-a însănătoşit, iar eu mi-am dat seama ce
vreau să studiez de fapt şi l-am ales coordonator pe Prof.
Univ. Dr. Dan Banciu, căruia îi datorez o profundă recunoştinţă şi apreciere pentru ghidarea tuturor studiilor realizate de mine privind criminalitatea feminină şi nu numai,
pentru modelarea mea ca cercetător şi pentru indicaţii,
susţinere şi constante încurajări.
F.T.: Este curios cum un suflet ca al tău, aplecat spre poezie,
spre melodicitatea trăirii şi tendinţă vizibilă de armonie
interioară, a ales un subiect de cercetare extrem de dur,
cel al femeii-asasin. Ai simţit că sensibilitatea te ajută sau,
dimpotrivă, îţi pune piedici în a scrie/descrie acest subiect?
R.P.: Pentru ca o deţinută închisă pentru un delict de o asemenea natură, omor deosebit de grav, să se deschidă în faţa ta
fără rezerve, e necesar să îi câştigi încrederea, să-i adresezi
întrebările fără să simtă că s-ar putea să îi judeci răspunsurile, tratând-o ca pe o paria a societăţii. E o graniţă foarte
fină între a fi perceput drept un alt cercetător care le studiază fapta odioasă şi o fiinţă umană, care nutreşte senti-
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mente, care arată înţelegere, empatie, toleranţă, fiind conştientă că, într-un fel sau altul, toţi suntem la un moment
dat devianţi. Din punctul meu de vedere, nicio crimă
nu poate fi justificată, dar uneori există circumstanţe
atentuante, în speţă, o violenţă domestică greu de închipuit, de care unele femei au încercat să scape cu ajutorul
organelor abilitate sau apelând la cunoştinţe rude, eforturile lor de a se separa de partenerul de viaţă eşuând neîncetat. Sensibilitatea a fost într-adevăr un atu în realizarea
acestei cercetări, poate mai ales prin faptul că am ştiut cum
să mă adresez acestor femei ce poartă în spate o istorie de
abuzuri şi care, în prezent, sunt private de cele mai esenţiale aspecte ale vieţii, libertatea şi familia, copiii.

Cercetarea a pornit de la întrebarea
principală „De ce ucid femeile?“
F.T.: De ce… femeia-asasin?
R.P.: Cercetarea femeilor asasine s-a dovedit benefică, lucrarea de licenţă Criminalitate cu chip de femeiesusţinută
în cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, fiind apreciată de către
comisia de evaluare cu notă maximă. Teza a presupus teoretizarea devianţei şi a criminalităţii, conturarea contextului social în care femeile comit infracţiunea de omor. Cercetarea a pornit de la întrebarea principală „De ce ucid
femeile?“, urmărind două direcţii. În primul rând, am testat faptul conform căruia, femeile care nu suferă de boli
psihice în momentul comiterii crimei ucid, cu precădere,
persoane cunoscute sau apropiate, din anturajul personal.
În al doilea rând, am analizat aspectul privind femeile care
sunt violentate, în mod repetat, fizic şi psihic, încercând să
demonstrez ideea că, dacă traumele resimţite de ele sunt
mai acute, ele ucid, ideea de crimă inoculându-se treptat
în fiinţa lor.
F.T.: Cum a început cercetarea?
R.P.: Am realizat un interviu semistructurat, format din 22
de întrebări, pe care l-am adresat unui număr de 10 femei,
condamnate pentru omor, de la Penitenciarul Târgşor,
din judeţul Prahova. În urma cercetării, ipotezele au fost
confirmate, iar alte întrebări şi-au făcut simţite prezenţa.
Masterul de Devianţă Socială şi Criminalitate, tot în cadrul
facultăţii de Sociologie, a fost una dintre cele mai simple
alegeri. Ştiam că vreau să aflu dedesubturile raţiunii femeilor care îşi omoară partenerii de viaţă. Teza de disertaţie
intitulată Profilul socio-cultural, psihologic şi psihiatric al
femeii asasin a avut un caracter calitativ, datele nefiind statistic reprezentative pentru populaţia studiată. Am urmărit obţinerea de informaţii de la o singură persoană, a cărei
analiză am început-o încă din timpul cercetării pe care am
realizat-o în cadrul lucrării de licenţă. Mi-am propus să
deţin la sfârşitul tezei o perspectivă mai profundă asupra
acestei probleme, interesându-mă în special motivaţiile,
emoţiile, percepţiile, sentimentele care au determinat-o pe
femeia asupra căreia m-am axat să acţioneze atât de violent, fiind încadrată la omor deosebit de grav şi recidivă.
Din cele 10 de deţinute cărora le-am adresat interviul pentru cercetarea din cadrul lucrării de licenţă, pentru disertaţie, m-am oprit asupra uneia, recidivistă, încercând să descos dedesubturile gândirii, ale trăirilor care au împins-o pe
această femeie să comită infracţiuni de o asemenea violenţă, două crime. Proiectul de cercetare al disertaţiei a
fost răsplătit în 2011 cu Premiul al III-lea în cadrul Sesiunii
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de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor „Dimitrie Gusti“,
secţiunea „Proiect de cercetare“, organizată de Facultatea
de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din Bucureşti, dar, mai ales cu nota maximă şi cu o Bursă de performanţă ştiinţifică, acordată de Universitatea din Bucureşti (2010-2011).

„Majoritatea femeilor asasin prezintă
traume suferite încă din perioada copilăriei“
F.T.: A urmat, firesc, o continuare a acestor studii şi pregătirea unui doctorat destul de dificil. Ai adăugat temei
de cercetare, pentru prima dată în România, sindromul
Stockholm, o noţiune care, asociată cu tema propusă de
tine, aduce o perspectivă nouă asupra întregii problematici. Cum ai ajuns la această asociere?
R.P.: Pentru că am simţit că drumul meu în ceea ce priveşte
studierea comportamentului criminal feminin nu s-a
încheiat, am decis să urmez cursurile Şcolii Doctorale de
Sociologie, din cadrul Universităţii Bucureşti, prilej cu
care am susţinut în anul al II-lea şi un seminar de Sociologia Devianţei, în cadrul Facultăţii de Sociologie, timp de
un semestru. Deşi tema principală era aceeaşi, Femeia asasin, subiectul unui seminar m-a pus în alertă, ajutându-mă
să realizez că nu există niciun studiu în România care
să asocieze femeile criminale cu sindromul Stockholm
(ataşarea victimei faţă de agresor).Am redenumit teza,
prin urmare, Femeia asasin şi sindromul Stockholm,
existenţa unei asemenea lucrări impunându-se, mai ales,
în contextul în care victimele violenţei domestice se înmulţesc, iar vulnerabilităţile de natură fizică şi psihică ale femeilor pot interacţiona cu un mediu social violent, dând naştere la sentimente şi acte de teroare şi furie, manifestate, la
rândul lor, prin acţiuni criminale.
F.T.: Cum recunoşti o femeie care dezvoltă sindromul
Stockholm?
R.P.: Majoritatea femeilor asasin prezintă traume suferite încă
din perioada copilăriei, ceea ce indică o informare precară
a acestora asupra dreptului la respectarea vieţii lor, la a nu
fi torturate şi supuse cruzimilor, tratamentelor şi pedepselor inumane sau degradante, la libertate şi securitatea persoanei, girate de documente generale referitoare la drepturile omului. Multe dintre femeile victime pot dezvolta
sindromul Stockholm, suportând un cumul de abuzuri
din partea partenerilor de viaţă, iar când aceştia din urmă
devin violenţi cu alţi membri ai familiei (copii, fraţi, socri),
femeile se pot transforma din victime în agresori, pentru
a-i apăra pe cei dragi.

Legea românească are mari lacune!
F.T.: Citim zilnic ştiri despre femei abuzate fizic, psihic, chiar
sexual, în propriile familii. Din păcate, aceste femei sunt
marginalizate în comunitate, un fel de paria în societatea în
care trăiesc. Atunci când, la apogeul suferinţei, comit crima,
ele sunt din nou acuzate, neînţelese, supuse oprobriului şi
condamnate la ani grei de puşcărie. Este vorba, oare, despre un sistem imperfect de protecţie socială şi, mai apoi, de o
justiţie care nu ţine cont de circumstanţe (exemplu, legitima
apărare)? Societatea însăşi nu este şi ea complice la crimă?
R.P.: Femeile abuzate ascund urmele violenţei ce se petrece în
căminul lor şi aud „mostre de înţelepciune“ (conform steHYPERION
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reotipului femeile sunt masochiste – o cer cu lumânarea -,
stau datorită faptului că le place să fie agresate) din partea
prietenilor, familiei, colegilor de la muncă atât de frecvent,
încât multe devin convinse că este adevărul şi că vor fi privite cu superioritate, iar oamenii nu vor fi dispuşi să le ajute.
Învăţate iniţial de către agresor şi, apoi, de către societate, că
violenţa are loc din cauza lor, ruşinea şi frica le reduc pe victime la tăcere. Femeile abuzate se izolează din ruşine, crezând că nu au reuşit să facă ceea ce societatea le-a învăţat,
şi anume să-şi asume rolul de soţie şi mamă. Încercând să
fie mai bune, dar nereuşind niciodată să stopeze violenţele,
devin succesiv disperate, depresive şi apatice. Prin urmare,
multe rămân în astfel de relaţii, fiindu-le frică să apeleze la
cineva pentru ajutor, să fie respinse sau dispreţuite şi, în acelaşi timp, din teama ca agresiunea să nu capete valenţe superioare atunci când atacatorul va afla despre acest lucru. Problema este una delicată şi indiferent de cât de pregătiţi sunt
avocaţii care le apără pe femeile ce susţin că şi-au omorât
soţul în legitimă apărare, legea românească are lacune mari:
nu poţi susţine că ai fost în legitimă apărare decât dacă ai utilizat în comiterea crimei arma cu care te-a atacat agresorul.
Legea românească face abstracţie de traumele psihologice,
morale, emoţionale care le pot impinge pe femei la astfel de
gesturi, iar atunci când ele depun plângere împotriva partenerului de viaţă, oganele de poliţie cer o multitudine de acte
medico-legale care să ateste violenţa. În rest, dacă sunt chemate la domiciliul unui cuplu pentru a intervene în cearta
lor, uneori marcată vizibil de violenţă, organele de poliţie se
limitează în a da o amendă agresorului.

Tema, susţinută în mediul academic!
F.T.: Cum a fost primit studiul tău în mediul universitar?
R.P.: Proiectul de cercetare al tezei de doctorat a fost recompensat prin acordarea unei burse doctorale (2014-2015),
de către Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română, în calitate de Beneficiar, împreună cu Institutul de Sociologie şi Institutul de Economie Naţională,
ale Academiei Române, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti şi Academia Naţională
de Informaţii „Mihai Viteazul“, în calitate de parteneri în
cadrul proiectului ID 141086 „Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi post-doctorale“. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013. Investeşte în oameni! Axa prioritară: nr.1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere“; Domeniul Major de
Intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în
sprijinul cercetării“.
F.T.: Ce urmează după susţinerea lucrării de doctorat? Te gândeşti la eventuale atitudini care să schimbe la propriu ceva
în România, chiar şi în sistemul legislativ şi ca mentalitate socială?
R.P.: Cercetarea realizată pentru această lucrare a evidenţiat
o serie de aspecte pentru care un studiu ulterior mai aprofundat ar fi extrem de benefic. Mai multe zone referitoare la
criminalitatea feminină sau la sindromul Stockholm lipsesc
în literatura de specialitate. În special, există o lipsă de studii
de observaţie cu privire la percepţia părinţilor şi, în general, a familiilor deţinutelor cu privire la perioada copilăriei
acestora din urmă. Studii ulterioare ar putea viza extinderea cercetării la nivelul familiilor de origine a deţinutelor
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prin interviuri şi chestionare aplicate părinţilor, pentru a
identifica elemente din copilăria lor care ar fi putut contribui la conturarea unui comportament criminal; un copil
poate uita amănunte din perioada copilăriei, dar un părinte
nu uită niciodată. Există o serie de domenii suplimentare
pentru continuarea cercetărilor care au fost evidenţiate de
către studiile întreprinse în teza mea de doctorat. Acestea
includ investigarea deţinutelor ce au suferit de sindromul
Stockholm, atât din punct de vedere psihologic, cât şi medical şi, în special, psihiatric. Cât este sindrom Stockholm şi
cât este o altă problemă de natură psihiatrică în cazul femeilor ce au comis mariticid? Care este cauza problemelor psihice dezvoltate de către femeile criminale – copilăria deficitară, obişnuinţa şi resemnarea în faţa violenţei sau reacţiile agresive verbal, fizic şi psihic ale partenerilor? Răspunsul la aceste întrebări ar ajuta la confirmarea şi eventual, la
cuantificarea magnitudinii violenţelor pe care le-au suferit
femeile, la o corelare proporţională între violenţa suportată şi cea dezvoltată, finalizată prin crimă. De asemenea,
se impune extinderea studiului la nivel internaţional care
să includă un număr mai mare de unităţi studiate pentru a
obţine reprezentativitatea cercetării şi a decide sugestii eficiente şi abile în domeniul studiat.
F.T.: Vei rămâne în zona aceasta de cercetare?
R.P.: Da, mi-ar plăcea să rămân în zona aceasta, este o sferă
ce trebuie studiată pentru a putea elabora proiecte de lege
care să stipuleze invocarea legitimei apărări, dar totodată,
stimularea organelor abilitate de a interveni eficient atunci
când femeile, victime ale violenţei domestice, le cer sprijinul.

„Succesul e al celor care se zbat şi nu renunţă
niciodată!“
F.T.: Ce impact a avut asupra ta acest studiu, derulat pe o perioadă de timp îndelungată (ani)? A schimbat ceva în tine,
în modul de a privi oamenii şi suferinţele lor?
R.P.: Experienţa acestui studiu a fost una deosebită şi foarte
provocatoare atât din punctul de vedere al culegerii de
informaţii teoretice, cât şi din cel al cercetării propriu-zise.
Ambele părţi ale studiului au fost extrem de costisitoare
de timp, energie şi intelect, în primul rând, din punctul
de vedere al literaturii de specialitate deficitare, cât mai
ales din punctul de vedere al cercetării propriu-zise, tema
fiind una dificil de abordat în rândul femeilor deţinute, din
motive lesne de înţeles.
F.T.: Ai simţit vreodată că vrei să te opreşti, că te afli într-un
punct critic al înţelegerii sau compasiunii?
R.P.: Empatia şi toleranţa sunt două dintre punctele mele
forte. Nu mi-a fost uşor de-a lungul cercetării, deseori am
fost dezamăgită de calitatea celor pe care le-am intervievat, dar şi de mai multe ori, de cei care au ajuns victimele femeilor, de cruzimea cu care îşi agresau partenerele de viaţă, m-a afectat foarte mult suferinţa celor din
umbră, victimele practic invizibile ale unor astfel de situaţii
– copiii, dar nu am simţit niciodată că vreau să mă opresc.
Viaţa este ca o ploaie, nu ştii dacă va fi o ploaie de vară,
care-ţi creează o stare de bine sau dacă va fi cu pietre.
Trebuie să rămâi în ea, implicat în ceea ce faci, pentru
a obţine rezultate. Până la urmă, nimic spectaculos nu
a fost neapărat simplu şi succesul e al celor care se zbat
şi nu renunţă niciodată.

Dialogurile revistei
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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
obibliografia unor scriitori contemporani… Cum scrii- aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetătorii, oamenii de cultură în general, s-au dovedit a fi în ţean şi scriitor, dintre scriitor şi putere?
toate timpurile avangarda prospectivă, credem că, în
6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din aceascondiţiile de astăzi, o mai bună înţelegere a fenomenu- tă perspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română
lui literar nu poate fi decât benefică…
contemporană?
7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau
1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensi- este vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La
uni existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) aces- ce lucraţi în prezent?…Pe când o nouă carte?…
tea în viaţa dumneavoastră ?
2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar moFacultativ:
mentul debutului unui scriitor. Pentru dvs., când credeţi că
7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un
s-a produs (cu adevărat) acest eveniment? Vorbiţi-ne câte dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs.
ceva despre primele încercări literare.
un text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mul3. Care a fost drumul până la prima carte ?
ţumesc pentru înţelegere.
Anchetă realizată de Petruţ PÂRVESCU

DAN CÂRLEA

„Întrebarea – pentru
mine – este „Pe
când o carte mare?“.
Visez să scriu roman
psihologic sau
măcar proză scurtă,
dar proză adevărată.
Însă deocamdată
trebuie să mă mai
liniştesc. Şi să mă
mai coc, un timp. Să fac paşi înapoi şi spre
adâncime.“
1. Cred că pentru oricine problema destin-opţiune
este fundamentală. Este un subiect de-a dreptul
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filozofico-metafizic. Iar eu n-am ajuns la vârsta concluziilor. Dar psihologia ne ajută să înţelegem că – uneori în
feluri pe care le dibuim mai greu, şi aici psihanaliza ne este
de ajutor în mod salutar şi unic -, noi suntem scenariştii filmului în care jucăm, noi alegem (de multe ori inconştient)
actorii din vieţile noastre şi le încredinţăm roluri, noi… tragem ponoasele sau culegem fructele.
2. Din punct de vedere al lui „arbitrar“ (cred că termenul ales vizează seaca dată calendaristică a apariţiei primei
cărţi), debutul a însemnat publicarea primei cărţi de poezii, „Zeppelinul“, la Editura Vinea, a lui Nicolae Tzone, în
2007. Din punct de vedere al lui „cu adevărat“, adică făcând
o fandare în trecutul meu şi alegând un moment în care
am simţit că sunt autor, acesta ar fi în clasa a VII-a sau a
VIII-a. Aveam de făcut o compunere în care să povestim…
povestirea „La cireşe“, de Ion Creangă. Mi s-a părut ridicol să povestesc o povestire clasică, aşa că, pe moment, a
izbucnit din mine latura creativă de pamfletar, până atunci
nefolosită în scris, ci doar în mici glume cu prietenii, mai
ales în timpul orelor de curs. Am transformat „La cireşe“
HYPERION
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într-o povestire cu iz comunistoid, am parodiat limbajul de lemn al epocii, l-am scos pe Ion Creangă un viitor
infractor periculos şi am numit povestirea „Delapidarea de
cireşe“. Profesoara nu a apreciat, am luat notă proastă, am
fost făcut de râs în faţa clasei, ca şi cum n-aş fi ştiut lecţia.
Cred că atunci am debutat.

Dacă mă enervez, scriu una acceptabilă şi într-o lună. Dar
nu-mi propun asta. Întrebarea – pentru mine – este „Pe
când o carte mare?“. Visez să scriu roman psihologic sau
măcar proză scurtă, dar proză adevărată. Însă deocamdată
trebuie să mă mai liniştesc. Şi să mă mai coc, un timp. Să
fac paşi înapoi şi spre adâncime.

3. Un drum simplu, emoţionant, fraged, banal şi extraor- 7 + UNU
dinar. Publicam doar pe internet poezii, am cunoscut-o pe
poeta Daniela Şontică, cea care mi-a devenit şi soţie, ea era
editor pe site-ul agonia.ro, m-a apreciat, iar după ce ne-am vorbim în şoaptă:
cunoscut pe viu m-a propus lui Nicolae Tzone – am simţit - trebuie să facem revizia maşinii
că zbor – „eu la Editura Vinea?“. Şi aşa mi-a apărut „Zep- - unde pasăm copilul la sfârşit de săptămână?
pelinul“. Au venit şi recenziile pozitive, am fost atât de ferisentimentele de latex au început să ne facă bine
cit că m-a publicat Vinea, încât îmi venea să merg cu carnu
ne pun în pericol şi sunt perfect asortate
tea agăţată de gât. Nu văd de ce mi-ar fi jenă de acele simcu
viaţa
noastră reîncărcabilă
ţăminte. E realitatea. Au fost zile magice.
şi azi a fost caniculă
4. Îi las pe critici să facă astfel de aprecieri. Pot da un drogaţii dorm în jurul gării
nume care pentru mine înseamnă ceva – Paul Celan, deşi visând cu venele întredeschise
dumnezei din praf alb care
nu semăn cu el în stil, îmi place în mod deosebit.
se sparg în cădere
de
capetele oamenilor
5. Nu ştiu dacă constituie o mare problemă a lumii. Ce
ştiu este că mica mea lume – cei câţiva prieteni ai mei, nu dimineaţa o vom lua de la capăt
sunt oameni preocupaţi de politică. Iar „gândirea liberă“ vom reintra în urban
poate fi, la fel de bine, sau mai ales – într-o societate în care ca şi cum am zbura prin parbriz
efervescenţa militantă a atins nişte cote înalte şi cu multe într-o aură de cioburi
accente ridicole, graţie reţelelor de socializare -, o neînre- e 12 noaptea
gimentare afectiv-reacţională în acest trend de raportare somn uşor
la social. Scriitor versus putere? Este raportul pe care scri- maşinile verzi ale lui Prigoană
itorul şi-l asumă. Adică fiecare om în parte. Dacă vorbim ne ridică visele rare
de putere, vorbim de ce înseamnă pentru fiecare în parte
dan cârlea – Zeppelinul – Ed. Vinea, 2007
puterea – vorbim de fantasme, de reparaţii ale traumelor
2014, Bucureşti
de demult, de compensări şi supracompensări, de complexe
– asta ca să-i dăm şi lui Adler ce-i al lui Adler. Dar, ca să
nu eludez cu desăvârşire întrebarea, personal „puterea“ nu
mă interesează, iar politica şi mai puţin. Şi asta după ce, pe
la vârsta de 5 ani, răspundeam la întrebarea „Ce vrei să te
faci când o să fii mare?“: Eu vreau să fiu Ceauşescu! Între
timp, slavă Domnului, mi-a trecut.
6. Tot în tranziţie. După defularea masivă de după ’89,
după avalanşa de explicit, pe fondul nevoii de îndepărtare
de prea multul formalism de lemn al comunismului – proces ce a durat până după 2000 -, lucrurile au început să se
mai cureţe. Dar mergem încet, iar apariţia şi dezvoltarea
interenetului (mai ales a acestui drăcuşor de Facebook) nu
prea ne ajută – făcând din scriitori… autori de statusuri şi
articolaşe cu miză de azi pe mâine. Răbdarea cititorului s-a
redus şi ea, scriitorii ştiu asta, aşa că descrierea complexă,
pictura atentă a cedat locul schiţei, introspecţia psihologică a fugit din calea agresivităţii de bodegă, cu pretenţie de
sinceritate brutală. Internetul ne ajută să ne stricăm stilul.
Literatura devine fast-food. Posibilitatea de a publica imediat ce ai scris şi de a primi rapid un feed-back, chiar dacă
discutabil la nivelul calităţii, conţine o vrajă care agaţă histrionul din scriitor. Fără o corectă şi sănătoasă alchimie a
scrisului, fără fezandarea subiectului, fără sublimarea care
transformă în artă banalul, beţivul dăruit cu har nu ajunge
degustător internaţional.

Maxim Dumitraş – Ieşirea din absenţă

urban

7. Nu prea lucrez. Fiindcă sunt şi eu parte din moda
de care spuneam mai sus – articolaşe scrise la nerv, statusuri defulatoare, vorbe aruncate. O carte nouă – oricând.
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Cassian Maria SPIRIDON

I
***

încremenit pe stînca înfiptă-n nisip
priveşti zarea
valurile lovind ţărmul
îmbrăţişînd plaja
oameni şi cîini pe faleză
tu şi iubirea urmăriţi un pescador
cu o singură pînză
cum grăbit întretaie orizontul

întreagă-i bucuria contemplării
pentru noi muritorii

***

e sufletul o avalanşă de lumini
culese din turnurile toate ale Sagradei
degete cercetătoare
pe inima lui Dumnezeu
prin piatră vine glasul
ne vorbeşte mut
precum platanii
coloane arborescente
îşi ridică braţele
în rugăciune
un pater nostra
în toate limbile creştine
o ploaie care îmbracă anotimpul
frunzele ce dau să se-mplinească
mugurii şi florile
lumînările aprinse
cînd drag cu drag se bucură
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de-mpreuna adunare a glasurilor
ce cîntă
cu moartea pre moarte călcînd

***

de mine nu voi să mai ştiu
nici de-al primăverii rost
cînd va fi să vină
cu învolburate roţi

prin zăpezile mulţime
cocoţate pe acoperişuri
doar din ţiglă roşă
sîngele îngheaţă
unde să-şi ascundă Penelopa
ale ei războaie
pline de suveici şi împletite roze
cînd în zbuciumare/ pline de nămoluri
ale sorţii ape
dau năvală să-ngroape
sufletele toate

***

toamna se rostogoleşte
peste inimi şi frunţi
a venit anotimpul
cînd frunza aşterne covorul
pe drumul străjuit de iluzii
călcăm mînă în mînă/ agale
privind peste cîmpuri îmbrăcate în
molatecă haină de brumă

ştiu
ne aşteaptă omături
îngheţul din urmă
zîmbim/ continuăm să păşim
totul e atît de frumos

***

stăm unul lîngă altul
avem clipa înspumată de tsunami
şi nu-i de mirare
cum inima se-nnegurează
de întristarea
ce zilele ni le scrutează

vezi vîntul cum smulge
una cîte una
frunzele
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din ramuri
precum din pomul vieţii
zi şi noapte
timpul ţi le ia ofrandă
se pregătesc copacii
semne întunecate
pe albul care vine
îşi pierd cu fiecare pală
umbra
hieroglife pe cerul încă luminos
al toamnei

Ta panta rhei

aşterne pat din gunoiul proaspăt de grajd
se întinde cît este de lung
înţeleptul
să-şi vindece neînţelesele boli

se curăţă în apa pîrîului rece
niciodată aceeaşi
călcată de alte şi alte picioare
în umbra trecătorilor zei
locuitor al Efesului
iubit al Sophiei
penaţii îi sunt sprijinitori
lui Heraclit trecătorul

***

stai în aşteptare
sub turbioane de lumină
la umbra unui locaş
cu multe şi semeţe turle

poate şi Domnul stă în aşteptare
să vină
să urce la el
sufletele încercate
pentru viitorul care vine
sau care a şi trecut
stai părăsit
ai ochii grei
şi inima tăciune
rătăcind prin dimineaţă
cu lacrimi pe obraz
caut şoimul fericit să zboare
să părăsească locul cunoscut de pe mănuşă
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Adrian ALUI GHEORGHE

Cu fiecare fereastră

Cu fiecare poem pe care îl scriu
îmi exprim nedumerirea că mă găsesc pe pămînt
din ce cauză?
cui îi servesc drept momeală?
caut ceva prin gunoiul stelar?
poate că am uitat calea de întoarcere
acasă,
în vreo noapte
în care cu dragostea lor
doi oameni au mişcat luna
din dreptul ferestrei
poate că a fost o neînţelegere între
două orizonturi?
poate că am vrut doar să întreb un meteorit
care e calea cea mai scurtă
dintre două amiezi?
mulţi zic că a fost o laşitate a eternităţii
cînd a făcut din viaţă un semn
în cartea de nisip
am întrebat un melc de grădină
care se chinuia
să încalece pe o frunză:
tu al cărui spion eşti?
ce univers s-a decis să te nască?
dacă nu te strivesc
timpul trece
dacă te strivesc
timpul trece.
de asta nu mi-e clar
dacă întîlnirea noastră
de azi are ceva providenţial…
(cu fiecare fereastră pe care o deschid
îmi exprim nedumerirea că
mă găsesc pe pămînt…)
20
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Nicolae TZONE

apa de lună mormîntul perfect
mormîntul de negăsit veac după veac

A

aproape am ajuns la sf îrşit aproape că după miliarde de tone de pietriş
dat la o parte cu mîinile şi cu pleoapele f întîna e gata
şi izvorul s-a descătuşat
ieri mi-a fost frig nisipul lunii era rece şi ca să-l încălzesc l-am fărîmiţat
între dinţi şi l-am înghiţit
mi-era frig şi era noapte pretutindeni mi-era frig şi nici nu vedeam
începutul mijlocul şi capătul frigului care mă cotropise
luna nu strălucea dimpotrivă era opacitatea însăşi era cleiul
cel mai vîscos
şi cum nu puteam bea piatra de pe ea mi-am spus că eu trebuie
să sap neapărat cu mîinile şi cu pleoapele în piatra de pe ea
eu sînt os din osul lui dumnezeu şi carne din carnea lui dumnezeu
mi-am mai zis dacă sap fie şi un veac clipă de clipă nu se poate
să nu ajung în cele din urmă la apă la un izvor sonor şi strălucitor
şi m-am pus imediat pe săpat în miezul lunii cu mîinile şi cu pleoapele
m-am ajutat chiar cu limba cînd tare de tot mi-au obosit şi mîinile
şi pleoapele
îmi era foarte greu pentru că pietrişul era rece şi dens
îmi era cel mai greu de cînd mă născusem pentru că apa de lună
era foarte adînc îngropată în piatra de lună
dar ce-am început eu în viaţa mea şi n-am dus oricîte împotriviri
mi s-au aşezat înainte la bun sf îrşit
am început şi am teminat lucruri mai grele decît aflarea de apă pe lună
în moarte am fost ca într-o grădină posibilă şi după ce mi-am trăit
moartea indestructibil şi mîndru m-am întors la cele vii şi fierbinţi
în moarte am dansat cu întunericul absolut am mîncat şi am băut
fără răgaz întunericul absolut şi plin pînă în rărunchi de
întunericul absolut am revenit în grădina posibilă a vieţii posibile
în viaţa posibilă m-am îndopat cu lumina absolută am înghiţit zi de zi
lumina absolută în maţe şi în plămîni
în viaţa posibilă am dormit cu capul pe lumina absolută şi m-am învelit
în cearşafuri şi în straie de lumină absolută
eu sînt cred singurul om viu care este suma absolută a luminii absolute
şi a întunericului absolut
m-am născut cu nimeni asemănător dintre cei născuţi vii şi sînt
şi voi rămîne pururi neasemănător
acum sînt pe lună şi sap f întîna fără sf îrşit cu mîinile şi cu pleoapele
acum sînt pe lună şi sculptez în miezul lunii coloana infinită de apă
acum sînt pe lună şi ceea ce a făcut brâncuşi
în timpul vieţii lui pe pămînt
şi în miezul pămîntului fac eu în timpul vieţii mele pe lună
şi în miezul lunii
acum sînt pe lună mi-e frig şi mi-e greu dar presimt că zi de zi
mă apropii de izvorul cu apă bună de băut şi de scăldat
şi de cufundat cu tot trupul în ea
acum sînt pe lună şi tocmai am învăţat cum să fac focul cu nisip
cu praf şi cu pietre
acum sînt pe lună şi tocmai am învăţat cum
să-mi croiesc haine din pietre
cum să-mi cos cămaşă de pietriş cum să-mi împăturesc sub cap
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perne de nisip
ştiu că dumnezeu mă priveşte curios printr-un ochean imens nu-şi
mai aminteşte precis dacă atunci cînd a făcut luna a lăsat
sau nu a lăsat vreun firicel de apă vie în ea
ştiu că o singură lacrimă de-a lui de-ar fi rămas în piatra de lună
o voi găsi într-o bună zi o voi ridica în palmă
şi voi sorbi din ea cu nesaţ
ştiu că nu voi muri pînă cînd nu voi ajunge cu mîinile şi cu pleoapele
să răsfir apă de lună
sap cu bună credinţă pot spune că sap cu entuziasm că sap cu o crîncenă
plăcere adolescentină
sînt mamă şi tată singurul muritor care sapă o f întînă în lună
mi-e foarte greu aproape că nu mai am nici mîini şi nici pleoape
aproape că am ajuns în mijlocul lunii şi apă de lună încă nu am găsit
dar deja o miros deja îi aud clipocitul deja răcoarea i-o simt
între timp dumnezeu şi-a amintit am pus
cîndva la începutul începuturilor
un strop de apă pe lună
între timp dumnezeu şi-a amintit am ascuns cîndva la începutul
începuturilor ori la sf îrşitul începuturilor în miezul de piatră al lunii
apă de lună
eu sap înainte curajos fără nici un fel de frică în oase
sap în mine însumi adînc mi-e foarte clar acest lucru sap cu mîinile
şi cu pleoapele în mine însumi mult mai adînc mult mai profund
decît am făcut-o vreodată
eu sînt mamă şi tată eu sînt luna şi tot eu sînt şi piatra de lună
şi apa de lună dar tot atît de adevărat este că chiar sînt pe lună
şi chiar sap aici de cînd mă ştiu o f întînă în care să clipocească
apa de lună
e un frig de crapă pietrele de pe lună e un întuneric de plesneşte
în aşchii metalice întunericul de pe lună
sînt în întregime o rană încă vie care sapă cu sîngele ei în piatra de lună
după apa de lună
ce-o mai fi oare pe pămînt o fi vară o fi primăvară o fi toamnă sau iarnă
ce-o mai face iubita vieţii mele fără de mine lîngă coapsele ei de cristal
lîngă ţîţele cu sf îrcuri de rubine
ce-or mai face doamne iisuse ce-or mai face poemele mele
fără de mine în preajmă de ele
eu le-am învăţat după ce ele m-au învăţat cum să le învăţ cum să
trăiască fără mine şi departe de mine
ele ştiu că mă voi întoarce la ele viu şi în pumni cu apă clară de piatră
de lună
stau în genunchi în miezul f întînii pe care o
sap deseori adorm în genunchi
în miezul f întînii pe care o sap în piatra de lună
recunosc că uneori mi-e teamă că tunelul pe care îl sap va ajunge
cu vîrful pe cealaltă parte a lunii şi că nu voi găsi nicidecum
apă de piatră de lună
recunosc că deseori mi-e frică şi că mă întreb buimac în bărbie dacă
nu cumva nu o f întînă sap în miezul lunii ci chiar mormîntul
mi-l sap mormîntul meu auster şi singuratic şi secret
mormîntul perfect mormîntul de negăsit veac după veac
stau cum scriam în genunchi şi sap cu braţele şi cu pleoapele
şi cu limba din gura arsă de sete
piatra din miezul lunii e tot mai greu de sfărîmat e tot mai greu de spart
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în pietricele şi în nisip
dar uite iisuse uite mamă şi tată uite iubito şi priviţi şi voi
poemele mele dragi mîndre şi tandre de pe pămîntul de-acasă
priviţi priviţi şi iarăşi priviţi apa rece ţîşneşte deodată
din îndepărtata şi foarte îndepărtata ţara de piatră tare
din miezul de lună
dar uite uite uite uite uite uite uite acum am în căuşul palmei apă
de piatră de lună şi beau cu nesaţ apă rece de piatră de lună
dar uite uite uite uite uite uite uite apa de piatră de lună creşte
sub mine şi mă ridică încet încet din miezul de lună
la suprafaţa lunii
dar uite uite uite uite uite uite uite apa de piatră de lună sporeşte
sub mine în mine şi deasupra de mine şi-mi vindecă rănile
îmi spală cu undele ei cristaline mîinile şi pleoapele
şi limba din gura încă plină de pietriş şi de nisip
de piatră de lună
acum sînt cu picioarele înfipte în suprafaţa de piatră a lunii şi lîngă mine
în dreapta mea străluceşte apa f întînii proaspăt născute
e bine mi-e bine sînt foarte obosit şi foarte fericit şi pot iată
liniştit şi împlinit să mă-ntorc acasă
poate că unii şi alţii vor regreta că n-am pierit cu totul în ţara de piatră
rece şi stranie a lunii
poate că alţii şi unii nici nu-şi vor mai aduce aminte de mine
poate că nici ceilalţii nu vor fi aflat vreodată că m-am născut om viu
că am trăit în timpul bietei sau grozavei lor vieţi şi că tot
în timpul bietei ori grozavei lor vieţi am murit
de mai multe ori dar şi că de mai multe ori decît am murit
am înviat şi am scris cu de-amănuntul tot ceea ce mi s-a întîmplat
şi în viaţa de dinainte de a fi murit şi în moarte şi şi în vieţile
de după ce din morţi am înviat
iisus m-a însoţit mereu între morţi şi m-a încurajat mereu să înviez
dintre morţi
mereu şi mereu ori de cîte ori am murit iisus a venit şi m-a căutat
şi m-a găsit şi m-a însoţit şi m-a înviat şi m-a învăţat
din nou să trăiesc să trăiesc şi să scriu
dar nu mă plîng zău că deloc nu mă plîng şi nici că-mi pasă că alţii
ori unii ori ceilalţii cred că am părăsit definitiv lumea viilor
zău zău zău chiar deloc nu mă plîng şi chiar nici că-mi pasă
că unii ori ceilalţii ori alţii susţin mincinoşii că nu m-am
mai întors niciodată pe pămînt în podul palmelor la vedere
cu apa de piatră rece a lunii
nou-născuţii însă mă ştiu încă din prima zi de după naşterea lor surîd
misterioşi în leagănele mici şi albe legănate de mame care îşi spală
ţîţa cu apă de piatră de lună adusă din miezul lunii de mine
nenăscuţii însă rîd fericiţi în pîntecul fetelor tinere care deja le povestesc
despre mine şi despre aducerea de către mine pe pămînt
a apei magice de piatră de lună
nenăscuţii toţi nenăscuţii lumii sînt eu abia întors din miezul lunii
cu apă rece de piatră de lună pe buze
nenăscuţii toţi nenăscuţii lumii sînt eu eu eu eu eu eu eu
şi iarăşi eu abia întors din miezul de piatră al lunii
cu apă fără de moarte rece şi limpede de piatră de lună
sub limbă şi pe limbă şi în limbă şi deasupra de limbă
şi sub inimă şi în inimă şi jur împrejul inimii
20 august 2009, 9h 55 min – 12 h 27 min
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S-a terminat pentru ziua de azi,
răspundem noi, împrumutînd o poză
foarte foarte gravă.

Semnal

Trage curentul pe aici
cîţiva dintre noi mai sensibili au şi plecat,
şi-au stabilit o direcţie imprecisă
şi nu ne-au mai răspuns la bună ziua.
Suntem în stare să murim de sinceritate
în timp ce o medalie mare, mare,
ne creşte pe piept. Desigur trage curentul,
trebuie să fie pe undeva o kercaportă uitată.
Cineva, grijuliu, închide din cînd în cînd uşa aceasta
scînteietor de simbolică,
întinzînd apoi mîna, modest, după plată.

În faţă peretele

Nicolae SAVA

Proces verbal

Un om al muncii
(momentan pensionat pe caz de boală,
cu diagnosticul discopatie ischemică avansată)
a înaintat o petiţie
precum că în anul curent nu au înflorit caişii.
Întrucît trebuiau luate măsuri urgente,
o comisie bine documentată
s-a deplasat la faţa locului spre cercetare,
dar ajungînd la domiciliul acelui om al muncii
(momentan pensionat pe caz de boală,
cu diagnosticul discopatie ischemică avansată),
vrînd să ia legătura cu semnatarul scrisorii
află cu stupoare că acesta îşi găsise obşteasca odihnă.
Pe sub caişii în floare trecea petiţionarul,
care nici de data aceasta nu avusese dreptate,
concluzie la care ajuns în final comisia.

Fragment
de roman
În oraşul acesta nimic nu se mai scrie

în afara notelor de plată cu tarif variabil.
Doar firmele îşi mai plimbă pe stradă
cîte o greşeală de ortografie,
unde caroseria unei maşini ne invită să trecem
(avem prioritate în faţa metalului).
Mai încolo a explodat de rîs un cauciuc
şi ocupanţii maşinii au luat-o per pedes
prin ploaia măruntă a unei f întîni artistice.
Pierdem ultimul bilet la expoziţia de chinologie
susţinută de cîţiva localnici pe stradă,
zîmbim (pe oamenii comunicabili,
îi vezi apropiindu-se unii de alţii,
mersi,
cum fac maşinile la sens giratoriu).
Nimeni nu are presimţiri că va veni toamna,
dar am văzut ieri o frunză bolnavă.
Seara mergem la fotograf,
zîmbiţi vă rog!
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Care alfabet începe cu noi, întreabă orgoliul,
molecula ceea multiplicîndu-se
odată cu apariţia soarelui blond
tot mai blond. Pe locul acesta creştea altădată
o inimă, gata ca un cîine dornic de afecţiune.
O idee de soare ne caută,
un început de sfială înaintea nopţii.
În faţă peretele atotputernic
mascînd liniştea noastră molcuţă
ca o perină de pisică.
Pas de a mai vedea subiectul din spatele predicatului
şi a-i da să pape idei dintre cuvinte
pînă aceste vor creşte mari şi vor naşte altele
din ce în ce mai departe de inimă,
din ce în ce. Şi atunci cărămizile
or să înceapă frumos cîte una să plece la fabrică
să dea înapoi căldura cuptorului
şi să sfideze, de data aceasta, presa, malaxorul, hîrleţul,
şi,
cu apa în spate,
să se aşeze la loc în groapa ce le născuse
fără prejudecăţi şi fără patimi mărunte.

Fericită lume a roboţilor

Firesc ar fi
să port acelaşi model de pantofi cu ai dumneavoastră,
să zîmbesc la fel de amabil ca şi dumneavoastră,
să răspund la fel de inteligent ca şi dumneavoastră
la ironiile dumneavoastră,
să trăiesc aceeaşi viaţă de familiuţă
ca şi dumneavoastră
desigur la acelaşi etaj cu al dumneavoastră.
Livada mea cu cireşi de acasă,
firesc,
ar trebui să înflorească odată cu viaţa dumneavoastră,
să-mi uit adolescenţa pe banca din parcul oraşului
unde aţi sărutat dumneavoastră prima femeie...
Dacă aş apăsa pe un buton pentru stările mele zilnice,
rece, cald, fierbinte,
aş şti să acord atenţia cuvenită acestor probleme de regie
şi să trec prin viaţă încheiat la suflet cu toţi nasturii
dar...
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Cer senin

Radu FLORESCU

Cerul din cameră

atent la cerul din cameră nu mai vorbeşti despre tine.
ziua de azi destramă încet ziua de mîine. totul
se întîmplă aici şi acum.
atent împarţi din lucruri celor din jur. ştii că moartea
adună şi împarte odată cu tine.
peste casa ta orizonturi neclare
coboară perdele de lut.
nu tu tristeţe
nu tu peisaje de vis cu care să te lauzi.
doar apa se adună sub unghii
picătură cu picătură.

Cîntec pentru încă o zi

îţi aminteşti cum ai trăit în ultimul
timp.ştii că mîinile tale
nu mai cern pămîntul
mîinile tale nu mai apucă ziua de mîine.
resemnat netezeşti cu trupul
noaptea
într-un crescendo continuu.

Mai 2014

mi-am întins trupul în iarbă ca o
pasăre obosită de drum.
în jurul meu îngeri cu aripi sonore
îmi cîntau missa solemnis.
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îţi ridici casa în mijlocul cîmpului.
dimineţile îţi aduc la uşă
carcasele unor zile pierdute
pline de rugină.
ai sentimentul reuşitei. ai inima plină de har
eşti purtător de energii oculte
eşti tot mai dependent de amestecul analgezicelor
printre crăpăturile moi ale creierului.
la uşa ta se adună învinşii
cei cu inima scrijelită în betonul rece al oraşului
cei refuzaţi de viaţă
de cimitirul greierilor ascuns sub zăpadă.
vin să-ţi privească casa cum creşte adînc în pămînt
vin în linişte să aşeze cu mîinile lor cărămizile calde
peste vlăstarele moi ale visului.
vin nechemaţi.
tu în faţa uşii priveşti cum se sparg în mii de bucăţi
dealurile
norii
magaziile de praf
cum oasele frunţii radiază de jur împrejur
o lumină mai grea decît asfinţitul.

***

de cîteva zile nu mai ştii nimic
despre cer.tăcut asculţi
forfota oraşului.
nu eşti în apele tale iar cei din jur adună pentru tine
bucurii şi tristeţi
pe care ţi le lasă la uşă.
luna îţi umple camera încet.păşeşti pe podelele ude
spre viitor.
între pereţii tot mai febrili şi nesiguri
mici vietăţi închipuie realitatea de acum.
nu mai ştii nimic despre cer.
nu mai ştii nimic despre tine.forfota moale a oraşului
îţi coboară în sînge şi rămîne acolo.

***

stau în întunericul casei şi mă
întreb dacă tot ceea ce simt
ar trebui să mă sperie.
sînt legat de văz miros auz
de pereţii camerei
de tavan
cu nenumărate terminaţii nervoase.
fiecare clipă închipuie o lume numai a mea
un mic univers de obiecte care
arborează în jurul meu
în cărămida casei
în varul pereţilor
în aerul care-l respir
moartea aceasta cu chip de stăpîn.
HYPERION
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Nicolae LEAHU

Cu miros de poame,
de lapte
să stai între pietre
ca şi cum ai vieţui între oameni
să-ţi imaginezi chipurile lor
de la Facerea Lumii
scufundate în ele însele
să le vezi milenarele pleoape
scrîşnind nisipos
de mirarea de a nu fi
singure
în sălbăticia
materiei

să stai între oameni
ca şi cum ai vieţui între pietre
să-i atingi cu privirea
şi-n palme să simţi cum creşte
clipă de clipă căldura
pe pielea lor lucitoare poroasă
să îi adulmeci
de la depărtare de-o viaţă
şi ei să-ţi răspundă
cu miros de poame de lapte
de jilave boturi de miei

Bezna, căpăstrul,
parcă m-aş grăbi
doamne de cîte ori te-am mîhnit

ies din casă printre două lumînări albă una
cealaltă mov păşesc pragul cu dreptul şi cobor
scările cu bricheta aprinsă în mînă
în traista de la şold duc spaimele altor poeţi
de exemplu ceea ce spune Yves poezia hrăneşte
o mare tristeţe de ţărm mort ceea ce spune GeorgesEmmanuel cuvinte numai cuvinte spre a suprima
moartea care le anulează
contorul de la parter sîsîie uşile vraişte
sting bricheta bezna mă trage în viscerele sale
de un căpăstru împletit din surdine
cînd îmi dau seama că merg pe apă
călcînd ca de pe o palmă pe alta
îmi spun sînt incidenţa adulmecată de vid sînt
vorbirea tăcerii devorîndu-şi fantasmele
merg pe diagonală apoi iar pe diagonală
parcă m-aş grăbi să ajung şi să mă întind
pe locul meu cu faţa în sus să citesc cerul
îmbrăţişat de flacăra neagră umedă grea
în zona gării luminile ard
o umbră bătrînă ţesută-n perdea
cineva curăţă scara curăţă curăţă curăţă
ultima sută de metri cărarea printre trandafirii hibernînd pata de neon scuarul veceul
peronul ceilalţi fără urale nici urmă de
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rezervare trebuie să-mi caut un loc un alt loc
ciclopii de Bălţi şi de Ocniţa îşi încrucişează
privirile în gară urc scara salut însoţitorul
mirosul de urină scot cartea din traistă
deplîng opaiţul – un paseist

pe ţărm unde

pe ţărm
unde
noiţele nu s-au adeverit
adăpostul mirajelor şi acei cabotini
pitiţi sub pînze de coviltir
aş zice: iată şi timpul sleit
piatră putredă
sînt
deliciile intrusului

nu zic: prăbuşite una în alta
clipele se oxidează
poezia nu e aşa:
se ia o foaie de hîrtie un pix
şi se scrie:
femeie fără fisură
atingînd numai obiecte lucioase
reflectarea degetelor ei fără amprente
rămîne stană în ele
declinînd verbe
să mergi cu mîinile în buzunare
să rupi acolo chibrituri să striveşti gămălii
simţind cum se desprind din tine
felii de noapte
să scrii
lăsînd pagina albă
uitînd
uitînd de cuvinte

dintre incunabule

turnul cu ţipete de femei
stropit de sîngele
glasului horcăind al flaşnetei
tremurări de păienjeniş
liliacul de hîrtie îşi admiră
corpul alb şi reţeaua
sangvină
decolorată

dintre incunabule se vede
şi se aude
cum umezeala străbate zidul
şi se prelinge pe caldarîm –
umbră în odăjdii de tămîie
cînd opresc aceste imagini
unde ajung
şi ce îmi spun mai departe?
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speen sibian

rătăcind de pe o stradă pe alta
alungaţi de ploi şi zăpezi hai-hui
am fost şi ieri suntem şi azi
copiii ploii în ţara nimănui
rătăcind de-a lungul liniei ferate
copii din margine de-oraş
fumători de mătăsuri umede
desculţi şi subţiri şi fără sălaş
rătăcind dintr-o parte în alta
copii ai unei lumi ploioase
strânşi la băltoace peste linia ferată
un vis de brotac tivind cu mătase
rătăcind de pe o zi pe alta
îmbarcaţi în corăbii din foaie de hârtie
am fost şi ieri vom fi şi mâine
copiii ploii-ntr-o ţară fără glie

puls

aşteptam întotdeauna pe podul din parc
aşezat pe balustrada de lemn deasupra văii aurii
şi ea venea de sus printre tei şi arini
parcă plutind spre valea domoală într-o ceaţă uşoară
ne aşezam pe bancă dincolo de pârâu
şi puneam capul pe sânul ei stâng
îi auzeam inima cum bate
ca un ceasornic un pic imprecis
niciodată cu mai puţin de nouăzeci
de gonguri pe minut
într-o amiază de medardus a plouat cu găleata
fulgerele cădeau unul după altul
undeva la marginea parcului
şi când a venit am alergat
şi ne-am îmbrăţişat sub un tei uriaş
iar când s-a liniştit i-am ascultat inima
cu urechea lipită de ia albă cu flori albastre
udă leoarcă
era speriată ca un înger cu umerii înfriguraţi
şi ornicul bătea cu două sute pe minut
mai târziu la fel îi bătea în fiecare seară
când ne întindeam unul lângă altul
pe salteaua aşezată direct pe podea
şi puneam urechea cu grijă sub sân
şi palma stângă pe burta sferică
precum un pătrar de lună
şi lângă inima ei bătea la fel de repede
altă inimă
cât un mugure undeva în dreptul buricului
acum stau şi aştept
precum înţeleptul pe malul râului întomnat
lalelele galbene din grădină
sunt încărcate de ultima zăpadă
îi aud inima cum bate
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sub soarele proaspăt de martie
cu o sută de picuri pe minut
de pe coroanele aurii aplecate-n ţărână

forsythia

n-am mai coborât de mult scara aurarilor
şi acuma sunt singur
atunci ultima dată chiar în pasajul îngust
la mijlocul vârstei noastre cenuşii
cum zicea pe vremuri dani
am intrat în peretele foarte înalt
printr-o uşă de fier cu iustin şi cu radu
ne-am aşezat la o masă joasă pe nişte tabureţi de lemn
care semănau cu turele de şah
ca şi când ne-am fi adunat în jurul focului
la munte la fântânele
şi radu a şi zis bătrâne
mai ţii minte coliba de sub runcuri
când femeile noastre erau la examene
şi jucam popice cu sticlele de rom de-un kil
şi dani s-a urcat până în vârful celui mai înalt
mesteacăn din cindrel
într-un întuneric deplin am vorbit mult
despre viaţă şi despre dragoste
şi ne durea în şaişpe de literatură
foarte târziu de fapt dimineaţa devreme
când am ieşit în pasaj din peretele
ăla de cărămidă veche
zăpada era până la genunchi
şi abia am urcat fericiţi scara aurarilor
până sus în oraş către casă
acuma cobor în piaţetă să fac fotografii
pentru albumul cu oraşul meu natal
acolo cerul nu se prea vede
şi-n jur nu-s decât piatră şi cărămidă
şi obloane de lemn
cu vopseaua verde scorojită
şi iustin zicea pe vremuri şi ale lui ivănescu-s la fel
şi frunzele singurului arbust care a rezistat acolo
în umbra deplină parcă-s arse mereu
şi de culoarea nisipului în cuptorul de sticlă
şi la întoarcere chiar pe scara aurarilor spre oraş
uşa veche văd că-i zăvorâtă cu un lacăt uriaş
şi murdară şi una cu peretele palid
şi dani e dus de-o viaţă
şi iustin e mort de mult
iar radu rătăceşte pe ici pe colo
prin oraşele civilizate ale apusului
acasă descarc cele patru fotografii
şi de patru ori la rând
ecranul se-nchide cenuşiu error in page
le suprapun cumva ca să pricep
ce se întâmplă
şi în imaginea brusc ivită
pe ecran abia zăresc un perete
până la un cer abia bănuit
şi umbra unui arbust fără frunze
cu flori de aur
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eu și poemul-martor într-o singură corabie
un poem nesfârșit egal cu viața mea
urmele focului se văd pe trupul lui nevăzut
corabia așteaptă de multă vreme trasă la mal
luntrașul absent face semne pe care nu le înțeleg
spune cuvinte pe care nu le aud
pentru că vântul le împrăștie cum pe-o cenușă
a poemului-călătorie pe care-l port
de o viață în suflet
fără să-l știu fără să-l scriu
el a uitat câteodată armonia cu lumina
pe care o trăise în copilăria mea
când începea să dea semne de verde
și să rătăcească în ochiul meu larg deschis
avea pași nesiguri poemul – copilărie
iar drumul aproape că nu-l cunoștea
știa doar că trebuie să ajungă la ușa sufletului meu
care era dintru început deschisă și-l aștepta
priveam întruna jocul ploii care semăna cu un plâns
sporind melancolia vastelor priveliști
flacără pentru o vreme eram acolo
împărțind cu el cenușa clipelor care ni se cuveneau

Miruna MUREȘANU

Spovedanie I

stau de-o viață în poem e târziu
nici nu mai știu dacă-l scriu
îi simt doar sângele curgând
prin inima mea înainte de zori
prin sufletul meu călător
stau în poem e târziu iar timpul nu mă așteaptă
sunt pe o treaptă dar nu ajung încă la Dumnezeu
plânsul poemului mă îneacă
e târziu și mereu o iau de la capăt
așteptând ca timpul să desprindă clipa de mal
odată cu poemul final
pe care-l port în mine de-o viață
îl scriu cu speranță
îl port cu tăcerea din necuvinte
îi simt întruna răsuflarea fierbinte
el a știut dintotdeauna
cât de întunecată va fi marea vieții
și nu m-a lăsat multă vreme să-l scriu
și m-a împiedicat după aceea să-l uit
simt jocul focului aproape de inima lui
toarsă-n cuvinte pe jumătate frânte
pe jumătate alungate din suflet fără părere de rău
trupul sfâșiat al poemului
îl port în mine pretutindeni
mângâi aripile lui în formă de cruce
nu știu când va fi plecarea îmi spun
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clipele ne legănau dintr-o parte în alta
atunci așteptam împreună sub cerul de duminică
atunci pământul întreg părea o rugăciune
atunci cuvintele lui se dăruiau cum întru bucurie
atunci vegheam lumina să nu moară
avea uneori buzele arse și topea cu ele amiaza
netezind sufletul visător al câmpiei
pe care o ținea împreună cu mine de mână
să ajungem mai repede la izvor
când soarele uita într-o doară
mireasma florilor de toamnă sub deal
el o strângea cum într-un vas aproape ireal
părând atunci o fluturare-ngândurată
veșmântul clipei ce s-a dus
încât eu nici nu mi-o mai aminteam
când spre arini își întorcea privirea
părea că vrea să-i fie cuib un trup de pasăre
în așteptarea iernii și fără s-o alunge
părea cu ea că plânge
în nopțile de iarnă scruta întruna frigul
crescând în veghea lui un ochi crepuscular
iar numele celor plecați demult
le aduna cum într-un calendar
să nu le uite
în asfințitul clipei îl auzeam cântând
cu mine-ntr-o biserică
acolo sfinții coborau de fiecare dată
plini de lumină să ne vadă
iar cerul cel cu multe trepte
părea să ne aștepte
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simțeam uneori cum suspinul poemului meu
rodește-n scrumul cuvintelor
neștiute căile lui
neștiută libertatea cu gust de ierburi amare
nevindecate de lumină
n-am nicio vină
că el a ars cum într-un foc până la mistuire
aș fi putut să văd până departe
să trec de noapte cu poemul – nostalgie
înfășurat pe trup
să mă înfrupt doar din tăcerea lui
să nu rostesc niciun cuvânt
aș fi putut să plâng să cânt
orbita orizontului căutându-mi privirea în cuvintele
lui
pline de întrebări răscolite de gânduri
aș fi putut să bănuiesc o rugăciune
în forma cuvintelor-inimă
o rugăciune a inimii
pe care eu o rescriam prin el
trecându-mi prin suflet spre recviemul toamnei
desprins de mine și însingurat
poemul meu uitat
părea atunci chiar umbra mea absentă incoloră
curgând odată cu nisipul clipei
cu fiecare oră
simțeam cum o durere-atunci în locul aripilor lui
o mirare neînțeleasă rostogolindu-se printre nori
el se trezea îmbătrânit uneori
părând să se rescrie iar și iar
din nostalgii cu gust de fructe amărui-sălbatice
pentru mine era necesar sunetul lui
purtând povestea mea
aici altundeva
la răspântii unde ceilalți nu mai ajung demult
dar eu îmi scriu poemul mut
să mă audă Dumnezeu pe care-L caut
și scriu o litanie fără sfârșit
durere bucurie deznădejde mirare
într-un fel nebănuit salvatoare
în veghea lor cuvintele sunt tot mai puține
în tăcerea lor mă privesc cum în oglindă
la pândă-n desfrunzire lentă mă recheamă
cu neputință să oprească timpul
înfiripând câte-o cărare de cenușă
îmi trec de ușă
spre-un mai departe
ce mă împarte în mii de amintiri
într-o răscumpărare a luminii rătăcite
el se deșiră-n gânduri obosite
pe-un drum de-ntoarcere pe care-aproape l-a uitat
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atingând prin deșertăciune rugăciunea
pe care o rostim împreună
într-o biserică a sufletului mare și bună
iertând căderea mea de multe ori
el mă-nvelește într-un murmur aspru
nimic nu mă doare nimic nu-mi amintesc
număr secundele care se desfrunzesc
și îl aștept pe Dumnezeu
stând în lacrima poemului meu
spre asfințit probabil că El va veni
din slava cerului înalt
acolo unde-L caut
ca să-L găsesc numai în mine
iar timpul meu unit va fi atunci cu veșnicia
orice cuvânt va fi atunci rugăciune
noi nu vom mai avea nimic
din tot ce provizoriu ne-a aparținut
vom fi avut numai un prag de liniște-ntre noi
și o lumină-nfiorând scheletul lui de necuvinte
mi-aduc aminte singura lumină
din așternutul cel dintâi al clipei mele
pluteam subțire și ușoară pe un covor de stele
iar El Copil era și Miel era pretutindeni cu mine
împovărat de suferința mea
pe care nu o cunoșteam atunci
El o știa
se odihnea cu mine la răscruce
îi mângâiam pe cruce chipul ce mă călăuzea
scriu și acum rugându-mă la El
poemul meu adâncit în privirea inimii mele
în sângele martor bătrân și bolnav
este grav atunci și-l aud cum plânge
împrejur doar văzduhul plin parcă de sânge
iar El trecând văzut și nevăzut și Om și Dumnezeu
prin sufletul mut al poemului meu
prin sufletul meu
se oprește într-un târziu în poemul-așteptare
pierdut în înțelesuri și desenând o cărare
ce rămâne totdeauna în urmă
până să înțelegem încotro se va duce
în liniștea tulburătoare a casei îmi spune
poemul-răscruce
unde-un păianjen nevăzut țese târziu
o pânză cum un așternut plin de miresme stinse
iar timpul o Golgotă pare că ne-așteaptă
poemul pare-atunci o candelă aprinsă poate-o treaptă
arzând încet cuvintele pe care eu nu le mai scriu
are un chip al bucuriei un chip atât de viu
așteptând am așteptat pe Domnul îmi spune
purtându-mi umbra mărturisitoare prin lume
scriindu-se întruna-n visul meu
poemul – Dumnezeu

Wildenau, Austria
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viaţa trece
eu rămân

mă gândesc la cei care se gândesc că viaţa
trece şi nu fac nimic pentru asta
mă gândesc la cei care nu se gândesc că
viaţa trece şi nu suferă pentru asta
mă gândesc la cei care se gândesc că
viaţa trece şi nu-şi trăiesc viaţa
mă gândesc la cei care nu se gândesc
că viaţa trece şi o trăiesc din plin
mă gândesc dacă e bine să mă gândesc
viaţa trece dacă te gândeşti la trecerea ei
viaţa trece fără să te gândeşti la trecerea ei
viaţa trece eu rămân
mă gândesc la cei care suferă că viaţa
trece şi nu fac nimic pentru asta
mă gândesc la cei care nu suferă că viaţa
trece şi nu se gândesc la asta

Nicolae SILADE

fratele lui george

fratele lui george are şapte case dar
nu le locuieşte el ci chiriaşii
chiriaşii veniţi din toate colţurile lumii

mă gândesc dacă e mai important să
mă gândesc la cei care gândesc
să mă gândesc la cei care nu gândesc
sau e mai important
să nu mă gândesc deloc
mă gândesc dacă e bine să mă gândesc

fratele lui george are şapte case şi
douăsprezece apartamente
răspândite în patru oraşe diferite

viaţa trece dacă gândeşti
viaţa trece fără să gândeşti
viaţa trece eu rămân

fratele lui george are un cont gras
în bancă şi o soţie subţire
atât de subţire şi atât de frumoasă că-ţi vine să-ncalci
cea de-a zecea poruncă

mă gândesc şi nu găsesc nimic important
în gândirea celor care gândesc
cum nu găsesc nimic important în
negândirea celor care nu gândesc

fratele lui george are şapte case dar el nu locuieşte
decât într-una într-o mică încăpere
din vila lui impunătoare
george în schimb are doar timp
george are foarte mult timp la dispoziţie

şi chiar dacă aş găsi ceva important
în gândirea celor care gândesc
sau în negândirea celor care nu gândesc
totul devine dintr-odată neimportant
câtă vreme importanţa sau
neimportanţa nu salvează nimic

sprijinit de indicatorul cedează trecerea
îi urmăreşte pe bogaţii lumii cum trec
în maşinile lor luxoase

totul e important
şi nimic nu e important

îi urmăreşte pe bogaţii lumii cum trec
şi cum cedează trecerea
george are răbdare poate că într-o zi
va trece şi fratele său
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mă gândesc dacă e bine să mă gândesc
viaţa trece dacă iubeşti viaţa
viaţa trece dacă urăşti viaţa
viaţa trece eu rămân
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Vasile IFTIME

Trecere

Avem datoria să fim trişti, spunea tata.
De la o vreme, în fiecare deget moare un şarpe,
discursul gramafonului vechi oxidează încheieturile,
iar rădăcinile…
tot mai în iarbă,
tot mai adânc.
De la o vreme ochii obosesc să mai vadă,
buzele lasă dâră de pământ în icoană,
clopotele desfundă timpanele
(fântâni mâlite de cer).
Tu eşti lupul propriei răni,
spunea tata.
Inima lupului se ascunde în cântecul lunii,
alteori trimite ambulanțe prin vene.
Mi-am injectat var direct în suflet,
în curând, perfuzii de frunze uscate.
Sângele tău –
poveste despre o deltă după topitul zăpezii,
sângele meu –
mlaştină în vreme de secetă.
De la o vreme, cuptorul la foc mic,
tot mai mic,
iar viețuirea –
răzbunare pe limbile ceasului.

Frescă

În tabloul acesta despre noi am pus tot ce se putea pune:
două inimi aproape identice –
una, cât circumferința roţii carului mare,
alta, împrumutată de la o pasăre topită în cenuşă.
Ochi am pus privindu-se a înserare, a senin, a miez de noapte –
la început plângeau peste un decor fără urmă de secetă,
după o vreme,
fiecare învăţa de la fiecare cum se ţine ploaia în nori pe timp de furtună.
În tabloul despre care scriu,
doi oameni împăiaţi în poziţii fericite se întind pe iarbă,
iarba se întinde sub ei ca o masă,
unul se arată pe dinăuntru cum celălalt se simte pe dinafară,
altul intră,
trage obloanele şi adoarme într-o insignă de erou fără nume.
Multe au încăput în această frescă alb-negru –
din suflete ies vagoneți plini de cărbuni,
lumină doar în felinare străine.
Priveşte,
cineva cu altcineva merge de mână,
cum bine îi stă omului singur.
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Janina SFETCU

xxx

Am învaţat să mângâi cu o literă
am învaţat să străpung cu mâinile
curbate în jurul clipei

Premiul revistei
HYPERION Botoşani
la Festivalul Naţional
de Poezie
„Nicolae Labiş“,
ediţia a XLVI-a 2014

în tălpi hieroglife
scrijelite
înţelese doar în momente de nebunie oarbă
frunzele curgeau
precum vinul roşu
băut în tăcerea morţilor buni
şi-a viilor reci
într-un volum întreg de
suflete-scări
e greu a şti
care e prima pagină
atunci când o rupi din încheieturi
când îmi ştii gândul
ţine-l în palmă
cedez paradisul
oricum
s-a sfârşit
metamorfoza
îngerii
acum sunt sfinţi
sfinţii se vând
drept dumnezei

D E BU T

xxx

şi eu îmi sprijin ADN-ul
de un suflet palid.

xxx

cum creşte sau cum scade
frica de propia umbră
doar asfaltul ud
(înclinat spre apus)
poate simţi
nori surpaţi
pe cărări bătătorite

xxx

nici un oraş
nu mai moare
în braţele mele
atrofiate
doar câte un cult
smuls din real
se mai aude
în depărtări
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Codruţa Irina COROCEA

quarc. e seară şi
trece acest tren

darling o darling
cresc flori mici în bidoane de vopsea. în seara asta
vreau să mut himere pe genunchii
tăi/ uite aşa şi acul
degetul care prinde sunetul înainte
de a scoate un ţipăt întreg

lipesc palma de frunte vena ştiută
pulsează acolo sânge tânăr miez
fraged de dragoste dau drumul
degetelor tastez ritmic fiecare falangă e
mică & alungită

fiecare
trasează linii imaginare meridiane
întregi un vortex
al inimii. şi despică artere
şi schimbă brusc polaritatea
seara trece un tren pe care cade
asfinţitul. referinţa e
zero zgomotul piere
pe câmp doar calul şi prinţul
din guadalupe la geam
această necunoscută
particulă elementară
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Ioan GROŞAN

LUMEA CA LITERATURĂ

N

PRECIZARE

Nu fac parte din acei scriitori care consideră că orice
întâmplare mai interesantă, trăită sau auzită de ei,
trebuie trecută în literatură. Nu tot ce există sfârşeşte
într-o carte, cum credea Mallarmé. Lumea „reală“ îşi
are poveştile ei nescrise, „literatura“ ei secretă, care,
cu propriile-i semnificaţii, îşi este suficientă sieşi şi nu
mai are nevoie să fie – cum să zic? – „ficţionalizată“
Am povestit în mai multe rânduri, în diverse împrejurări (mai ales la chefuri, desigur), asemenea întâmplări sau „situaţiuni“, cum le-ar spune Maestrul nostru, al tuturora, I.L. Caragiale. Auzindu-mă nu o
dată, amicul meu, infatigabilul Dan Mircea Cipariu, mi-a zis: „Măi Ioane, de ce nu scrii tu toate chestiile astea? E păcat să se piardă aşa, la o masă. Uite,
eu îţi ofer pe site-ul meu, „Agenţia de carte“, o rubrică
săptămânală sau cu ce periodicitate vrei tu, când ai
tu chef să scrii“. Desigur, am şovăit: farmecul oralităţii şi al imaginii celui care vorbeşte (interpretează) se
poate pierde iremediabil atunci când din tot spectacolul nu rămân decât vorbele transcrise. De pildă, textul celebrei scenete tv din tinereţea noastră, „C-aşa-i
în tenis“, e cu desăvârşire mediocru; însă rostit inimitabil de Toma Caragiu, împopoţonat cu o mustaţă
tip Ţiriac, îl transformă într-o scenetă care e, pe alocuri, irezistibilă.
În cele din urmă am cedat rugăminţii amicului
meu, gândindu-mă că poate chiar ar fi păcat să nu
aştern în scris câteva din aceste amintiri, fie numai
pentru faptul că ele pot depune o mărturie despre o
anumită atmosferă, un anumit timp, anumiţi, minunaţi, oameni. Apoi, lenea mea funciară şi, ca să rămân
în lumea lui Nenea Iancu din „Două loturi“, „asprimile de tot felul ale serviciului“ m-au făcut să întrerup
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colaborarea cu „Agenţia de carte“, doar o parte din textele apărute acolo fiind şi aici, în această carte, pentru cititorii Editurii Polirom. Restul episoadelor, fără
nu ştiu ce pretenţii estetice, sunt puse pe hârtie exact
aşa cum mă sfătuia amicul: doar când am avut chef.

POPORUL ILIR

Fumez azi, 28 iulie 2014, o ţigară afară, lângă uşa
care dă în Rotonda Muzeului Naţional al Literaturii Române, de pe b-dul Dacia nr.12. În spatele meu,
în Rotondă, e un du-te-vino de angajaţi ai muzeului
care cară, împachetează, sigilează mari lăzi de carton. MNLR-ul se mută. Mii de cărţi, sute de manuscrise ale marilor noştri scriitori de ieri şi de azi, acte,
documente revelatorii, fotografii unicat, înscrisuri
originale, piese de mobilier etc. pleacă din locul ce
le-a fost destinat cu decenii în urmă spre o destinaţie necunoscută: o fi Casa Presei (fosta Casă a Scânteii)? O fi vreo altă clădire de patrimoniu care va fi
iarăşi revendicată şi câştigată de mafia imobiliară şi
de unde iarăşi istoria literaturii va fi alungată? Mister.
În faţa mea se întinde, acum pustie, Terasa. Terasa
din spatele Muzeului. O buruiană încă firavă, dar deja
triumfătoare, se iţeşte din pietriş, lângă un scaun
şchiop, abandonat. Dacă n-ai şti ce se întâmpla aici cu
nici o lună în urmă, ai zice că e un maidan între două
clădiri, undeva la periferie. Şi, vai, câte după-amieze
şi seri (fără a mai socoti dimineţile!) n-am petrecut
noi aici,în această agoră sau, mă rog, ca să fiu mai
autohton,în această sui-generis Poiană a lui Iocan!
Noi? Care noi?
Dacă închid ochii, pot auzi aievea râsul sănătos
al Marianei Marin, a cărei poezie dramatică contrazicea violent pofta ei de viaţă, tăcerile – da, tăcerile!
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– pline de înţelesuri ale atotştiutorului Gyuri Kazar,
vocea clară a lui Constantin Stan explicându-le junilor aspiranţi de la cenaclul său misterele prozei, iar
în minte îmi răsună refrenele inubliabile ale cântecelor lui Augustin Frăţilă ori glasul „clocotrist“ al lui
Ioan Flora. Şi nu trebuie să fac mari eforturi ca în spatele pleoapelor închise să se închege silueta de dandy
jemanfişist a lui Traian Coşovei, să coboare dintr-un
taxi fantoma elegantă, întodeauna la patru ace şi cu
portofelul plin, a rectorului Mircea Spătaru, să apară,
ascunzându-şi impecabil cumplita suferinţă, cel care a
condus atâta timp, cu atâta tact şi prietenie, Muzeul –
Alexandru Condeescu. Au plecat cu toţii la ceea ce-mi
place să numesc „Cenaclul din cer“. Aşa cum pleacă
şi Muzeul, acum, spre mult maipământeşti tărâmuri
Noi, cei pomeniţi mai sus şi cei încă rămaşi pe-aici,
aveam o masă rezervată, imediat după intrarea din
strada Cristian Tell, în stânga. Trona la ea, de la prima
oră a dimineţii, răsfoindu-şi şi cizelându-şi poemele,
Eugen Suciu, „Domnu Suciu“, patronul Terasei şi-al
spaţiului de iarnă de la subsol, „Groapa“ literară şi
artistică, sau, cum a denumit-o un mucalit de la „Caţavencii“ – „La Distruşi“. De regulă, de permanenţă,
cum se zicea pe vremuri, „distruşii“ erau, în ultimii
ani mai ales,prietenul nostru Ioan Buduca, excepţionalul grafician Mircia Dumitrescu,ce-şi avea atelierul în apropiere şi care-şi suna în răstimpuri nevasta,
minunata Anne, „Da, Pisu, în jumătate de oră sunt
acasă!“, care jumătate de oră trebuia calculată după
ecuaţiile cosmice ale lui Eistein, când timpul se dilată,
apoi jazz-man-ul Mircea Tiberian cu soţia, mignona
Ioana, apoi Ioan Cristescu, actualul director al Muzeului, apoi Paul Vinicius, angajat al Muzeului care răspundea nici mai mult nici mai puţin decât de „protecţia muncii“(!) şi,.cu voia dvs., subsemnatul. Pe la
douăsprezece trecute fix, când soarele, cu degetele lui
de Auroră, mângâia primele rânduri de bere, se iveau,
rând pe rând sau deodată, poetul Adrian Pârvu, zis
şi „Adilă“, neurochirurgul Alexandru Săsăran împreună cu prietena lui, năbădăioasa Ioana, parcă anume
făcută în ciuda privirii noastre, marele actor Eusebiu Ştefănescu, însoţit de fiul său Ionuţ, strălucit flautist pe tot mapamondul, şi de soţia acestuia, frumoasa şi joviala „Contesina“. Apoi masa se lungea, se
lăţea, se adăugau scaune, fiindcă cine nu trecea pe la
ea? Apărea detaşamentul de la Plastică, în frunte cu
sculptorul Vlad Ciobanu, urmat restauratorul Marian
Dăbuleanu, mereu în căutare de contracte noi şi de
falanga ardeleană compusă din Marcel Bunea, din Barbone, din Ilie Rusu, toţi doctori în pictură, toţi şăgalnici şi berbanţi… Mereu neastâmpărat, ca un titirez
împrăştiind continuu planuri şi proiecte culturale –
infatigabilul Dan Mircea Cipariu. În răstimpuri treceau venind de la redacţia „Vieţii Româneşti“ poeţii Dan Iancu şi Marian Drăghici (ultimul – autor al
celebrului îndemn „Înteţiţi consumaţia! Vine patronul!“), iar de la „Luceafărul de dimineaţă“ (era să zic
„de prânz“…) sagacele critic Dan Cristea şi dramaturgul Horia Gârbea. Savurând un pahar de vin cu gândul la marile soiuri din exhaustiva, încântătoarea sa
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istorie a viticulturii româneşti,adăsta câteva ceasuri
şi eseistul Răzvan Voncu Când nu stătea la altă masă
cu ochii în zare aşteptând să vină seara cu „Poemele
întunericului“, se aşeza lângă noi şi eternul boem Liviu
Uleia. Cu nelipsitul său laptop la care-şi scria febril,
ad-hoc, articolele – Florin Iaru.Nu foarte des, dar
substanţial, cu sarcasmele şi supărările lui periodice,
arătându-mi în răstimpuri splendide desene erotice,
venea şi cel care a făcut coperta atâtor şi atâtor cărţi
ale generaţiei noastre- Tudor Jebeleanu Mai apărea din
când în când, chivernisându-şi cu parcimonie venitul pe care trebuia să-l trimită la vreo trei pensii alimentare fără ieşire – poetul Ioan S.Pop. După efortul
gigantesc făcut ca să-mi transpună mie în limba lui
Thomas Mann „Caravana cinematografică“ şi „Trenul
de noapte“, servea o bere neagră traducătorul Stefan
Moosdorf, neamţ get-beget, îndrăgostit de România
şi de o foarte senzuală şi deşteaptă conlocuitoare de-a
noastră, Judith Ferenc. Cu umorul său muşcător nu
ne ierta, ca un adevărat „calpuzan“, profesorul Silviu
Angelescu. Cu nu mai puţin sarcasm, potenţat de un
pahar de vin roşu. Ştefan Agopian. Iar profesorul de
cinema, mentorul atâtor regizori din noul val, Moscu
Copel, stătea el ce stătea, apoi, de parcă Cola Lights
pe care o bea l-ar fi excitat, trântea câte-o idee sau
un mini-scenariu care ne lăsa cu gura căscată. Etern
îndrăgostit de Sissi, împărăteasa Austriei, care, probabil, avea în prezent nenumătate încarnări – criticul
de artă şi poetul Pavel Şuşară. Era un adevărat eveniment când îşi făcea apariţia pictorul Mirel Zamfirescu,
cel mai fin, mai aristocrat om pe care l-am cunoscut,
„Ultimul Crai“, cum îi ziceam în gând, din boema celebră a Bucureştiului socialist, cea cu Gheorghe Dinică,
Ştefan Iordache, cu… Sorbindu-i vorbele, în perpetua sa oscilaţie între pictură şi poezie, stătea uneori la
dreapta maestrului cel mai fidel elev al lui, Felix Lupu.
Vechi prieten, „veteran“ de la „Lăptăria lui Enache“,
ne întâlneam aici, la Terasă, cu „Bunicul“, remarcabilul eseist şi etnograf Şerban Anghelescu. Mai rar,
venea şi fosta conducere a ICR-ului, cea care a făcut
atâtea lucruri minunate pentru cultura română şi
care-a f ost debarcată în chip atât de prostesc şi umilitor; Horia Roman Patapievici şi Mircea Mihăieş. Cu
o tolbă plină de bancuri proaspete soseau actorii Viorel Păunescu şi Cătălin Mirea. Şi Doru Braia, mereu
încărcat de strategii şi scenarii politice, poposea din
când în când la acest ospăţ ideatic, unde se întâlneau
într-o devălmăşie democratică Rudolf Steiner cu Crin
Antonescu, Cioran cu Băsescu, Nietzsche cu Piţurcă.
Şi apropo de Nietzsche: cel mai autorizat purtător de
cuvânt al filozofului german era, bien sur, maestrul
meu din tinereţe, imbatabilul romancier Nicolae Breban, care acapara imediat masa cu un fastuos spectacol ideatic căruia nimeni nu-i făcea faţă. Cam de două
ori pe an se ivea din Franţa singurul opozant român
căruia Ceauşescu i-a luat cetăţenia, bossul oniricilor, Dumitru Ţepeneag, şi care mi-a îngăduit să stau
la Paris aproape o lună în mansarda sa secretă de pe
Rue du Bac, de la fereastra căreia îmi făceam semne
expresive cu o subretă îm minijupă ştergând geamu-
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rile unui viloi de vizavi al unui bătrân milionar, fir-ar
al dracului, englez. Venit cu trenul de noapte de la
Cluj, a deschis nu o dată terasa, dimineaţa, cot la cot
cu chelnerii, marele meu prieten şi încă şi mai mare
poet, Ion Mureşan. Tot din Ardeal, cu diverse prilejuri literare, apăreau colegii din Ars Amatoria, George
Ţâra şi Lucian Perţa, primul încercând să-şi plaseze
la muşterii pălinca bistriţeană, al doilea – parodiile. Şi cum aş putea să-l uit pe Radu Jansen, „Piratul“,
care fusese director de imagine al TVR la „Cerbul de
aur“, apoi emigrase cu soţia Adina la strămoşii lui în
RFG, de unde se întorcea periodic cu ultimul model
de Mercedes ca să ne povestească veşnicele amintiri din aceeaşi boemă socialistă cu a lui Mirel şi să
achite, cu discretă generozitate, datoriile făcute de
noi, în timp, la bar?
Erau apoi, în afara celor deja pomenite, prezenţele
feminine. În primul rând Ofelia Creţia, cu inegalabilul ei sarcasm oltenesc, marca Turnu-Severin. Să te fi
ferit Dumnezeu să intri în guriţa ei!… Despre un critic care, în lipsa altora, se lăuda singur, a zis, memorabil, că suferă de „laudatio tremens“…Apoi, ostracizând rapid cu o votcă oboseala după infernala navetă
Paris-Bucureşti-Bulbucata-Aţel şi retur, se ivea, mereu
radioasă, fără vârstă, Ioana Crăciunescu. Tot fără vârstă, cum nimeni nu ştie ce vârstă au tequila şi berea,
cu fizionomia ei de liceeancă apetisantă ce-şi îngroapă
sub masă colegii – Ligia Găman. Când avea treabă prin
zonă, bea oo cafea cu noi şi doctoriţia mea de familie (şi de suflet!), tulburătoarea Andra Ticărău. După
orele de şcoală, în drum spre casă, fără să deranjeze
pe nimeni, bea o bere profesoara de desen şi pictoriţa
Neli Dăscălescu. Din aceeaşi breaslă, încercând a mia
suta oară să ne vândă un tablou – Cătălina Drăgulin.
Mereu pe fugă între două examene şi două cursuri la
ASE (secţia engleză!), – logodnica pe vecie a lui Gyuri
Kazar, Tania Segal., vecină de cartier cu protectoarea
blondă a lui Buduca, Luminiţa Radu. Liliana Popa,
poetă şi absolventă de Istoria Artei, ne aducea ultimele ştiri de la Radio România. Mai rar, venea, dar
venea, bucurându-ne nervul optic, jurnalista şi realizatoarea tv Miruna Munteanu. Apoi, junele mame:
pictoriţele Rodica Ion, cu păpuşica ei vie, Agripina,
şi indescriptibila, frumoasa machedoancă Ecaterina
Vrana, flancată, ca de doi body-garzi, de spendizii ei
băieţi, Dimitrie şi Constantin.
Doar de atâţia, cu memoria-mi deficitară, îmi aduc
acum aminte. Dac-am uitat pe cineva, îmi cer, spăşit, scuze şi promit să-i pomenesc la o, vorba ceea,
nouă ediţie…
Dar unde voiam s-ajung? A, da! Ei bine, în această
multiplă, veselă, zgomotoasă adunare de la Terasă a
apărut, de nicăieri, o fiinţă. O domnişoară din genul
acela căreia nu ştii ce vârstă să-i dai şi după care nu
întorci niciodată capul pe stradă decât dacă, Doamne
fereşte, are un accident, ceva între treizeci şi patruzeci de ani, nici drăguţă, nici urâtă, mignonă, slăbuţă,
cu părul de o culoare nedefinită, tuns scurt. „Nu vă
supăraţi – a zis cu timiditate – pot să stau cu dumneavoastră la masă?“ „Sigur că da, cu mare plăcere,vă
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rugăm, poftiţi, luaţi loc, ce serviţi?“ – am sărit noi
în corpore, bucuroşi nu atât de-o „prospătură“, că
nu arăta a aşa ceva, ci pur şi simplu de un chip nou,
necunoscut. N-a vrut să servească nimic, nici atunci,
nici în zilele următoare. Şi-a scos dintr-o gentuţă cam
ponosită o sticlă de plastic de jumătate de litru fără
etichetă şi-a luat o înghiţitură dintr-un lichid incolor.
Putea fi votcă, mastică,pălincă, tequila, apă minerală,
apă plată, putea fi orice. (Mai încolo am aflat că era
pur şi simplu apă de la robinet). Şi-a pus înapoi sticla în gentuţă şi-a rămas liniştită, cu mâinile în poală
şi cu privirea îndreptată oblic, în jos. Nu deranja pe
nimeni, aşa că după câteva minute de studiu din care
n-am dedus nimic, ne-am reluat discuţiile în cruce,
Cioran cu Piţurcă, Piţurcă cu Steiner ş.a.md.
Fiiinţa venea cam de două ori pe săptămâna, se
aşeza sau dacă nu era scaun liber, îşi aducea altul în
acelaşi colţ unde se pusese prima oară, trăgea o înghiţitură din apa de la robinet (curios cum sunt, am verificat: i-am cerut să-mi pună şi mie un strop din sticla
ei: era chiar apă de la robinet, cu finul ei gust de clor!)
şi stătea cuminte, cu privirea în jos, ascultându-ne –
sau mai degrabă nu, după cum se va dovedi ulterior.
Ne obişnuisem cu ea, aşa cum te obişnuieşti, într-o
cameră, cu un ficus. De ce a ales tocmai masa noastră ca să stea, vegetală, la ea, n-am aflat niciodată.
I-o fi spus cineva că suntem inteligenţi, culţi, simpatici? N-aş crede.
Şi într-o zi, după vreo trei luni în care, udat din
când în când cu apă de la robinet, părea că prinsese
rădăcini în colţul lui, ficusul a grăit. Nu mai ştiu cine
era la masă. Oricum, eram mulţi şi tocmai într-o
sesiune de bancuri porcoase, „pe uliţa mare“, cum ar
zice Creangă, dar ţin minte că nu era şi Gyuri Kazar,
enciclopedia noastră ambulantă, pe care dacă-l sculai noaptea din somn şi-l întrebai la telefon ce se află,
de pildă, în sala doişpe de la etajul doi din Ermitaj,
te lămurea pe loc. Poate el ne-ar fi salvat. Şi-n acea
sesiune de bancuri, într-un moment de pauză de
râsete, am auzit glasul timid, dar clar, al ficusului: „Nu
vă supăraţi, de ce origine este poporul ilir?“ Ne-am
uitat la fiinţă ca la felul paişpe, apoi ne-am uitat unii
la alţii: ce p.mă-sii de origine or avea ilirii ăştia?! N-a
zis unul nimic. S-a lăsat, minute bune, o tăcere ca o
lespede grea. Domnişoara s-a ridicat încet, s-a înclinat, a spus şoptit „Vă mulţumesc“ şi dusă a fost. N-am
mai văzut-o niciodată. Iar nouă, tutorora, ca-n finalul
poemului cu alcoolici al lui Ion Mureşan, ni s-a făcut
atunci foarte, foarte ruşine.
N-am aflat niciodată de ce origine sunt ilirii. Nici
n-am avut curiozitatea să mă uit pe Internet, unde
probabil scrie. Cert e că ei au cam dispărut din istorie. Şi nu pot să nu mă gândesc, amintindu-mi de
acest episod, că, mutatis-mutandis, la fel ca ilirii, dispărem, ne scurgem şi noi, încetişor, din viaţa aceasta.
Iar Terasa Muzeului, dispărută şi ea, a fost, o bună
bucată de vreme, chiar viaţa noastră.
HYPERION
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O vacă beată trece Prutul

Coboară din autobuz în fața unui iaz cu apă murdară,
maroniu închis, plin de gâște gălăgioase. Ga-ga-ga! și
Ga-ga-ga! fac ele cu capul pe sus din marginea bălții,
parcă salutându-l cu veselie. Îi dă mâna, ajutând-o să
coboare și pe Nina, Ninocica lui pe care a cunoscut-o la
Iași cu șapte luni în urmă, dar în satul căreia tot a amânat să vină până acum. Pornesc pe izlazul plin de vaci,
oi și capre, ajungând repede într-o uliță largă și plină de
praf, perpendiculară pe Prut. De pe prispa unei case,
un radio dat la maxim anunță ora exactă: 9,00. Iar la
buletinul de știri se precizează că „astăzi, 23 octombrie
1976, va fi o vreme frumoasă, ca de vară, cu temperaturi mult peste cele ale perioadei acesteia“. Într-adevăr,
este o duminică însorită și caldă.
Ajung ei la un moment dat în fața unei case fără gard,
o căsuță cu o prispă neîngrădită de asemenea, doar cu
doi stâlpi de care stau legate două capre roșietice cu
coarne. Nina îi dă bună dimineața stăpânului casei care
stă așezat pe-o bancă dintr-o scândură negeluită și bea
vin dintre-o sticlă. Bărbatul de vreo cincizeci de ani, cu
fața plină de niște țepi castanii, îi invită și pe cei doi să
guste, dar Nina îi răspunde veselă: „E cam prea devreme,
nea Ilie!“ „Pentru o gură de vin e totdeauna prea târziu,
niciodată prea devreme! Că de aia ni l-a lăsat Dumnezeu,
să-l bem la orice oră din zi“ lansează nea Ilie o sentință.
Și, spre a fi convingător, mai trage un gât zdravăn din sticla de un litru. După încă trei case, un moș cu pălăria de
pai pe-o ureche și barba albă vâlvoi, are pe bancă lângă
el o găleată roșie smălțuită plină cu vin, din care ia câte o
cană albă de aluminiu și bea încet, udându-și mustățile.
Și moșul îi îmbie cu vin după ce le răspunde la binețe.
Refuzat fiind, toarnă încet cu cana într-un ciob de lut
din care trei găini sorb câte un strop și-l dau pe gât ridicând ciocul spre soare, parcă mulțumind divinității pentru o așa licoare. Vinul roșu din ciob sclipește în soare
ca o pictură abstractă.
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Nina îl prezintă pe Radu în fața casei de cărămidă
netencuită părinților săi îmbujorați și bucuroși de oaspeți,
care-l pupă zgomotos pe obraji.
“Ce stai ca un tontălău, își ceartă doamna Maricica
soțul, du-te și taie gâscanul, că pun apa pe foc…“ Apoi,
după ce toarnă apă fiartă peste gâscanul din albia de
lemn întinsă în mijlocul ogrăzii, doamna Maricica iar
îl ia la trei păzește, cu o voce puternică și pițigăiată, pe
stâlpul casei: „Fugi în beci și scoate o găleată de vin, că
până fac borșul și friptura, copiii ăștia mor de sete, că
vin de pe drum…“ Și, de parcă acum n-ar fi prea devreme
pentru a bea vin, Nina îi întinde o cană goală lui Radu
și-l îndeamnă să ia din găleata abia sosită între ei, în fața
băncuței de lemn. Radu se servește și gustă/degustă licoarea. E un vin sec, rece de la beci, dar tare că simte cum
îi fac poc-poc! tâmplele, prima dată cea din stânga, la o
secundă și cea din dreapta. Cât a tot gătit doamna Maricica gâscanul pe niște pirostrii în marginea grădinii, mai
gustând vin, mai turnând în friptura sfârâindă, ceilalți
au tot tras câte o cană de vin, iar tâmplele lui Radu s-au
obișnuit cu licoarea, că nu-i mai făceau poc-poc! ci mai
mult pic-pic! La un moment dat, în vecini s-a auzit un
bebeluș plângând, dar nu așa, cum se mai mâțâie copiii,
ci ca din gură de șarpe. O femeie care părea că spală rufe
dincolo de gard i-a strigat bărbatului: „Sandule, vezi că
plânge ăl mic. E sătul, poate a făcut caca. Dacă nu, pune-i
niște vin în biberon să doarmă“.
Spre prânz, o aromă de friptură de gâscan plutea peste
curte și peste uliță, că niște câini schelălăiau și lătrau și
se mușcau de mama focului. S-au așezat cu toții în pridvor, la o masă lungă și îngustă dintr-o singură scândură
acoperită cu o față de masă în carouri verzi și albe. Supa
grasă de gâscan e plină de bănuți de aur fierbinți, că trebuie să sufle mereu la fiecare lingură, privind instantaneu în tavanul de paiantă al pridvorului cu un amestec
de disperare și satisfacție dat de fierbințeala, dar și de
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gustul minunat al fierturii. Doamna Maricica îl imbie
mereu cu vin: „Ia și bea! E vinul nostru din zonă. Pe-aci
au trăit oameni mari și toți au băut vin de ăsta… Și Ștefan
cel Mare trecea pe aici și tot vin de ăsta bea…“ Nina îi
arată peste gardul vecinilor: „Vezi acoperișul ăla de tablă
roșie? Ăla e conacul fraților Negruzzi…“ „Dar mai ia vin,
îl îndeamnă și capul familiei, fără grijă, că mai aduc din
beci! Abia a stat din fiert…“ Dar Radu bea cu poftă vin
abia după ce mănâncă un gustos copan de gâscan prăjit la ceaun. Apoi, după îngurgitarea a mare parte din
gâscan, oftând de plăcere, nu de altceva, se așează cu
toții pe banca din curte și se servesc cu cana de vin din
găleată. Soarele încintă atmosfera, ajunge și la banca lor,
făcându-i să mute banca mai spre umbra nucului, dar și
găleata de vin în care se oglindea deja soarele.
“Ulița asta unde se termină?“ întreabă Radu.
“Exact în Prut, îi răspunde Ninocica. Sau, mai bine
zis, în ulița care merge paralel cu Prutul pe toată lungimea satului“
“Cred c-ar trebui să facem o plimbare până acolo“.
“Sigur“, acceptă Nina.
Abia pleacă ei de la poartă, că și sunt strigați de
doamna Maricica:
“Luați sticla asta la voi, că vă vede lumea cu mâna
goală și ne facem de râs!
La început se împotrivesc instantaneu amândoi, dar
în cele din urmă – după insistenţe agresive aproape –
Radu ia sticla în mână şi pornesc pe uliţă în jos. Peste
câteva garduri, Nina îl abate din drum spre o casă acoperită cu tablă verde. O familie tânără stă la soare, într-un
mic foişor în grădină, la o măsuţă din răchită albă, cu
câte un pahar de vin în faţă şi cu o carafă pântecoasă în
mijloc. După ce le-a făcut prezentările, domnul cel tânăr,
blond spălăcit, fiind vărul ei Nelu, iar Lica cea brunetă
spre mulatră – soţia lui, Nina e întrebată:
„Ei, punem de nuntă după Anul Nou?“
„Nu cred, e prea repede…“, zâmbeşte ea încurcată.
Lica aduce o farfurie cu plăcinte poale-n brâu, galbene şi rumenite. Mănâncă specialităţile moldoveneşti
sub formă de plicuri, beau vin de care băuseră odinioară
frații Negruzi și chiar Ștefan cel Mare, apoi Nina şi Radu
pleacă, lăsând sticla înadins pe jumătate goală acolo, pe
masă. Sunt ajunşi, până la casa următoare, de Nelu, dar
ei n-o mai iau, îl roagă s-o lase acolo, poate că mai beau
câte un pahar când se vor întoarce. O moleșeală liniștită îl
cuprinde pe Radu. Se uită la Ninocica și se îndrăgostește
a mia oară de ea.
Între ultima casă de pe uliţă şi Prut sunt vreo două
sute de metri. Acolo, pe marginea drumului, lângă o
tufă mare de măceş plină de mici fructe aprinse, are loc
o scenă de amor în aer liber. Insul de deasupra are pantalonii traşi doar puţin, cum se trag când ţi se face injecţie. Se opreşte din când în când din juisat să tragă câte
o gură de vin dintr-o sticlă de lângă tufa de măceş, apoi
toarnă câte puţin şi pe faţa femeii care chiuie ca la horă:
Iu-iu! Şi iar Iu-iuuu!
„Hai, să trecem mai repede, să nu ne vadă şi să nu-i
deranjăm!“ zice Ninocica.
Ajung repede în capătul uliţei principale, al uliţei paralele cu Prutul. De-a lungul ei este o animaţie nemaipomenită. Vor s-o pornească pe ea, dar Ninocica propune
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să o ia pe un drum de căruţe care duce pe malul râului.
Lui Radu îi e totuna, cu Nina ar merge și în Patagonia
pe jos. Sub o uriaşă salcie pletoasă, un bătrân cu o barbă
alb-roşcată pescuieşte cu un băţ alb de alun.
„Bună ziua, moş Costache! îl salută Nina. Ai umplut
găleata de peşte?“
„Bună ziua, gospodari dumneavoastră… Hm! Găleata
nu-i pentru peşte, e cu vin. Peşte încă n-am prins, dar
câte o cană de vin mai agăţ din găleată… Luaţi şi dumneavoastră. Am o singură ulcică, dar beţi pe rând!…“
Soarele în crucea cerului, chiar deasupra salciei, îşi
strecoară anevoie razele prin crengile pletoase. Pluta
undiţei lui moş Costache se plimbă într-o parte şi alta
într-un ochi de apă, se plimbă în adierea vântului, nederanjată de vreun peştişor cât de mic. Doar peste un sfert
de oră în ac se prinde un biban mic pe care moș Costache
îl aruncă în vinul din găleată. Peste râu, în satul basarabean de pe deal, e o nuntă. Zgomotele de pahare şi farfurii se împletesc cu muzica lăutărească. Peste luciul apei
se aude totul atât de limpede, de parc-ar fi la doi paşi.
„Un cântec de la soacra mică pentru nănaşul cel
mare…, anunță cântăreața. Cine beutura-i place/Ăla om
nu se mai face/Noaptea bea şi ziua zace…“ „Iu-iu-iu! şi
Iu-iuu-iuuu!“
„Noi bem şi ziua!“, replică moş Costache dând o ulcică
de vin peste cap, udându-și mustățile.
Cei doi revin în uliţa principală, spre care plecaseră,
Strada Lunca Prutului, cum stă scris pe gardul primei
case. Pe drum se izbesc de nişte table roşii cu inscripţii
albe: „Poporul-România, dreptatea şi frăţia!“
Deşi tineri, 26 şi 23 de ani, pe aici memoria începe să
le joace feste. Nu, nu că li se rupe filmul, cum se spune.
Dar, de aici, memoria lor are alternanţe de negru-alb, de
da-nu, de lumină-întuneric. Animaţia este maximă, li se
pare la un moment dat că ei sunt protagoniştii întâmplărilor, deşi nimeni nu pare a avea habar de prezenţa
lor pe acolo, pe lângă monumentul închinat Primului
Război Mondial. Nişte oameni de 50-60 de ani, oameni
în toată firea, cum li se zice, toarnă vin într-un cauciuc
de tractor tăiat şi lungit în piroane uriaşe pe marginea
unui şanţ, iar vreo şapte-opt porci, mai mari şi mai mici,
îşi ostoiesc setea de vin cu mare şi vădită plăcere, cu un
cor de guițaturi. La un moment dat, spre amuzamentul asistenţei, porcii încep să facă scandal, să se muşte
între ei, să ridice botul spre cei mai apropiaţi spectatori
de cauciucul mare de tractor.
Radu îşi aminteşte că soarele era spre asfinţit când
pe izlazul satului, unde ajung nu ştie cum, două cete de
băieţi-bărbaţi se ameninţă cu ghioagele. Oştile se apropie una de alta şi se pregătesc de asalt. Cum stau ei pe
un brâu de pământ întărit, ca un şir de muşuroaie de
furnici, Ninocica îi zice:
„Nu vrei să te baţi şi tu cu ghioaga?“
„Păi, n-am!“
„Îţi fac eu rost de ghioagă de la nişte rude“.
„Dar de ce să mă bat? N-am nimic cu nimeni. Nici nu
cunosc pe niciunul din băieţii ăştia. De ce m-aş bate?“
„Aşa, să arăţi că eşti bărbat…“
„Nu, mulţumesc!“
Soarele scăpăta încet după dealul dimpotriva satului
basarabean, când au ajuns la capătul Luncii Prutului, cu
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răcnetele oştenilor cu ghioage răsunându-le în urechi.
Ca-ntr-un film prost, răcnetele astea piţigăiate-bărbăteşti
când se auzeau clar, când dispăreau brusc. Acolo, la marginea izlazului, vreo cinci-şase zdrahoni şi vreo trei fete
planturoase adăpau, într-un vălău de beton, cu bidoane
de plastic de douăzeci de litri de vin o vacă bălţată şi
grasă, cu uger cât un sac de cartofi. Vita era însetată peste
măsură. Bea şi bea, ca orice vită, neştiind ce. Adăpătorii râdeau cu gura până la urechi. Râdeau şi turnau vin
în jgheabul de beton. La un moment dat, vaca a început să se rotească în jurul jgheabului şi-n jurul fântânii,
apoi a pornit ca din streche spre Prut, tot mai tare. S-a
aruncat în apă cu toată greutatea şi în câteva minute nu
s-a mai văzut. Zurbagiii râdeau de mama focului. „Or
s-o-mpuşte tovarăşii grăniceri sovietici! Abia așa o putem
și noi tăia și mânca, fără teamă de miliție“ zicea unul şi
ceilalţi râdeau de nu se mai putea cu cănile de vin la gură.
Peste oglinda tot mai întunecată a Prutului, răsună
ca la doi paşi muzica de la nunta basarabeană.

Pe la miezul nopţii, Radu se trezeşte pe un pat din
casa gazdelor lui de o zi. Nina îi pansa cu un prosop ud
un cucui mare din mijlocul frunţii. Avea dureri și pe sub
coaste, la o ureche, după ceafă… Încearcă să-şi amintească ce i s-a întâmplat şi cum a ajuns acasă, dar îi e
peste putinţă să refacă traseul. Ultima scenă din mintea sa este scufundarea în Prut a vacii îmbătate cu vin.
Dar, şi asta ca prin vis.
„Dar eu sunt paşnic, eu nu mă bat cu nimeni, ce s-a
întâmplat? e el nedumerit. Eu nu mă bat cu nimeni niciodată…“
„Păi, nu te-ai bătut, mototolule, îl linişteşte Ninocica.
Nu te-ai bătut. Te-au bătut, asta e…“
Se smulge încet, ca-n somn, din brațele lecuitoare ale
Ninei și iese în curte. Scoate o găleată de apă rece din
fântână, stricând liniștea nopții cu scârțâitul lanțului, bea
o gură de apă, apoi își toarnă o cană în cap. Merge apoi
sub nucul din grădină și face pipi la rădăcina lui. Cerul
sticlos plin de stele este foarte jos, iar lumina lunii curge
pe tulpina groasă a nucului ca un vin rubiniu.

Dan PERŞA

Măi animalule!
(BELELE POLITICE)

Negăm orice asemănare cu persoane reale omenirii, sunt geaLa mişto n-am luat pă nimeni niciodat’… mătul ei, sunt boce(paraziţii – am comiso din nou) tul ei… De aceea
Conţine un calup exploziv de informaţii şi knowhow pentru vânătoare de vrăbii cu dinamita.
Orice asemănare cu persoane sau întâmplări reale
este pur întâmplătoare. Nici un animal descris în
acest roman nu a păţit nimic…
(Red Hood, creatorul blogului Vrabia Dinamitată
– Revenge)
Să facem totul spre binele răului!
Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare şi vine din aceea că uneori ficţiunea (se)
bate (cu) realitatea.
(Stăpânul 3D, avatar al autorului)

Aperitiv (dat pe gât de
un personaj cherchelit)

M

M-am născut cu o deviaţie genetică. Am urechi de câine
şi timpane de liliac. Aud sunete ce urechilor omeneşti
le sunt inaccesibile. De aceea, cu siguranţă nu ştiţi: ca
şi liliecii, oamenii emit ultrasunete, doar că ele nu sunt
un dar al naturii, ci dimpotrivă: sunt vaierul neazuit al
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seamănă oamenii
liliecilor, sunt, semenii mei, nişte lilieci
îndureraţi… Ţipetele izbucnesc din
suferinţa lor… Ce rost ar avea însă povestea aceasta?
Toţi o ştiu… Sau povestea mea?… Am învăţat de mult
să-mi ascund însuşirea… dacă e o însuşire şi nu un blestem… O ascund chiar şi de mine şi mă prefac că nu aud
ce aud. Un ţiuit continuu… un ţipăt… Pentru că suferinţa umană n-a fost lăsată de Dumnezeu ascultării urechilor omeneşti. Aşa că voi istorisi ce am de istorisit ca
şi când aş fi un om normal între ceilalţi oameni… De
altfel, asta şi sunt. O fină operaţie estetică a redat urechilor mele forma lor umană. Ce mai contează că timpanele mele sunt altfel? Ele nu se văd, iar ce nu văd, oamenii nu ştiu… De aceea, ce rost ar avea să vorbesc despre
mine? Pe cine ar interesa povestea mea? Deşi, nu puţine
ar fi de povestit. De pildă, creşterea şi descreşterea carierei mele: cum am devenit medic şi am fost apoi eliminat dintre practicanţii lui Esculap pentru malpraxis…
deşi eu zic că am făcut ceva umanitar… Vedeţi, deja aş
intra în conflict cu societatea. Şi nu vreau… Ba nu aş
istorisi nici măcar povestea prietenului meu, dl Nica,
un om mult mai vrednic ca mine, la a cărui căpătâi pus
pe catafalc priveghez… Ci voi spune o poveste din târg,
cu care ne-am intersectat toţi o vreme… dar eu o ştiu
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mai bine… Şi nu va fi despre oamenii-lilieci, ci despre
alte animale… Aşa suntem noi… Dar chiar şi oamenii
ce nu şuieră ca liliecii, plâng în felul lor… Şi pentru a
nu lăsa nimănui vreun dubiu că nu este decât o poveste
din târg, povestită de un oarecare, eu, dr. Mânzescu,
nu voi fi naratorul faptelor ci doar, aşa cum m-am şi
aflat în toată povestea, doar un insignifiant personaj…
Mi-aş numi însemnările „Ulii în oraş“, mai ales că poetul Porumbelu a lăudat acest titlu. Îi păceau lighioanele.
Sau le-aş numi „Cartea rozătoarelor“, pentru că, nu-i
aşa, rozătoarele aduc cele mai mari daune… I-aş spune,
de ce nu, „Calea firmiturilor“, aşa cum şi-a numit Gică
Rasol politica… Dar m-aş îngloda în simbolistică şi abstracţiune, iar eu nu vreau să mă îndepărtez de realitatea
imediată. Nici istorie ieroglifică nu vreau să fac, însă privind în jur la oameni şi ascultându-i, bestiarul întreg mi
se înfăţişează… Până la urmă titlul va fi cel sugerat de
prietenul meu dl Nica din memoria-i de elefant. Rareori dădea dânsul greş… când venea vorba de politică…

Să-mi daţi fata înapoi!

Era în ziua când preotul Sorescu s-a dus acasă la Gică
Rasol…
Părintele se află acum în faţa vilei.
Gândise mult dacă se cădea să vină sau nu, dar grija
de tată a învins şi iată-l…
În sutana-i neagră prăfuită, cu camilafca pe cap, le
părea trecătorilor o piază-rea. Unii îşi făceau cruce cu
limba, alţii îşi încrucişau inelarul şi arătătorul ca semn
de apărare contra deochiului, iar cei mai îndrăzneţi, chefliii aflaţi la mesele din faţa cârciumii de cartier cu o bere
de porc în faţă, îşi atingeau comeseanul spunând: „-Na-ţi
un popă!“. Nu se ştie de ce oamenii cred că preoţii aduc
ghinion, spre deosebire de coşari, şi ei negri. Părintele îşi
scutură cu vârful degetelor praful de pe straie. Nu erau
câteva fire imaginare, ivite acolo doar ca să-i amăgească
neliniştea. Era chiar praf, un pospai alb, calcaros. Constanţa o fi el un oraş la malul mării, dar înainte de toate
e un oraş de stepă. Vântul bate deseori hai-hui printre
ciulinii veşteji. Mătură nisipul plajelor. Munţii Dobrogei sunt măcinaţi de timp, încât nu se putea nume mai
potrivit pentru ei: Măcin. Dacă un ţinut ar fi în stare să
putrezească, totul ar fi putred aici. Numai că ariditatea nu
poate putrezi. Iar soarele e prea arzător şi uscat: mumifică orice. Vântul e searbăd, deşi, uneori, aduce mirosul de mlaştină al mării. Prea mult nisip şi piatră. Totul
se sfărâmă, se surpă, se prăvale şi, luat de vânt, se pustieşte… Nimeni n-a scornit vreun mit despre cum au luat
naştere pământurile de aici, deşi vechimea lor, vecinătatea mării, inima uscată a stepei, pustietatea ar fi trebuit
să-i îndemne pe oameni spre vis…
Părintele privi interfonul pus pe un stâlp al porţii,
gândi că oare ce pacoste o fi şi asta, o sonerie nu era de
ajuns şi apăsă la întâmplare un buton. Aşteptă. „-Da!“, se
auzi o voce, încât părintele mai că se sperie. „-Cine-i?“,
întrebă vocea?
-Sunt preotul Sorescu, spuse el, apoi îşi şterse năduşeala de pe frunte.
Poarta porni să mişte fără scârţâit, fără huruit. Se
deschise singură în faţa lui. Dar cum… părintele vru să
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spună o vorbă de pustie, dar şi-o înghiţi… să intri acolo,
când trei dobermani săltau şi priveau ţintă către el din
grădină, dincolo de gărduţ? Negri, cu siluetele subţiri şi
urechi ascuţite, parcă erau nişte draci. Erau apocaliptici
săltând în felul acela, fără a scoate un mârâit, darămite
un lătrat. Parcă le-ar fi tăiat cineva limba, gândi părintele.
Nu mai au laringe… Parcă aş fi la intrarea în Iad, îşi spuse.
-Câinii sunt legaţi, spuse vocea şi părintele înaintă
pe alee, scârţâind sub tălpi pietricelele albe colţuroase.
Uşa imensă a vilei se deschise. Părintele îl ştia pe cel
ieşit să-l întâmpine. Era din anturajul lui Gică Rasol, din
plevuşca dornică să apuce vreun post, vreun comision,
ceva. Gică Rasol era vice-primar, dar aşa bine administrase banul public, încât în patru ani şi-a făcut ziar,
post de televiziune şi vreo zece firme mai mari sau mai
mărunte. Încât era clar pentru oricine că el va fi viitorul primar, ba încă deja i se spunea „domnul primar“ şi
era cultivat de drojdia politică a urbei. Dar, „cultivat“ nu
e un cuvânt prea potrivit. Era linguşit, pupat în cur, mai
marii i se ploconeau, mai micii se ţineau lingăi pe lângă
el, îl tămâiau servili, slugarnici.
-Spune, tataie, care-i treaba, îl întrebă cel ieşit să-l
întâmpine?
-Vreau să vorbesc cu domnul Rasol, spuse răspicat
părintele, cu vocea lui frumoasă, admirată când vorbea
din strană sau când viersuia vreun prohod sau cânta la
vreo nuntă. Dar vocea nu-l impresionă pe acolit.
-De ce nu mergi mata la Primărie şi să ceri audienţă,
auzi?
Dar din spatele său se auzi glasul poruncitor al lui
Triţă Costin, cel voinic ca un bivol, al doilea om după
„primar“: „-Lasă-l să intre!“.
Aşa că părintele fu lăsat să intre în salon şi fu poftit să
stea într-un fotoliu de piele albă. Privi în jur, numai gresie şi faianţă. Două trepte urcau spre uşa dinspre terasă,
iar pe terasă o jună îmbrăcată ca ospătăriţă, cu fustă neagră şi şorţ alb, învârtea mici, frigărui şi cotlete pe jarul de
mangal al unui grătar. Doar că fusta îi era atât de scurtă,
încât nici nu trebuia să se aplece ca să-i vezi bichinii, mă
rog, dacă-i avea, că aţişoara aia intră cu totul între buci
şi n-o vezi. În picioare purta cizmuliţe albe. Hait, uite
ce-mi atrase privirea! O fi vreun plac în asta, ori simţul
meu moral se revoltă, îşi spuse preotul, dar nu ştiu să răspundă. Reveni cu privirea în casă. Erau şi plante, unele
mari de tot, în ghivece de marmură albă: nelipsitul ficus,
acante, azalee, trandafiraşi exotici. În havuzul cu peşti
multicolori, pluteau nenufari. Iar pe insuliţa din havuz,
se înălţa un palmier pitic, mândru ca un falus: Eu fac!,
scria pe panglica agăţată de vârful lui şi atârnând, iar în
paranteză sta scris: I fuck! Sculpturi parnasiene, dar din
opulenţa prostului gust, ţâşnea valoarea tablourilor puse
pe pereţi. Se pare că în privinţa asta, Gică Rasol avea un
bun consilier… Dar, mai ales, privirea preotului fu atrasă
de vânzoleala lumii pestriţe din jur, între care Triţă Costin şi femeile păreau că lucrează, anume chibzuiesc şi pun
la cale mai ştiu eu ce referate. Ceilalţi, plevuşca, oameni
cunoscuţi părintelui, se foiau de colo-colo, părând că ar
fi de la trupele de asalt, săritori, îndatoritori, vigilenţi,
tăioşi în mişcările fără greş, ce le denotau competenţa,
serioşi, unul muşcându-şi limba în colţul gurii în vreme
ce Triţă Costin, şeful (era şi el şef, nu doar Gică), întorcea
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pe hârtie un „A“, spre a scrie „Anunţ“. Aşa îşi muşca acolitul limba, de parcă el ar fi scris şi efortul era aşa mare,
concentrarea atât de intensă, încât numai limba muşcată
putea s-o vădească, participa cu sufletul întreg la trasarea cu un gest parabolic a unui „A“, încât, până la urmă,
măruntul funcţionar se identifică marelui om Costin şi
după câteva luni povestea, cui sta să-l asculte, cum el, el
a scris un „A“ mare pe hârtie. Da, se foiau aşteptând o
poruncă, o vorbă, gata s-o împlinească, dar anume vorba
lui Triţă Costin (că ferească Sfântul Dumnezeu să-i ceri
tu ceva, iubite cetitoriu, unuia dintre ei, că te-i alege cu
ocări, ba mai rău), stăteau gata să-i facă un serviciu lui
Triţă Costin, deci… doar s-o îndura să le scape o vorbă, fie
şi de ocară („- Dă-te mai încolo, boule, că stai în lumină!“,
cum i-a spus unuia – era o fericire să audă, auzi, m-am
dat mai încolo, i-am făcut lumină lui Costin, ce ştiţi voi,
omul lui sunt de-acum!), aşteptau un pocnet de degete,
un pocnet de degete mult mai autoritar fiind decât până
şi însele poruncile divine, scrise de Moise pe tăbliţe de
legi. Ce fierbere, ce clocot, ce haos! Tocmai atunci intră
primarul, valvârtej, privi în jur, se încruntă.
-Da’ ce pizda mă-sii e atâta lume aici, strigă el? Ia, valea!
Nepoftiţii, cu spinarea plecată, îşi luară tălpăşiţa,
buluciţi la uşă. Roiul! Ia-ţi coada la plimbare! Nu le mai
ardea de cinuri, dar, totuşi, se apropiau alegerile locale
şi nu puteau să nu fie în preajmă.
Primarul, văzându-i cum fug, de parcă văzuseră un
leu (din ăla din junglă, nu moneda naţională), strigă:
- Sunt un animal!
Într-adevăr, zgribulit şi slab cum era, semăna cu o vrabie (dacă vrabia poate fi numită animal).
- Negru în cerul gurii!, îi ţinu isonul Triţă.
Apoi, părintele Sorescu prinse momentul când primarul l-a zărit şi rânjetul său binecunoscut tuturor i se
lăţi pe faţă. S-o fi bucurând că mă vede, îşi zise părintele. Haida-de! Primarul se trânti într-un fotoliu, îşi urcă
încălţările pe masa de sticlă (din mijlocul căreia exploda
o agavă), încât părintele vedea acum pingelele pantofilor
primarului, care scoase din buzunarul de la piept al hainei o havană, o tăie, o aprinse, sorbi tacticos şi împroşcă
o coloană de fum subţire printre buzele strânse ca pentru fluierat. Uite-l ce s-a destins când m-a văzut, îşi spuse
părintele în gând, încruntându-se.
- Ştii dumneata, părinţele, cât costă havana asta?,
întrebă primarul, privindu-şi trabucul.
Părintele tăcu mâlc, nu-i ardea de havană, nici de conversaţie, îşi dădea seama că nimerise prost, într-un viespar, ba mai rău, într-o cloacă, dar altă cale nu era, trebuia, musai, să-şi vadă copila acasă. Primarul strănută.
O dată, de două, de cinci ori. Ochii i-au ieşit din cap,
i-au dat lacrimi.
- Hait, strigă – încât toţi încremeniră -, am gripă,
guturai! Şi între toţi pleşcarii ăştia nu e un doctor măcar!
Atunci, din prag, dintre cei buluciţi la uşă să iasă
afară, se întoarse, cu un chip radios, spre primar, doctorul Mânzescu. Un fel de doctor răsdoctorit, pentru că nu
mai practica meseria de mult, pare că dat afară din spitale, dispensare şi policlinici din pricina incompetenţei
sau mai ştiu căror vicii, incompatibile cu arta lui Esculap şi cu jurământul hipocratic.
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- Ba da, spuse el cu o voce pierită, dar catifelată, încât
abia se auzi.
- Atunci ce mai aştepţi, boule? Dă zor la farmacie şi
ia-mi nişte medicamente de care ştii tu.
- Aş merge şi eu cu el, se auzi o voce tandră. Era a
unui bărbat vârstnic şi, privind către el, părintele îl recunoscu. Fusese, ani buni, tehnoredactor la revistele editate
de Academia Navală, dar mai lucrase şi la reviste de cultură. Pensionat de mult, nu se lăsa. Îl găseai oriunde în
oraş, la orice oră, cu nelipsita mapă sub braţ şi cu geanta
pe umăr. Slab, ’nalt, drept, ar fi părut demnitatea întrupată celor ce nu-l ştiau, numai că toţi îl ştiau. Îi cunoşteau şi meteahna, dar o treceau cu vederea. Nu era periculoasă. Fura lucruri mărunte, încât unii îl considerau
cleptoman. Nu era. De i-ar fi căzut sub mână ceva mai
acătării, n-ar fi scăpat de geanta lui. Dar trăise doar între
oameni săraci, între gazetarii cei iuţi şi neliniştiţi. Blând
şi plecat cu cei mari, să-l ferească Dumnezeu pe cel mic
de clampa lui. Domnul Nica, după nume, devenea feroce.
Dar făcea parte, la o adică, din echipa primarului, chiar
dacă nu era pus decât la mărunţişuri. Ar fi vrut să facă
un afiş electoral, şi el, doar că se inventaseră computerele şi printerele digitale şi-i încurcaseră viaţa. Cine să
mai macheteze cu rigla, să dea în bobi pe hârtia milimetrică, să stea cu tipograful la cules litere de plumb? Totul
se făcea printr-o apăsare de buton acum, munca inteligentă pierise, suflet nu mai era, spunea el, acum puştanii sunt la putere, idiotizaţi în faţa unui monitor pe care
meşteresc fără să aibă habar de meserie.
- Du-te, mă…, spuse primarul şi dl Nica nu fu prea
sigur dacă a primit încuviinţarea, ori Gică Rasol i-a zis
să se ducă altundeva. Numai că judecă: primarul e om
dintr-o bucată, nu se ascunde după deget, de-ar fi fost
să-l bage în mă-sa, i-ar fi spus-o pe şleau. Nu-i trecea prin
cap – nu era suficient imaginativ – că primarul ar putea
fi subtil sau ironic. Aşa că dl. Nica porni după doctorul
Mânzescu spre cea mai apropiată farmacie, regretând deja
gestul său: dacă doctorul, zgârcioman şi viclean, perfid
chiar, o să-i ceară şi lui să pună bani la medicamente, să
împartă cheltuiala între ei? Asta nu-i căzu bine domnului Nica, provocându-i un uşor gol mentolat în stomac.
- Da, du-te, mă, că eşti revoluţionar de optzeşinouă…
Ce ţi-e şi cu revoluţionarii ăştia, zise Gică, după ce-l văzu
ieşit. De nu l-ar legitima pă Tătuţul, le-aş lua la toţi certificatul, dar le-aş da ceva în schimb.
- Da, un şut în cur, spuse Triţă Costin, care tocmai
sfârşise de mâzgălit litera „A“.
Costin ştia şi el de ce s-au dat certificatele de revoluţionar: fără revoluţionari nu era revoluţie, iar fără revoluţie nu era noua ordine a ţării. Revoluţionarii legitimau
noua putere, noua orânduire, îl legitimau pe Iliescu, pe
Tătuc. De aia şi erau aşa mulţi, de aia primiseră certificate de revoluţionar atâţia trântori. Ştia şi el că toţi
cei care au luat patalama de revoluţionar – că doar se
număra printre ei – sunt nişte derbedei, dar nu ca golanii ăia de la Universitate, golanii care au făcut Revoluţia, ci derbedei sadea, plini de tupeu, care au confiscat, la un loc cu noua putere auto-instalată în numele
poporului, Revoluţia. Ei s-au înghesuit la ghişee, când
a venit vremea să fie date certificatele, încât adevăraţii
revoluţionari n-au mai avut loc între ei, ba chiar, unii
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au plecat scârbiţi… Îşi ridică ochii senini, uşor exoftalmici spre Gică. Capul mare, alura de decatlonist, produceau o senzaţie de forţă şi de fermitate. Oamenii îl
respectau pe Costin, erau mai impresionaţi de el decât
de sfrijitul primar. Gică era la fel de subţiratic ca domnul Nica, doar că şi scund. Însă primarul răspândea
mai multă teamă. Oamenii îl asociau acidului chimic.
Coroda, distrugea, cangrena orice-i ieşea în cale, pe oricine i se împotrivea… Privirile celor doi întâlnindu-se, ei
îşi vorbiră din ele, din mimica sprâncenelor, din expresia buzelor. Da, îi sugeră Costin lui Gică, putem vorbi
de faţă cu părintele, iar primarul făcu aprobator din cap.
Preotul fu uimit: cum de se înţeleg cei doi doar din priviri? Era clar ce-şi spun: despre orice ar fi văzut părintele aici, în casa „primarului“, n-ar fi scos o vorbă. Din
contra: ar fi devenit, forţat, complice.
Primarul privi printre gene spre Triţă şi Triţă privi în
aceeaşi clipă spre primar. Chiar de părintele ar fi „stropit“, cui i-ar fi păsat de ce vorbeşte? Oricum, oamenii îşi
imaginaseră ce se petrece în lumea primarului, ba unii
tembeli de ziarişti chiar au scris despre câte ceva ce-a
răsuflat. Dar cine să ia seama, în ţara Mafiei cu M mare,
la corupţie, de vreme ce toată populaţia face parte din
mafie, din „famiglia“ şi fiecare om e membru al „familiei“,
fie de-o fi Capo di tutti capi, fie sclav? Câte-un nebun
ca preotul, în caz că părintele se va dovedi nebun să-i ia
la harţă, nici nu trebuia omorât. Îţi poate oferi o mare
satisfacţie: să te joci cu el cum se joacă mâţa cu şoarecul, dar făcându-l să creadă că el e pisica, leul-paraleu
şi te-a prins şi iar să-i scapi ca prin minune şi tot aşa,
„minunile“, bine controlate de tine, să se repete la nesfârşit, până când pisica să-şi dea seama, după ani, că nu
ea era vânătorul, ci doar victima, şoarecul unei trişte
la fel de imuabile ca scrisa divină. Şi atunci, biata mâţă
să se simtă învinsă, cu adevărat învinsă, lipsită de orice
rost pe lume şi în trecutul şi în viitorul ei. Brrrr, chiar
lui Triţă, insensibil şi poltron, după cum se spunea că
ar fi, gândul la un om ce-şi conştientizează lipsa de rost
a trecutului şi viitorului îi împroşcă aşchii de sloiuri pe
spinare… Triţă rânji în acelaşi timp cu primarul…
Dacă părintele aude şi vede, devine martor, şi ce-i
un martor ce nu poate mărturisi şi denunţa şi acuza,
dacă nu un complice? Primarul făcu semn cu ochiul
spre Triţă, spre a-şi aminti amândoi vorbele spuse de
Triţă deunăzi: „-Nu poţi avea încredere într-un om
până nu e mânjit“.
Acum, şi primarul, şi Triţă ştiau că degeaba îl mânjesc pe părinte, fiindcă preotul nu le era de nici un
folos. Doar că le plăcea să ştie că un popă a fost murdărit. Din principiu, nici un om nu trebuie să rămână
curat, spuneau ei.
În acea clipă se petrecu ceva ciudat. Deşi Triţă nu
deschidea gura, părintele îl auzea vorbind şi el spunea
următoarele lucruri:
În felul acesta, părintele e „mânjit“ şi astfel devine,
dacă nu omul nostru, cel puţin un complice. Iar de-ar
fi să-i umble gura despre ce-ar auzi şi-ar vedea la noi,
cine l-ar crede? Şi chiar dacă l-ar crede, oricum toţi ştiu
ce se petrece, dar dovezi n-au şi nici nu se pot împotrivi
în vreun fel nouă. În plus, un preot nu poate să nu aibă
o deformaţie profesională: e legat de taina spovedaniei.
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Asupra a tot ce aude rău, trebuie să păstreze tăcerea, ca
o gură de mormânt, ca să nu dea cumva în vileag păcatele cuiva… Zicând aceste vorbe fără să deschidă gura,
dar auzite clar de părintele Sorescu, Triţă rânji în acelaşi timp cu primarul…
- Ei, părinte, pasămite ne vom încuscri!, spuse primarul, dar cum preotul nu privise în acea clipă spre
gura lui, nu ştia dacă primarul chiar vorbise, ori, întocmai lui Triţă, doar se făcuse auzit fără să mişte buzele,
aidoma unui ventriloc.
Părintele privi în dreapta şi-n stânga, tulburat,
simţindu-se ca fără apărare în faţa unor puteri pitoniceşti ce nu luptă pe faţă, ci pe ascuns. Dar, îşi spuse
părintele, astea nu pot fi puteri pitoniceşti, ci sunt de-a
dreptul drăceşti. Vin de la diavoli pitoniceşti, dacă nu
de-a dreptul de la draci arhiconi.
Şi mai să-i cadă cerul în cap auzind de încuscrire,
încât nu mai luă seamă la felul în care îşi vorbeau primarul şi Triţă.
Miruna, fiica părintelui Sorescu, umbla de-o bucată
de vreme cu Alecu Rasol, fiul primarului, despre care
se zvoneau toate relele câte pot încăpea în pieptul de
aramă al unei odrasle de bani gata. Că-i infatuat, pervers,
necioplit, lipsit de scrupule, imoral – asta era mai nimic.
Vorbele din ultima vreme erau şi mai rele: se spunea că
se droghează. În ultimele luni, Alecu venea cu BMW-ul
în faţa casei părintelui, claxona, Miruna fugea, se urca
în maşină şi plecau la distracţii cu şleahta de derbedei
şi golăniţe (le zicea aşa părintele – gândind că face un
eufemism -, ca să nu le spună golance) înghesuiţi claie
peste grămadă în maşină. Părintele a certat-o de două ori
pe fiica lui, i-a interzis chiar să mai plece, dar mai va, te
poţi pune cu copii din ziua de azi? După o vreme, Alecu
renunţase la gaşcă şi venea s-o ia pe Miruna de unul singur. Părintele se îngrijorase şi mai mult. Ce mama naibii, la şaptesprezece ani să lase deja să profite sexual de
ea un derbedeu? Dar, în ultima săptămână, părintele nu
închisese ochii câteva nopţi, de când Miruna nu s-a mai
întors acasă. A întrebat-o pe coana preoteasă dacă ştie
ceva despre ea, iar coana preoteasă i-a spus că a plecat cu Alecu în Deltă. Părintele Sorescu aflase (e un fel
de-a zice că „aflase“, fiindcă ştia asta tot oraşul şi întregul ţinut) că primarul are o vilă aproape de rezervaţia
biosferei Delta Dunării, că are două şalupe şi că uneori
se retrage cu „echipa“ lui acolo, gurile rele şoptind că,
de fapt, purcede spre orgii. Acum, uite, asta se întâmplase: Miruna fugise cu fiul primarului şi, probabil, cu
alte otrepe, la vilă. De când a aflat, stomacul părintelui
s-a strâns ca un hrib veşted, de silă, iar gândurile negre îl
bântuiau noapte de noapte, făcându-l să se perpelească.
Iar acum, vorbele acestea, sunau a mare batjocură:
„o să ne încuscrim“. Ce încuscrire putea fi în desfrâu,
pentru că asta se întâmplase cu Miruna, s-a preschimbat într-o căţea, o depravată, căzuse pe panta păcatului, intrase între miliardele de păcătoşi ai pământului,
iar părintele ştia cât de greu e să te întorci din drumul
decăderii. Iar Gică, primarul, chiar la asta se gândise,
că se încuscresc în depravare, de vreme ce s-a înţeles
din ochi cu Costin că poate vorbi. Oare asta credea primarul, că el, părintele Sorescu, e acum unul de-al lor,
un individ ce nu a putut sta departe de mizeria lumii,
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ci-a dat cu nasul drept în ea? Şi că n-are altă cale, decât
să meargă până la capăt. Părintele se gândi, ruşinat, la
enoriaşii săi, încât, deşi oacheş, roşi. Îşi aminti slujbele,
predicile, încrederea ce-o au oamenii în cuvintele sale.
Şi acum primarul credea că el va fi să devină unul din
acei inşi pentru care între vorbă şi faptă nu este împăcare? Se înşală, îşi spuse părintele Sorescu, în vreme ce
ochii săi se strânseră involuntar o secundă…
- Nu, spuse părintele Sorescu, nu ne vom încuscri.
Eu am venit aici să vă rog să-mi daţi fata înapoi acasă.
Părintelui i s-a strâns inima spunând aceste vorbe. Nu
pentru ce însemnau ele limpede, ci prin faptul că, prin
ele, îşi amintea întreaga osândă suferită în ultimele zile.
N-ar fi ajuns până aici, la Gică Rasol, „primarul“, de-ar
fi ştiut că fiica lui umblă, pur şi simplu, cu fiul primarului, chiar dacă un desfrânat şi-un netrebnic. Erau tineri,
zvăpăiaţi, li se puteau ierta multe. Ci părintelui Sorescu
i-au ajuns la ureche alte vorbe. Anume că Triţă Costin i-a
batjocorit cu sila fiica şi părintelui îi era teamă că şocul
unei asemenea întâmplări putea fi aşa mare, încât să-i
metamorfozeze pe veci copila. Ştia că multe din femeile ce au avut legături sexuale violente, nu se mai poartă
aidoma unor persoane normale, se căsătoresc greu, sunt
lipsite de încredere şi din pricina asta de stabilitate. Deşi
preot, trebuind să judece cu calm şi rupt de pasiunile
vieţii pământeşti, în sporul de înţelepciune al harului ce
i-a pus Biserica pe frunte, îl înnebunea gândul că fiicei
lui să i s-ar fi întâmplat aşa ceva.
Când termină de spus vorbele: „să-mi daţi fata înapoi
acasă“, tânăra cu fustă scurtă şi cizme zărită de părinte
pe balcon, care imita prin veşminte un Moş Crăciun,
tocmai intra cu un platou de mici şi fripturi abia ridicate de pe grătar. Rumene, dungate, ele îşi răspândiră
mirosul cel îmbietor, dar de care părintele Sorescu se
scârbi. Nu pentru că n-ar fi păcătuit şi el când şi când
înfruptându-se din dedulciri, ci pentru că, aflat într-o
stare de nelinişte ce-l făcea să tremure, i se mai şi închisese, aşa îi părea, egloga, eglota, epiglota – părintele tot
căuta să afle cuvântul, dar nu-i venea în minte – care-i
blocase laringele, faringele şi esofagul, încât acum se
sufoca, iar de-ar fi fost să bage ceva în gură, mâncarea
n-ar fi intrat în el, ar fi zbughit-o înapoi, ţâşnind afară.
Îşi băgă arătătorul, strâns cârlig, la guler şi-l trase căutând să-l lărgească. Platoul cu cărnuri fu aşezat pe masa
de sticlă, aproape de primar. Triţă îşi trase şi el aproape
scaunul şi se apucară să mănânce, apucând bucăţile
cu degetele şi rupând din ele printr-o răsucire brutală
a capului, ca nişte câini. Mâncară o vreme fără pâine,
fără muştar, iar părintelui îi păru că în unele clipe Gică
şi Triţă se opresc o fracţiune de secundă şi privindu-se
ţintă, mârâie unul la celălalt ca într-o confruntare. Se
repeziseră ca lupii-n stană. După o vreme, când foamea sau pofta s-au ostoit, pesemne, Gică strigă la cineva
aflat undeva prin altă încăpere să aducă nişte chifle, sare,
muştar, maioneză cu usturoi şi cartofi pai. Pesemne că
toate acestea erau în aşteptare, deoarece îndată ce primarul porunci, un bucătar cu bonetă intră şi le aduse.
Tot atunci fu poftit şi părintele la masă.
-Vino şi mănâncă, părinte, spuse Triţă privindu-l
drept în ochi, iar cuvintele lui se încărcau de o îndârjire
rea… Că fata înapoi nu ţi-o iei.
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Părintele, auzind ultimele vorbe, se ridică în picioare
ca aruncat de-un arc, privi spre cei doi câteva clipe şi
porni către uşă, urmărit de hohotele de râs ale celor doi.
Ieşi în curte. Câinii cei negri din grădină porniră iar salturile lor drăceşti, mute, dar acum părintele nu se temea
de ei. O ploaie măruntă se pornise şi părintele călca pe
grunjii pietricelelor aleii, alunecând pe ei. Zgomotul de
piatră râşnită îl învălui cu puterea lui de-a scrâşni nervii.
-Băi animalule! – păru că strigă Gică Rasol în urma
lui, dar de fapt îi aducea lauda asta lui Triţă Costin. Preotul auzi încă râsetele lor înainte să iasă pe poartă.

Noi scăpăm pe oameni
de păcate, nu de belele!

Părintele, negru de supărare, s-a dus atunci la mănăstire, să se roage moaştelor Sfântului Arsenie.
- Sfinte, se rugă el, îngenuncheat în faţa raclei rămase
pe veci deschisă, fiindcă singurul miros ce venea de la
duhovnicul mort şi trecut între sfinţi nu era cel de hoit,
ci miros de zambile şi de fân uscat toamna târziu.
- Sfinte, lumea vorbeşte, încât ponegrit sunt şi eu
între oameni. Nimeni nu scapă neghiobiei gurii omeneşti. Dar tu ştii, de acolo din Cer, că nimic nu e adevărat din ce se spune, ci prin aşa vorbe doar defăimat şi
înjosit sunt. De-ar fi numai asta, m-aş purta cu dârzenie
şi smerit, dar, de parcă atât nu ar fi de ajuns, nişte inşi
vrăjmaşi s-au repezit ca ereţii asupra tihnei vieţii mele,
furându-mi parcă lumina ochilor, pe fiica mea. E peste
puterile mele să îndur, încât cerşesc îndurare cerului.
Netrebnic sunt, neisprăvit sunt, neputincios şi scârnav,
aidoma oricărui om, dar măcar strădaniile de-a fi bun şi
drept, rugile către sfinţi spre a-mi fi oferite îndurarea şi
îndreptarea din păcat, ca şi dorinţa de-a nu călca poruncile divine, să fie acelea care să mă ajute să capăt nepărtinire din partea ta. Mă rog către tine, sfinte Arsenie!
Fie sfânt să fii, aflat în ceruri şi mulţimea grijilor omeneşti, de le afli, tot îţi cad cu sictir, nu-i aşa? Te porţi ca
suflet printre suflete şi chiar de nu-ţi vine să priveşti înapoi, pe pământ, tot te uiţi la puzderia gloatei omeneşti
şi ruga acelora care, fie de nu-s în stare să se îndrepte
din păcat, dar au vorba izvorând din suferinţă, ţi-o iei
ca pe-o povară. Aşa şi Sfântul Arsenie, fu jenat de ruga
părintelui Sorescu, mare scofală să-ţi pierzi fiica, sunt
pe lume altele mai rele, iar dintre fiice, câte oare nu s-au
pierdut, mai toate, că doar sunt neam cu Eva cea netemătoare, gata să-şi bage nasul peste tot, nesocotind poruncile divine, d-apoi pe cele părinteşti! Dar Sfântul Arsenie,
răposat de scurt timp întru Domnul, cum să poată oare
nesocoti rugile omeneşti, când pe pământ Dumnezeu
i-a dat nu altă menire şi nimic alta n-a făcut, decât să-i
asculte pe oameni şi să caute, după putinţa-i, să-i scape
de păcate, bolovănoase ca pietrele de moară. Aşa încât,
îndată ce auzi vorbele părintelui, Sfântul sorbi adânc în
pieptul său eteric eterul văzduhului Ceresc şi porni să
întrebe în dreapta şi-n stânga ce şi cum ar fi de făcut şi
din vorbă-n vorbă, umblând el din suflet în suflet, află
că între proteguitorii omenirii, mai mari sfinţi ca Sfântul Gheorghe şi ca Sfântul Ilie nu sunt. Numai că, apoi,
Cerurile sunt atât de largi, încât oare încotro ar fi să apuci
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ca să-i afli pe sfinţii cei mari, spre urechea cărora să porţi
vorba unui biet obştean, fie el preot, uns cu har de Biserică, dar altfel om ca toţi oamenii: chiar dacă înfrânat,
împătimit, chiar dacă în război cu păcatul, păcătos. Aşa
că, în curând, Sfântul Arsenie află că nici în Cer căile nu
sunt drepte, mai puţin încurcate decât pe pământ, ba
dimpotrivă, sunt şi mai încâlcite, spre a fi pavăză neprevăzutului. Au oare nu fiece mirean, bun-rău, deştept ori
cât îl taie capul, fie slujitor al Domnului sau fără ştire
al Satanei, ce alta îşi doreşte, când lasă Valea Plângerii,
părăsind viaţa pământească, după cum e scris oricui,
dacă nu să pătrundă în Rai, ca să afle laptele cel dulce
şi mierea cea înmiresmată? Mai va! Linge-te pe bot de
aşa dulceţuri! Contra acestora, ce în bunul lor plac s-ar
sustrage Judecăţii de Apoi, trecând de-a dreptul între
neprihăniţi, ori chiar de-a dreapta Tatălui, Cerurile sunt
într-atât învălmăşite. Le-o fi văzut careva de pe pământ?
Aş. Altfel le-am şti (fie de nu le-am crede)… Încât Sfântul Arsenie bătu cale lungă, să-i ajungă, cu poalele sutanei suflecate, ca să nu se-nmoaie în azurul ceresc şi să nu
se zdrenţuiască prin bolovănişul norilor, pe căile Cerurilor cele neştiute de mireni şi de toţi pământenii laolaltă şi de nici un om, oricât ar fi de învăţat şi destoinic.
Unde-a ajuns şi după câtă vreme, e greu de spus,
fiindcă măsurile cereşti, nici în ale căilor, în ale timpului sau vrerilor nu se măsură cu măsuri omeneşti. Noi
ce ştim e că Sfântul Arsenie dădu până la urmă de Sfântul Gheorghe, cel încălecat şi cu suliţa în mână, iar după
ce-şi şterse năduşeala de pe frunte, o năduşeală diafană,
că doar sufletele, cum era acum Sfântul Arsenie, nu asudă
ca noi, oamenii, năclăit şi duhnitor, îşi porni rugămintea:
-Sfinte Gheorghe, care-ai răpus balaurul, care faci
florile să înflorească şi proteguieşti păstorii, iată pentru ce am bătut amar de cale către tine. Tocmai de la un

Nicolae POPA

C

Straie portocalii

Cer strălimpede de jur împrejurul petei orbitoare din
zenit. Soarele, lichefiat, şi-a pierdut conturul. Doi
nouraşi rătăciţi de turmă plutesc speriaţi în zarea
deluroasă dinspre Vest. Semne de ploaie nu se întrezăresc, cu atât mai mult vreo ploaie cu grindină. Serviciul meteo a transmis că nici ploi de scurtă durată
nu se prevăd, fapt uşor de confirmat, cel puţin în acest
moment, de aici, de pe înălţimea golaşă unde Aurel
Drăgan, uriaşul acestor locuri, nu mai scrutează zările,
toată atenţia fiindu-i concentrată către adâncul văii.
Acolo, jos, pe drumeagul ce iese din păduricea de
salcâm, trebuie să apară din clipă în clipă o fiinţă cu
totul deosebită. Deosebită mai ales datorită înălţimii
ei mlădioase. Şi-o imaginează venind în fusta ei albă
cu buline roşii, lungă până la glezne, foarte potrivită
pentru înălţimea ei, şi în aceeaşi bluză vişinie care nu
s-a lăsat descheiată decât doar până la cel de-al treilea nasture. De-ar vedea-o odată ajunsă aici, în deal,
la poarta din vergi metalice a teritoriului înconjurat
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păstor ne vine rugămintea, dar nu un păstor de oi, ci de
oameni, unul din cei unşi cu har de Biserică, înfrânat şi
preoţind şi duhovnicind pentru salvarea sufletelor celor
păcătoşi. Şi povestind întreaga tărăşenie cu fiul primarului, cu Triţă Costin, cel bănuit de fapte rătăcite şi de
fiica părintelui Sorescu, Sfântul Arsenie îl lămuri pe Sfântul Gheorghe cam ce şi cum se află treburile pe pământ.
Sângeorz descălecă atunci, oftând, spre a se alătura,
în picioare, vrednicului Arsenie şi-a sta amândoi la vorbe
de sfat, sau, poate, Sângeorz descălecă spre a nu părea
înţepenit în veşnica ispită a răpunerii balaurului, despre care lumea pământească din vremea lui credea că-i
mort, încât el n-ar fi rămas, s-ar crede, călare şi cu mâna
pe suliţă, decât numai fiindcă ar fi adormit, spuse:
- Cum să pedepsească, părinte, un sfânt pe Gică Rasol?
Că doar din ceruri nimeni n-a intervenit pe pământ cu
vreo faptă. Totul e scris, ştii asta, în legile divine. Nu
putem da noi ajutor, de aici, celor năpăstuiţi, ci e o lege
a firii rele în oameni, care-i duce către pedeapsă. Iar firea
cea rea îi va duce la ceartă pe Gică Rasol şi pe Triţă Costin, încât altă osândă, divină, nu e de trebuinţă, fiind prea
grea fie şi pentru cel din urmă mişel. Noi, ce putem face
de aici, e doar să ne îndurăm de cei fără minte, întărâtaţi
la rele şi sminteală. Pedeapsa, ştii, vine în altă vreme, la
Judecata de Apoi.
Spunând acestea, Sângeorz sări de-a-ncălarea şi porni
încotro, iar Sfântul Arsenie privi în urmă cum se bălăbăneşte coada armăsarului cel cu pas măsurat. Iar fiindcă
Sângeorz mai gândi una, având-o de spus, îşi suci trupul în şa, strigându-i Sfântului:
- Şi-apoi noi scăpăm pe oameni de păcate, nu de belele,
Sfinte, îi spuse Sângeorz părintelui Arsenie.
(Va urma)

cu sârmă ghimpată, unde stăpân peste toate este el,
Aurel. Şi, mă rog, tovarăşul său – vântul.
Totul e pregătit pentru sosirea ei. Podeaua e frecată
până la miros de lemn proaspăt. Aşternutul crivatului
arată precum patul unui soldat cu două minute înainte de sosirea generalului. Apropo, crivatului i-a fost
montat un adaos de jumătate de metru, astfel încât
instructorul să poată încăpea întins pe toată lungimea. Ah, de-ar vedea-o odată urcând dealul! Nu, nu
se poate să nu fi fost sinceră când alaltăieri i-a mărturisit printre săruturi:
- Înţelege-mă, te vreau şi eu, dar nu aici. Mai bine
acolo, în bârlogul tău din deal. Să facem împreună
amiaza acolo, poimâine! Doamne, de când aştept să
dau de unul ca tine! Că eu, de-ar fi după voia mea,
i-aş mântui de zile pe toţi cei care au mai puţin de-un
metru optzeci!
Ea are un metru nouăzeci şi şapte. Cu doar opt centimetri mai puţin decât Aurel. El nu s-a mai tuns de
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câteva luni, de când a fost obligat să părăsească „Centrul antigrindină“, fiind pedepsit să stârcească pe acest
vârf de deal. Între timp i s-a făcut dor de moaca lui de
până la armată. După atâta tunsoare soldăţească, acum
îşi simte din nou cârlionţii. E o plăcere să şi-i apese cu
palma şi să-i simtă cum se încârlionţează la loc. Dar şi
mai mult i-ar plăcea să şi-i simtă apăsaţi de palmele ei.
Ce tipă, Doamne! Şi bine că nu s-a lăsat dezbrăcată în
spaţiul strâmt din clădirea Poştei, unde, de bună seamă,
nu ar fi rezistat nici un scaun şi nici o masă sub greutatea trupurilor lor. Iar varianta podele ar fi însemnat
tăvăleală, nimic mai mult.
Când i-a prins privirea în autobuzul aglomerat care
s-a urnit cu greu din Nisporeni, capetele lor ieşind deasupra tuturor, în ochii ei părea să tremure întrebarea:
„Tu eşti? Chiar tu eşti, dragule?“ Şi încet-încet, fiindcă
gropile din şosea ţineau cu ei, pasagerii împingându-i
parcă special unul în altul la fiecare scuturătură, au
continuat să se apropie şi să rămână lipiţi chiar şi după
ce pasagerii se răriseră de la un sat la altul. Dar n-au
schimbat nici un cuvânt, căci asta cerea mult mai multă
responsabilitate decât schimbul de priviri.
Dar cineva îşi dădea seama, totuşi, ce-i cu ei. Ochii
din oglinda retrovizoare urmăreau mai mult cum se
încovoiau cei doi sub plafonul autobuzului, decât cum
şerpuieşte drumul. Iar când uriaşul creţos s-a desprins
de ea şi nu i-a zis nici câr, nici mâr coborând la poalele
unui deal, şoferului i se făcu milă de biata fată aşa de
lungă şi aşa de tristă. A tras frâna de mână, a coborât
şi i-a vorbit lunganului aşa:
– Mai pe scurt, o cheamă Geta. Lucrează la Poştă
în satul de după pădure. Îi calibrul tău, măi frate! Flăcăii din sat tre' să umble cu scara în jurul ei. Ce zici,
să-i transmit că poimâine, spre seară, treci pe la Poştă
să te abonezi la „Femeia Moldovei“? Să te aştepte?
– Da, să mă aştepte!
Şi s-au ţinut de cuvânt tustrei: şoferul pentru că i-a
spus ei, ea că l-a aşteptat, iar el că a venit.
(Cei doi nouraşi din zare arată parcă mai puţin sperieţi, căpătând o strălucire argintie.)
Aurel e pe punctul de-a scoate acum un muget
devastator. Păi, când o fi crezând ea, la urma urmelor,
că se culcă lumea să facă amiaza? E deja trecut de unu.
E unu şi-oleacă! Observă că la vreo treizeci de metri
umbra rampei de lansare s-a scurtat de nici nu se mai
vede pe betonul fierbinte.
Şi ce mai rampă de lansatoare! Oricâte rachete antigrindină ar lansa, în ochii lui ea va rămâne o praştie. E
şi normal după doi ani de armată petrecuţi pe sub burţile rachetelor balistice. Acolo erau adunaţi în jurul unui
glob pământesc ce ocupa tot centrul sălii de instructaj,
unde li se desena cu arătătorul prin aer zborul rachetei balistice pornite spre ţintă. O şi vedeau cum trece
peste continente, peste mări şi oceane, urmând să facă
prăpăd de cealaltă parte a pământului.
Acum însă, aici, pe înălţimea asta golaşă, i se
pare un joc de copii să urmărească din spatele
praştiei-antigrindină cum gâdilă rachetele cerul pe o
rază de până la 10 km. Aproape că le vede cu ochiul
liber cum se încâlcesc printre nori şi buhnesc, apoi,
ca nu cumva tubul rămas gol după bubuitură (2.20 m.
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lungime) să cadă în capul cuiva, se desface paraşuta,
astfel încât tubul coboară lin din nori sub cupola unei
paraşute portocalii, în timp ce lumea aleargă pe jos să
o înşface la aterizare.
Aurel continuă să-şi pătulească cu propria mână
cârlionţii în aşteptarea mâinilor ei.
(Celor doi nouraşi le creşte burtica şi par să devină
atractivi şi pentru alţi câţiva fârtaţi rătăciţi şi ei pe zare.)
Gândul la culoarea portocalie – culoare atât de
ţipătoare pe fundalul norilor grei, dar şi pe trupurile
femeilor şi fetiţelor din satele din jur – îi spulberă cu
totul buna dispoziţie.
Se retrage în cămăruţa cu gratii la fereastră care
face parte din construcţia de beton săpată în buza dealului. Destupă o sticlă de limonadă. Umple un pahar.
Îşi dă seama că, poate, niciodată nu şi-a dorit atât de
mult să se întindă în aşternut lângă o femeie la fel de
lungă ca şi el. De regulă, femeile îl aleg pe el, nu el pe
ele. Fie că sunt nemăritate, fie că sunt soţii de treabă şi
bune gospodine. Cine ştie ce fantezii deşănţate le fac
să-şi dorească să se destrăbăleze în braţele lui, ca în
cele din urmă majoritatea să se apere de el cu ambele
mâini, speriate, rugându-l să înceteze, să nu mai înainteze nici un pic.
Prima care a tras în acest sens o sperietură zdravănă
aici, pe deal, venise călărind o motocicletă cu ataş şi se
oferise să-i ia albiturile la spălat. Ca să vezi! Însă când
au intrat împreună aici să adune albiturile, mişcările
li s-au intersectat, ea începând a-i săruta mâinile, apoi
pieptul, căţărându-i-se până la gură şi muşcându-l de
buză, ca mai apoi să-l tragă peste ea pe crivat, unde lui
i-a şi furat vederea aceiaşi culoare portocalie izbucnită
de unde nici nu se aştepta, căci motociclista avea chiloţi din pânză portocalie de paraşută, fapt ce făcuse
să-i crească furia de-o manieră greu de stăpânit, astfel încât, în pofida nestăvilitei ei dorinţe de a-l avea
la capacitate maximă, tot ea a căscat deodată gura de
parcă nu i-ar mai fi ajuns aer, întinzându-se ca râma
să iasă de sub el.
– Ai, nu! se întindea ea spre marginea crivatului.
Iartă-mă, asta a ta n-are măsură. Nu, nu-i pentru mine!
Şi el a lăsat-o să lunece din aşternu cumva victimizată, apoi a urmărit-o cum îşi culege paraşuta de pe
podele, cum şi-o înfoaie între picioare şi cum în minutele următoare îşi dă drumul pe motocicletă la vale,
uitând că venise să-i ia albiturile la spălat.
Aurel iese afară, în pahar limonada se umple de
soare. Aproape că i se pare firesc să nu mai vadă nici
o mişcare pe toată valea. Aruncă o privire, profesionistă de data asta, spre cei doi nouraşi care uite că
devin nouri, lăsând şi umbre pe pământ. Se gândeşte
cu groază că s-ar putea să zbârnâie telefonul. Deja
vede portocaliu înaintea ochilor. Nu uită că anume din
cauza acestei culori cu irizări sintetice a şi fost îndepărtat din spaţiul secret al Centrului Antigrindină,
urmând să nu mai calce acolo pe tot parcursul sezonului de vară-toamnă? Şi în general, s-ar putea să-i fie
interzis definitiv accesul în acele încăperi izolate, cu
ecrane concave pe mese solide din lemn greu; ecrane
care îţi arată ca în palmă toate mişcările de pe cer, nu
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doar peregrinările formaţiunilor noroase – dovadă că
radarele nu se învârt degeaba.
Când i-a fost încredinţat panoul de focalizare şi
reglare, îşi imaginase că a nimerit printre oameni
selecţi, printre minţi preocupate de fenomene intergalactice, nu doar meteorologice, că are alături colegi
străini de lumea bârfelor. Da de unde? Într-o zi i-a auzit
chiţcăind. I-a surprins dându-şi coate pe la spatele lui
că, chipurile, uite-l, turbă de enervare când aude cum
comentează ei vânzoleala ce se stârneşte prin sate la
aterizarea paraşutelor.
Şi ce surpriză a fost pentru el să afle că de enervarea
lui chiar se ţinea cont! Nu ştia că pulsaţiile de pe tâmplele lui le dă atâtea satisfacţii colegilor. Apoi a înţeles
şi care erau motivele pentru care anume el era luat la
ochi. Păi, se avea în vedere că Aurel era, nu-i aşa? de
acelaşi sânge cu băştinaşii ce se încăierau prin vii, prin
livezi, pe unde se nimerea, trăgând de pânza portocalie a paraşutelor. Aşa că fiece comandă „foc!“ transmisă către rampele de lansare, e însoţită de tot felul de
glumiţe la adresa „ţărănoilor“ puşi pe fugă prin ploaie
după paraşute. „Noi dictăm moda pe-aici! Hai dar să mai
îmbrăcăm nişte ţărăncuţe în portocaliu sintetic! Foc!“
Şi cum l-au mai combătut, înecându-se de râs, când
Aurel le-a atras atenţia că, de fapt, după paraşute fug
mai ales copiii, la care Birlek, osetinul, considerat expert
în cunoaşterea zonei fiindcă mereu era trimis prin sate
după vin, a ripostat, ca martor, că pe lângă copii, o iau la
fugă şi moşnegii, şi babele şi calicii cu cârjele subsuoară!
Însă cel care a fost înşfăcat de ceafă şi izbit cu faţa
în ecranul concav, făcând să licărească şi mai aprins
punctişoarele ce indicau exploziile rachetelor prin nori,
nu a fost osetinul, ci ucraineanul Ţiţulko, care după ce
anunţase coordonatele necesare pentru lansarea a şase
rachete, spuse special ca să audă el: „Felicitări! Mai
scapă şase moldovăncuţe de cârpe! Încă şase moldovăncuţe au să vină la club în portocaliu!“. Iar ceea ce a
urmat s-a înscris perfect în hora tunetelor şi fulgerelor de-afară, totul culminând cu înaintarea rapidă spre
veceul de la capătul coridorului a unei dâre de sânge.
Ah, drăcie! Tocmai de ce se temea, nu scapă: sună
telefonul. Zbârnâie neîntrerupt, pe-o singură tonalitate. Probabil radarele întrevăd, totuşi, o ameninţare
în insistenţa cu care cei doi norişori au ajuns acum să
acopere jumătate de cer, gata să înghită soarele. Furios
la culme, Aurel e în stare să arunce cu însăşi rampa de
lansare în nori, când deodată vede, înainte de-a apuca
să ridice receptorul, cum vine la deal pe acelaşi drumeag pe care se aştepta să o vadă pe ea, camionul cu
prelată al Centrului Antigrindină.
- Aş, iaca şi băieţii! scrâşneşte el.
Prin telefon este informat că nu-i vorba doar de-un
eventual pericol de grindină, care pericol fireşte că nu
se exclude, dar că Centrul a decis distribuirea unui lot
de rachete antigrindină de tip nou, adică „Dasvidania
Oblako!, privet Alazani! “ ce urmează a fi puse în aplicare în cel mai scurt timp. Acum important e să fie
depozitate în buncăr până la noi dispoziţii.
- Da, şi o rugăminte! aici vocea ofiţerul de serviciu
devine aproape sentimentală. O rugăminte din partea
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Maiorului. Frate Drăgan, te roagă Maiorul şi te rugăm
şi noi toţi cei care te aşteptăm să te întorci aici… Te
rugăm, nu-i mai umfla botul lui Ţiţulko, chiar dacă s-ar
putea să te provoace din nou! Şi nici pe ceilalţi nu-i cotonogi! Aşa-s ei, băieţi veseli, ce să-i faci! Asistenţa lor e
obligatorie, mă-nţelegi? că altfel nu ţi-i mai trimiteam!
Înţelege, cum să nu înţeleagă. Şi tocmai acum! La
ora asta! Când lumea are obiceiul să facă amiaza! Lasă
receptorul, iese din buncăr şi-i vede sărind unul câte
unul de sub prelata înaltă a camionului. Sar sprinteni
şi se strâng parcă prea grămăjoară, prea cu frunţile în
pământ, majoritatea ocolindu-i privirea. Ba chiar unii
îşi ascund feţele cu totul, fără ca el să poată înţelege
dacă o fac din cauza remuşcărilor sau, dimpotrivă, chicotesc în continuare pe seama lui.
Deodată însă îşi face apariţia de sub prelata bătută de
vânt, la înălţimea caroseriei, pe fundalul cerului tot mai
agitat, o arătare portocalie care se apleacă să coboare
jos, fiind sprijinită cu multă bunăvoinţă de braţele a doi
militari mândri de misiunea ce le revine.
Aurel admite că i s-a ridicat portocaliul la cap, dar
nici chiar aşa.
Arătarea în portocaliu e mai înaltă cu două capete
decât cei doi reprezentanţi ai forţelor armate.
– Am luat-o de lângă sat, zice unul neîntrebat, parcă
încercând să se scuze. Și am adus-o aici fiindcă zice că-i
prietena ta şi că o aştepţi de mai bine de-o oră.
Cea adusă de lângă sat tocmai în vârful dealului, îi
domină cu prezența ei. Domină, de fapt, și împrejurările. E o dominație ce se datorează înălțimii ei, dar mai
ales lărgimii mătăsoase a bluzei portocalii cu mâneci
fâlfâitoare, mai ales faldurilor foşnitoare, portocalii şi
ele, ale fustei imense, cu volănaşe portocalii, cu ţarţamuri portocalii ce-i atârnă până la glezne. Dar şi coafura îi este acoperită de un batic portocaliu cu un colţ
ridicat semeț la ceafă, pâlpâitor în bătaia rafalelor trimise de norii pe cale de a deveni şi ei portocalii, gata
să acopere faţa soarelui.
Și Aurel Drăgan roagă ca norii să-i vină în ajutor, să
fie de partea lui, mai ales că îi ştie încă de pe când erau
doi norişori mititei rătăciţi de turmă, îi roagă să dezlănţuie chiar acum potopul pe pământ. Să facă să curgă
de sus o ploaie devastatoare, una de cod roșu, și în nici
un caz nu portocaliu, să facă prăpăd pe aici, să piseze
totul de-a mărunţelul, să amestece cerul cu glodăraia
pământului, să cadă bucăţi de gheaţă cât raţa, nu doar
cât oul de raţă, să spele şi să se scurgă dracului totul la
vale în pâraie portocalii.
Şi o şi trimite pe cea în portocaliu cu acelaşi camion
înapoi în sat, fără să-i dea vreo şansă de a-i trece vreodată pragul „bârlogului din deal“ şi fără să-i explice de
ce i se par lui atât de oribile fustele şi bluzele portocalii, volănaşele şi baticurile portocalii, rochiile şi chiloţeii portocalii, tot rahatul de vestimentație portocalie.
Se închide în buncăr fără să aprindă lumina, nerăbdător să se facă una cu întunericul, să se împotmolească într-un întuneric de smoală numai să nu mai
vadă trecându-i pe dinaintea ochilor o anumită culoare.
2013
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Aproape un sfert de veac am purtat povestea în mine.
Nu credeam că pot să o mărturisesc vreodată. La urma
urmelor, ce-ar fi de povestit despre un băiat care a murit
la nici 22 de ani?
Eu trăiam. Mi se părea că voi fi pururi tânăr. Alte şi
alte zile fericite mă obligau să ridic ochii la steaua mea şi
să mulţumesc cerului pentru ce am şi pentru ce sunt. Dar
aveam? Ce aveam? Şi ce eram?
Există locuri pe unde fiecare om ar vrea să treacă.
Există şi locuri pe unde orice om doreşte să nu fie obligat să (mai) treacă. De asemenea, există acele locuri prin
care oamenii ar vrea să treacă dacă i-ar ajuta cineva. Şi
mai pot fi locuri în care unii (puţini la număr) ar dori să
fie obligaţi să treacă după ce au trecut cândva – altfel spus:
să se întoarcă -, ei neavând curajul să afirme că acolo s-au
simţit bine. Asta pentru că acest fel de bine nici nu poate
fi numit bine sau nici nu este aşa. Iar cei care se află în
situaţia schiţată nu îndrăznesc să se pronunţe nici pentru, nici contra, nefiind hotărâţi, nefiind pregătiţi, nefiind convinşi să tranşeze chestiunea. Cred că unul dintre
aceşti nefiinzi sunt eu.
La douăzeci de ani am fost chemat sub boneta ostăşească. N-am plecat cu entuziasm, dar nici (ca alţii) cu
sentimentul că acum se termină lumea. Apreciam chestiunea drept o probă de virilitate. Voiam să experimentez solidaritatea şi să(-mi) testez prieteniile. Cele vechi,
supuse la tensiunea despărţirii. Cele noi, angajate în condiţii inedite. Iubirile mele, câte se vor destrăma în scame
de haine kaki? – mă întrebam, cu nostalgia călătoriilor iniţiatice. (Hainele au fost albastre, dar culoarea n-a contat.)
Ochiul nu mi se întorcea către drumul parcurs, ci spre cel
deschis dinainte-mi. Aveam în mine pofta de a trăi. Noutatea fiecărei zile nu-mi da răgaz. Iar oamenii printre care
mă mişcam nu-mi lăsau timp nici de somn, uneori. Unul
era – de-neuitatul – Doris Caradja.
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Numele i l-am remarcat la primul apel, făcut de-un
majur caraghios pe peronul gării Constanţa. Debarcaserăm spre miezul nopţii. N-am văzut faţa celui apelat. Nu
răspunse nimeni „prezent“. Majurul se răţoi la noi, de parcă
eram vinovaţi. Habar n-aveam cine este absentul, niciunul dintre noi nu-l cunoscuse înainte de ziua fatală când
am intrat pe poarta comisariatului. În fine, uitându-se mai
atent la lista scoasă din buzunar, subofiţerul observă că
soldatului acela îi fusese amânată încorporarea cu două
sau trei zile, din nu se ştie ce motive. Inutilă explicaţia
de ce numele mi-a rămas imprimat pe banda memoriei
auditive. Ce prenume o fi ăsta? De băiat sau de fată? De
unde vine? E nume de botez ori alintătura mamei? În actul
de identitate chiar aşa scria: Doris Caradja, nu altfel. Nu
Dorin, nu Dorian, nu Dorilă, nici Dorică, nici Dorinel, nici
Doriţă, nici arhirăspânditul Doru, nici Doruleţ… Pur şi
simplu – Doris. Iar când posesorul şi-l rostea, cu accent
pe prima silabă şi cu o prelungit, suna ca o mângâiere, o
petală de crin plimbată pe un sân fraged, într-o noapte de
primăvară, o invitaţie la excursie în Indii, sau la un Martini
alb, cu lămâie… Apoi numele de familie: Caradja! Nume
cu rezonanţă istorică, deformat poate, dar scris aşa cum
l-am scris. Am aflat apoi că Doris descindea, într-adevăr,
din familia domnitorului Caragea, dintr-o ramură colaterală, nu trunchiul care a dat personajele cunoscute din
istorie sau literatură…
Hărmălaia şi confuzia consecutive intrării în (şi apoi
adaptării la) regimul militar, mi-au ţinut câteva zile, poate
o săptămână, gândul departe de Doris. Până când a sosit.
În orice comunitate bărbătească se stabilesc raporturi neprevăzute, în afară de cele ierarhice. Unii, deşi au
multe în comun, devin instantaneu duşmani. Alţii, care
n-au nimic de împărţit, devin prieteni la cataramă. Este
cea mai simplă explicaţie a faptului că din prima zi m-am
împrietenit cu Nicu Berechet, un bucureştean din Drumul Găzarului, două străzi mai hăis de mine, cum zise el
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în dimineaţa următoare îmbrăcării uniformei, când făcurăm cunoştinţă. Era din leatul precedent, gradat „Fruntaş“
la plutonul în care am fost repartizat, în care a venit apoi
şi Caradja. Auzind că eu locuiesc pe Toporaşi, se apropie şi mă privi atent.
- Nu ţi-am văzut mecla nici pe maidane, nici în discotecă! Pe unde-o fredonezi, de obicei? La Tehnic Club
sau la Modern?
- În Flamura şi la Biblioteca Universitară!
- Opaaaa! Ne-am dat dracu! Bagi fitile, ai?
I-am explicat ce şi cum. A părut că acceptă situaţia, dar
tot restul timpului cât am fost „sub comanda“ lui a păstrat
o distanţă sesizabilă. Chiar dacă am băut împreună, chiar
dacă şi-a arătat încrederea în mine, ceva nu putea fi dat
deoparte. Şi nu faptul că eu terminasem un liceu, iar Nicu
Berechet o şcoală profesională, ci altceva; anume, detaşarea cu care puteam să vorbesc despre mai multe chestii
decât putea el înţelege, în pofida faptului că eram practic
din acelaşi cartier şi de aceeaşi condiţie socială, părinţii
noştri fiind simpli muncitori prin nişte fabrici oarecare.
Mi-era greu atunci să înţeleg distanţa asta; mi-e greu să
nu fiu didactic azi, când pot elogia rolul culturii în formarea individului. Berechet, băiat de Bucureşti, şmecher
de mahala, cinstit şi naiv în esenţă, era lipsit de subtilităţile date de frecventarea damei de lux numită cultură.
El ştia doar, căci o absolvise, şcoala curvelor de cartier…
M-a apropiat din raţiuni, aş zice, de strategie militară.
Avea nevoie de aliaţi. Şi credea că aliaţii cei mai buni pot
fi din cartierul, judeţul, regiunea din care provii. Simplu.
Dar a mai fost ceva, dincolo de asta. Omul avea o veselie contagioasă, ce mi-a făcut bine în primele zile, cele
mai rele, de militărie. Rupt din mediul meu, m-aş fi contorsionat poate sub rigoarea, deloc riguroasă de altfel, a
armatei de-atunci, zona trupei de rând în care figuram.
Umorul lui Berechet mi s-a transmis, şi-am putut să fiu
imun la imbecilităţi. În afară de asta, Nicu mi-a fost de
ajutor cu sfaturi bune în diverse împrejurări conflictuale
şi m-a salvat de cel puţin o săptămână de arest, în prima
lună de amar.
Pe vremea aceea, marinarii militari, atât îmbarcaţii,
cât şi infanteriştii, făceau doi ani de armată. Primul an era
de instruire şi însuşire a sarcinilor ce ne reveneau în dispozitivul de luptă. În anul doi executam ce învăţasem, ca
soldaţi (sau, după caz, gradaţi) responsabili ce deveniserăm. Un furier care îşi câştigase dreptul să meargă singur
în misiuni, caporal fudul cu uniforma călcată la 13 dungi,
cum se lăuda, îl aduse pe Doris Caradja, cu vreo trei sau
patru zile în urma noastră. L-am descoperit dimineaţa, în
lumina blândă a unui octombrie ceţos, fumând o ţigară
lângă zidul dormitorului. Bluza îi sta boţită, fiind mult
prea largă decât bustul. Pantalonii cădeau ca pe un circar cu picioroange, deşi înălţimea soldatului nu depăşea
1,70 metri. Stingherit de haine Doris nu părea; dar stingher între noi, da, asta se vedea cu ochiul liber. La apariţia insolită contribuia şi faptul că nu-l tunseseră încă! Iar
pletele lui blonde, lungi până pe umeri aproape, ne aduseră aminte umilinţa îndurată în ziua-noaptea încorporării, când ofiţerii de la comisariat ne asiguraseră că putem
păstra părul de lungime decentă, dar înainte de îmbăiere ne cheliseră! Personal nu făcusem din asta o tragedie. Ştiam că aşa va fi. Numai că, văzând buclele aurii ale
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lui Doris Caradja, un sentiment straniu se furişă în mine,
răscolind ceva necunoscut.
Când l-am decupat din canavaua bleumarin a uniformelor marinăreşti în care ne îmbrăcaseră, am găsit un
soldat cu statură potrivită, de mijlocul plutonului. Întâmplarea a făcut să fim repartizaţi în aceeaşi grupă? Am
dubii. Pesemne că anumite afinităţi, diverse preocupări
asemănătoare şi forţe necunoscute au tras de noi către
locul comun în care ne-am simţit în siguranţă. Şi ne-am
îmbăiat în ceva ce ar putea fi (şi deja am) numit/categorisit de-neuitat!
Era un băiat liniştit şi retras. Prefera să fumeze în pauzele când ceilalţi îşi afirmau perso-nulităţile. Rar scotea
vreun cuvânt, de obicei temperat, nu strălucitor, ca să ne
atragă atenţia. Noi, cei câţiva zooni politikoni (cu „mândrie“
pot să-mi asum re-lansarea termenului aristotelic la ora
de învăţământ politic) dezvoltam idei de tot felul şi comiteam „analize“ asupra situaţiei inter-(dar mai ales)naţionale, rapid ajunse – cuvintele noastre – la urechile celor
în drept – id est Securitate. Trăiam anii post-înscăunării
lui Ceauşescu preşedinte cu sceptru şi ni se părea că noi
suntem născuţi să edificăm o eră nouă. Azi, desigur, e uşor
de văzut că înflorise şi rodea în noi tumoarea propagandei oficiale: atunci însă, a noastră era lumea! O lume de
câştigat, vorba se ştie cui. (Spusă cu dublu înţeles, câţiva
ani mai târziu, când şansele de trezire ale multora păreau
compromise).
Nu toţi veniseră sub arme pregătiţi, ca mine, pentru
experienţe noi. Iar eu mă slujeam de lecturi ca să explic
vreo anomalie comportamentală, nu să justific (mai ales
faţă de colegii care pricepeau) ieşirile superiorilor – ofiţeri sau tablajori. Malraux îmi stătea aproape, cu elogiul
solidarităţii virile din Speranţa, ori cu exotismul torţionar
din Condiţia umană. Deşi citeam zilnic măcar o pagină
camusiană (luasem în raniţă volumul de Eseuri, proaspăt traduse de Modest Morariu), visam în secret că voi
trăi o poveste ca soldatul (lui) Petru Popescu, în Dulce
ca mierea… (Popescu tocmai ajunsese prin America şi
numele lui era prohibit în discuţiile literare oficiale. Dar
i-am găsit două sau trei romane chiar în biblioteca unităţii, semn că epurarea ideologică nu funcţionase aici!)
Dulce la muiere îi glonţul găurit, căpătarăm obişnuinţa
să zicem (cu o pauză de efect între al treilea şi al patrulea
cuvânt), ca un fel de parolă, cei câţiva care ne-am (re)găsit
lecturând romanul. Şi ne povesteam iubirile din „civilie“,
şi mai mult visam, înflorind împrejurări pe care le-am fi
vrut trăite la temperatura de-acum a suferinţei noastre.
Pentru că, lăsând la o parte necazurile cu instrucţia, majurii şi plantoanele sau „grupele de bucătărie“, tânjeam cu
toţii după sânul fraged al fetei lăsate pe trotuarul din faţa
comisariatului! O reîntâlneam, fiecare pe-a lui, în scrisori şi fotografii. Noaptea traversam câte un vis erotic,
din care ieşeam mai extenuaţi ca din târâşul cu masca pe
figură… E drept, această instrucţie, plus corvezile auxiliare, ne secau de energie şi rar ne permiteam luxul visărilor cu ochii închişi. Dormeam tun! La deşteptare săream
din paturi năuci, orbecăind cu greu printre efecte, găsind
şi potrivind aiurea ţinuta, bocancii, armamentul.
Aşa am dus-o două luni. Estimp, mi-am cucerit un
loc fruntaş între tipii duri, care suportau cu stoicism şi
detaşare asprimile, pedepsele, nedreptăţile. M-au lăudat
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căprarii, apoi tablajorii; şi m-au remarcat doi ofiţeri tineri,
citiţi, recent absolvenţi ai şcolii militare, apropiaţi de vârsta noastră. Recomandările acestora m-au ajutat să capăt
ce mi se cuvenea, poate peste tipicul vechilor maiori încărunţiţi în rele. Am fost dat exemplu pe batalion, premiat
cu nimicuri la concursuri pe plutoane, răsplătit cu învoiri. Mi-am câştigat definitiv consacrarea când, de Anul
Nou, am renunţat la permisia ce mi se cuvenea, fiindcă
obţinusem „Foarte Bine“ la tragere, în favoarea prietenului Doris Caradja.
Parcă văd şi azi scena: Comandantul, aşezat la jumătatea unei mese din sala unde mâncam zilnic, anunţând cu
voce domoală „câştigătorii“ permisiei; Doris, lângă mine,
cu fruntea lăsată pe umărul meu, scâncind ca un pui de
câine lovit la picior, eu inundat de senzaţia malrauxiană
a solidarităţii… Când m-am ridicat să rostesc mulţumiri
de faţadă (aşa se aşteptau ceilalţi; aşa „percutaseră“ predecesorii premiaţi), un vuiet surd s-a pornit în urechea mea
stângă şi nu mi-am desluşit vorbele. Iar când Comandantul a ridicat fruntea încreţită şi m-a chestionat dacă sunt
sigur pe ce spun, am răspuns că „da, sunt“, fără să ştiu prea
bine ce… N-am înţeles ce-a mai zis Comandantul. Nu mai
puteam auzi, pentru că îmbrăţişarea lui Doris avea ceva
fierbinte şi narcotic, parfumat şi dezagreabil, sănătos şi
purulent. Era ca gestul de iubire al unei femei îndrăgostite. O clipă – neuitată! – am şi trăit triumful celui iubit.
Pe urmă mi s-a făcut atâta scârbă, încât cu greu (practic deloc) am izbutit să o ascund când Doris a vrut să-mi
bage mortul recunoştinţei în sân.
- Nu mă obliga să te detest că ţi-am făcut un bine! –
i-am zis, şi el a înlemnit, uimit, distrus, naiv şi poate cu
sentimentul vinovăţiei strecurat între chinurile intime.
- Eşti dostoievskian! – mi-a şoptit.
Era suprema condamnare din partea lui. Citise pe
marele rus, cu furia admirativă a celui obligat să accepte
măreţia din partea cuiva pe care nu-l suportă. Mă amuzam să-l tachinez cu scene contradictorii, jucând nestatornicia personajelor „demonice“. De câteva ori îl prinsesem bine în cuşca prejudecăţilor. Cu greu se lăsa convins că am glumit. Nu-i plăcea distracţia pe tema asta.
L-am acuzat că este pătimaş, că este chiar el un adolescent idiot care, apucat de sentimente umile şi obidite, va
comite o crimă, primindu-şi pedeapsa ca oricare dintre
Karamazovi. Şi nici nu e sigur că va putea să scrie amintirile sale din casa morţilor, căci nu se publică la noi astfel de pagini. Mă privea cu ochi umezi, de un albastru
schimbător, şi-mi spunea:
- Ce ştii tu!…
Tentat să închei cu ironii crude, evitam în ultima clipă
să răstorn ignoranţa în nesimţire. Mă luam cu altele. Preţ
de câteva ore uitam de Doris Caradja. Îl regăseam, ca de
obicei, retras, exilat din gălăgia noastră, fumând tăcut una
din ţigările lui mentolate. Pentru care plătea şi dublu, când
nu găsea. O ciudăţenie doar aparent explicabilă. O preferinţă din cauza căreia se alesese cu porecle şi înţepături
inevitabile. Colegii îi spuneau Doriana, Dorişca, Dorişor,
Dorinela. Dar prenume feminine căpătaserăm toţi, fiecare
după al iubitei care ne scrisese prima. La sosirea corespondenţei, căprarul care o distribuia ceruse linişte în dormitor.
Noi, răcanii, calcanii, guvizii, fetiţele (aşa ni se spunea),
şedeam pe nişte băncuţe, puse la picioarele paturilor, în
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intervalul central, şi studiam presa, aşteptând să înceapă
Telejurnalul, obligatoriu de văzut. Caporalul se urcase în
vârful unui pat, aşezat ca un paşă, cu teancul de scrisori
în poală. Striga numele destinatarului, întorcea plicul şi
citea expeditorul. Orice nume feminin necesita explicaţii,
năştea comentarii. Sora primea urgent propuneri de căsătorie. Mama suferea tradiţionala înjurătură, glumeaţă de
altfel. Iubita… Iubitele… Numele lor erau acum ale noastre. Întâmplările fiecăruia cu gagica, „în şivilii“, cum dulce
pronunţau moldovenii, erau bunul tuturor. Pe unii nu-i
deranja să-şi afişeze intimităţile. Câţiva chiar făceau exhibiţionism. Puţini se jenau să dezvăluie amănuntele amorurilor. Destui tratau chestiunea cu indiferenţa necesară.
(Inclusiv eu). Trei-patru inşi nu primeau scrisori de la fete
sau persoane cu prenume feminin. Doris Caradja între
aceştia. Suferinzi, nenorociţi din dragoste neîmplinită ori
trădări neaşteptate, am avut destui, la început. Pe măsura
trecerii timpului, au rămas doi-trei. Unul s-a îmbolnăvit
şi a fost internat la spital. Spunea că este căsătorit nelegitim, că n-a apucat să întocmească actele, că a lăsat-o pe
mândră în casa părinţilor lui, iar tipa – scrise după vreo
lună mama soldatului – îşi mutase fofoloanca în patul
altuia, cică bun prieten al camaradului nefericit. Tulburat
la creier, nu ştiu cât real, cât mimat, băiatul a rămas prin
spitalul militar câteva săptămâni, apoi s-a transferat la o
clinică de psihiatrie, de unde a ieşit vesel nevoie mare: îi
refuzaseră întoarcerea sub arme! Şase luni mai târziu am
auzit că a comis o crimă, pare-se că omorâse pe trădătoare sau pe altă fată cu care se încurcase şi îl părăsise…
Doris Caradja primi porecla feminină fără să (i) se afle
prenumele iubitei. Ceva în fiinţa lui, egal distribuit în fizic
şi în suflet, era feminin. De la bun început, am atribuit
ceva-ul ăsta profesiei şi pasiunii sale. Absolvent al liceului de muzică, Doris Caradja cânta la flaut din – şi cu –
patimă. Patima îl singulariza odată în plus. (Orice s-ar
spune, nu găseai flautişti pe toate drumurile…) Felul în
care Doris aborda instrumentul şi reacţiile sale provocate/
legate de – la urma urmei – arta lui, configurau silueta
unui îndrăgostit, dar un îndrăgostit obsedat, exclusivist,
total devotat obiectului îndrăgit. Nu admitea nici o critică, nu încăpea vreo discuţie. Iubea complet şi definitiv.
Credeam că fervoarea îl feminizează. Poate mă înşelam,
poate nu, dar asta mi-l apropia până la nivelul unde amiciţia se colora într-un fel de iubire. Ne întrebam de ce ajunsese aici un artist încă în formare, de ce nu fusese dat la
unităţile din preajma Bucureştilor. Dacă n-am fi ştiut că
Marina militară poseda o fanfară celebră, am fi crezut că
Doris fusese încorporat din greşeală sau din ironia cuiva
netot la minte. Dar (să lămuresc iute chestiunea) flautistul a fost mutat la ansamblul muzical după ce (se) isprăvi
perioada de instrucţie, imediat cum s-a întors din permisia de Anul Nou, cedată de mine. Atât de repede a plecat
din unitatea noastră, încât abia am apucat să-l revăd şi să
iau din mâna-i un pachet cu diverse cadouri, trimise mie
de ai lui. Care ai lui?, a uitat să-mi explice, deşi părea că
ţine – că trebuie – să-mi spună! Cadourile etalau o bunăstare şi un gust aparte – ciocolată, coniac foarte scump,
ţigări cu embleme aurii şi filtru de cărbune, săpun franţuzesc, deodorant asemenea. Plus o batistă din mătase deosebită, culoare fistichie, parcă de muiere, pe care îmi fu
ruşine să o folosesc de faţă cu soldaţii rămaşi la instruc-
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ţia de specialitate. (N-am avut ocazia să precizez, şi sper
că nu trădez secrete importante: eram radiotelegrafişti,
efectuam transmisiuni pe unde scurte şi lungi pentru
unităţile Marinei.) Am pitit batista în sacul cu efecte,
unde a găsit-o, peste vreo trei luni, un locotenent însărcinat de CI să ne percheziţioneze bagajul, de parcă am fi
tipărit clandestin manifeste. (În fapt, se întâmplase ceva
asemănător, iar regimul era vigilent. Nu-i locul să explic
aici, şi nu insist cu o chestiune efectiv paralelă subiectului abordat.) Ofiţerul m-a privit cu ironie. Şi mi-a plâns
de milă că ţin asemenea relicve preţioase de la o fată cu
care nu mă văzusem şi nu mă culcasem de amare săptămâni… Ce ştia el!…
Doris Caradja venise la cinci dimineaţa, cu acceleratul de noapte folosit de ai noştri la întoarcerea din permisie. La şapte s-a făcut apelul. La opt şi jumătate s-a dat
noul ordin de repartizare a efectivului la subunităţi. Leatul s-a răspândit pe întreg litoralul, de la Sulina la Vama
Veche. Am rămas în unitate cei selectaţi pentru instrucţia
specială de radiotelegrafişti. Cinci luni apoi ne-am întâlnit doar întâmplător cu cei plecaţi. Când, la rândul nostru, ostaşi pregătiţi de luptă, am trecut şi noi la subunităţi, am regăsit o parte din „fraţi“ şi am convieţuit peste
un an şi jumătate în regimul specific punctelor de serviciu. (Folosesc un limbaj uscat ca să elimin acest timp mort
al naraţiunii, poate inutil în proză, dar necesar spre lămurirea aspectelor adiacente. Minore, de altfel.)
***
Aproape două luni fusesem coleg de grupă cu Doris
Caradja, flautistul. Şi îl îndrăgisem ca pe-un confrate în ale
artei, eu fiind, nu-i aşa, posibil scriitor de succes, urmaşul nedeclarat al lui Marin Preda la şefia romancierilor,
deşi înclinaţiile mele se născuseră la periferia Capitalei, în cartiere de blocuri noi, unde colcăia o lume recent
provenită din satul colectivizat. Mă simţeam (ca) acasă
prin gropile umane cu figuri de un pitoresc indescriptibil, drept pentru care lecturam asiduu pe Mateiu I. Caragiale, G.M. Zamfirescu, I. Peltz, Cezar Petrescu, Mazilu
şi Barbu. (Eugen, desigur; dar pe Ion îl învăţasem pe de
rost…) Frecventam cenacluri literare prin cluburi muncitoreşti, prin mansarde antice, pe sub Dealul Mitropoliei şi depuneam stăruitor la redacţiile revistelor literare
plicuri cu foi scrise de mână, foi aruncate, inevitabil, la
coş. Căci nu citea nimeni ceva caligrafiat, iar eu nu făcusem rost de maşină de scris, ai mei nu aveau bani de asemenea prostii, deşi tata băuse cel puţin vreo zece… Simţeam în Doris Caradja pe cineva apropiat pentru că amândoi muşcam din mărul muzelor şi iubeam năluci! Parcă
eram ceva mai puţin singur cu Doris alături. În ciuda faptului că prezenţa lui mă enerva de multe ori, şi în destule
rânduri îl luam peste picior sau îl repezeam fără motiv.
Câine credincios, el se ducea cât colo, aprindea inevitabila
ţigară mentolată şi fuma cu ochii împâcliţi de lacrimi pe
care numai eu le vedeam. Şi mi-era milă de el, şi-l iubeam
iarăşi, cu sentimentul solidarităţii, cu strania căldură pe
care o resimţisem numai în preajma iubitelor mele trecătoare, amăgitoare şi confuze… Îi spuneam şi eu Doriana
sau Dorişor, îl chemam lângă mine şi mă prefăceam că îl
îmbunez, îi puneam palma pe umăr, îl încurajam. Şi blestemam lipsa fetelor, când mă fulgera nevoia irepresibilă
să sărut nişte buze roşii, frumos arcuite, de domnişoară
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inocentă!… L-am întrebat dacă aceste buze sunt formate
aşa natural ori au suferit transformarea din cauza utilizării flautului. M-a privit cu milă; spera că n-am întrebat
la modul serios. Iar când mutra mea impenetrabilă afişa
candoarea, venea replica în stil moale, dezolant:
- Ce ştii tu!
- Păi nu ştiu, de-aceea te întreb!
- Las-o baltă!…
Executam ordinul, luând poziţia de drepţi, cu degetele
întinse pe lângă încheietura pantalonului, fruntea sus, privirea departe în zare, spatele băţ, gura cusută. Regulamentar, ce mai! Se întorcea şi nu mai vorbea cu mine poate şi-o
oră. Aşteptam să i se consume supărarea, păream că nu-l
bag în seamă, şi de data asta chiar că-mi ocupam vremea
cu altele, fără să uit sceneta. De ce oare? Desigur, prietenia lui Doris Caradja îmi devenise indispensabilă. Rămânea doar să nu exagerez, să păstrez o distanţă convenabilă. Ca să nu cad la infantilisme, îmi spuneam…
În comunitatea masculilor prost educaţi (care depăşeau ca număr jumătate din batalion), profesia lui Doris
atrase glume crude. El nu era trombonist, cum spusese în
gura mare alt coleg, oltean şmecher, prieten al meu şi el,
dar nu de calitatea lui Doris.
- Faşi mişto di mini, săldatulie?! – ţipase căprarul moldovean. – Trombonist, ai?
- Da, tovarăşe caporal, sunt trombonist cu diplomă,
am absolvit liceul de muzică, specialitatea trombon!
Fusese nevoie de intervenţia unui ofiţer să-l lămurească pe moldovean că nu-i făcuse o poantă! Iar când
Doris Caradja spuse de flaut, când altul vorbi de trompetă, apoi altul de chitară şi încă unul de tobe, ne-am dat
seama că băieţii fuseseră aleşi pentru a fi cooptaţi la fanfară. Până la fanfară, Doris a suferit cele mai multe afronturi pe tema flautului. Iar eu mi-am pus chiar pumnii în
apărarea lui, deşi el spunea placid că nu este nevoie…
N-aş putea preciza lucrul anume care m-a legat de
băiat. Poate pasiunea comună pentru rockul formaţiilor
cu flautist – Jethro Tull, Progresiv TM, Focus… Poate
iubirea noastră pentru albumele Pink Floyd, cu muzica
lor experimentală şi inovatoare, altceva decât banalităţile
disco-pop ale momentului, altfel dulci ca şi ţâţele fetelor,
morfolite prin întunericul colorat al sălilor de dans. Aş
fi vrut să încerc suflatul în flaut. Doris s-a obligat să mă
înveţe, dar n-a apucat nici el să cânte. Nu-şi pusese instrumentul în bagaj, nu ştia destinaţia şi scopul încorporării
marinăreşti. L-a adus în ianuarie, strângând la piept, în
felul obişnuit fetelor, tuiul îmbrăcat cu piele maron. Şi a
plecat imediat la unitatea de fanfară, în Mangalia, fără
să aibă timp să-mi arăte tainele instrumentului, fără să
pot gusta carnea unei fericiri, întrezărită preţ de câteva
minute, în spaţiul dintre micul dejun şi adunarea pentru
apel, când Doris mi-a înmânat pachetul cu cadouri şi mi-a
umplut inima cu limpezimea ochilor săi. Nu crezusem că
despărţirea de Doris mă va afecta cumva. Şi chiar nu mă
afectase. Însă revederea mi-a adus o emoţie neprevăzută,
surprinzătoare prin ambiguitate. După cinci zile şi nopţi
de absenţă, observam că solidaritatea trăită în preajma flautistului nu era chiar virilă. Şi nu îndrăzneam să aflu cum
este. Sau nu voiam. Savuram şi salivam alături de Doris,
retraşi într-un ungher al dormitorului comun. Când veniseră de la gară, eu dormeam. M-a trezit o mână pe obraz,
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un gest de-o gingăşie surprinzătoare din partea unui băr- decât un prieten adevărat! De ce ţii să îngurgitez ce nu-mi
bat. Dar, dacă judecam retrospectiv, un gest potrivit cu trebuie? – am rostit eu o replică proastă de film idiot.
felul de a fi al flautistului. L-am primit confuz, am cobo- Pentru că sunt dator faţă de tine şi ştiu că nu pot să
rât din aşternut şi am fost obligat să înfulec bunătăţi de plătesc în monedă obişnuită! O prăjitură are valoare simsezon, inexistente în meniul militar – cârnaţi, friptură, bolică şi afectivă. Dacă o respingi, voi simţi că mă respingi!
prăjituri, portocale, banane. Semi-întunericul din camera Voi suferi mai mult din cauză că tu nu vrei să-mi provoci o
îmbâcsită nu mi-a permis să-l văd bine pe Doris. Am des- durere, decât din cauză că mă respingi! Voi suferi într-un
luşit pe faţa lui ceva ca o mare (de) fericire. Normal, am fel şi din cauze pe care tu poate nu le înţelegi!
atribuit-o trăirilor din permisie, când – vorba colegilor –
- Bine, măi, mîşkinule, hai, încheie lamento-ul, adu
a băut un butoi de vin şi a lins lindicul principesei! (Doris prăjitura şi lasă-mă să privesc marea…
nu folosea expresii vulgare pentru a defini relaţiile sexuOchii albaştri s-au luminat ca de-o ardere lăuntrică.
ale; totuşi, când se referea la contactul cu femeile, între- Două fete au venit la masa vecină. Le-am asediat cu pribuinţa locuţiunea a(m) da(t) la buci, pe care şi alţi comi- viri de maniac. Doris însă nu a dat semn că le vede. Îmi
litoni o rosteau. Pentru Doris, am observat, era o volup- vorbea în şoaptă despre nu ştiu ce. Uitasem de existenţa
tate să pronunţe cuvintele respective. Încă îmi stăruie lui. Incomodat şi încurcat de haina militară, nu ştiam cum
în memorie, vie, umezeala ce însoţea sunetul, semn de să intru în vorbă cu tipele. Până la urmă, au plecat fără să
satisfacţie netrucată…) Într-un elan euforic, pe care l-am pot deschide un canal de conversaţie. Am ieşit şi eu după
taxat imediat ca reminiscenţă bahică, Doris m-a îmbră- ele, aproape trăgându-l pe Doris de umăr. S-a întors ca să
ţişat şi m-a sărutat pe colţul gurii, probabil vrând să-mi mai cumpere nu ştiu ce, şi l-am aşteptat. Suficient ca fetele
pupe obrazul. Mirosea, într-adevăr, a băutură spirtoasă, să dispară pe o străduţă unde nu le-am regăsit. Plimbaşi a parfum ameţitor de femeie, încât am derapat în ver- rea până la ora opt, limita învoirii, mi-a răsucit şi răscolit
tijul acestei absenţe. Şi am răspuns îmbrăţişării lui Doris instinctul sexual. Am cumpărat o sticlă de coniac Tomis,
cu îmbrăţişarea mea echivocă, şi l-am sărutat drept pe şi-am băut cu alţi prieteni, după apelul de seară. Doris
gura-i dulce, iar gura lui mi s-a părut tot atât de absor- Caradja nu bea tării, doar lichioruri fine, vermuturi sau
bantă ca şi a Ştefaniei, fata care mă condusese la poarta vinuri. N-a participat la îndobitocirea noastră. M-a privit
comisariatului de pe strada 11 Iunie, colţ cu bulevardul din patul său, oarecum amuzat de ce vede, oarecum nemulCoşbuc. Senzaţia sărutului m-a trezit complet din som- ţumit că eu, cel mai apropiat prieten, mă dedau desfrâunolenţă. Speriat, am căutat în jur la posibili spioni ai sce- lui ordinar. Limpezimea privirii lui se pierduse în atmonei noastre „de amor“!
sfera confuză a nopţii, în fumul de ţigări inutil palmate.
La acea oră, încăperea părea un hangar sau un grajd în
Noaptea aceea am avut primul vis erotic de când venicare dormeau, transpirau şi pârţâiau vreo sută de masculi. sem sub arme. Una din iubitele mele „din şivilii“ mă agresa
Tineri, nervoşi, insurgenţi, aparent lipsiţi de milă. D(o)ar cu nişte buze enorme, roşii ca interiorul tubului de carne
supuşi la ordinul superiorului. Nu se revolta nimeni. Nici
fină în care capotasem prima dată la 16 ani. Mirosea a
contra orânduirii. Nici măcar pentru timpul pierdut. Nici
lichior fin iubita mea, şi i-am reproşat că s-a dat cu Doris.
din cauza mâncării sărace. Nici datorită batjocurii vreu„Care Doris?“ m-a întrebat ea în vis. „Eu sunt Doris, nu-ţi
nui tip infect, căprar sau plotoner. Tineri sub douăzeci
mai aminteşti?“ Şi m-am uitat atent la chipul bălan, cu
şi doi de ani, între care îmi încercam rezistenţa la urgia
rotunjimi neprecizate, în care am recunoscut pe cineva
anilor 1980. Despre care nu citeam nimic. Nicăieri. Nici
apropiat – dar nu înţelegeam cine este: prietenul sau
nu bănuiam ce va fi. Pentru că mă credeam revoluţionar,
iubita? Mă lăsam sorbit în dulceaţa gurii şi mă zvârcola umbra propagandei de partid şi a lui Ceauşescu, Păuleam, neputând să pătrund cu baioneta între picioarele
nescu & compania de zgomote. Visam o lume nouă. Vis
devenit coşmar. Dar asta e altă poveste. De care greu voi aspre ale fiinţei încărcate de mister ce-mi tortura simţurile doar cu ajutorul gurii şi al palmei. M-am trezit într-o
putea scăpa. Dacă voi scăpa.
Doris ţinea să onoreze ceea ce el considera „datorii“. stare lesne de bănuit. Dar euforia visului senzual a îngheSuflet bun, caracter insistent, ştiam că este inutil să refuz ţat când am desluşit alături silueta în cămaşă albă, de stacadoul. Refuzul meu l-ar fi rănit profund. În urmă cu vreo fie, a lui Doris Caradja.
- Ce-i, măi? – am hârâit cu greutate.
lună, când primiserăm învoire în oraş, ne-am dus amân- Nu pot să adorm, şi te-am auzit zbătându-te! Am
doi pe faleză, într-o plăcintărie. Atunci Doris se credea
îndatorat fiindcă îl ajutasem la nişte exerciţii ordinare. A venit să văd ce-ai păţit, să te ajut, dacă e nevoie…
- Nu-i nevoie, ce nevoie să fie?! – l-am repezit, m-am
plătit el porţia de cocă foietajată, cu brânză şi stafide. Plus
dat
jos din pat şi-am mers la spălător, unde mi-am turberea, pe care n-am reuşit să o beau, umplutura dulce îmi
nat
apă
în cap.
tăiase pofta. M-a întrebat ce mai doresc. Mi-era destul.
S-a
îndepărtat,
purtând parcă pe umeri cine ştie ce
- Nu se poate, am datorie la tine, trebuie să mai vrei
vină.
Am
gustat
atunci
din cupa milei, din lichidul regreceva!
tului
că
am
comis
un
gest
nedrept şi irecuperabil. Zilele
- Nu vreau chiar nimic!
următoare m-am purtat cu prietenul meu mai atent ca
- Fă-mi plăcerea să iei ceva! Plătesc eu!
- Doris, de ce ţii să strici fericirea clipei? Sunt aici cu înainte, însă el n-a dat semne că s-ar fi rănit în/cu răutatine, mă simt minunat în faţa mării tulburate, respir un tea mea imaginară…
aer sănătos, am băgat la stomac suficient, te privesc şi am * * * * *
sentimentul că eşti un prieten adevărat, poate mai mult
(fragment de roman)
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Dimitrie GRAMA

România de la capătul gîndului

E

(FRAGMENTE)

Există o schismă între românii autohtoni şi cei din
diaspora, dar acest lucru nu mă miră deloc, deoarece
şi unii şi alţii sunt afectaţi şi influenţaţi doar de situaţia lor actuală şi personală.
Românii autohtoni nu au experienţa emigrării,
chiar dacă la viaţa lor au călătorit turistic destul de
mult, dar ei posedă facultatea mintală de a-şi crea o
imagine personală a emigrantului, care în principiu
este chiar propria lui imagine ca potenţial emigrant.
De mai multe ori am auzit români din ţară spunând diverse lucruri care mie mi se păreau a fi puerile, dar lor nu, cum ar fi: „să fi fost eu aici în Suedia
numai vreo zece ani, făceam din rahat, bici“ sau „e
simplu, uşor pentru dumneata acolo, la bine… „ sau,
mai frecvent decât toate comentariile obişnuite, acel
ridicol: „ce vorbeşti domnule, crezi că dacă ai plecat
de aici şi trăieşti în Franţa, ştii mai bine decât mine?“
Apoi sunt cei de la extrema obtuză de înţelegere a
lumii înconjurătoare, care consideră toţi emigranţii,
trădători! Niciodată însă nu am putut obţine un răspuns clar la întrebarea: pe cine a trădat emigrantul?
Suspiciunea este, bineînţeles, reciprocă şi mulţi
intelectuali din diaspora, după un timp relativ scurt de
adaptare la noua societate, îşi închipuie că au pătruns
toate misterele evoluţiei societăţilor umane, luând o
poziţie de superioritate în dialogul cu cei rămaşi la
vatră.
Fără îndoială, şi unii şi ceilalţi sunt total aberanţi
în atitudinea lor discriminatorie, bazată pe o înspăimântătoare îngustime intelectuală şi spirituală.
Revin acum la ceva ce am comentat mai înainte, şi
anume la „rolul“ intelectualului serios şi „răspunderea“ pe care ar trebui să şi-o asume atunci când i se dă
posibilitatea să-şi exprime ideile, să şi le facă publice,
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pentru că nu este de ajuns ca ceea ce Tu, ca intelectual,
răspândeşti în jurul tău, să-ţi satisfacă doar propriile
sentimente de orgoliu sau putere intelectuală, ci ar
trebui în primul rând să satisfacă dorinţa de cunoaştere şi de adevăr a celor pentru care scrii.
Oricât de limitat ar fi cercul de influenţă, un intelectual influenţează mediul din jurul lui şi indirect,
un intelectual este şi un „dascăl“ în societatea în care
activează. Poate nu întotdeauna un dascăl bun, dar
oricum, intelectualul reprezintă, vrea ori nu vrea, un
dascăl pentru cei care sunt mai ignoranţi decât este el.
Cioran spunea că are mai multe lucruri de discutat
şi de învăţat de la un cioban din Carpaţi, decât de la
toţi filozofii francezi. Şi nu are oare Cioran dreptate?
Un cioban are o experienţă personală, bazată de
multe ori pe o experienţă milenară moştenită şi el îşi
exprimă într-un dialog oarecare tocmai această experienţă, iar atunci când ajunge la limitele propriei lui
cunoaşteri, ciobanul are bunul simţ să se oprească, să
recunoască faptul că mai mult nu ştie. De aceea „falsul intelectual şi falsul filozof “ ar avea multe de învăţat de la ciobani.
Marea majoritate a educaţiei omului modern se
bazează pe „Instituţii“ unde ideea fundamentală este
aceea de „standardizare“ de „uniformizare“ a individului şi această uniformizare este foarte efectivă
atunci când este aplicată la copii. Dascălii sunt obligaţi să urmeze o anumită doctrină şi majoritatea elevilor, atât în Vest cât şi în Est, este mai puţin educată,
dar foarte bine îndoctrinată.
Avem, cred eu, destui dascăli buni, dar puţini dascăli liberi!
Nu doresc să fiu înţeles greşit, deoarece şi eu cred
că elevii din epoca noastră au un standard ridicat de
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cunoştinţe moderne, tehnice, care fără îndoială îi vor
ajuta să devină buni profesionişti în diverse meserii,
dar mă întreb dacă elevii sunt pregătiţi să înţeleagă
lumea înconjurătoare şi să respecte condiţia de om
printre oameni?
Şcoala şi intelectualii de pretutindeni, ar trebui
să lupte pentru o înţelegere superioară a diversităţii
umane în toate formele ei de expunere: fizionomică,
administrativ-politică, religioasă şi să nu fie mulţumiţi cu efortul lor decât atunci când s-a ajuns la o
convieţuire armonioasă între toate fiinţele umane şi
mediul lor înconjurător.
Educaţia în România, nu cred că se deosebeşte de
cea din celelalte state europene şi bănuiesc că nu este
nici mai bună şi nici mai proastă, doar limitată de prejudicii locale şi constrânsă de reguli.
Cum am amintit mai înainte, educaţia contribuie
în mod direct la parvenirea materială sau politică
a individului, deci contribuie la distribuirea puterii materiale şi politice în societate şi atunci nu e de
mirare că instituţiile de educare sau educatorii sunt
supuşi corupţiei.
Formele de expresie a „corupţiei educative“, diferă
de la ţară la ţară şi de la forme inocente de „nepotism“,
până la forme extreme de „cumpărare“ a unei licenţe
sau titlu academic.
Închipuie-ţi ce teroare ar fi pentru un pacient care
urmează să fie operat de un chirurg care şi-a cumpărat diploma de specialist!
Încerc să-mi închipui în ce teroare poate trăi un
popor întreg, condus de politicieni care şi-au cumpărat funcţiile!
Se pune întrebarea firească: „cum de s-a ajuns la
această situaţie?“
Nu există nicio îndoială că răspunsurile la o astfel
de întrebare sunt complexe şi subiective, depinzând

de prejudecăţile analizatorului şi deci orice fel de răspuns nu poate satisface decât un X număr de cititori.
Cred că după Revoluţia din Rusia din 1918, acceptarea nediscriminatorie de aproape toată intelectualitatea europeană a ideilor dialectice şi popularizarea lor
într-o formă simplistă, a produs o despărţire profundă
între tradiţionaliştii-liberali şi socialiştii-comunişti.
Din acest ultim grup au făcut parte, dacă nu fizic,
atunci măcar spiritual, majoritatea intelectualilor
europeni ai anilor 1920-1930 şi prin acceptarea unor
utopii agresive, intelectualitatea europeană a contribuit activ la schimbarea valorilor morale şi spirituale în toată Europa.
Indirect, promovarea propagandistă a unor teorii
noi, neprobate, referitoare la om şi societate, a dus
la destrămarea instituţiilor tradiţionale de educare
civică şi mai ales a contribuit la destrămarea „familiei“ ca instituţie primordială de educare morală a
fiinţei umane.
În timp, atât în Vestul Democratic cât şi în Estul
Comunist, ambiţia şcolilor şi a dascălilor de educare a
fiinţei umane înspre cunoaştere şi co-existenţă armonioasă, a fost treptat înlocuită cu ambiţia statului de
educare standardizată, robotică, a maselor.
La ora actuală, şcoala nu are vreo ambiţie specială în dezvoltarea principiilor morale şi, în fond, nici
nu mai are dreptul să facă aşa ceva, deoarece o astfel
de activitate ar putea ofensa diverse grupuri etnice
sau religioase.
În concluzie, se pare că nu există mari diferenţe în
concepţia intelectualilor cu privire la Educaţie, Etică,
Responsabilitate şi Viziune Umană şi consider că în
ultimii o sută de ani, atât intelectualii din Europa de
Est cât şi cei din Europa de Vest, au gândit, cu foarte
mici diferenţe, la fel.

A.G. ROMILĂ

F

Tata n-a venit la întâlnire
Faţă în faţă cu Muzeul de Istorie era fântâna arteziană, şi în jurul ei era un fel de curte mică, delimitată
de un gard viu, din tufe dese, dintr-o plantă stradală.
Câteva bănci vechi, cu vopseaua verde scorojită, statuia lui Kogălniceanu, plină de găinaţul porumbeilor şi ghizdul fântânii formau un perimetru oarecum
camuflat, care nu putea fi zărit de pe partea cealaltă,
cu Muzeul. În perimetrul ăsta se instalase Miriam
Garret, ca să aibă o vedere bună, fără să fie văzută, la
rândul ei. Nu-i mai bătuse inima aşa de tare de la festivitatea de absolvire a colegiului sau mai degrabă de
când îi povestise mama cum stătea treaba cu familia ei. John Garret nu era tatăl ei adevărat, cică, ci
un anume Sabin Mereuţă, geolog, folkist, hippiot, şi
libertin sadea, din ţara aia îndepărtată din care ea
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venise în patria tuturor naţiunilor fericite, în 1994. Se
uitase pe hartă, abia
dacă identificase
România, undeva,
prin sudul Europei,
lângă o băltuţă albastră, numită „Black
Sea“, cu care se mai
mărgineau Turcia,
Ucraina şi Bulgaria.
Parcă alea erau. Îi arătase două poze alb-negru cu ei
doi, mama şi Sabin, adică, făcute undeva, la munte
(Predeal? Sinaia? Buşteni? Nu-şi mai amintea, erau
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nume greu de reţinut!), în tinereţe. El, fix Bob Dylan,
atunci, neras, cu laţe dezordonate, într-o ie deschisă
la piept, ea, frumoasă, cu păr lung, lins, cu tricou în
carouri, aducând bine cu Joan Baez. Îi spusese cum
a lăsat-o, ca un ticălos, când i-a spus că e însărcinată,
şi cum a plecat, după, cu serviciul în State, printr-un
uriaş noroc, şi cum s-a recăsătorit la scurt timp cu
şeful ei de la companie, care era exact bunul, generosul şi sentimentalul John Garret, şi cum îşi făcuse
o situaţie şi a născut-o pe ea, direct cetăţean american cu nume american, şi toate celelalte. Cam aşa
se simţea acuma, cu o stare apropiată de extaz, cu o
bubuială nebună în piept, cu o sfârşeală care o trântise pe bancă şi n-o mai lăsase să se gândească la ce-o
să spună, la cum o să reacţioneze. Privea din când în
când cele două fotografii, lăsate în buzunar, la îndemână, ca nu cumva să-l rateze sau să-l confunde, dacă
se va ivi, în faţa Muzeului. De parcă ar mai arăta la
fel, după atâţia ani!
Simţi vibraţia mobilului, în buzunarul din faţă al
blugilor.
– Yes, mom, I'm here, let me, now, please! I'll call
you, after, don't worry, but let me now! I arrived in
front of the museum, and wait for him!…. No, he
doesn't, but… Ok, ok, I'm calm… And calm granny,
I was a little mad today… I'll tell him all you told me,
ok…. Bye! I'll call you later…
Chiar, o să-i spună tot? Cum o să-i spună? Care o
să fie primul cuvânt, primele propoziţii? O să se bâlbâie, sigur, o să fie penibilă, o să transpire, o să facă
gesturi aiurea, o să stâlcească puţina română pe care
o ştia, o s-o dea pe engleză, inconştient, deşi repetase
câteva din frazele pe care ar fi trebuit să le spună: „Eu
sunt Miriam Garret, fata Silviei şi a ta!“; „Am vrut să
te cunosc!“; „Nu-ţi cer nimic, sunt doar cu mama, am
venit s-o văd pe bunica, să văd România, şi am vrut să
te văd!“; „Mama mi-a povestit câte ceva despre tine,
despre voi!“; „Ce faci acum? Eşti căsătorit, ai copii, am
fraţi, surori?“; „Aş vrea să ţinem legătura!“; „Mama nu
mai ştia nimic de tine, de când ai părăsit-o, abia ţi-a
găsit adresa şi telefonul!“; „Nu-ţi reproşează nimic,
şi ea ar vrea să te vadă, dacă eşti dispus!“; „Soţul ei,
tatăl meu de acolo, adică, nu a venit, data asta, stai
liniştit!“. Din astea.
Dădu încă un ocol bazinului cu apă murdară, plină
de hârtii şi bucăţi suspecte, privind mereu spre Muzeu.
Care din bărbaţii care treceau sau se opreau acolo era
EL? Trebuia să arate mai original, nu putea fi un om
obişnuit, chiar dacă era trecut de 50 de ani, studia cu
atenţie fiecare tip pe care treburile zilnice îl aduceau
în faţa Muzeului. Soarele îşi coborâse mierea roşiatică după culmile împădurite, peisajul semăna, întrucâtva, cu acela din orăşelul ei montan, din nord, unde
se mutase de curând, cu ai ei. Îi era deja dor de casa cu
gazon şi piscină. Spaţiul de peste drum părea, acum,
aureolat haloul ciudat al apusului, pe care oamenii nu-l
observau, chiar dacă intrau şi ieşeau din el. Aproape
că era să scape momentul când îl văzu cum se oprise,
îngrijorat, în faţa scărilor, în mijlocul haloului. Îl recunoscu din prima, o copie fidelă a ei, lung, slab, cu o
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barbă grizonată, tunsă îngrijit, îmbrăcat oarecum festiv, în cămaşă albă şi reiaţi maro, cu mocasini vişinii,
uşor chelit, deşi încă bine, cam ca-n poze, un fel de
Kenny Rogers, la apogeu. Dumnezeule, ce bine semănau! Se privise mult în oglindă ca să surprindă particularităţi ale chipului pe care le-ar fi putut recunoaşte
la EL, pomeţii proeminenţi, conturul ferm al bărbiei
şi al nasului, ochii alungiţi în sus, gâtul subţire, buzele
cărnoase, cu cea de jos întoarsă senzual. Toate le avea
şi EL şi le recunoscu în timp ce traversa strada. EL se
uită la ceas, schimbă pachetul în mâna dreaptă şi privi
în partea opusă, aşteptând ca Silvia să apară de acolo,
dar fata îl luă prin surprindere, prin spate:
– Hello, Sabin… I'm… eu sunt Silvia… I suppose
waiting for me… Here I am… Mama… mi-a… ăăăă….
spus…
Începuse să vorbească înainte să ajungă în faţa lui,
chiar în timp ce mergea, şi-i întinse mâna. Îl studia,
avidă, stupefiată de asemănările dintre ei, parcă se
dublase într-o variantă masculină, aici, peste Atlantic,
într-un loc obscur, dintr-o ţară minusculă, din care se
trăgeau necunoscuţii ei strămoşi. Bărbatul îi întinse şi
el mâna, total fâstâcit, incoerent, dărâmat de emoţia
întâlnirii. Îşi trecu degetele de la cealaltă mână prin
părul rar, cu tot cu pachetul subţire, dreptunghiular,
probabil o carte sau o poză sau altceva:
– Oh, hello… Am vorbit cu tine aseară să… Cu
tine am vorbit, nu? Sau cu mama? Da, te aşteptam…
Sunt foarte bucuros să te cunosc… Hai să… undeva…
nu aici…
Dialogul se opri brusc, stăteau faţă în faţă, fără să-şi
fi retras mâinile, privindu-se în ochi, lung, înflăcărat,
printre perdelele de apă care le şiroiau din ochi. Se
îmbrăţişară strâns, cu bătăi de palme reciproce, pe
spate, zguduiţi spasmodic de plâns…
Îl zări de pe bancă, printre tufe, nu avu curajul să se
ridice, dimpotrivă, se ascunse mai tare, distanţa era,
totuşi, mică. Nu-i venea să creadă, era un tip absolut
comun, cu mustaţă groasă şi chelie, în blugi albaştri,
soioşi, cu sandale jerpelite, într-un tricou verde, cu
„Adidas“, din care se ivea, discret, conturul unei burţi,
cu o sacoşă de plastic, din care ieşeau vârfurile unor
franzele. Se aşezase pe scări, privind din când în când
la ceas şi jur împrejur, într-o aşteptare febrilă. Era EL,
sigur era EL. De câteva ori se uită şi înspre perimetrul
fântânii, la statuie, dar numai câteva clipe. Miriam studie tabloul câtva timp, aşezată, apoi se ridică, să vadă
mai bine, şi-şi propuse să fie vreo şapte minute. Se
ridică după aproape un sfert de oră şi, în pas domol,
plictisit, formă numărul mamei:
– Mom, he didn't come, sorry! I don't know what
happened, but he didn't come! Tata nu… a venit la…
ăăăă… întâlnire… In front of the Museum, of course, I
told you… He didn't come to the meeting, I expected
a lot of time, almost thirty minutes, to the fountain
and before stairs, but… I come home…. No, please,
please… Please, don't tell me nothing about my dead,
now!… Undestand? He is a… He was a… Come on, we
talk home… Home, please, mom, home! I walk less…
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Corneliu FILIP

Supravieţuitoarea de la Cernobîl (2)

A

Aşa au găsit-o fetele pe Babusia lor. Ele veniseră vesele,
transpirate şi însetate. Jucaseră tenis pe terenul de la
şcoală. Erau în vacanţă şi se bucurau de ea. Amândouă
erau şcolăriţe. Îşi aşteptau părinţii să vină zilele următoare şi să le ducă şi pe ele la ei în Siberia. Aşteptau cu
nerăbdare ca să aibă cu ce se lăuda la colegii de clasă
când va începe şcoala, peste aproape o lună, la 1 septembrie. Ele ar fi vrut să facă şcoală şi acolo, printre reni
şi urşi polari, îşi spuneau ele, captivate de poveştile din
cărţi sau de la televizor.
Când le-a văzut, Babusia şi-a revenit. Nici n-a apucat
să plângă. Dar, ce să le spună fetiţelor? Că tătuţul lor nu
se va întoarce vreodată? Aşa cum s-a întâmplat şi cu tătuţul ei?! Şi-a amintit cum a protejat-o mama pe dânsa. Ea
ce să facă? Şi erau atât de vesele şi-şi pregătiseră bagajul
pentru marea lor călătorie în Siberia.
Mai întâi le-a trimis repede la duş, ca să câştige timp.
Ce să le spună, cum să amâne vestea cea groaznică? În
timp ce scotea din frigider de-ale mâncării pentru fete,
auzindu-le în baie cum se stropeau cu apă şi chiuiau, şi-a
zis că nu poate să le transforme bucuria şi râsetele în tristeţe şi lacrimi. Şi-a amintit de mama ei pe care în urmă
cu patru ani a condus-o pe ultimul drum. Şi atunci s-a
hotărât şi a găsit o amânare. Le va spune nepoatelor că iar
se amână plecarea lor în Siberia, pentru că acolo nu mai
zboară avioane sau trenul transsiberian şi maşini. Pentru
că a sunat-o mama Sveta spunând că e carantină, e un
virus, o boală gravă, în special la copii. Nici părinţii nu pot
veni să le vadă. Dar aceasta însemna că nici dânsa nu va
putea să se ducă la înmormântarea lui Slavic. Poate că va
ajunge deja în pământul acela mereu îngheţat al Iakuţiei,
până ea va sosi la Lensk?! Aceste gânduri i-au fost tulburate de fetele ieşite din baie, costumate cu alte rochiţe pe
care le aveau aranjate în dulăpiorul lor. S-au aşezat bucuroase la masa din bucătărie. A vrut să le pună în farfurie
un borş ucrainesc cu sfeclă roşie şi cartofi noi, dar ele nici
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n-au vrut să audă. Îşi ţineau farfuriile la piept. Cereau cu
voce tare iaurt cu căpşuni, considerat preferatul ambelor, dar şi cârnăciori rumeniţi, cu caşa, acea fiertură tipic
rusească sau ucraineană. După ce s-au ospătat, n-au vrut
să meargă la somnul de după-amiază, cum făceau uneori, ci au fost chemate de Tania, o prietenă din vecini să
meargă împreună la cinema. Abia seara, după ce a vorbit din nou şi s-a sfătuit cu Sveta, le-a sunat mama şi le-a
spus ce a convenit cu mama Lidia, că vor veni altă dată,
poate chiar la iarnă, ca să se convingă singure ce înseamnă
gerul din Siberia. Şi poate îl vor întâlni şi pe Ded Moroz,
adică Moş Gerilă, cu sania trasă de reni adevăraţi. Ideea
asta le-a surâs fetelor şi s-au culcat mulţumite. Se şi visau
printre reni, moşi cu barbă albă şi sănii ca în poveşti.
*
Au mai trecut doi ani. Era în 1990. Liniştea cu care fuseseră obişnuiţi de când se ştiau a fost tulburată. Mitinguri,
demonstraţii şi chiar greve, văzute înainte doar la televizor, cu imagini aduse din ţările capitaliste, unde nemulţumirile din cauza exploatării marilor trusturi erau în creştere continuă, acum vedeau cu uimire că au loc şi în oraşe
ale întinsei lor Uniuni.
Perestroika şi Glasnosti, inaugurate de Mihail Sergheevici, îşi arătau şi părţile până atunci ascunse. Gorbaciov călătorea triumfal prin lume, adunând cuvinte de
laudă şi ovaţii, dar acasă nemulţumirile dădeau în clocot. Aprovizionarea cu alimente tot mai grea, în plus fiecare cetăţean sovietic descoperea că aparţine, ca origini,
unui anume popor, grup etnic, iar în republice surori au
apărut nemulţumiri şi chiar revolte naţionaliste. Nu doar
departe, în Caucaz, ci şi lângă ei, în Pribaltica.
Lidia Pavlovna mai fusese de două ori vara, în concediu, cu ani în urmă, în staţiunea Yurmala, de lângă Riga,
în Letonia. A auzit din nou acea limbă deosebită şi privirile uneori ciudate ale unor localnici. Nu le-a luat în
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seamă, dar privind uimită la ecranul televizorului şi-a
amintit de ele.
*
La început de iunie, surorile veniseră mândre, cu coroniţe pe cap şi câte un pachet de cărţi premii, cea mare,
Aliona cu locul III, iar mezina, cel de-al doilea. Comentau
între ele, că cele dinaintea lor nu erau mai bune la învăţătură, dar au văzut cum mamele lor veneau cu cadouri
mari la tovarăşele învăţătoare!
După nici o săptămână, Aliona a apărut supărată de la
o partidă de tenis de câmp cu colegii, întrebând-o brusc
pe mama Sveta: ea este rusoaică sau ucraineancă? Sau
ce este? Mama a rămas mirată. În fond citise, văzuse la
TV, dar şi unele priviri piezişe la adresa ei. Într-adevăr,
ea nu arată nici a rusoaică, nici ucraineancă. Obişnuia
să-şi vopsească părul, mai ales că, de timpuriu, apăruseră firele bătrâneţii. Totuşi faţa, pomeţii obrajilor, sprâncenele negre şi ochii oblici, n-avea cum să-i schimbe, să-i
ascundă. Nici ea nu ştia bine de la cine i-a moştenit?! Pe
cea care a născut-o n-a apucat să o întrebe, iar de când a
văzut-o ultima dată, acolo în Crimeea, n-a mai aflat nimic,
nici dacă mai trăieşte sau nu, nici dacă mai are fraţi sau
surori pe undeva. Şi-a schimbat numele, luându-l pe cel
al lui Slavic, iar părinţii lui au devenit şi ai ei.
Fetele semănau cu Slavic, dar în special Aliona, avea
părul mai închis, era şatenă, dar avea ochii uşor migdalaţi,
care îi dădeau o anumită distincţie, încât colegii mai mari
începeau să-i facă curte, să o sune, să o conducă până la
scara blocului. Să o invite la aniversările lor. Alionei nu-i
displăcea, nici mamei, rugându-se ca măcar fetele ei să
aibă o viaţă mai uşoară şi mult noroc.
Dar ce să-i spună fetei despre faptul că ea nu este
totuşi tătară, venită de dincolo de Volga şi Urali? Trecuse şi dânsa prin multe în viaţă. Trăsăturile feţei îi trădau etnia asiatică, iar prioritate la promovări aveau adesea cei blonzi, vorbitori de rusă, ca limbă maternă, chiar
dacă erau ucraineni sau bieloruşi. Oficial toţi erau egali,
dar ea văzuse multe...
„Scumpa mamei, tu eşti o fată aşa frumoasă şi deşteaptă,
iar invidia, mai ales la fete, e mare. Nu ştiu ce să mai spună
ca să iasă ele în faţă! Noi suntem cetăţeni sovietici, iar ca
etnie, ucraineni. Voi, tata Slavic, Babusia şi Dedu, iar eu
am avut şi un bunic rătăcit pe aici. Nici eu nu ştiu de unde
a venit, dar am fost şi suntem oameni cinstiţi şi muncitori.
Vorbim ruseşte şi suntem şi ruşi. Ruşi şi ucraineni deopotrivă. Important este să fii om. Restul e invidie şi răutate...
Nu ştie dacă a fost convingătoare, dar fata a îmbrăţişat-o,
s-a liniştit şi a plecat din nou afară.
*
Peste câţiva ani, Sveta avea să se întâlnească în Kiev
cu „sora” ei lăsată la Cernăuţi, lângă graniţă. Lena, cu
care păstrase legătura prin scrisori şi telefoane, de fiecare dată venea cu un fel de dare de seamă cu ce s-a mai
întâmplat pe la dânsa, aşteptând ca Sveta să facă acelaşi
lucru. Timpul era întotdeauna prea scurt ca să reuşească
să-şi spună din toate cele adunate de la ultima lor discuţie.
Dacă le priveai cum stăteau la taifas şi nu mai terminau
cu vorbele şi exploziile de râs, te mirai ce pereche deose-
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bită făceau: Sveta, o mână de femeie, cu trăsăturile ei de
tătară, iar Lena, un munte, cu păr lung, şaten.
Atunci, la Kiev, i-a amintit de o vecină de a ei, care
tocmai fusese adusă la ei, aşa cum a ajuns şi Sveta. Era
o copiliţă care tocmai isprăvise o şcoală tehnică de contabilitate. A fost angajată la Fabrica de confecţii. Dintr-o
iubire neîmplinită a rămas cu o fată de-o seamă cu Aliona, dar şi Tania lui Lena.
După 1991 când s-a rupt Uniunea, ca şi ele, au ajuns
cetăţence nu ale Uniunii Sovietice, ca până atunci, ci ale
Ucrainei. Pentru ele n-a fost nici o problemă, că erau născute pe teritoriul noii ţări, dar Natalia Sergheevna era
venită din Rusia, din părţile Krasnodarului, lângă munţii
Urali. Au chemat-o la miliţie să-i schimbe actele, ca cetăţeană a Ucrainei şi i-au spus că fiind născută în Rusia, să
plece de unde a venit, că aşa contabile au şi ucrainence.
S-a dus Natalia acasă la ai ei, dar acolo au sfătuit-o să se
întoarcă. Din spusele Nataliei, au tras concluzia că în părţile Cernăuţiului se trăieşte mai bine decât la ei în sat. Mai
ales că le-a vorbit despre cum merge şi dânsa cu marfă
peste graniţă în România sau Polonia, unde vinde bine
şi face rost de dolari, care sunt mult mai valoroşi decât
cupoanele date ca salariu. Când îl primesc?! S-a întors,
şi singura soluţie ca să rămână era să se căsătorească la
Soviet cu un localnic, un ucrainean. I-au găsit repede un
băiat cu paisprezece ani mai tânăr. Abia după ce s-a văzut
cu actele noi şi când credea că s-a liniştit, a început adevăratul calvar. Andrei al ei, nu doar că n-avea darul muncii,
dar fusese băutor fruntaş, iar mai nou intrase în combinaţii cu vânzătorii şi consumatorii de droguri. După nici
trei luni de la căsătoria de la Soviet, a fost ridicat de miliţie,
judecat şi întemniţat pentru cinci ani. Pe moment a răsuflat uşurată, crezând că a scăpat de certuri şi chiar bătăi.
Au venit creditorii săi, „partenerii” de afaceri şi droguri.
Ea trebuia să plătească datoriile soţului. Dacă nu, racheţii
îşi vor face datoria, au avertizat-o. Şi s-au ţinut de cuvânt.
Într-o noapte, s-a produs subit o scurgere de gaz, chiar la
garsoniera unde locuia cu fiica, iar un perete s-a dizlocat.
Şi era luna februarie, frig şi zăpadă. A înţeles mesajul şi
a trebuit să plece acolo unde au trimis-o prietenii soţului localnic şi ucrainean. Acum lucrează în Italia, în sud,
în Calabria, la o familie de bătrâni. Are acolo casă, masă,
dar banii îi ridică lunar oamenii „rakeţilor”, care i-au şi
găsit locul de muncă. Până nu termină de achitat datoria,
nu vede nici un ban. Au reţele bine organizate cei scăpaţi
din „lagărul” comunist sovietic. Noroc de mila bătrânilor,
faptul că-i permit să meargă şi la o rudă de-a lor şi să facă
curăţenie, iar banii astfel adunaţi, puţini sau nu, îi trimite
printr-un italian care are afaceri în Cernăuţi, gazdei unde
şi-a lăsat fata. Două suflete necăjite, mamă şi copilă. Sveta
le înţelegea şi-i dădea ceva hăinuţe şi grivne-cupoane de
la dânsa pentru fetiţă.
*
Aliona şi Vera s-au mutat la mama Sveta în Zaporojîe.
Învăţau la şcoala din cartierul nou – Borodino, dar vara
se întorceau la Babusia în Obukiv. Sveta, rămasă văduvă,
şi-a găsit de lucru singură. De fapt şi-a luat munca pe cont
propriu, a devenit „capitalistă”. E un fel de a spune, mai
râde ea! S-a terminat cu şantierele sovietice, de când nu
mai este Uniunea. Şi a început-o pe cont propriu. De fapt,
HYPERION

55

au format o echipă de constructori cu care au început să
modernizeze apartamente vechi, dar să şi ridice acele vile,
prin recentele parcele pentru grădini de legume date de
Gorbaciov, numite la ruşi reşedinţe-dacia, iar mai nou,
fazende, după acele conace din serialul brazilian „Sclava
Isaura”, care era în mare vogă în acei ani de după Perestroika, când descopereau şi ei, din ce le arătau mai nou
televiziunile despre lumea aceea de peste hotare, atât de
criticată până atunci.
Vara, în vacanţă, fetele se duceau cu gaşca lor la plajă şi
scăldat pe insula sau ostrovul Horciţa, o bucată de pământ
cu păduri, protejată de apele bătrânului Nipru, îmbrăţişată de ele, chiar în faţa barajului hidrocentralei înălţate
în anii ’30, care la inaugurare a purtat numele lui Stalin,
cel care după ce n-a mai fost „tătucul popoarelor, genialul conducător”, i-au şters numele şi înlocuit statuia uriaşă
turnată în bronz, cu cea a lui Lenin. Dacă în vestul Ucrainei, şi Lenin i-a lăsat loc pe soclu lui Taras Şevcenko –
poetul naţional al Ucrainei, la Zaporojîe el a rămas.
Cele două surori nu erau pasionate de istorie, ci mai
degrabă de matematică. Mama Sveta şi Babusia le povăţuiau să fie în pas cu vremea şi să înveţe bine matematică şi fizică, să devină şi ele inginere sau economiste. Sau
doctoriţe, ca să aibă cine le îngriji. Fetele aprobau, dar îşi
vedeau de ale lor. Trăind la Zaporojîe – în vechiul leagăn
al cazacilor au aflat mai multe despre ei. Au asistat şi la un
fel de paradă a luptătorilor cazaci, iar pe insulă au văzut
cum începea să prindă contur un sat – o sece, a cazacilor.
Se vorbea mult despre ei, iar doi colegi de gaşcă, cu doi ani
mai mari decât Aliona, se lăudau că ei sunt urmaşi direcţi
ai cazacilor. Fetele nu i-au luat în seamă, dar au mers cu
profesoara lor de istorie Ludmila Mihailovna Vaskocenko
să viziteze Ostrovul şi satul căzăcesc făcut în grabă pentru turnarea unor filme. Priveau curioase şi nu-şi puteau
imagina cum bărbaţii aceia vânjoşi, cu mustăţi şi bărbi
atât de lungi, erau raşi pe cap, păstrându-şi o şuviţă lungă
şi caraghioasă. A înţeles, din spusele profesoarei, că acei
cazaci au fost oameni liberi, nu iobagi ca ceilalţi, agricultori, dar şi luptători foarte buni, călăreţi iuţi şi mânuitori
neîntrecuţi ai armelor. Nu erau doar ucraineni, ci şi din
alte popoare, cum a fost şi Uniunea până nu de mult. Dar,
aşa cum învaţă ei acum din noile manuale trimise de la
Kiev, cazacii au umplut istoria pământurilor ucrainene de
glorie nepieritoare. Nu s-au putut abţine, nu doar Aliona,
dar şi o prietenă de-a ei, Katia, să nu o întrebe şi despre
„căzăcuţii” lor, cei doi colegi mai mari. Ludmila Mihailovna a zâmbit, le-a luat pe după umeri şi le-a spus simplu: aşa-s băieţii, se laudă cu înaintaşii! Să crească şi să
vedem ce pot ei?
*
Până la urmă, mama Sveta a trebuit să le spună fetelor
că tatăl lor nu mai este, s-a înecat în apele fluviului Lena,
vrând să-l salveze pe alt pescar. I-au înghiţit pe amândoi apele. Drept compensaţie pentru că n-au mai fost
în Siberia, la Ded Maroz, adică Moş Gerilă, Sveta le-a
dus de câteva ori cu autobuzul până la Kirilivka, trecând
prin Meltopol, lângă Liman, pentru a face plajă şi înnota
în apele Mării de Azov. Plecau în zori cu autobuzul de 5
şi se întorceau seara cu cel de 18°°. Fetele au auzit de la
colege că dacă faci baie în trei mări, ai să ai noroc în viaţă.
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Iar mama le-a promis că le va duce şi în Rusia, la Sankt
Petersburg, ca să vadă şi să înnoate şi în Baltică.
*
Babusia Lidia Pavlovna a plecat de lângă ele, nu că s-ar
fi certat sau era nemulţumită de fete, care crescând deveneau tot mai independente, mai puţin ascultătoare, dar
avea de-ale ei. Ce? tot întrebau ele! Trebuie să meargă la
tata Costea, care s-a mutat la Moscova. La Spitalul unional nr.6, specializat în afecţiuni provocate de radiaţii. Era
supraaglomerat după catastrofa de la Cernobîl. Majoritatea nu stăteau prea mult. Fie plecau să se stingă acasă,
în mijlocul familiei, fie ajungeau la morga spitalului. Pentru dânsa au fost zile şi nopţi de coşmar. Nu doar acolo în
incinta spitalului. Era şi ea cu radiaţii, după cum arătau
aparatele, dar nu la fel de multe ca cele adunate în acea
zi fatidică de către soţul ei, plecat în grabă ca să-i salveze
pe ai lui. Aceia s-au dus şi acum îi venea şi lui Colea rândul. Cât despre bătrână, ea refuza să se dea bătută, să se
gândească la sfârşitul ei. Totuşi o durea sufletul, lăcrima
pe ascuns când îl vedea pe Colea al ei, o mândreţe de bărbat până mai ieri, acum gârbovit, slăbit, cu pielea gălbejită, cu dureri abia reţinute de şale. Metalele grele, radioactive, strecurate atunci, se cuibăriseră în rinichi, în ficat,
şi-l rodeau. Se uitau unul în ochii celuilalt şi căutau sprijin. Lidia Pavlovna a decis să-l ia de-acolo. De jur împrejur numai tristeţe, oameni-fantomă, ziduri albe, reci,
parcă igrasioase, aer închis de mirosuri de medicamente
şi moarte... Au hotărât să plece împreună înapoi în nord,
în Siberia. Cel puţin acolo se respiră alt aer, iar oamenii
au feţele mai zâmbitoare, îmbujorate mereu, fie de gerul
straşnic de afară, fie de razele grăbite ale soarelui din cele
circa patru luni de renaştere a vegetaţiei de tundră siberiană. S-au despărţit de Moscova, cu saloanele acelea albe
unde bântuia tristeţea şi moartea, cu zgomotele acelea
de mare metropolă, denumită şi arena unor lupte, patimi
politice care se pregăteau să dea în clocot.
În primăvara lui 1992 au plecat împreună cu avionul.
Deşi ea scundă şi plăpândă, îi servea drept sprijin, alături
de un baston. Aşa de slăbit era. N-a vrut să stea prea mult
în spital, ci s-a retras în apartamentul lor, lăsat de cei tineri.
Slavic, ce a mai rămas din el nedevorat de peştii cei
hapsâni, se odihnea sub o lespede din piatră. Alături au
pus-o şi pe cea a lui Colea. El însuşi a vegheat când i-au
aşezat şi poza. Făcută cu un deceniu în urmă, când era
un flăcău voinic, gata să se ia la trântă cu urgiile Siberiei.
Stătea pe o bancă cioplită într-un lemn moale de mesteacăn, privind în gol, în amintiri. Lidia îl lăsa fără să-l
tulbure. Lăcrima, plimbându-se prin preajmă. Refuza să
se lase copleşită de tristeţile tovarăşului ei de-o viaţă, pe
care-l privea neputincioasă cum se stinge ca o lumânare.
I-a aprins-o la căpătâi la început de august 1992, într-o
seară cu un apus de soare grăbit şi însângerat. I-a făcut
cele creştineşti cu ajutorul foştilor colegi, a predat cheile
apartamentului unor prieteni şi fără să întoarcă cumva
capul, a plecat, spunându-şi în gând că nu va mai reveni.
*
Bătrâna dormea profund. De fapt, prin vise i se depăna,
ca într-un film, şirul vieţii. Ascunsă de umbrele nopţii, pe
faţa pe care anii şi suferinţele trupului, dar şi sufletului au
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săpat urme, i se mişcau, abia perceptibil, cutele ridurilor,
semn de vise frumoase sau chinuite. Aşa au prins-o zorile
acelea tot mai grăbite, de sfârşit de aprilie. Eliza, strănepoata, care stătuse ghemuită în spatele bătrânei, s-a trezit prima. Şi-a amintit, frecându-se la ochi, că e sfârşit
de săptămână, iar la grădiniţă la dânsa nu vin copiii. S-a
ridicat de sub plapumă şi se uita la Babusia cum doarme.
Şi-a apropiat faţa de a ei şi i-a simţit răsuflarea liniştită.
A mângâiat-o uşor pe faţă, ca să o drăgălească, să vadă
dacă se preface, cum obişnuia când încerca să o adoarmă
pe dânsa. Dar Babusia chiar dormea. Şi-a aşezat din dou
capul pe pernă, aşteptând, atentă la orice zgomot. Era curioasă dacă şi ceilalţi dorm, ca bunicuţa. Aşa a găsit-o mama
Vera, când a deschis încet uşa ca să vadă ce se întâmplă la
ele în cameră. I-a făcut semn cu mâna arătând spre Babusia cum doarme. Ea s-a ridicat uşurel din pat, a coborât, a
venit spre mama şi au ieşit împreună, închizând încet uşa.
Vera era îmbrăcată într-un capot din mătase chinezească pe care se încolăceau dragoni şi ramuri cu flori.
Era scundă ca mama Sveta, dar şi Babusia. Devenise
economistă-informaticiană, aşa cum şi-a dorit mama,
lucrând la o firmă transnaţională cu sediul în Kiev, dar
baza era la Istanbul. Tot informaticiană era şi Aliona. Ea
terminase înainte, tot la Kiev, dar a obţinut apoi o bursă,
mai întâi la Atena, apoi s-a transferat la Londra şi acolo a
rămas. Mama şi Babusia erau mulţumite. Aliona s-a dus
în Vest, la un trai mai bun, bine plătit, dar bucuroasă că
acolo s-a măritat tot cu unul de-al lor, un ucrainean mai
de la sud, de lângă Odessa. Încă n-aveau copii, că aşa-i
acum moda, mai întâi cariera!
Vera a rămas lângă ele. Cea mai fericită era Lidia
Pavlovna, mai ales de când a venit pe lume strănepoata.
A uitat de toate necazurile, de bătrâneţe şi radiaţii. Parcă
şi-a luat viaţa de la capăt: copiliţă, tânără mămică şi bunicuţă, cu Lidia, Slavic, Aliona şi Veruşca, iar acum Eliza.
Crede că fetele ei (aşa le spune ea Svetei, Alionei, Verei şi
acum Elizei) au ajutat-o să supravieţuiască „blestemului
de la Cernobîl”, cum i-a spus dânsa şi să prindă anii aceştia. „Fetele” s-au înţeles să se adune la Revelionul 2015
şi să-i facă o surpriză – aniversarea de 80 de ani! Numărau lunile şi zilele şi se rugau în taină ca Babusia să nu le
lase până atunci.
Vera era şi ea mulţumită. A urmat îndemnul mamei
şi a ajuns economistă, dar nu şi-a uitat vechea pasiune –
talentul ei pentru arte plastice. În mansarda casei celei noi
în care s-au mutat în urmă cu doar doi ani, şi-a amenajat
atelierul. Acolo urcă treptele Eliza, folosind picioruşele şi
braţele, că sunt înalte pentru dânsa. Priveşte atentă tot ce
este în jur, dar ştie că nu are voie să pună mâna pe nimic.
Doar ce-i dă mama Vera cu mâna ei. Are măsuţa cu foi
de bloc şi caiet special, unde poate „lucra” şi micuţa. Dacă
nu ascultă, nu mai e primită sus. Doar mama are cheia
şi nimeni nu intră acolo. Nici măcar tata Maxim. Pe el îl
vede mai rar. Lucrează mult, aproape în fiecare noapte, la
Cazinoul Lux din Kiev. Doar în concedii, şi acelea toamna
sau iarna, când ea e luată de la grădiniţă şi atunci tata este
în preajma fetiţei. Dimineaţa ştie că el vine obosit, adesea nici nu stă la micul-dejun, ci se duce direct la culcare.
Iar toţi ai casei trebuie să păstreze liniştea. Eliza pleacă la
grădiniţă sau la plimbare cu Babusia.
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În acea dimineaţă, tata Maxi, cum îi spunea dânsa, a
băut doar o cană cu amestec de fructe, dintr-un borcan
mare, pus la cămară de Babusia, după care s-a dus la culcare. La somn era şi Babusia. Fetiţa era contrariată. După
ce s-a spălat pe faţă şi mânuţe în baie, înainte de a se aşeza
la masă, s-a dus până la camera lor. A întredeschis încet
uşa şi a văzut-o pe bătrână tot cu capul pe pernă şi dezvelită pe jumătate. S-a dus tiptil şi i-a tras plapuma peste
cămaşa de noapte. Dormea. Îi auzea răsuflarea uşoară.
„Mami, Babusia doarme, nu glumă. Nu-i bolnavă, nu-i
aşa?” a întrebat-o, instalându-se în scăunelul ei.
„Las-o, că e obosită. Ai stat toată ziulica pe capul ei?!
Cine ştie ce ai mai făcut? Lasă că aflu eu când se trezeşte!”
– Dar n-am făcut nimic, poţi să o întrebi. Doar... (se
opreşte un moment, să-i spună şi mamei?), i-am zis că
luni nu mai merg la grădiniţă dacă nu vine cu mine la
doamna Galina, educatoarea.
Vera o privea întrebătoare, aşteptând-o să-i spună ce
are pe suflet.
– Mami, Katia m-a plesnit cu papucul peste cap. Cred
că mi-a făcut cucui... S-a ridicat şi a venit la dânsa să îi
pipăie părul bălăior, strâns în două smocuri prinse cu tot
atâtea clame cu flori de măcieş. Undeva în dreapta, ea
acuza o umflătură. Vera a pipăit-o cu atenţie. Era doar
impresia copilei.
– Ai dreptate, Eliza, dar acolo îţi creşte o corniţă, nu
altceva. De drăcuşor ce eşti! Iar te-ai luat la ceartă cu copiii.
Lasă că merg eu la grădiniţă şi aflu mai multe! Poate că
nu te mai primesc!
– Nu, nu, mami, şi era gata să dea drumul la lacrimi.
N-a mai apucat să continue să plângă deoarece au auzit
amândouă vocea bătrânei:
–’Neaţa şi poftă bună, fetelor! Dar ce harnice sunteţi!
Mâncaţi fără mine? A venit pe rând la amândouă şi le-a
mângâiat şi sărutat pe frunte. Apoi a intrat în baie, nu înainte de a-şi spune preferinţa: pentru mine, doar un ceai şi
o felie de pâine cu magiun de măcieşe. Şi puţină caşa! Dar,
să vă rămână şi vouă. O spunea aşa, ştiind că cele două nu
mai preferă mâncarea lor din bătrâni, ci aceea adusă din
Occident, pe care ei o numesc cereale speciale, în fond,
pentru bătrână, tot un fel de caşa.
Când au isprăvit şi Sveta s-a apucat să strângă totul de
pe masă, s-a auzit soneria de la intrare. Eliza a sărit prima
şi s-a dus să deschidă. Bănuia cine este, doar s-a înţeles
din ajun cu Olea, o prietenă, să meargă cu mama lor în
plimbare la zoo-parc, în Kiev, cu maşina lor.
Le-au invitat pe cele două la masă, adică pe Olea şi
mama ei. Amândouă se grăbeau. Maşina era jos, pe alee,
cu motorul pornit. Eliza era pregătită. Avea o scurtă din
fâş şi umbreluţă, puse de cu seară la îndemână, ca cele
două stăpâne ale casei să nu aibă obiecţiuni la plecarea
ei la Kiev. Totuşi, a tras-o de mâneca flanelei pe Babusia,
şoptindu-i că i-a promis nişte grivne pentru că a fost lăudată de doamna educatoare. I-a dat şi mama Vera, dar nu
ei, ci mamei lui Olea, Tatiana Vasilievna.
Rămase singure, bunica şi nepoata au trebăluit în bucătărie. Au terminat repede de pus ordine, iar pe aragaz,
într-o oală mare au început să fiarbă legume, iar în alta
ceva carne de viţel, scoasă de la congelator de cu seară de
către bătrână. S-au aşezat amândouă faţă în faţă pe scaunele din bucătărie. Vera a deschis discuţia.
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– Dragă Babusia, pentru că suntem doar noi două
şi mai avem timp până ce fiertura va da în clocot, vreau
să te rog ceva: la biroul nou, unde sunt de aproape două
luni, colegele m-au luat la întrebări, uitându-se pe CV-ul
meu şi văzând că sunt născută la Cernobîl. Nu-mi amintesc prea bine cum era acolo. Abia împlinisem trei anişori când a fost explozia aceea groaznică, apoi am plecat.
Ce să le spun eu acum? Ele cred că primesc ceva hrivne
ca sinistrată, deşi mă văd teafără, normală?!
Deşi stăteau de atâţia ani împreună, era prima dată
când nepoata îi cerea să rememoreze anii petrecuţi acolo,
unde nu mai merg decât jurnaliştii curioşi din ţară şi de
peste hotare. În familie îşi aminteau de cei apropiaţi care
s-au stins, rând pe rând, iar bătrâna, în primii ani, a fost
căutată şi chestionată de câţiva reporteri, după care s-a
aşternut uitarea. Prea multe fapte noi veniseră avalanşă
peste oameni. Ruperea Uniunii, privatizările, şomajul, plecarea la lucru peste hotare şi atâtea altele. Aşa că i-au trecut în uitare pe cei care, oricum, erau sortiţi unui sfârşit
mai lent sau mai grăbit. Doar în primăvară, în jur de 26
aprilie, se mai scormoneau amintiri dureroase.
Nici bătrâna nu se gândea la ce a fost. „Ce a fost, a fost,
nimic nu se mai întoarce. Cei care s-au dus, s-au dus. Cel
de Sus să-i ierte şi odihnească! Până ne-o veni şi nouă
rândul, să ne bucurăm de fiecare răsărit de soare. Să nu
mă judecaţi greşit, dar nimeni nu s-a întors de Dincolo,
aşa că eu vreau să văd, să mai simt ce este aici, să vă văd
bine, sănătoase, iar eu pe lângă voi, încercând să nu vă
fiu povară. Dacă nu mai pot singură, mă retrag la un azil
sau spital, ca să nu vă încurc”, gândea şi uneori o şi spunea cu voce tare. Nu Verei, ci în special Svetei, când se
vedeau şi stăteau la taclale. Venea tot mai rar de la Zaporojîe, prinsă cu lucrul la casele celor cu bani.
Babusia a fost prima care a fost de acord cu Sveta, când
i-a mărturisit că vrea să-şi refacă viaţa. Fetele au crescut,
au plecat amândouă la studii în Kiev. Stăteau mai mult
la bătrână, iar dânsa robotea pentru casa cea primită în
Zaporojîe. Avea de lucru, chiar dacă erau şi mulţi rămaşi
fără. Dar dacă voiai, găseai, mai ales că acolo coşurile
de furnale de la combinatele siderurgic şi metalurgic, la
fabrica de autoturisme „Zaporojeţ”, continuau să fumege,
semn că funcţionau. La fel şi de la a celor şase reactoare ale
Centralei Nucleare, cea mai mare din Ucraina. În echipa
ei era unul cam de o seamă cu dânsa, Iurie, rămas singur,
nevasta lăsându-l, că el iubea mai mult votca decât propria familie. O ştia şi pe fosta lui soţie şi văzuse cât era de
cicălitoare şi chiar fără darul muncii, cum obişnuia dânsa
să-i clasifice pe leneşi. L-a luat cu încetul, dotându-l cu
o maşină utilitară, cu care să facă aprovizionarea echipei. Ori toată ziua cu volanul, doar seara mai avea loc să
tragă câte o duşcă. Iar de când s-a mutat la Sveta, controlul e mai strict. Cu timpul s-au obişnuit. Fetele au plecat
şi şi-au făcut propriile lor familii. Telefoanele şi internetul le ţin aproape, atât cât se poate în ritmul de lucru din
ziua de azi. Iar Babusia e cea mai mulţumită, dar în sufletul ei lăcrimează privind fotografii cu tânăra familie a fiului, Slavic. Odihnească-se în pace, acolo în pământurile
îngheţate ale Siberiei, alături de marea ei iubire – Costea.
„Aşa a fost să fie, fără cei mai apropiaţi şi mai dragi, dar
ce rost are să tot jelesc?!” gândea şi mărturisea dânsa. Nu
putea să nu se gândească la ce a fost la Cernobîl. Acolo i

58

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

s-a schimbat cursul vieţii. Nu a mai fost aceeaşi. Nu doar
că a fost şi dânsa iradiată! Numai ea ştie cum o chinuie
durerile din oase, dar le pune pe seama şi a tinereţii, (când
umbla cam dezbrăcăţică prin vânturi şi crivăţ, cu pletele
desfăcute sau ciorapi subţiri, cum era moda) dar şi a bătrâneţii. În unele nopţi se mai întâlnea în vise cu cei dragi,
duşi Dincolo. Erau aşa ca în zilele lor bune, şi asta-i dădea
curaj. Se lua cu cei din jur, căuta să nu rămână singură, ca
să nu o copleşească amintirile cele triste. În fond, şi cele
de la Cernobîl au fost frumoase, până ce a venit năpasta.
Iarna, când zilele sunt scurte şi afară bântuie viscolul
şi-ţi îngheaţă nările, era mai mult în faţa televizorului.
Avea abonament la ziare, chiar dacă erau tot mai puţin
citite de cei tineri, prinşi în vârtejul goanei după bani. Nu
putea să nu fie atentă când se amintea despre ce a fost la
Cernobîl. A adunat ştiri, una câte una, încercând să înţeleagă ce s-a întâmplat cu adevărat în acea cumplită noapte,
când şi viaţa ei a luat altă turnură. Acum nepoata Vera a
provocat-o la alte confesiuni.
„Veruşca, scumpa mea. Bine că nu ai măcar tu amintiri de acolo, chiar dacă a fost locul unde ai văzut lumina
zilei. Şi ce fată veselă şi zglobie erai. Ca o sfârlează, că nu
ne puteam ţine după tine. Lipa, lipa, fuguţa, când aici,
când colea. Mai ceva ca Aliona – soră-ta.
Era frumos la început acolo. Voiam să tot rămânem.
Era şi nu departe de casa părintească. Pădure, apă şi cer,
cât vezi cu ochii. Şi oameni tineri şi dornici de muncă, dar
şi de viaţă. Eu şi cu bunelul Costea am lucrat la ridicarea
reactorului ultim, numărul 4, unde s-a produs nenorocirea. M-au mai întrebat şi alţii dacă nu au fost probleme
din construcţii? De fost au fost, ca pe orice şantier, mai
ales că era, ceea ce se numea „întrecerea comsomolistă”,
care echipă preia steagul roşu de fruntaş! Pe lângă felicitări, fotografii la panoul de onoare, aflat la intrarea în şantier, erau şi premii, ruble frumoase, cu care puteai să faci
multe. Ca să nu mai vorbesc de promovări...”
– Babusia, ai fost şi tu la acel panou de onoare, al fruntaşilor în muncă? Tu şi Costea? a intervenit Vera zâmbind.
Unii ar spune că ai fost profitoare a regimului sovietic, dar
eu ştiu că tu ai fost bunicuţa, Babusia noastră...
– Râdeţi voi, cei de azi, râdeţi! Ne priviţi de sus, dar
ce aţi mai clădit voi, în afară de dacii,de căsoaie, care de
care mai arătoase, restul rămânând în cutiile de chibrituri
sovietice?! Ce ştiţi voi, în afară de învârteli şi vânat banul
cu efort puţin? Tu eşti fată bună, mama Sveta te-a născut, dar eu, Babusia, te-am crescut şi ocrotit. Şi am scăpat tefere de acolo, din Infernul de la Reactor, datorită
unui om care a fost una din primele victime, Alexandr
Feodorovici Akimov. El mi-a dat telefon în acea dimineaţă când a început coşmarul. A fost în schimb, a văzut
ce s-a întâmplat. S-a gândit şi la alţii, la noi. Mi-a telefonat
şi mi-a spus de avarie. Să rămânem în casă, cu ferestrele
acoperite cu cearşafuri umede şi să aşteptăm noi ordine.
Pentru că totul a fost ţinut secret. Aşa era atunci. Acum,
când toate relele sunt pe prima pagină (furturi, violuri,
crime) nu puteţi înţelege. De ce să ne umplem mintea cu
toate relele şi pe ticăloşi, pe hoţi, să-i scoatem în faţă, de
parcă ar fi eroi?!
– Nu te supăra, Babusia mea dragă. Nu am vrut să te
supăr, a spus Vera. S-a ridicat de la locul ei şi a cuprins-o
cu braţele după umeri, cum obişnuia dânsa să-şi arate afec-
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ţiunea faţă de bunicuţa ei, care i-a fost mereu în preajmă.
Şi-a tras apoi scaunul lângă al ei, ca să fie mai aproape,
continuând: să-i lăsăm pe cei de azi, cu păcatele lor, dar
atunci, în acea noapte, ce s-a întâmplat, că eu n-am citit
sau auzit, ca cineva să mă lămurească? Ori eu n-am fost
atentă! Dar matale ştiu că ai urmărit.
– Da, ai dreptate. Nu se putea altfel, pentru că atunci,
când să mă bucur de anii de pensie, i-am pierdut pe cei
atât de dragi mie. Noroc că mi-aţi mai rămas voi, tu,
mama Sveta, dar şi Aliona care e aşa departe. Noroc de
internetul ăsta că o mai pot vedea şi putem vorbi. Dar, să
las vorbăria asta. Cred că totul a început cu mai bine de
un an în urmă, când am fost zoriţi, noi, constructorii, să
terminăm repede şi să intre în funcţiune reactorul nr.4.
L-am văzut în urmă cu mai mulţi ani pe inginerul Anatoli Diatlov, care era inginer şef adjunct al Centralei şi
răspundea de schimbul de noapte, în care lucrau 174 de
oameni cu diverse specializări şi responsabilităţi. El, Diatlov, care s-a încăpăţânat să facă acel test cerut de Autoritatea Nucleară Sovietică, după capul său, a dat vina la
proces (că a fost şi un proces) pe Agenţie, că a dat aviz
de punere în funcţiune înainte de termen, deşi erau vicii
de funcţionare. Când a preluat reactorul, cu prima cea
mare şi funcţia de şef adjunct, a fost totul bine?! Mai ales
că avea şi el bube-n cap.
Vera devenea tot mai interesată. Bunicuţa ei adunase
multe şi acum era gata să le verse, să le spună. Până acum
cine i-ar mai fi dat atenţie? Mai ales că în peste două decenii, lumea s-a luat cu altele, iar ea era o babă cu-n picior
în groapă.
– Şi ce bube, spuse dânsa cu voce tare. Lumea vorbea. Era un om tare ambiţios. Fiu de pescar din Siberia, cu diplomă de şcoală sătească în tăşcuţă, a plecat în
lume. S-a străduit, nimic de spus, de-a ajuns inginer. Şi
încă atomist. Atunci, dacă munceai, învăţai şi nu aveai
bube în dosar, răzbeai, ajungeai, cum am ajuns şi eu, o
fătucă plecată dintr-un sat, la inginerie, în Kiev. Era cam
de vârsta mea. A lucrat la instalarea unui reactor pe un
submarin militar. S-a produs un accident cu scurgeri de
radiaţii. Care i-a fost vina? Nu se ştie, că totul s-a muşamalizat. Era prea multă lume implicată în asemenea accidente. La fel ca mai apoi la Cernobîl. Totuşi, nu ştiu cum,
dar fiul său a murit mai apoi, de leucemie. Ca tată, purta
această povară, care cântărea în sufletul său. Probabil
şi în dosar. Se spunea că era ca un catâr, un catâr sovietic, iar pe atunci omul sovietic era mai tare ca oricine. El
a cucerit Cosmosul, urcând la ceruri şi văzând că acolo
nu-i nimeni. Doar el. S-a luat la trântă şi cu atomul, pe
care l-a pus la treabă în reactoare. Aşa se credea, în sinea
lui, acest Diatlov.
Spuneam că a fost şi un proces, unde l-au scos vinovat şi i-au dat 10 ani de puşcărie. Nu a făcut decât 4. L-au
eliberat pentru starea de depresie. Firească, după ce au
murit şi încă mai mor atâţia oameni. L-am văzut la televizor înainte de a muri, prin 1995. Arăta ca un zombi de
prin filme. Un schelet. Din păcate, cam la fel arăta şi Costea al meu, când şi-a dat ultima suflare, vegheat de mine,
în acea cameră rece, din fundul Siberiei...
Nu s-a mai putut abţine şi a izbucnit în plâns. Vera ştia
că se ascunde de ele. Se închidea uneori în camera ei, mai
ales când era singură acasă şi jelea. N-a durat mult. Şi-a
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şters ochii cu batista pe care o purta în buzunarul halatului cel vechi, maroniu. Era el vechi, ca şi dânsa, dar îi
ţinea cald.
– Despre acest Diatlov se mai vorbea atunci că voia
să urce pe scaunul directorului cel mare, Nicolai Fomin.
Director general pe Centrală era unul Briukonov. Şi ei au
fost inculpaţi, dar ce a mai contat după ....?
– Babusia, bunicuţă dragă, după câte am înţeles, catastrofa s-a produs de la un test care n-a reuşit. Ce era cu
testul acela? Matale ai aflat?
– Era un test legat de alimentarea automată a reactorului cel nou în caz de oprire fortuită. Cele relatate nu-ţi
spun nimic, dar atunci era o perioadă grea. Numită a
războiului rece, în care erau în competiţia autodistrugerii reciproce, Uniunea Sovietică şi Statele Unite. Poate
că cele întâmplate la Cernobîl le-a mai deschis mintea la
politicieni şi au mai căzut la pace. Au mai domolit-o cu
bombele atomice... Dar, ceva mai înainte, s-a întâmplat
altceva. În Orient, ştii şi tu, Israelul şi statele arabe din
zonă sunt în conflict veşnic. Încă din Biblie, când părintele biblic al evreilor şi arabilor, Abraham (arabii în Coran
îi spun Ibrahim), şi-a alungat primul fecior, Ismail, făcut
cu o egipteancă, la cererea soţiei evreice, Sara, mama celui
de-al doilea fecior Isac. De atunci se spune, e duşmănia
asta între cele două popoare vecine. Aviaţia israeliană a
făcut un raid surpriză asupra unui reactor nuclear construit de sovietici în Irak, prin care l-au scos din funcţiune. Ai noştri se temeau de aşa ceva din partea americanilor. Ca urmare au decis să facă teste de oprire fortuită
şi repornire a reactorului.
– Şi totuşi, de la un test, la o explozie... a apucat să
spună nepoata, ca pentru dânsa.
– Dacă ar fi fost numai testul. Şi el s-ar fi desfăşurat
în condiţii normale. Dar, din câte am aflat, iar voi poate
nu ştiţi, dar Centrala noastră era legată la sistemul energetic unional. Iar de acolo se cerea mereu producţie şi
iar producţie, mai ales că în acele momente, în alte părţi,
erau goluri. De aceea au fost zoriţi, ba să facă, ba să nu
facă, dar repede şi fără pauze de producţie prea mari. Ca
urmare, în noaptea aceea, s-au confruntat două voinţe:
cea a lui Diatlov, dornic de promovare şi cei doi băieţi
tineri, care ţineau de proceduri, adică Leonid Toptunov,
un băiat foarte tânăr, de vreo 26 de ani, cât şi salvatorul
nostru, Saşa Fedorovici Akimov. Dumnezeu să-i ierte şi
odihnească, că amândoi au fost printre primele victime,
murind în chinuri în următoarea lună. S-a spus că aveau
în ei radiaţii cât pentru cinci vieţi, mai bine spus, i-ar fi
ucis de cinci ori!
Cum să-ţi explic eu? Am lucrat la construirea reactorului. Am şi acum în minte planşele turbinei mari. Ea era
pusă în mişcare de bombardamentul atomilor, acceleraţi
sau încetiniţi cu bare de bor cu vârf de grafit. Prin test,
turbina trebuia încet oprită. Era şi un generator tip Diesel
de rezervă care avea sarcina să pompeze apă de răcire. Era
o pauză de numai 40 de secunde între momentul opririi
şi intrarea în funcţiune a generatorului Diesel. Fără apă
pompată pentru răcire, reactorul era ca un ceainic care
ardea pe uscat. Testul, conform normelor, trebuia făcut
când era în reactor o putere, ca minim de siguranţă, de
700 megawaţi. Ori puterea coborâse la doar 200, iar Diatlov le-a cerut celor doi tineri amintiţi să o facă, deoaHYPERION
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rece aşa voiau muşchii lui, el, ca om sovietic, e mai ceva
ca atomul. Au făcut manevrele. Când s-a produs oprirea
turbinei mari, pompele au adus mai puţină apă de răcire,
ceea ce a sporit presiunea. În faţa acestei noi situaţii au
coborât brusc barele de bor cu vârf de grafit, dar grafitul a făcut ca presiunea, nu să scadă, ci să crească exponenţial. S-au produs trepidaţii, presiune uriaşă, care, pur
şi simplu, a săltat capacul reactorului, care avea totuşi o
greutate enormă, adică 1.200 tone. Aşa au ajuns în atmosferă peste 700 de tone de grafit radioactiv, echivalentul
a 10 bombe tip Hiroshima. Numai la început. Ori au fost
necesare şapte luni ca să fie făcut acel acoperiş din beton,
numit şi sarcofag. Au muncit circa jumătate de milion de
tineri, de specialişti, din care foarte mulţi au fost contaminaţi şi au murit sau se chinuie. Li s-a spus lichidatori,
dar radiaţiile i-au „lichidat” şi pe prea mulţi dintre ei.
Dar, cel mai grav, chiar criminal, a fost faptul că s-a păstrat secretă catastrofa. Era la mijloc prestigiul de mare
putere al Uniunii, al lui Gorbaciov şi celorlalţi. Noi am
avut noroc de un om ca Saşa Fedorovici, Dumnezeu să-l
ierte şi să-l odihnească.
– Stop, Babusia, că şi la noi e gata de altă avarie. Sare
capacul de la oala noastră cu cărniţă şi rămânem fără felul
doi la masă, spuse Vera şi sări ca arsă de pe scaun, reuşind să prindă capacul oalei în care fierbea carnea scoasă
din congelator. A avut noroc că a plonjat în partea dinspre fereastră unde era cel de-al patrulea ochi fără nici o
cratiţă pe el. A redus flacăra atât la oala cu legume, cât şi
la cea rămasă fără capac deasupra. S-a mai uitat o dată
în ele văzând că nu se mai agitau şi mulţumită, a revenit lângă bătrână. Aceasta nu s-a amestecat în „fiertura”
nepoatei. Doar dânsa a învăţat-o să fie gospodină, să facă
mâncare acasă. „Mâncatul în oraş, chiar la cantină, îţi face
gaură în buzunarul unde ţii banii!”, era o vorbă pe care a
învăţat-o de la mama ei şi o repeta la nepoate. Şi la cine
e dispus să o asculte.
– Da, Verocika, a continuat bunicuţa după telefonul
acela salvator, voi, tu şi Aliona tare v-aţi supărat pe mine.
Că nu v-am dat drumul afară, unde vă aşteptau tovarăşii
de joacă. Sărmanii! Mulţi dintre ei, vecinii noştri, nu mai
sunt. Cum nu mai e nici bunicul, dedu Costea şi atâţia
alţii. Abia a doua zi pe la prânz ne-au suit repede în autobuze şi ne-au mutat din zona contaminată. Cu ce aveam
pe noi. Plus amintirile... Doamne, a fost, a rămas ca un
vis urât! Foarte multe persoane pe care le-am cunoscut
acolo, la Pripiat – Cernobîl, au murit foarte tineri, la nici
30 de ani. Cel mai frecvent diagnostic era cancerul la diferite organe. Eram plini de metale grele, radioactive. Tot
atunci, femeilor însărcinate li s-a făcut avort, iar cele care
erau în ultimele luni de sarcină au născut, majoritatea,
copii morţi. Şi mulţi dintre cei care au participat la lichidarea urmărilor catastrofei, acei aşa-zişi lichidatori, s-au
stins şi ei. Pe unii i-am întâlnit la Spitalul nr. 6 din Moscova, unde am fost şi eu cu bunicul vostru... Au murit şi
specialişti în fizica atomică, cu familiile lor. I-au adus după
explozie şi i-au cazat la hotel, când zona era încă doldora
de radiaţii, care continuau să iasă prin capacul săltat de
suflul atomilor dezlănţuiţi. Mult au suferit şi cei de la nord,
din Bielorusia, căci într-acolo a bătut vântul, a dus nori
ucigaşi, răspândiţi în tot nordul Europei. Chiar şi mamei
mele, Dumnezeu s-o odihnească, şi rudelor, consăteni-
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lor, li s-a grăbit sfârşitul. De aceea, spun azi statistici, fiecare al doilea cetăţean din Ucraina noastră şi Bielorusia
vecină, are imunitate scăzută. Pe voi v-am îndopat mereu
cu ce-i mai bun, ca să nu aveţi aşa probleme. Vorbesc de
atâtea grozăvii, despre vecini şi prieteni dispăruţi. Chiar
dacă era Glasnostiul lui Mihail Sergheevici, adică Gorbaciov, presa nu scria ca acum, despre toate mizeriile vieţii. Tu nu ştii, dar câtă lume nu a mai suferit şi murit, că
au ieşit chiar în acele zile la marea paradă de 1 Mai muncitoresc. Iar după paradă, afară, la iarbă verde, presărată
de praf radioactiv. Cântau şi dansau, dar nu aveau cum
să ştie că o făceau cu moartea...
Bătrâna era pornită rău. Adunase atâtea în mintea ei,
văzuse, trăise, apoi citise şi culese aşa multe, care acum,
la provocarea nepoatei Vera, se revărsau.
Nepoata a intervenit din nou, dar deschizând o altă
rană:
– Babusia, dacă tot ai dat drumul la gânduri, la mărturisiri, de ce nu ai acţionat în urmă cu ani, când te-ai trezit că nu mai faci parte dintre cei iradiaţi la Pripiat – Cernobîl şi evacuaţi. Noi am insistat, dar matale ai dat din
mână a lehamite...
Lidia Pavlovna tace, se uită lung la Vera, îşi mai aruncă
privirile spre aragaz, de unde vin semne că totul e în ordine
şi începe altă mărturisire:
– Vezi tu, Verocika. Am prins tot felul de vremuri.
După ce s-a rupt Uniunea şi s-a zis cu partidul cel mare
şi unic, s-a pornit prea multă vrajbă. Şi asta, în special
de la bani. Nu mai conta, ei să fie. Că se numeau ruble,
hrivne, dolari sau mărci. Iar mai nou, euro. Şi eu, cu Costea al meu, am avut nevoie de bani, de ruble. Că numai
ele erau. Dar făcute numai prin muncă. Multă şi grea. De
aceea am fost şi în sud, în stepă, dar şi în nord, în Siberia.
De aceea ne-a prins Cernobîlul acolo. La fel au făcut-o
Slavic şi Sveta pentru familiile noastre. Aşa au făcut şi
părinţii şi bunicii noştri. Muncă şi iar muncă. Ori acum
nu mai contează munca, ci şmecheria, înşelătoria, hoţia.
Mă uit şi eu prin ziare, la televizor, câţi oligarhi sunt. Cum
apar şi dispar. Ce căsoaie, maşini şi fete tinere au. Până
ce-i vezi cu un glonte tras în frunte de rakeţi! Eu ştiu, am
rămas o babă sovietică, care-i încurc. Pe unii, că mai trăiesc! Da, că mai trăiesc, când majoritatea s-au dus?! Dar
şi moartea, suferinţa a ajuns o afacere. Cu profitorii şi
păgubaşii proprii. S-au dat bani mulţi pentru „lichidarea
urmărilor catastrofei de la Cernobîl”. În timpul URSS, dar
şi apoi. Au fost destui care s-au „înfruptat”, la fel ca şi la
privatizări şi atâtea altele. De aceea avem atâţia oligarhi.
Nu-i pun chiar pe toţi în aceeaşi oală. Dar am auzit şi eu
zicala aceea: „nu contează cum ai adunat primul milion”.
De dolari, nu de grivne sau ruble! Să mă fi pus eu cu ei?
Şi pentru ce? Pentru ceva grivne în plus? O băbuţă ca
mine, ce să facă cu atâtea? Nu-mi mai trebuie alte haine
sau încălţări. Mănânc tot mai puţin. Pensia o mai dau pe
medicamente, ca toţi bătrânii. Am noroc de voi şi că mă
mai mişc, nu vă sunt povară...
Faptul că nu mă gândesc la moarte şi nici la bani, ci
privesc şi mă bucur de fiecare zi în care mă trezesc şi mă
culc în patul meu, alături de voi, mă întăreşte în confruntarea mea surdă cu relele strecurate în mine de radiaţiile scăpate de sub control în acea noapte catastrofală de
la Cernobîl pe Pripiat.
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Şi-apoi nu vezi acum ce nebunie e în ţară?! Au ajuns în
conflict cu Rusia. Cu Mama Rusia, cum se spunea până
mai ieri. Lui Putin şi ai lui nu le mai ajunge cât au, toată
Siberia, Uralii şi atâtea altele! Ai văzut, au luat şi Crimeea,
zicând să nu vie NATO acolo. Că acolo e pământ rusesc.
Păi şi în America a fost ceva pământ rusesc! De ce nu se
duc şi peste americani? Şi ce pământ rusesc e în Crimeea,
că a fost plin de tătari sute de ani, până i-a alungat tătuca
Stalin. Pentru că tătarilor nu le-a plăcut cu bolşevicii şi
i-au primit pe nemţi ca eliberatori. Iar divizia SS tătară era
spaima fronturilor. Mi-a spus profesorul Stepan Vaskocenko, de loc din Aluşta, unde ai mers tu la grădiniţă. El
e urmaş de cazaci şi ştie multe. Acum e la noi la Club. Al
pensionarilor. Acum urmaşii tătarilor se întorc. Sunt tot
mai mulţi, fac copii şi nu beau votcă. El mi-a spus ce e şi
cu cei din Novaia Rosia, din Donbasul, din stepa unde am
lucrat 17 ani. Frumoşi ani! Ce-i drept, acolo auzeam doar
ruseşte. Dar au fost pământuri ale cazacilor lui Bogdan
Hmelnitki,care le-a închinat ţarilor crezând că îi scapă
de asuprirea panilor polonezi. Doar Ivan Mazepa a văzut
ce ne făceau ruşii şi l-a lăsat pe Petru cel Mare. Ruşii îi
zic trădător, pentru ucraineni, acum e erou naţional. Ai
văzut, auzit, cele ce s-au spus anul trecut la Maidan. Unii
cu ruşii, ceilalţi cu Uniunea Europeană. Cât timp o să se
bată ucraineanul cu rusul n-o să fie bine pentru niciunul.
Ştii cum e vorba aceea: când doi se bat, se ceartă, cei de
pe margine câştigă!
– Şi totuşi, mai interveni Vera, (vrând să o aducă la
cele de mai înainte, după ce bătrâna şi-a spus şi oful despre politica la zi), nu-ţi dau indemnizaţie, pensie mai
mare, dar când mergi la medici, te pun la aparate, văd că
totuşi matale eşti plină de radiaţii, dar mergi înainte, ca
şi cum nu le-ai avea: Ei ce zic? Nu se miră? Au vreo explicaţie, Babusia?
Nu era prima dată când îi punea asemenea întrebare.
Şi-o punea şi bătrâna. Le răspundea că aşa e dânsa construită, să facă o casă bună cu ele. A văzut la televizor că
nu este singura. Mai sunt babe şi moşnegi care s-au încăpăţânat să rămână în casele lor, în satele din preajmă, în
zonele contaminate şi au supravieţuit. Împreună cu animalele lor din gospodărie, cu plante şi păsări. Ce să mai
spună dânsa? Mari sunt tainele naturii, ale omului. A reuşit să stea de vorbă cu Steopa Mihailenko, un biolog care
s-a retras la anii pensiei în orăşelul lor. El a încercat să-i
explice că există organisme şi organisme. Unele au imunitate mai mare şi reuşesc să se adapteze la condiţii noi,
grele, supravieţuind. Iar eu cred că am avut noroc de dragostea voastră, nu m-am mai gândit la moarte, ci cum să
trăiesc fiecare zi ce-mi este lăsată să o trăiesc. De Dumnezeu, de cine o fi?!
– A propos, bunicuţo. Ţi-am dat să citeşti pe internet
cele scrise de un bătrân fizician francez care a analizat,
ceea ce mulţi numesc, enigmele de la Cernobîl, comparate şi cu cele de la Fukushima – Japonia. Vorbeşte franţuzul despre fapte ce nu pot fi explicate, cum ar fi apariţia unor cantităţi de multe tone de aluminiu, apărute
din ... uraniu!, că a sărit doar capacul enorm, dar pereţii
laterali nici măcar nu s-au fisurat, că ar fi fost văzute în
preajmă vestitele, enigmatice OZN-uri. Că, în concluzie,
ar fi intervenit extratereştrii să reducă gravele consecinţe.
Şi aşa au salvat-o şi pe Babusia voastră...
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Bătrâna a rămas pe gânduri. La fel ca atunci când a
citit acel articol. Nu era singurul. Au încercat şi alţii să
facă speculaţii, să încerce explicaţii. Presa trebuia să se
vândă. Gândea însă că, desigur, cineva acolo Sus, o protejează. De fiecare dată când era în nevoi, parcă cineva
i-a dat un imbold, pornit din dânsa, de a nu dezarma, de
a-şi găsi optimism să meargă mai departe, oricât de greu
îi era. Şi nu i-a putut înţelege vreodată pe cei care renunţă.
Pe sinucigaşi. Cu o lună în urmă, când a vorbit pe internet
cu Sveta, aceasta i-a spus ce s-a întîmplat în apartamentul
vecin. Locuiau acolo o bunică şi un nepot. Ca dânsa cu
Vera. Părinţii lui Steopa au fost şi ei la Cernobîl în acele
ore sinistre. Băiatul era la bunica Liuda, într-un sat de
lângă Umani, pe Bug. Părinţii s-au stins unul după altul, iar
Steopa a rămas în grija bunicii. Numai că el s-a luat după
anturaj. Cel de astăzi, cu horilcă sau votcă, tutun şi droguri. A ajuns un schelet. Nu de la radiaţii, ci de la prostia
lui, spuneau ambele bătrâne. Lidia Pavlovna l-a cunoscut
bine. Era bun la învăţătură, meşterea de toate, dar a pozat
în victimă a Cernobîlului, unde, ce-i drept, au fost doar
părinţii, care s-au stins ca atâţia alţii, iar copiii au rămas
de capul lor. Şi cu anturaje de tip nou, al oricăror libertăţi, spunea Babusia şi se fericea, că a avut parte de două
nepoate ascultătoare. Bunica Linda, când s-a întors de la
piaţă, nu departe de blocul lor, al celor evacuaţi de la Cernobîl, l-a găsit spânzurat în baie. Şi avea doar 30 de ani.
– Ce să-ţi spun, Verocika dragă? Nu au putut-o face
minţi mai luminate. Singura certitudine este pentru mine
faptul că eu mai trăiesc, când mai toţi cei pe care ne-a prins
nenorocirea, nu mai sunt. Şi erau oameni tineri, puteau
să prindă bătrâneţea. Dar s-au dus, iar eu am rămas. De
ce? nu-ţi pot spune. Poate că şi eu sunt una din enigmele
Cernobîlului?!
N-a apucat să spună mai multe că au auzit o uşă
deschizându-se şi în prag, dinspre holul către dormitoare,
a apărut Maxim îmbrăcat în costum, proaspăt bărbierit.
– Ziua bună la toată lumea. Dar pe Eliza aţi trimis-o la
joacă, ca să staţi la poveşti? le-a spus el zâmbind şi venind
spre ele să le cuprindă pe după umeri, într-un gest de tandreţe. Nu a aşteptat răspuns, că a continuat:
– Stingeţi aragazul, lăsaţi totul şi mergem în oraş. Sunteţi invitatele mele la restaurant. Noaptea trecută mi-a
surâs şi mie norocul. Nu atât mie, ci lui Saşa, un mare
jucător. Ce mai, l-a lichidat pe feciorul unui şeic, venit
la noi după ceva puşculiţe şi puiculiţe! L-a ras, dar mi-a
lăsat şi mie ceva mărunţiş. Cât să-mi achit câteva rate la
creditul pentru casa noastră.
Vera a sărit în sus de bucurie. S-a agăţat de gâtul lui,
sărutându-l mărunt, mărunt.
Bătrâna îi privea, zicându-şi şoptit:
– Aşa-i acum. Banul nu se mai trudeşte, ci vânează.
Repede! Care-i mai dibaci.
aprilie-mai 2014
P.S. Autorul a cunoscut-o
pe Babusia Lidia Pavlovna.
Multe din cele scrise au fost inspirate
din viaţa familiei ei.
Şi se pregătea să împlinească 80 de ani.
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Personaje:
Alex, 30 de ani
Sabina, 25 de ani

Rău de înălţime

Scena 1

(Peisaj montan, vârfuri stâncoase şi brazi, în zare. Alex
şi Sabina sunt aşezaţi unul lângă altul într-un telescaun
suspendat de un cablu, ce se apropie încet dinspre spatele
scenei, către public. El priveşte în zare şi spre hăurile de
dedesubt, ea, speriată, stă cu ochii închişi, cât se poate
de strâns, şi se ţine bine cu mâinile de bara metalică, de
protecţie, ce se găseşte în faţa telescaunului. Sunt îmbrăcaţi „de munte“, el are rucsac în spate, Sabinei îi atârnă
de gât căştile unui walkman)
Alex: E minunat! Nu vrei să te uiţi măcar puţin?
Sabina (Vehement): Nu!
(Telescaunul trece de un stâlp de susţinere şi, în urcare
fiind, încetineşte şi se opreşte brusc, la înălţime)
Sabina: Am ajuns?
Alex (Admirând peisajul): Ar trebui să deschizi o clipă
ochii. O să-ţi placă. (Pune mâna peste cea a Sabinei
care, pentru un moment, se destinde, dar apoi redevine încordată)
Sabina (Ca şi cum şi-ar fi regăsit energia după secunda
de relaxare): O să mă uit după ce coborâm, când o să
simt pământul sub picioare. De ce ne-am oprit?
Alex: E o pană de curent, cred.
Sabina: Nu trebuia să mă urc în porcăria asta! Aşa îmi
trebuie dacă mă iau după tine! (Pauză) Se mai vede
cineva, în faţă, în spate?
Alex (Priveşte înaintea lui, apoi se întoarce): Nu, draga
mea. Suntem singuri. (Interesat) Vrei să-mi propui
ceva?
Sabina: Să te arunci în cap, dacă nu eşti în stare să taci!
Alex: Tu m-ai întrebat.
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(Sabina e anxioasă şi stresată, îşi pune căştile pe urechi,
ascultă muzică. Alex priveşte încântat peisajul,
inspiră adânc. Trec aşa un minut sau două. Vântul
se intensifică, iar telescaunul se mişcă uşor)
Sabina (Îşi scoate căştile, dar nu deschide ochii. Ton
necăjit): Hai, mă’ Alex, ţi-am zis să mergem pe jos!
Te gândeşti numai la tine, uneori. Am impresia că faci
chestiile astea intenţionat, doar ca să mă enervezi!
Alex (Puţin mirat, dar nu surprins): Linişteşte-te, din
clipă în clipă o să revină curentul. Până atunci, hai să
ne jucăm. Ai vreo idee? (Glumeţ) Sau îmi poţi spune
oricând ceva ce nu ştiu despre tine.
Sabina: Aveţi toţi mania asta (Îl imită): „Spune-mi ceva
ce n-ai spus nimănui! Unul din secretele tale teribile.
Te rooog!“ Dar de ce? Cine eşti tu?
Alex (Ofensat, încearcă să-i întoarcă faţa către el): Cine
sunt?
Sabina (Rămâne impasibilă şi cu pleoapele strânse):
Dacă ţi-aş da acum o scrisoare închisă şi ţi-aş spune
s-o arzi, după ce mor, şi s-ar rupe cablul ăsta cu noi şi
ai scăpa doar tu şi scrisoarea… Ai arde-o sau ai citi-o?
Alex (Stă pe gânduri): Aş arde-o. (Pauză) Apoi. (Râde)
Adevărul e că îmi vine greu să ţin un secret, pentru
că…
Sabina: Nu ţi-am cerut să ţii vreunul, nu are rost să îmi
explici de ce nu poţi.
Alex: Te-am supărat? Simt o tensiune…
Sabina: Te miră? Suntem la 2.000 de metri, suspendaţi
de un fir. (Pauză) Îmi pare rău, nu ştiu ce am… (Deschide ochii)
Alex: Bună dimineaţa! Cineva a ales să nu mai viseze.
(Arătând spre munţii din jur) Nu e magnific?
Sabina: Asta nu înseamnă că merită să stăm agăţaţi aici
ca nişte haine la uscat! Ştii că am rău de înălţime! Aş
fi preferat să merg pe jos, atunci sigur nu ni se lua
curentul…
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Alex: Dar ne-ar fi apucat noaptea! E un traseu de opt
ore. Pe când aici, stăm confortabil, unul lângă altul…
(Zâmbeşte sprinţar) Şi nu poţi fugi nicăieri de mine.
Sabina: Da, m-ai prins. Acum mă poţi plictisi cu jocurile
tale despre secrete şi cu obsesiile tale poetice. (Ironic)
Nu te apuci să-mi reciţi ceva din Coşbuc? Sunt convinsă că priveliştea te inspiră…
Alex: Ştiam că îţi place peisajul, că e în tine o fărâmă
de romantism. Doar te-am cucerit cu un poem… Îţi
aminteşti?
Sabina: Cum aş putea uita? Cred că sunt prima fată din
lume care s-a lăsat cucerită de o poezie a lui Brumaru… Dar ai recitat frumos şi erai aşa de emoţionat…
Alex: Am dat tot ce am putut. Abia te despărţisei de Florin şi nu puteam rata şansa. (Pauză) Nu l-am suportat niciodată pe Florin ăsta al tău. Nu ştiu ce ai văzut
la el. E atât de încrezut! Nici măcar bancuri nu ştia să
spună ca lumea.
Sabina (Ironic): Bine că ştii tu să spui bancuri! (Pauză)
Dacă vrei, îţi zic eu unul.
Alex: Te rog!
Sabina (Ezită): M-am culcat cu Florin.
Alex: Ştiu asta. (Pauză) Trebuie să râd? (Pauză) Te-am
întrebat vreodată ce ai făcut înainte să fim împreună?
Crezi că mă interesează?
Sabina: Nu, dragă. Cunoaştem toţi cât eşti de… indiferent. (Pauză) Dar nu mă refeream la vremurile
dinainte de a fi împreună.
Alex (Încasează lovitura, dar încearcă să ascundă efectele): Ca şi cum te-aş crede! Dacă te-ai fi înţeles cu
Florin, ai fi rămas cu el! (Râde forţat). Nu spuneai tu
că preferi patul, iar el te exaspera cu diversitatea, cu
ineditul? (O îmbrăţişează). Şi, ca să fiu rău, sunt sigur
că l-ai plictisi.
Sabina: Nu băga mâna în foc!
Alex (Îi dă drumul din îmbrăţişare. O priveşte atent):
Ce joc e ăsta?
Sabina: Parcă îţi plăceau jocurile! (Pauză) Şi secretele!
Alex: Vrei să spui că e adevărat?
Sabina: Ar avea vreo importanţă pentru tine?
Alex: Bineînţeles că ar avea! Ce te-a apucat?
Sabina: Cum aşa, nu eşti tu domnul nepăsător, tot timpul mai bun ca oricine şi pe care nu-l afectează nimic?
Nu ziceai că toate se întâmplă pentru că trebuie să
se întample şi că tu nu pui la suflet? Despre care, de
altfel, spuneai că nu-l ai… că l-ai pierdut când s-a despărţit Alina de tine.
Alex (Înfuriat): Nu vorbi aşa! Ce ai?
Sabina: Ce să am? M-am prins, în sfârşit, că nu sunt pentru tine atât de importantă ca ea. Aşa că, dată fiind
situaţia, am simţit nevoia să mă întorc la Florin. Cu el
nu trebuie să fiu atentă tot timpul sau să-mi fac griji
că poate nu mă ridic la nivelul Alinei, pe care, apropo,
a avut-o şi el. Când sfânta de ea era cu tine, cică…
Alex: Asta e o minciună. O mizerie.
Sabina: Tu visezi frumos şi eu te trezesc. Iartă-mă. Sunt
sigură că ştii mai bine decât el ce s-a întâmplat în cortul pe care l-au împărţit amândoi pe plaur, în tabăra
de folk din Delta Dunării. Nu s-a culcat cu ea. I s-a
părut.
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Alex: Alina şi-a dorit foarte mult să meargă în tabăra aia.
Nu e vina ei că mama s-a îmbolnăvit tocmai atunci şi
a trebuit să stau cu ea în spital.
Sabina: Da, ar fi fost păcat să rămână acasă, să te ajute
să faci supă şi compot pentru mama ta, să stea lângă
ea după operaţie… şi să rateze distracţia. Sunt convinsă însă că s-a gândit la tine.
Alex: Mi-a spus înainte să plece că vor dormi în acelaşi
cort. Ştiu că nu s-a întâmplat nimic.
Sabina: Doamne, Alex! Câţi ani ai tu? Trei?
Alex (Vizibil afectat): Dar nu mai e important acum, nu?
Ce mai contează dacă s-a întâmplat? Nici nu vreau
să mă gândesc, cu toate că mi-e destul de greu să-mi
scot imaginea asta din…
Sabina: Eşti extraordinar! Fantastic! Eu îţi spun că m-am
culcat cu Florin şi pe tine te doare că Alina nu ţi-a
fost fidelă.
Alex: Nu e vorba… Normal că mă afectează ambele
chestii, dar de la Alina nu mă aşteptam să…
Sabina: Nu te aşteptai, nu?! Tocmai ea, imaculata! Eu, în
schimb… nicio surpriză. Curva cartierului!
Alex (Dezorientat): N-am vrut să spun asta. Îmi pare
rău că a sunat aşa. Mă simt de parcă aş fi personajul
principal dintr-un film foarte prost. Ăla care nu-şi dă
seama de ce se întâmplă în jurul lui.
Sabina: Păi, chiar eşti un prost care trăieşte cu ochii
închişi! Parcă ţi-e frică să mai vezi ceva, să mai trăieşti ceva.
Alex (Cu un râs scurt): Câteodată căcaturile astea te fac
să vrei să ţii ochii închişi. Sau măcar alţii să aibă ochii
închişi. (Pauză) De ce răscoleşti mâlul? Nu e momentul să vorbim despre Alina.
Sabina: Niciodată n-a fost. (Îşi aprinde o ţigară. Ton
relaxat, amar, lucid, afectuos) Am sperat că despărţirea de ea poate fi întâlnirea cu tine, că te vei regăsi, că
vei porni nişte motoare, că vei pricepe ceva din toată
suferinţa aia, că-ţi va trece, cu timpul, că vei obosi
să-i oferi confirmări pe care ea nu ţi le-a întors niciodată. Şi în loc să-i fii recunoscător că te-a părăsit, tu
ce faci? Te gândeşti la ea în fiecare zi, probabil şi când
facem dragoste… (Aşteaptă ca el să nege, dar Alex
tace) Eşti culmea! (Pauză) Înţeleg că ai asimilat-o, că
aveai un ritm, că gravitai în jurul ei, dar cât vrei să trăieşti în felul ăsta? Îmi e greu să te văd aşa… Orb! Orb!
Orb! O iubeşti ca un viţel, o venerezi de parcă ar fi nu
ştiu ce icoană, iar ei nu-i pasă, nu a interesat-o niciodată, altfel ar fi fost cu tine. Şi-a trăit viaţa, s-a măritat, are trei copii, iar tu stai acum şi aştepţi momentul în care ţi se va întoarce iubirea vieţii? Refuzând pe
cei cărora le e drag de tine? (Îl loveşte amical cu pumnul în umăr, râzând puţin forţat): Revino-ţi, dracu!
Alex: Să nu crezi nicio clipă că nu ţin la tine. Doar că
uneori îmi fuge gândul spre trecut sau spre ce ar fi
putut să fie. Toţi facem asta şi eu nu mai pot să mă
ascund. Povestea cu Alina mi-a dat puterea să nu mai
mint, nici măcar pe mine.
Sabina: Mie mi se pare că stai acolo cu o rană care e vindecată demult. Pierzi timp.
Alex: Nu e aşa simplu.
Sabina: Dar cum e? Ştiu, sunt obositoare când nu înţeleg ceva şi îmi pasă.
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Alex: Prima dată când îţi eliberezi sentimentele, când
le laşi să iasă la suprafaţă, e greu să le mai controlezi. Degeaba suni retragerea, nu te ascultă şi rana
aia de care ziceai nu se vindecă, dacă o tot scobeşti
cu o lamă. (Sabina îl priveşte descurajată. Vrea să
spună ceva, dar Alex o întrerupe imediat) Când te
îndrăgosteşti, la început te atrage partea de sex opus
din tine. Celălalt nu este decât o oglindă în care te
observi, fără să-ţi dai seama. Abia după ce ai cunoscut în întregime partea din tine pe care celălalt o
reflectă, poţi să mergi mai departe. Ea a plecat înainte ca eu să cunosc partea „Alina“ din mine. Şi am
rămas cu acel gol pe care nu am mai ştiut să-l umplu.
Sabina: Nu e vorba, deci, despre marile ei calităţi…
Unica, inegalabila…
Alex: Nu. Nici nu cred că există o persoană care să-ţi fie
predestinată. Semănăm prea tare între noi ca să nu
putem înlocui ceva sau pe cineva. Îmi trebuia doar
timp cu Alina şi nu l-am avut, asta e tragedia. Ştiu
că sunt norocos că sunt însoţit acum de cineva perfect pentru mine, dar asta nu acoperă acea cunoaştere şi nostalgia ei.
Sabina: Pentru o clipă te-am crezut. M-am simţit chiar
uşurată: „Iată, nu o iubeşte, l-am urât degeaba în tot
acest timp…“
Alex (Surprins): Ură?
Sabina: Ai auzit bine.
Alex: Mă urăşti? (Sabina nu răspunde) Înţeleg frustrările, nemulţumirile, dar ură? Chiar poţi să urăşti?
Sabina: Imobilitatea resentimentelor e mai puternică
decât imobilitatea sentimentelor.
Alex: De ce nu am vorbit niciodată despre asta?
Sabina: Pentru că aşa fac oamenii, conversează despre verzi şi uscate, dar nu despre ce e în ei. Deodată te interesează cum te vezi în oglinda „Sabina“?
(Pauză) S-a întâmplat ceva? Văd că s-a scurtcircuitat dialogul…
Alex: A rămas fără curent. Conversaţia noastră şi telescaunul. (Pauză) Alina… cred că ştiu de ce a plecat,
a fost destul de explicită. Nu înţeleg de ce a stat cu
mine.
Sabina: Nu te-a văzut niciodată în viitor, dar singurătatea o speria şi mai tare. A stat cu tine aşteptând ceva
mai bun. De curiozitate, ce ţi-a zis când te-a părăsit?
Alex: „Hai să ne despărţim, uite ce nefericit te fac!“
Sabina: O apucase generozitatea… (Cu amărăciune)
Iar voi vă îndrăgostiţi mereu de altele! O greşeală,
chiar involuntară, tot greşeală rămâne, e ridicol să
te tot plângi, aici se face diferenţa între pulifrici
înfrânţi şi oameni. Nu îţi poţi irosi viaţa căutând
răspuns la cea mai stupidă întrebare: de ce a plecat?
Sau poţi? Te întrebi mereu cum ar fi fost, mai ştergi
câte-o lacrimă…
Alex: Dar tu cum de eşti aici, dacă mă urăşti?
Sabina: Doar nu îţi închipui că suntem restricţionaţi la
un singur sentiment de persoană? Şi apoi, din flacără poţi gusta numai direct.
Alex: Eu cred că suntem limitaţi, nu ai cum să trăieşti
două stări în acelaşi timp. Fie iubirea e adevărată şi
ura paravan, fie invers. Contrariile nu te lasă să jon-
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glezi cum vrei tu cu ele. Ai spus chestia cu ura doar
ca să mă surprinzi.
Sabina: Vrei să fii surprins? (Pauză) Dacă ţi-aş spune
că sunt însărcinată?
Alex: Eşti? (Pauză) Poate sunt gemeni. Aş fi şi mai
uimit.
Sabina: Nu, că s-a văzut la ecograf. (Pauză) Eu vreau
să fac trei copii.
Alex: Deodată?
Sabina: Nu.
Alex: Cu acelaşi tată? (Sabina nu răspunde, doar îl priveşte reprobator) Apropo, cine e tatăl? (Sabina nu
spune nimic, întoarce capul în direcţia opusă)
Sabina: Credeam, cândva, că ar fi o veste bună pentru tine.
Alex: E al meu?
Sabina: Da. Adică… a fost.
Alex (Înţelege că a avortat. Copleşit): De ce?
Sabina: Florin a zis că pentru el nu-i o problemă, că
acceptă să-l crească.
Alex: Şi atunci?
Sabina: Nu voiam să păstrez nicio legătură cu tine. Te
urăsc, ai uitat? (Pauză) Ştii, îl visez uneori, în acelaşi fel: vine de la şcoală şi ne punem la masă eu, el şi
bunica. Noi două avem în faţă tot felul de bunătăţi,
dar în dreptul lui masa e goală şi privirea îi e obosită, resemnată. Iar bunica zice: „Dă-i, mă, şi copilului ăluia să mănânce!“. Şi mă trezesc. Foarte tristă.
Alex: Ce ştii tu ce e tristeţea?
Sabina: E adevărat. (Aruncă mucul de ţigară şi priveşte
în jos, după el) Nu-mi plac hăurile. (Îşi pune căştile, îşi aşază coatele pe balustradă, cu antebraţele
îndreptate unul spre celălalt, şi palmele suprapuse
peste care îşi reazemă fruntea. Îşi mişcă umerii în
ritmul muzicii date la maxim, care se aude în surdină şi în afară. Sabina fredonează uneori cu glas
tare un crâmpei de refren)
Alex (Zâmbeşte): Excursia asta a fost un eşec necesar.
(O pupă pe creştet, îşi scoate rucsacul şi îl pune pe un
colţ al scaunului, îşi desprinde picioarele din chingile
de protecţie, le ridică pe scaun, le trece peste balustrada laterală, în partea opusă celei în care în care
se află Sabina, şi se aruncă în gol)
Sabina (Simte că telescaunul s-a mişcat. Vorbeşte fără
să-şi ridice capul şi mai tare decât normal, aşa cum
vorbeşti când asculţi muzică în căşti): Am pornit?
(Pauză) Nu e chiar atât de rău. Dacă nu se întâmpla pana de curent ar fi fost şi mai bine, dar ideea
ta cu jocurile a fost super mişto! Fără aiurelile astea
(Râde) cu aventuri şi copii, ar fi trecut greu timpul
şi mi s-ar fi făcut frică. M-am răzbunat puţin pentru că nu ai vrut să mergem pe jos, dar nu eşti supărat, nu-i aşa? Şi dacă eşti… ştim noi cum se împacă
oamenii! Mă voi revanşa la cabană. Toată noaptea!
(Sabina îşi mişcă umerii în ritmul muzicii, fredonează. Telescaunul se urneşte) Am pornit, nu-i aşa?
(Îşi ridică fruntea, vede că telescaunul se deplasează
şi e bucuroasă. În timp ce se întoarce spre locul unde
a stat el) Alex?
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(JURNAL DE TATARSTAN, 25 APRILIE – 20 IUNIE 2013)

14.VI.
Şi totuşi, să încep dimineaţa cu oda „promisă” geamantanului meu!
Geamantanul pe rotile e componenta mişcării prin
lume. Cred că sunt printre manevranţii (enervanţii, dar
şi… eleganţii) de clasă înaltă a unor atare vehicule de
înaintare în spaţiu.
La casa omului, a unuia ca mine, se adună câteva geamantane. Unele şi-au făcut datoria, au obosit, s-au cam
uzat. Le-am trimis la ţară. Altele le-au luat locul, se află
totdeauna la dispoziţia mea şi le utilizez în dependenţă
de specificul, amploarea/ durata deplasării. De fiecare
dată, îl aleg pe cel potrivit. Ba nu, nu obligatoriu pe (cel
mai) potrivit. Uneori, din veche simpatie şi prietenie de
călători împreună, îl alegi pe cel mai îndrăgit. Din cine
ştie ce motive. Îndrăgit. Obiective, motivele. Dar şi, destule, subiective. Te simţi bine cu el, geamantanul cutare. E
uşor, ascultător, adică manevrabil. Nu e un încurcă lume.
Nepretenţios, găsindu-şi locul în salonul sau în portbagajul oricărei mărci de automobil. Nu e prea aspectuos, ca
să sară în ochii lumii. Dar nici fără atenţie nu rămâne. Se
întâmplă ca un astfel de obiect mobil să fie uşor invidiat
de cineva. Mi s-a întâmplat asta şi mie. Declarat. Precum o făcuse colegul N. P. în aeroportul din Borispol/
Kiev, unde sosisem cu microbuzul de la Luţk şi aşteptam
îmbarcarea pentru avionul de Chişinău. „Am impresia
că te înţelegi foarte bine cu valiza ta. Ba chiar ea pare a
te înţelege foarte bine, acceptând fără ifose manevrările
la care o supui”. Cam aşa vorbi colegul. Şi avea dreptate.
Şi oarecum m-a bucurat. Pe mine, dar, cine ştie, oarece
vibraţie simpatetică se transmisese şi valizei la care se
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referea. Valiză nu prea mare, numită „Pilon”, produsă de
firma „Zepter”. Uşoară, rezistentă, cu corp subţire, dar
solid. Manevrabilă. Chiar abilă, sprintenă, pot spune. Nu
se prea teme de îmbulzelile de la intrări, ieşiri, urcări,
coborâri. Intră în perimetrele 60 X 80, când e vorba să
poată fi luată în salonul avionului, nu în cala acestuia.
Ca balast aerian, cum ar veni. Ea este indicată pentru
zborurile la care nu se permite să iei cu tine un bagaj de
peste 10 kilograme. Greutate inclusă în costul biletului.
Odată, mergând la Paris, am avut vreo 12-13 kilograme
şi am plătit cam mulţi euro în plus. Aproape jumătate
din costul biletului procurat, prevăzător, din timp. În
perioada de graţie a preţurilor moderate.
Aşadar, valiza mea preferată nu e nici mare, nici
micuţă. E potrivită. Uneori, vameşii nici nu-mi cer să
deranjez (deschid) compacta mea valiză (în toată legea;
însă uşoară, vă spuneam).
Că, vreodată, ţi-ai dori-o ceva mai încăpătoare? Mda,
se întâmplă. Dar, la o adică, atârnată peste umăr poţi avea
şi o geantă. Nu prea mare. Compactă şi ea. Comodă.
Ca, implicit, o anexă la valiza ta motrice. Ca un acaret
ceva mai modest al unei case sadea. În timpul mişcării,
dacă geanta îţi pare totuşi cam grea, – o poţi aşeza chiar
pe valiză, sprijinind-o de suportul-mâner. Cele două
pârghii-mâner sunt ca un sprijin, ca un spătar. Pentru o
genată. Pentru o pungă de plastic.
Pe scurt, un geamantan potrivit e unul de om chibzuit.
În fotografiile făcute în timpul diverselor călătorii, se
întâmplă să fii la picior cu o valiză sau alta (ca o armă!)
din cele pe care le ai, care te servesc. La unele valize (am
două de... rezervă!), le aplicasem în cuibul menit special
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pentru aşa ceva un ecuson cu unele date ale proprietarului: adresa, numărul de telefon. La actualul meu „Pilon”
cuibul pentru ecuson e liber, fără inscripţii. Nu-mi mai
vine să-mi pun datele personale acolo.
Când, pe lungi perioade, viaţa din Chişinău e destul
de obosită şi obositoare, sleită, chiar năclăită de incertitudinile şi prostiile politice, ale politicienilor, manevrabila ta valiză dă un impuls (deloc în plus) dorinţei
de a te mişca spre alte spaţii, mai aşezate, mai vivace,
mai împrospătate şi împrospătătoare de idei generale,
dar şi literar-culturale care te preocupă în mod special.
Pe acolo, altfel e cotidianul străzii, dar şi filosofia civică,
mai că lipsă la baştina ta, în capitala ta capitalizată, dar
anapoda făcută asta, capitalizarea. Mai curând – capitulare, decât capitalizare. Capitulare în faţa necunoscutului şi confuziei. Hazardului şi escrocheriei. În primul
rând, politice, bineînţeles.
Am scris astea destul de devreme, puţin după ora
5,00, dacă iei în consideraţie şi faptul că ieri, la Moscova, am dat ceasul cu o oră înainte, în conformitate
cu noul fus orar. Apoi, cu noaptea (albă!) în cap, cum
s-ar spune, dar în plin soare de iunie, cobor din hotel
pe strada Universităţii, vreo 30 de metri, ca să o iau, la
dreapta, pe strada pietonală Bauman. Fac primele fotografii de mediu. Dar şi una in vivo, cu câţiva porumbei
care deja, de căldură, se scaldă într-o fântână arteziană
în formă de platou-cupă, amenajată şi cu nişte porumbei
sculpturali, din bronz. Porumbei vii pe spatele, pe aripile porumbeilor monumentali lăfăindu-se sub ţâşniturile apei ce-şi scânteiază auros stropii în bătaia soarelui.
Pe unele schele deja au şi urcat muncitorii care grăbesc
lucrările de renovare, finisare urbană, pentru ca Universiada Mondială să nu-i prindă cu mistria sau cu bidineaua
în mână. Promenada mea are formă de careu dreptunghiular, dat fiind că, după vreo două-trei sute de metri
de mărşăluire solitară pe strada pietonală, o iau la stânga,
pe strada Musa Gialil, pentru ca să ajung la artera de circulaţie ce se întinde în lungul râului-canal Bulak. Strada
se numeşte Levo-Bulocinaia – Brutăriilor-de stânga,
cealaltă, de pe malul opus, fiind, fireşte, Brutăriilor-de
dreapta. Ai ce vedea, ai ce fotografia: moschee, teatru,
lac, biserici, intrarea în bazar etc., etc.
Deci, iată-mă, pieton curios, prin Kazan, numit şi
„capitala tuturor tătarilor din lume”, dar, în contrapondere (să nu rămână prea înclinată… noţiunea-toponimul
spre voită particularizare) i se mai spune şi „capitala
federalismului rusesc”. Pe scurt, e mult de descâlcit, de
limpezit în suprapuneri, tangenţe, discordanţe şi relativităţi noţionale, naţionale şi federale.
Oraşul beneficiază de multă apă – trei lacuri cu acelaşi
nume, Kaban – de sus, de centru şi de jos, râul Kazanka,
un canal ce străbate Kazanul ca o arteră veneţiană bine
amenajată; apoi Volga şi, pe la periferii, alte trei lacuri;
pe străzi, în parcuri, susură fântâni arteziene, mai mari
sau mai mici, încât toate astea par a pune altfel în mişcare aerul, în întreg mediul urban adiind o briză plăcută care, în devălmăşie cu lumina generoasă a soarelui,
simţi că îţi pigmentează pielea mai intens ca de obicei.
Revin la hotel pentru micul dejun şi mă uimesc de ce
oare strada Universităţii o fi fost proaspăt îngrădită cu un
gard din fier. Tot din considerentul de a asigura securita-

66

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

tea la Universiadă? Sau, pur şi simplu, că Rusia are mult
fier şi trebuie să facă ceva cu el? La un colţ de stradă,
revolta pietonilor a lăsat deja semne: cineva a zdruncinat serios îngrăditura, scoţându-i suportul din asfalt.
La hotel, abia intrată în tură, angajata de la recepţie
inventariază minuţios tot ce are în jur, apoi sticlele din
bar, destinate eventualilor cumpărători.
Rigiditate, ceva aer cazon şi la cafe-bar. „Nu vă aşezaţi acolo, ci la masa cutare!” Mi se aduce micul dejun.
Întreb: „În Rusia e criză de pâine?”. Chelneriţa: „Da’ de
unde?!”, privindu-mă nedumerit-suspect. Îi arăt spre
unica felioară de pâine pe care mi-a adus-o pe farfurioară, apoi spre omletă, spre brânza topită, spre micul
paralelipiped de unt şi spre paharul de iaurt. O singură
felioară de pâine pentru toate? Chelneriţa: „De unde
criză?... Rugaţi şi vi se va da”. „Vă rog”. Mi se mai aduc
două felioare.
Azi e ziua de sosire a celorlalţi participanţi, astfel că
sunt liber dispunător de sine până la ora 13,30, când vom
pleca spre agenţia „Tatar Inform”, unde, în direct-internet,
vom ţine o conferinţă de presă.
In abstracto, fac calcule, cronometrez: până la conferinţă mai am cel puţin patru ore pline, astfel că o iau
prin oraş, urcând strada Universităţii, pentru a mi se
deschide primele privelişti pe care le… recunosc după…
43 de ani. Sigur, îmi amintesc de Universitatea de Stat,
imensă, în faţa căreia, peste drum, într-un scuar, se află
monumentul tânărului Vladimir Ulianov, peste ani devenit Lenin, care a învăţat şi el aici. Mica piaţă în semicerc,
intrând în grădina publică, studenţii o numesc „tigaie”.
Tigaia cu Lenin pe ea.
Sunt pe strada principală, dreaptă, în depărtatul ei
capăt văzându-se poarta cu turn a Kremlinului, după zidurile căruia, spre cer, înălţându-se alb-albastre-peruzea
cele patru turnuri subţiri cu semiluna în vârf ale unei
moschei. În 1970, ea nu exista. Dintr-un alt unghi, această
compoziţie o cunosc de la televizor, văzută nu o singură dată, când urmăream meciurile echipei „Rubin”
din Kazan, când juca la Europene, iar de la o vreme –
de când am devenit fanul echipelor ruseşti antrenate de
Dan Petrescu şi Dorinel Munteanu, secundaţi de chişinăuienii Emil Caras şi Andrei Martin. De pe stadionul
din Kazan camerele de filmat prindeau deseori panorama Kremlinului şi a turnurilor de moschei. Pe acest
stadion modern se vor desfăşura şi unele din meciurile
Campionatului Mondial la Fotbal, astfel că, beneficiind
de amenajări, de renovări serioase în anul acesta, pentru
a arăta bine la Universiada Mondială, Kazanul va profita de alte fonduri băneşti pentru alte renovări, îmbunătăţiri, în pregătirile sale pentru respectivul campionat. Îmi zic să fac o primă vizită în Kremlin, în unele din
multiplele sale componente muzeal-arhitecturale, pentru ca, după ce se încheie universiada noastră literară şi
voi mai rămâne alte trei zile la Kazan, să revin acolo pe
îndelete, în special în sălile Filialei „Ermitajului” petersburghez, în Galeria Naţională de Arte, la expoziţia dedicată unuia dintre cei mai mari dansatori ai secolului XX,
Rudolf Nuriev.
Aşadar, Kremlinul. Ţine de Patrimoniul UNESCO.
Chiar sub arcada turnului de la intrare, numit al Mântuitorului, se deschid din plin filele de istorie a Kaza-
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nului, asupra unora dintre care îngădui cu privirea, pe
altele pur şi simplu le fotografiez, pentru o cercetare la
momente potrivite, inclusiv a celor de trecere a unor
date în jurnal.
Se presupune că oraşul ar fi fost fondat de către bulgarii de pe Volga în Evul Mediu timpuriu sau de către
tătarii Hoardei de Aur, la mijlocul secolului 15. Chiar
dacă datele cronologice sunt nesigure, în 2005 a fost
marcată o mie de ani de la întemeierea Kazanului. E un
important port fluvial pe partea stângă a cursului Volgăi, unde se varsă râul Kazanka. Această situare strategică a făcut din Kazan un punct important dintre Occident şi Orient. E de amintit că, până acum două-trei
secole, nu Munţii Ural, ci Volga era considerată, simbolic, hotarul ce delimita Europa de Asia. Chiar dacă mai
multe etnii orientale erau situate şi pe malul drept al falnicului fluviu, inclusiv tătarii, ciuvaşii, calmucii, iar mai
spre sud – nohaii, cabardinii, cerchezii, multe etnii din
Caucazul de Nord.... Cu timpul, însă, mai întâi geografii
imperiului rus, probabil, apoi alţii, au găsit de cuviinţă
să împingă fruntariile europene cam cu 700 de kilometri
(în medie) mai spre răsărit, până la Munţii Ural (judec
după aero-distanţa dintre Kazan şi Ekaterinburg, acest
al doilea – oraş în Ural).
Pentru noi nu e complicat să ne dăm seama de unde
provine toponimicul Kazan: da, de la un ceaun mare,
de la un cazan. Îi dă culoare legenda care spune că, un
vestit vrăjitor, i-ar fi sfătuit pe bulgari să-şi construiască
marele lor oraş acolo, unde, fără nici zare de foc, va începe
să fiarbă apa dintr-un cazan. Simplu. Însă există şi alte
versiuni, trei dintre care sunt legate de kaen, ceea ce în
limba tătară înseamnă mesteacăn, sau kaz = gâscă, sau de
numele hanului Hasan. Alţii susţin că toponimul se trage
din arabul „azan”, ce înseamnă „chemare la rugăciune”.
Aici multe ţin de aproximaţie, inclusiv marcarea unui
mileniu de la intemperii oraşului. Argumentul de bază
nu e decât o simplă monedă cehă, bătută cam prin perioada 929-930, descoperită în timpul săpăturilor efectuate pe teritoriul Kremlinului, plus câteva artefacte – elemente de îmbrăcăminte ungurească, mărgele. Vă imaginaţi câţi ochi au cercetat, sub lupă, câte mâini au atins
aceste obiecte care, până la urmă, au fost luate drept cele
mai convingătoare întru mărturia care interesa, fondarea de oraş? Pentru studierea lor au fost invitaţi specialişti din 20 de oraşe din Federaţia Rusă şi din 22 de
ţări ale lumii! Însă nu lipsesc alţi mari istorici care consideră că afirmaţia cum că vârsta Kazanului ar porni,
îndărăt, de dincolo de secolul XIV nu-i decât o joacă de
copii sau un bluf al maturilor. (Aşa cum şi în istorie nu
există decât un pas de la serios/ sublim la… – ridicol? –
nu, hai să zicem, – la zâmbet, se spune că istoricul care
găsise moneda cehă nu o considerase decât o… plombă
oarecare, lăsând-o să stea uitată mai mult timp în depozit….) Spre sfârşitul secolului XIV, Kazanul îşi bate propria monedă, indicându-se şi locul acestei întâmplări:
„Bulgar al-Giadid”, adică Noul Bulgar. În 1438 cetatea
bulgară este cucerită de Hoarda de Aur, iar în 1552 – de
oştirea ţarului rus Ivan cel Groaznic, oraşul fiind în mare
parte distrus, iar tătarii mutaţi cu forţa pe malurile mlăştinoase ale lacului Kaban. În apele acestuia se presupune
că ar exista comori, chiar au fost găsite unele obiecte de
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aur, altele, după ce fuseseră acostate şi trase spre lumina
zilei, au scăpătat din prinsoare, reîntorcându-se în afundul nămolos, întunecos.
În trecerea mea, ba indolentă, ba uşor grăbită (timpul presează!), prin Muzeul Naţional de Istorie, dau de o
pagină dramatică despre acea cruntă bătălie, cu urmări
atât de dramatice pentru tătari. Fotografiez acele relatări, în ideea de a le transcrie aici la timp mai propice,
iar acum mă întorc la hotel de unde, după prânz, vom
pleca la conferinţa de presă.
Urcăm la etajul 13, unde se şi află Agenţia de Presă
„Tatar Inform”. Directorul ne face o prezentare a instituţiei: ar fi a doua ca mărime în Federaţia Rusă, plasând
zilnic în diverse circuite circa 250 de ştiri, o parte din ele
– în trei limbi – rusă, tătară (cu caracter latin, pentru a
le putea citi şi cei de origine turcică din afara FR; chiar
dacă tătarilor din Rusia li se refuză trecerea la alfabetul
latin), engleză. În zile obişnuite, accesările pe net sunt,
în medie, de 20 de mii. Interactivi cu cititorii.
În timp ce directorul ne informează, de la înălţimea la care suntem, prin geam, vedem ridicându-se
un fum negru, dens, nervos în vălătucirile sale spre cer.
O fi vreun incendiu? Presupunem. „În scurt timp, veţi
afla de la «Tatar Inform»”, face directorul. Eu indic spre
inscripţia de pe tăblia ce stă pe biroul superiorului: „Nu
avem nevoie de veşti proaste”. Directorul zâmbeşte cu
subînţeles. În fine, convenim că restricţia se referă mai
mult la aspectul tehnic, profesionist; la scris-pregătitul
în mod corespunzător a informaţiilor, deoarece veştile
proaste, ca atare, sunt, din păcate, multe şi de neevitat.
Apoi suntem conduşi spre sala unde va avea loc conferinţa de presă. Vreo zece corespondenţi, dar şi transmisiune internet în direct. Suntem chestionaţi cinci participanţi, printre care şi poetesa khirghiză Altînai Giumanazarova. După conferinţă, o întreb: „Altîn înseamnă aur?”.
Confirmă că aşa este, la care zic că în română numele ei
ar veni din Aurica. Ea se bucură: „Astfel îmi spunea şi
profesoara mea de limba rusă: Aurica!” Era cumva moldoveancă, româncă? Nu ştie. Şi eu presupun că o fi fost
progenitură din familia unor deportaţi de pe la noi. Iar
ieri, spuneam, în Republica Moldova a fost zi de doliu
pentru cei deportaţi, în primul val, în noaptea de 12 spre
13 iunie 1941…
La conferinţă remarc pasiunea cu care vorbeşte despre
tătari şi islam Farid Naghim(ov). Din câte cunosc, este
născut în regiunea Orenburg, cândva numită Orun-bari.
Fiind şi el tătar, regretă că nu cunoaşte într-o măsură
corespunzătoare limba părinţilor, a strămoşilor săi. Fiind
redactor-şef adjunct la revista „Drujba narodov”, Farid
îşi ţine linia de empatie naţională. Spune că i-a propus
ministrului culturii al Tatarstanului să se instituie un
premiu literar care să poarte numele lui Ravil Buharaev,
scriitor, filosof, combatant, la Moscova şi în lume, pentru
drepturile tătarilor. Fiind născut în 1951, a murit relativ tânăr, anul trecut. E de înţeles posibilitatea lui de a fi
combătut pentru drepturile poporului său, atât de ştirbite
de autorităţile Federaţiei Ruse: din anul 1990, Buharaev
a locuit la Londra, fiind angajat la postul de radio BBC.
Avea o tribună corespunzătoare inteligenţei şi curajului său. În ce priveşte premiul, ministrul a spus: „Pregătiţi demersul necesar?” Oricum, faţă de Ravil Buharaev,
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într-un fel considerat disident în timpuri de „democraţie” în Rusia, autorităţile mai rămân în gardă.
Apoi mergem la sediul Uniunii Scriitorilor din Tatarstan, unde va avea loc deschiderea oficială a Universiadei
Literare. Aici trăiesc surpriza de a fi salutat româneşte,
cu tradiţionalul „Buna ziua!”. După care, rostitorul, mai
dă câteva noţiuni de-ale noastre: „Cum merge lucrul?”,
„Mulţumesc”, „Poftim”… E Rais Tugmatulin, consilierul
preşedintelui US. Acum 30 de ani, verile, poposea la
Cahul. Era prieten cu un preşedinte de sovhoz, Tudose.
Acolo a şi deprins frânturi din limba română pe care, să
vezi, nu le-a uitat nici după trei decenii.
Sediul e fastuos, clădire de epocă, renovată recent de
guvern. Draperii cu verdele islamic.
Farid se referă din nou, pasional, la nedreptăţile care
li se fac tătarilor, la problemele confesionale: „Islamul e
cea mai curată religie. Cum pot adversarii lui să deformeze în aşa hal adevărul?”.
Printre participanţi sunt şi doi colegi cu care am mici
poveşti la trecut. E vorba de Oleg Hlebnikov, pe care
l-am întâlnit prima oară în Tadjikistan, la Duşanbe, în
1976, la Festivalul Unional al Tinerilor Poeţi. Oleg era
cel mai tânăr participant, pare-se încă student, din Ijevsk
(udmurtia), unde studia matematică. Peste ani, a ajuns
candidat în ştiinţe matematice, a predat la universitate,
s-a stabilit la Moscova unde, astăzi, este redactor-şef
adjunct la ziarul „Novoe vremea” (Timp nou). E în categorică opoziţie cu putinismul, cu politica oficială a autorităţilor ruseşti. Al doilea coleg este poetul Maksim Amelin. În noiembrie anul trecut, când Rusia a fost invitatul
de onoare la Târgul de Carte „Gaudeamus” de la Bucureşti, am încercat să-l găsesc, ştiind că el este şi editorul care valorifică şi creaţia avangardiştilor. Dar nu am
reuşit să ne vedem, Maksim având un program pe care
i-l alcătuiseră profesorii de la facultatea de slavistică a
universităţii bucureştene. Ambii poeţi, colegi, au un discurs absolut european, fără note de şovinism în subsidiar. Pe când unii vorbitori dintre scriitorii tătari mai
plătesc tribut cvasisovietic în atitudini, doleanţe, mulţumiri sau nemulţumiri. Nu se pot trece cu vederea viciile
mai generale: invidia, ranchiuna, nerostirea unor nume,
umflarea altora… Lucruri cunoscute, ce mai…
Cinăm la cafeneaua „Acearlak” („Pescăruşul”), local
retras, nu prea mare. Presupun că, dacă ar aparţine
unui particular, nu ar fi solvabil ca venit. Aflu însă că
e „cu pârghii” de stat, ceva ce ţinea şi, e de crezut, mai
ţine de aşa-numitele „locuri speciale” ale protipendadei
nomenklaturiste, mai vechi, mai noi.
Din discuţii reţin câteva idei. Zice Oleg Hlebnikov:
„Până şi ipocrizia e preferabilă cinismului. Ipocrizia mai
încearcă să respecte cât de cât, dacă nu nişte reguli, cel
puţin nişte limite. Pe când cinismul e otova, nelimitat,
nerespectând absolut nimic”. Tot el: „Noi trăim într-o
ţară prosperă şi democratică. Sigur, asta nu e decât o
iluzie, dar e mai bine decât nimic”.
Din nou pledoaria patetică pro-islam a lui Naghim:
„Ce orbi sunt cei care consideră islamul o religie a teroriştilor, când, de fapt, aceasta e o religie atât de tandră
şi benefică!”.
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Pornind de la o stilistică orientală, să zic, a discursului, îmi vine o zicere: „Şovinul, velicorusul Rogozin? Să
fie sănătos, pe cât de dragi îi suntem lui noi, românii”.
După o convorbire telefonică, Leonid Bahnov ne dă
o veste tragică: undeva în Italia, a fost lovită de o maşină
o colegă dragă multora dintre cei prezenţi aici, unii care
au cunoscut-o ani de zile: Tatiana Tihonova. Zice Leonid: „Este incredibil cum n-ar fi putut un oarecine să nu
o observe, ea fiind o femeie înaltă, bine legată”. Cine a
fost doamna? Managerul celebrului deja site electronic
„Журнальный зал” („Salonul revistelor”), care întruneşte cele mai bune 15-20 de publicaţii literare din Rusia
şi de peste hotarele ei. Chiar de nu am cunoscut-o personal, îi sunt şi eu recunoscător, în vasta ei web-ctitorie
aflându-se mai multe pagini cu texte de ale mele, traduse în ruseşte sau scrise direct în această limbă (lucru
ce mi se întâmplă, de altfel, destul de rar).
Misionari (ai unei oarecari religii) şi pe aici. Chiar în
centru, pe arterele principale ale oraşului. Iată-i pe trei
din ei: doi tineri, un el şi o ea, împreună cu o doamnă
ce dă uşor peste şaizeci de ani. Tinerii, pe rând, opresc
pe unul, pe altul, pe una, pe alta, pe alţii, întrebându-i
dacă ei se interesează de buna stare a sufletului uman în
relaţie cu cele sfinte. Însă mai că nu găsesc răbdarea şi
înţelegerea celor cărora li se adresează. Potenţialii ascultători se cam feresc, se întorc şi pleacă. Asta o face pe
doamna care-i însoţeşte pe tineri să intervină cu sfaturi:
„Tu spui asta… te prezinţi astfel… Răspunzi cu îngăduinţă… Mai insistă, nu ceda…”
Scene cunoscute mie din Chişinău, pe strada Sadoveanu sau pe aleea principală a bulevardului Mircea cel
Bătrân, preferate de grupusculele misionarilor.
Aici, la Kazan, am intrat în câteva locaşuri ortodoxe.
De la Catedrala Sfinţii Pavel şi Petru – impunătoare, cu
două biserici, jos şi sus – am luat şi agheasmă. Cu toate
că, de cum vezi două butoaie mari de inox (aproape…
cisterne), din care prin robinete solide lumea îşi ia apa
sfântă, te prinde o spuză de confuzie, o umbră de nedumerire…
O doamnă-ghid spune că această catedrală a fost
construită după tipicuri ruseşti. Însă eu reţin că ornamentele din exterior, cu multă viţă de vie şi mulţi, mulţi
ciorchini cernelii, amintesc totuşi de o stilistică orientală. Şi mi se arată foarte plastică o astfel de formulă
iconografică, ce duce cu gândul la parabola biblică cu
Hristos şi viţa de vie, pe care am văzut-o în mai multe
icoane româneşti, una dintre ele, pe sticlă, din Transilvania, având-o şi în casa noastră. Laptopul mă ajută să
găsesc locul din Biblie unde Hristos spune: „Eu sunt viţa
adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul”. (Am impresia că,
în altă traducere, citisem: „…şi Tatăl Meu e vierul”.) „Eu
sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţa. Cel ce rămâne în Mine
şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu
puteţi face nimic” (Ioan,15/ I, 5).
În catedrala cu viţă şi ciorchini mai e ceva care mi-a
atras în mod deosebit atenţia: o frescă foarte expresivă,
amplă, cu trei chipuri cereşti pe ea, cu cărţile în mână şi
intitulată – mai rar întâlnit – „Îngerii cititori”. Poate că în
ceruri deja se citeşte mult mai mult decât pe Pământ…
(Va urma)
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Cassian Maria Spiridon e şi nu e un poet al generaţiei optzeciste. Biologic – da, liric-ba! Chiar dacă se vrea a face
parte din acest grup, poezia nu-l lasă. Lirica sa se învârte
în alte cercuri, este circumscrisă altui vizionarism liric şi
estetic, chiar şi instrumentul de exprimare e diferit de cel
al poeţilor marcanţi din această generaţie. Dacă ar fi să-i
definesc poezia printr-o simplă expresie, aş spune fără
nici un fel de ezitare: lirism metafizic. Da, poezia lui Cassian Maria Spiridon este frisonată până în măduvă de un
suflu ciudat, ce nu pare a avea suport în realitate, chiar
dacă de multe ori restricţionează cadrul de „joc metaforic“,
limitându-l la lucruri şi aspecte afective familiare şi familiale. Cu toate astea, imaginarul lui poetic nu dă semne să
absoarbă ceva din lumea concretă, totul e învăluit de tristeţi, nostalgii, dureri nedefinite, provocate de niciunde.
Nu ştiu dacă m-aş înşela când aş
spune că poetul nostru e „ descendent“ direct, pe linie lirică, al
lui George Bacovia. În ciuda anumitor remarci, care ţin mai mult
de limbajul poetic, la Cassian
Maria Spiridon nu poate fi vorba
de o gestică exprimativă simbolistă, poemele sale sunt transpuse
pe un portativ nou, într-o cheie
postmodernă, dar şi cu tonuri
moderne, caracteristice generaţiei şaptezeci, cu adieri din neoromantismul lui Mihai Ursachi.
Se tot spune că poeţii îşi scriu
opera până la şaizeci de ani şi că
după această vârstă nu fac decât să
intre în manierism sau să le funcţioneze mai abitir autocenzura
cu efecte dramatice asupra poe-
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ziei, schilodind-o pur şi simplu. În cazul lui Cassian Maria
Spiridon nu poate fi vorba de aşa ceva. Ultimul său volum
de poeme, poeme în balans, apărut anul acesta la editura
bistriţeană „ Charmides“, este un fel de summum a tot ce
a scris poetul până acum. Nu numai că-şi lărgeşte cadrul
ideatic, dar vine şi cu o împrospătare a discursului liric,
un limbaj mai relaxat, mai solemn, dar la fel de simplu, un
imaginar mai bogat, sentimentele antrenate în substanţa
textului sunt mai vizibile. Chiar şi abstractizările „comise“
nu mai sunt atât de greu descifrabile, pe alocuri lasă chei
de decodare. Obsesiile lui Cassian Maria Spiridon ţin de
latura dură a existenţei, şi nu de „mărunţişurile“ vieţii, emoţiile şi sentimentele de moment nu fac decât să acompanieze marile întrebări care frământă subconştientul nostru. Nu ştiu în ce măsură poezia poate găsi răspunsuri,
dar, cel puţin ridică vălul inefabilului de pe gestica noastră de zi
cu zi. Poetul are o culoare preferată, e negru, cea care pare a face
lumină înlăuntrul fiinţei, pentru
desluşirea temerilor ce ne frisonează viaţa prin trezirea amintirilor. Plaja de cotrobăire e intelectul, cu întreg arsenalul de ficţiuni probate mitologic: „să trezim
amintirea, să-i zguduim încremenita schelărie / să ne regăsim
rostogoliţi pe cărările tenebroase
/ în gropile timpului / fiecare cu
mâna pe umărul celuilalt / parte
din lungul şir al nevăzătorilor/
într-o patrie încinsă / cu lungi şi
late curele de ape / unde stăpână e
Eris / zeiţa frigidă / fiica umbroasei Leta / crescută sub ochii DisHYPERION
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cordiei / soră a lui Ares / Frica şi Groaza / Deimos şi Fobos/
îi sunt însoţitoarele / prin văile sângelui / până în fundul
genunii / se aud gemetele /zăngănitul de lăncii/ scrâşnirea
dinţilor / vedem pe aruncătoarea mărului /rupt din grădina Hesperidelor /pe semănătoare a discordiei /pe Eris /
umbra ei creşte/ ne-ntunecă“.
În volumul de faţă, Cassian Maria Spiridon trage o privire spre trecut şi apoi o ia singuratic în timp, urcând fiecare
treaptă a creaţiei până atinge prezentul. De aici încearcă
să exploreze viitorul pentru alimentarea poemelor ce vor
urma. Nu pare a se împotmoli, crezul sub care pleacă în
lupta cu poezia pare a-i fi rămas la fel de treaz în inimă
ca-n martie 1972, pe când era foarte tânăr şi abia debutase
în presa literară:“daţi-mi un cer / sau daţi-mi un suflet / să
vedeţi cum se întoarce în fluier / daţi-mi mai multe / mai
grele / sau necuprinse de daruri şi cazne / să vedeţi cât de
iute dispar / cum mă cuprind doar pe mine / în Oceanul
de lacrimi / sunt adunate dorinţele toate / cuvintele mici /
şi vorbele mari / după ce ai străbătut nemărginirea / prin
pajiştile muribunde ale somnului / în faţă larg se deschide
/ tot nemărginirea“. În cazul lui Cassian Maria Spiridon,
foarte multe nervuri filozofice străbat poemele, acestea irigă
din abundenţă masa lirică generând un suflu metafizic şi
dând în acelaşi timp şi multă consistenţă ideatică. Aici l-aş
învecina cu Ion Stratan, un optzecist atipic, născut poet,
fără urme de artificialitate în tot ce a scris. Nu ştiu dacă
la baza selecţiei făcute pentru această antologie a existat
intenţia de-a merge pe o temă anume, dar se pare că volumul, de la primul la ultimul poem, e „bolnav“ de suferinţă.
Cuvintele, metaforele se rotesc în jurul acestui sentiment,
acestei stări, pare a fi singurul impuls care combustionează
masa lirică. Poetul are capacitatea de-a esenţializa, de-a
reduce totul la nucleu, recompunând lumi în spaţii reduse
debordând de viaţă şi întrebări. Eludarea prisosului de pe
harta unui destin, numai prin cuvinte cheie se poate realiza. Poetul e conştient de acest lucru şi procedează întocmai, se rezumă la un limbaj limpede şi exact prin care să
cuprindă în extensia sa lirică tot ceea ce are de transmis
cititorilor. Pentru poet sufletul e singura „entitate afectivă“
ce merită toată atenţia, prin venele lui curge viaţa, în tâmpla lui dureros – ciocanul Timpului, sub cerul lui zboară
îngerii şi iluziile. De asemenea, credinţa este impulsul testamentar al divinităţii care susţine arderea gândirii, e „opaiţul iluminării şi scara urcării“. Îndemnul de-a urca pe spinarea cerului şi-a contempla viaţa e mai mult decât o revelaţie: „ urcaţi pe spinarea cerului / privind dansul norilor
/ şi rostogolirea stelelor / pe întinsul fără capăt / al bolţii /
la ora când apa celebrează / numără banii mărunţi ai fericirii / mai sus de noi e seninul inimii / şi smochinii / stră-

jerii culoarelor / cu lumina minţii cauţi adăpost / iluziei /
şi celor ascunse zeilor / multipli / ca floarea de caprifoi/
Maică a Darurilor / înţelegătoare / îngădui rătăcirea / cu
un zâmbet întristat / de Giocondă.“
Ce simbolizează balansul în gândirea poetică a lui Cassian Maria Spiridon? Putem arunca în eter zeci de ipoteze,
poate că toate ar acoperi câte un mic spaţiu din arealul său
poetic, important este să-i simţim nervurile care-i dau ghes
imaginarului. Nu oglindirea unui adevăr oarecum relativ ar trebui să ne preocupe, ci suportul liric al …balansului. Dacă ar fi să trasez curba balansului liric, aceasta s-ar
întinde între cer şi labirintul lăuntric, cu întreg evantaiul
de impulsuri astrale şi apocaliptice, fără prea mult ecou în
viaţa terestră, dar cu rezonanţe adânci în sufletul celui care
încearcă să-i decoperteze poezia. Miezul e fierbinte. Pentru unii balansul este expresia unei monotonii fără sfârşit,
pentru alţii poate însemna relativitatea vieţii circumscrisă
unui cod irefutabil, totul ţine de poziţia pe care o adoptă
privitorul faţă de filozofia lumii încorporate în crâmpeiul
de viaţă lumească. Cassian Maria Spiridon este şi un foarte
bun eseist, nu sunt greu de depistat în materia lui lirică
pornirile filozofice, dar nu sub formă epatantă, ci mai mult
aluziv. Poetul e într-o permanentă luptă cu întrebările, cu
iluziile, secvenţele mitologice sau cele istorice îmbogăţesc
plaja imaginarului, fibrilând materia lirică: „cobori în arenă
să-ţi întâlneşti / între coarnele fiorosului taur Neîndurătoarea pe stratopontine / pe scaune bănci numeroase / suprapuse până sus / unde se împreună cu cerul / stau spectatorii ei / care au văzut atâţia tauri târâţi prin nisip pe tărgi /
toreadorii înroşindu-le pânza / marcându-şi calea cu sânge
sunt liniştiţi / conversează beau / înghit floricele aşteaptă
trâmbiţa care deschide porţile / să intre viţelul cel gras ei
sunt atâta de sus că văd stelele / în plină lumină / de foarte
aproape / porţile sunt deschise / arena pregătită / toreadorul încremenit / cu capa şi spada / e gata spectatorii abia de
mai respiră / trâmbiţele sună înalt dar taurul / taurul unde
e taurul / cu coarnele pregătite / cu muşchii puternici / cu
nările umede – pentru el a venit întreaga mulţime – / stau
singur / cu picioarele înfipte în nisipul fierbinte / dar taurul (cel care a răpit cândva Europa) / a trecut Gibraltarul
/ strâmtorile marea“
Antologia de faţă rezumă profilul liric al poetului Cassian Maria Spiridon. Poetul iubeşte disperarea, dar şi Disperarea îl iubeşte pe el, simte sufletul lui Faust în ceafă, dar,
în acelaşi timp, simte adieri septentrionale peste întreaga
lui alcătuire, cu lopata inimii sapă un drum către Beatrice
în tranşeele clepsidrei pentru a da de sine, abia apoi îşi
poate pune problema descifrării propriului destin poetic.

George Vulturescu e deţinătorul unei filozofii personale
despre poezie, a refuzat să se alinieze vreunui „pluton“
la modă doar pentru a da bine în faţa confraţilor. N-a
vrut decât să urce singur povârnişurile lirice, să atingă în
singurătate piscul zbuciumului liric, cu sufletul înfipt în
piatră şi cu raniţa de imagini zdrelite şi cuvinte la purtător. El şi-a caligrafiat cu acribie harta destinală, negura
sorţii a fost piatra pe care şi-a scrijelit sentimentele şi
trăirile. Isprăvile lui poetice sunt de-o limpezime aparte,
exprimă doar sinceritate şi durere, în lirica lui George
Vulturescu nu există nici un semn de artificialitate. Nu

epatează livresc şi nici nu trage cu ochiul în ograda
altuia. Propriile lui drame sunt confiscate de verbul poetic, redimensionate temporal şi aşezate cu măiestrie pe
portativul metaforelor. Acest exerciţiu este materializat
întru totul în superbul volum Negură şi caligrafie, apărut de curând la Editura „EIKON“ din Cluj Napoca. Poemele lui George Vulturescu sunt una cu propriul lui destin, imaginile migrează din lumea sorţii în peisajul liric
fără a tulbura duhuri. Bufonii lui George Vulturescu nu
sunt cu adevărat bufoni, nu sunt aduşi de la circ pentru a exhibiţiona în faţa spectatorului-cititor, ci dau un
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spectacol grandios pe scena propriului
imaginar, personajele vin din istorie, de
pe toate palierele temporale, caligrafiază scene memorabile şi, după o scurtă
reverenţă, dispar în negură. Poemul
de început este chintesenţa întregului volum, acesta este şi motivul pentru care îl voi reda în întregime: „Cum
mă aplec peste hârtia de scris / smintiţii de bufoni se-nfăţişează iar:/ unul e
Row, orbul, cel care-mi îngână / cuvintele înainte de a le rosti; /celui cu tichie
îi spun Cap Roşu şi o belea / care se
supără din orice, se urcă pe un stâlp / şi
cântăreşte;/ mai e Gleb, cel care poate
scoate o tavă / din orice buzunar cu
un rând de pahare / gata umplute cu
scotch. Admit / numărul acesta./ „ O
conte, îmi strigă în cor, ai un ochi orb
şi unul teafăr; / cu care vei binevoi să
ne priveşti astăzi?…“ / Devii ceea ce priveşti, am învăţat de la Plotin. /Sătul de poemele în care cuvântul / e
doar un biet fier de călcat în suburbiile Europei / poftesc
să-mi pun cizmele! /Bufonii îmi aduc cizmele chezarocrăieşti / cu pinteni din dulapurile Castelului Karolyi./
„ Să vă trimitem poemul scris azi-noapte Academiei?
E cald ca o piftie…“/ N-am scris nimic, mă gândesc. În
mintea / mea, lucie-pustie, doar scânduri geluite proaspăt, / putem divaga- luneca în voie: / pe Row îl trimit să
privească de pe balcon luna (ea e admisă între temele
doctoratelor şi prelegerilor din universităţi); Cap Roşu
îmi aduce o veste de la Apollinaire: podurile din Paris
behăie şi azi; / pe Gled îl trimit la Viena, la uşa aceea de
pe Charlottenstrasse, să afle dacă se mai mişcă gângania./ Cap Roşu mă completază:/ Luna cloceşte literele
de pe frontoanele turnurilor / Mitteleuropei. E o artă să
faci din ele şerpi: /picturile sunt admise pe coridoarele
primăriilor, / în foaierul parlamentelor se prezintă cărţi,
/ pe pachetele de la MALL sunt imprimate versuri…“
Row: „ Nu e caligrafie scrisul sub lună: sunt urme de
unghii ale celor care vor să se ascundă / sub coaja pietrelor…“/ Pe dalele lor pocnesc în oraşe cizme cu pinteni / cizme care păzesc pietrele / pe podurile Europei /
podurile Europei behăie de cizme / Cap Roşu: „ o mie de
ochi stau aţintiţi asupra ta: arta de-a purta cizme mitteleuropei /-ca pe un penel pe pânza tabloului -/ depăşeşte umilinţa caligrafiei…“ Beau din paharul cu scotch
/ lăsat pe masă de Gleb; / beau din versul lui Paul Celan
„ duc golul la gură cu plinul“ / şi beau din vadra ochiului
meu orb / care scoate din adâncuri ochi de nămoluri /
nu pentru a privi cu ei /ci pentru a fi priviţi / Îi văd cum
pe bufoni smintindu-se de râs: / „ Dacă mori, o, conte, /
care ai un ochi orb şi unul teafăr, vei deveni în întregime
un ochi orb?“. Tabloul e monumental, poetul se joacă
cu-o subtilitate de maestru cu imagini paradoxale, completând din ficţiuni o lume reală care exprimă simultan
două lumi, cea receptată prin ochiul teafăr, cât şi cea
resorbită în sine şi vizualizată doar prin ochiul orb. De
ce era nevoie de bufoni? Simplu. Din spaimă, extrem de
bine ascunsă în subtextul metaforei.
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George Vulturescu e „confiscat“ de
Nord, indiferent despre ce nord e vorba:
fie că-i vorba despre cel cardinal, fie de
nordul existenţial, cel cu puternic ecou
în străfundurile fiinţei. Simbol al nordului pare a fi piatra. Pe o piatră se poate
caligrafia sufletul şi chipul unui spirit,
de asemenea, poate reprezenta limita
unei lumi, cum ar fi piatra de hotar, dar,
tot piatra poate fi privită ca o piedică
în faţa destinului. Piatra emană răceală
precum moartea, piatra nu ia decât chipul morţii, asta spun busturile Clasicilor, ale marilor personalităţi ale lumii:
„moartea e acolo / dar n-o văd decât statuile cioplite / moartea trece printre ele
/ precum alunecă stâncile pe povârnişurile munţilor/ piatră pe piatră“. După
spusele poetului, tot piatra constituie
suportul dumnezeirii sau, altfel spus,
piatra e trambulina divinităţii. Poetul găseşte următoarea sintagmă: „Dumnezeu vine pe piatra din aer aruncată
într-un felinar“. Şi, pentru ca tabloul să fie mai elocvent,
mai limpede, mai autentic, poetul extrage secvenţe din
antichitate, de la Vergiliu „citire“ sau din ţinuturile Babilonului, încorporându-le cu atenţie în materialul stilistic
postmodernist. Imaginarul poetic nu are decât de câştigat, lumea recompusă răspândeşte mai multe ecouri,
cu rezonanţe în timp şi-n contemporaneitate, toate circumscrise aceleiaşi teme. De multe ori, sub pana poetului
simţi scârţâind, ca sub lama unui cuţit, şi unele cuvinte
contondente, rupte din cotidian cu înţelesul lor primar.
Paradoxal, odată încorporate în masa lirică, acestea participă din plin la fluiditatea textului şi la nuanţarea imaginarului. E un joc greu de stăpânit, puţini poeţi se încumetă să se folosească de asemenea scenarii.
Poetul are în „dotare“ şi câteva obsesii viscerale, care-i
frământă verbul liric în orice moment. Tema Ochiului e mereu prezentă: Ochiul care refuză destinal să se
hrănească cu imagini exterioare, cu decoruri ieftine, el
jucând rolul unui receptor intim ce asimilează doar spectacolul lăuntric al vieţii, cel purtător de imagini mereu
vii, cel nefardat de realitatea mereu schimbătoare şi uneori perversă. Un alt element ce intră în patrimoniul liric
al lui George Vulturescu este cuţitul, nu-i vorba de cuţitul violenţei, ci, mai degrabă îl putem repera ca simbol al
prevenţiei, ca armă de apărare împotriva „hoardelor de
imagini şi zgomote ce-ţi asediază în permanenţă mintea“. Cele patru fracţiuni ale volumului intonează aceeaşi partitură poetică, sunt fibrilate de aceleaşi obsesii,
numai că fiecare are propria ei personalitate. Ca o confirmare a aserţiunii de mai sus vă propun poemul Precum în cer aşa şi pre pământ: „ Mi-e bine, Îngere, pe pietrele astea / din Nord. /Dumnezeu m-a făcut să cred că
dându-mi doar pietre / mi-a dat tot ce avea el mai bun./
Toate pământurile din vale erau împărţite: / nu le-am
scuipat pe cele mănoase./ El îţi porunceşte să aşezi piatră lângă piatră / şi vei avea puterea absidei – mi-a zis
Îngerul / şi a plecat./ Am venit pe străzile oamenilor din
vale / şi le-am spus: / Eu vă pot da puterea absidei pentru poduri/ şi coloane…/ Absida nu e puterea pietrelor,
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au zis ei, /ci a mâinilor care aşează piatra peste piatră /
M-au izgonit din cetate, scrie asta, Îngere. /N-am scuipat pe porţile ei, ci a mâinilor care aşază piatră peste piatră…/ M-au izgonit din cetate pe porţile ei / deşi Dumnezeu m-a făcut să cred că absida /era tot ce avea el mai
bun…/ Îngerul mi-a grăit din nou: / Tăcerea este puterea rocilor / de-a păstra puterea în cremene./ Învaţă să
sapi litere în piatră: până când litera rămâne încrustată în piatră / este în puterea pietrei / când o rosteşti
devine puterea a ta asupra pietrei…/ Am venit din nou
pe străzile celor din vale / şi le-am strigat: / Eu pot să
vă învăţ / să vă încrustaţi în piatră numele regilor / şi
numele voastre / ca să fie în puterea voastră cetăţile şi
pietrele…* Din piatră nu curge apă ca să-ţi poţi astâmpăra / setea, au grăit ei./ Literele tale nu dau în spic precum grâul: / cum îţi vei putea coace din ele pâine de zi
cu zi? / m-au întrebat./ Îngerul nu mai vine. / Scuip în

palme şi râd: / pietrele Nordului nu sunt reale / până nu
încrustez litera în coaja lor /Sub daltă ţâşnesc vipii de
foc: / piatra eliberează din ea puterea literei / îi recunosc
semnul şi-i rotesc numele deasupra ei / precum în cer
aşa şi prea pământ / numele literelor este cel mai bun
lucru / pe care-l avea Domnul / când m-a lăsat pe pietre sterpe din Nord“.
George Vulturescu cultivă o poezie stranie. Şochează
în primul rând prin răceala subiectelor antrenate în discursul poetic. Dar nu numai atât, decorurile pe care sunt
proiectate imaginile par încleştate în cuvinte dure, peisajele cotidiene surprinse sunt numai în culori reci; femeile
au coapsele de piatră, croncănitul corbilor e sinistru, ca
şi cum s-ar rostogoli piatră pe piatră. Poetul sătmărean
e unic în ograda optzeciştilor, îşi apără Nordul, ţinutul
său poetic, cu multă înverşunare.

O CARTE ÎN DISCUŢIE (DE LUCIAN ALECSA ŞI LEONARD ROTARU)

GLOD, EPICENTRUL TERORII
COMUNISTE

A

Adrian Alui Gheorghe este o voce unică în peisajul literar contemporan. Sunt foarte mulţi literaţi care pleacă la
drum ca poeţi iar, după ce-şi marchează spaţiul liric, se
orientează spre proză. Cei mai mulţi nu se pot separa,
combină cele două entităţi literare, rezultatul lăsând de
dorit, iese un terci literar fără niciun fel de structură.
La scriitorul nemţean nu poate fi vorba de aşa ceva, el
lucrează cu instrumente diferite, pe paliere exprimative
specifice fiecărui gen în parte. La scurt timp după miniromanul Urma, apărut anul trecut, Adrian Alui Gheorghe vine în faţa cititorilor cu un alt roman, Laika, sub
semnul tragic al deriziunii unei epoci nu demult apuse,
dar cu puseuri în realitatea de astăzi. În proza de faţă
se poate spune că tabloul general bate cu cel din Urma,
numai că-i mai amplu, în culori la fel de vii şi sumbre, dar marcat de o altă încărcătură narativă şi emoţională. E adevărat, pe alocuri atmosfera dintr-un ospiciu predecembrist
e la fel cu cea din închisorile comuniste, e inervată de cam aceleaşi linii
dure de cinism şi sarcasm, numai că-n
romanul de faţă seva umorală gâlgâie
în substratul fiecărui capitol. La prima
citire, această „găselniţă“ pare a relaxa
scrierea, dar nu este deloc aşa, ci mai
degrabă accentuează tragismul existent. Romanul este legat de istoria bolşevizării ţării de după război şi până în
zilele noastre; de la secvenţele de gestică politică de budoar până la scenele
de-o cruzime animalică, totul se aglomerează sub umbrela unei lumi în care
supravieţuirea e sub semnul hazardului, personajele se hrănesc din mocirla
ideologică şi din zeama malefică ser-
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vită de confraţi, cu grade diverse de toxicitate, prudenţa
fiind singura moleculă de oxigen hrănitoare de speranţă.
Limbajul epic folosit este simplu, aproape monosilabic,
conectat la limbajul de lemn contextual, puseurile de
ironie nu fac decât să accentueze ridicolul şi, pe ici, pe
colo, să detensioneze atmosfera. Peripeţiile din ospiciu, intrigile dintre personaje, sunt controlate de sindromul fricii, compozitul narativ este frisonat de multe
secvenţe de groază care, de cele mai multe ori, frizează
absurdul, proiectând în mintea cititorului tabloul sinistru sub care s-a construit şi s-a trăit în România Socialistă. Personajele nu par marcate de ridicolul pe care-l
trăiesc, iau totul în serios, privesc totul ca pe un dat irefutabil. Nici atunci când soarta le mai zâmbeşte nu dau
semne c-ar dori să se descătuşeze, să părăsească infantilismul asumat. Adrian Alui Gheorghe e un fin portretist şi un atent psiholog, fiecare personaj are tuşe distincte, nici un crochiu
nu seamănă cu altul, nici cei internaţi
în ospiciu şi nici cei din rândul personalului spitalicesc, cu toate astea toţi
compun un corp comun, sunt victimele aceluiaşi sindrom şi răspund aceloraşi reflexe. Secvenţe groteşti, cinismul kafkian, voluptatea ticăloşiilor ce
au loc la faţa locului, adică în ospiciul din Glod, compun un tablou sinistru, demn de –un Hieronymus Bosch,
în care decadenţa umană este conjugată cu alienarea mintală într-un fantastic malefic. Cu toate astea, prozatorul ştie să estompeze cu multă abilitate
violenţa tabloului, asta datorită dozării echilibrate, de farmacist autentic, a
sevei umorale ce irigă dintr-un capăt în
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altul carnaţia romanului. Adrian Alui Gheorghe face din
ospiciul Glod un epicentru al terorii, cu toate tuşele specifice ciumei roşii, cu vieţi fracturate, cu gânduri bicisnice eliberate de minţi bolnave sau conectate la o ideologie sadică, cu închipuiri absurde ce paralizează logicul, dar şi cu tonuri de un absurd straniu. Romanul e
structurat pe capitole, pe module, fiecare având identitatea sa şi foarte multă vervă narativă. Citindu-le separat, simţi din plin liniile fundamentale ce compun întregul narativ, arhitectura şi viaţa romanului. Până când şi
numele locului unde este amplasat sanatoriul, Glod, trădează atmosfera din interiorul amplasamentului: „Spun
glod şi rană îmi iese din gură, în inimă e o plantaţie de
cuţite, Doamne, de ce pământul se învârte ca un titirez
şi nu îl mai ajung din urmă ca să văd casa mea cum iese
din orizont cu soarele drept steag…“. În ospiciu pare a
se trăi în afara timpului, după reguli precise, impuse
de-o ideologie violentă, caracterizată printr-un absurd
comic: „Vorbitul în şoaptă ţinea de comportamentul
locului. Ştiau că nu e locul să vorbească prea mult sau
prea tare, de asta după primele mormăituri se închideau în sine, aşteptând. Iar aşteptarea şi-o consumau
citind şi recitind textul ritmat de pe perete“. Se trăieşte
defazat, se trăieşte aproximativ, glodul e prezent peste
tot, se calcă pe vălătuci de noroi, pământul e mocirlos
şi alunecă de sub picioarele pacienţilor în orice clipă,
dar adevăratul depozit de mâzgă e în sufletele captivilor acestui spaţiu inuman. Indivizii ajunşi aici devin simple obiecte teleghidate din exterior, dar care, tot într-un
ritm robotic se supun şi regulamentului de ordine interioară a sanatoriului. Este de ajuns să amintim prevederile din sala de mese, „decretul interior“ este …aerisit de
aburii felurilor de mâncare. Situaţia e hazlie, dar în acelaşi timp sinistră: „Dacă vreţi să fiţi protejaţi, discuţii
neprincipiale cu personalul nu angajaţi. Dacă bunuri din
unitate furaţi, consideraţi-vă pe dată externaţi. Tacâmurile, vesela şi celelalte bunuri de la bucătărie, să le păstraţi în bune condiţii ca pe o datorie. Doctorul ne internează, statul român ne protejează. Conducerea avertizează că ochiul legii ne supraveghează“.
Între cele două paliere nu există mari diferenţe, pe
alocuri cele două lumi se suprapun până la contopire.
Singurul criteriu de selectare a pacienţilor ţine de dosarul de cadre. Dar şi de hachiţele superiorilor. Schimonosirea realităţii e principiul după care trebuie vindecaţi pacienţii, timpul e dispus pe falii politice, orice mişcare bruscă a gândurilor, fie ele şi tăcute, în altă direcţie decât cea a vântului ideologic poate provoca seisme
puternice în viaţa din ospiciu. Sau orice înrudire cu un
„proscris“ poate însemna începutul sfârşitului. E cazul
verişorului generalului Pacepa. E o poză extraordinară,
ce merită toată atenţia cititorului. Bancul e singura
metodă de detensionare a atmosferei. Doctorul Adamache e cel… delegat să le promoveze. Când se sare calul,
este sancţionat cu duritate pentru astfel de obrăznicii,
găsindu-i-se pete la dosar, fiind de îndată etichetat drept
nebun. Bancul exprimă cum nu se putea mai bine poza
acelor vremuri confuze, pătrunse până la ultima celulă
socială de absurdul situaţiei: „Cică erau doi fraţi, unul
comunist şi unul fost legionar şi amândoi s-au înscris
pentru un post, ceva, cu responsabilităţi. Şi hopa!, după
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concurs şi după studierea dosarelor, cine câştigă postul?
Ăla care a fost legionar. De ce? Comunistul nu a putut
ocupa postul pentru că avea un frate fost legionar, pe
când fostul legionar a putut ocupa postul pentru că avea
un frate comunist şi asta era suficientă garanţie a seriozităţii, nu-i aşa?“. Un asemenea cadru straniu nu putea
fi „populat“ decât de personaje cu nume caraghioase.
Adrian Alui Gheorghe le nimereşte din plin: Falău, Vasilău, Hîrdău, Bibibău, Ţepordei, Coriolan Bubă, Măcinoi, Moise Poponeţ, Piripliu, Barzoi, Păducel Găină,
Bîlbîială. Capitolul Laika reprezintă nucleul romanului, nu subiectul în sine, ci absurdul situaţiei, poza de
final este una de-un tragi-comic aparte. Secvenţa este
lăsată în coadă de peşte, căţeluşa este ţinută în agonie,
împărtăşind soarta bolnavilor din sanatoriu, departe
de firul naraţiunii, până în preajma evenimentelor din
decembrie 1989, când lucrurile iau o întorsătură neaşteptată. În acele clipe este lăsată să-şi dea duhul, precum comunismul, numai că la noi, şi astăzi, acest sistem
diabolic, uneori mai respiră, mai face şi victime. Scenariul acestui capitol este de-o duritate absurdă, greu
de închipuit, secvenţa când Elena Ceauşescu dă…bot
în bot cu Laika, e de-un comic aparte, tipic acelei perioade: „Apare secretara cu propaganda de la municipiu
cu prosopul pregătit ca să se şteargă Tovarăşa pe mâini,
după ce va fi hrănit căţeaua. Sandu Bilaşcu era emoţionat. Toată lumea este, de fapt, emoţionată. Cei de la
serviciul de pază îşi comunică unii altora, ca să explice
oprirea din traseu: -Pajura, zbor razant, piesa se joacă
cu casa închisă! Puteţi elibera nişte bilete roz? Sandu
Bilaşcu se opreşte în faţa Laikăi. Ia o bucată de carne în
mâini, o aruncă Laikăi şi îi strigă:- Ia şi mănâncă de la
bulgari!Laika, hap, hap! Toată lumea surâde. Tovarăşa
e mirată, dar surâde şi ea. –Ia şi mănâncă de la engleji!,
strigă Sandu Bilaşcu şi se simte în glas că e foarte emoţionat. Laika, hap, hap…! Sandu Bilaşcu se uită la secretarul cu propaganda, secretarul cu propaganda se uită
la directorul fermei, securistul cel mai apropiat se uită
la Sandu Bilaşcu şi nimeni nu pricepe cum de căţeaua
a înfulecat bucăţica de carne, deşi aceasta venea de la
englezi…! Era pentru prima oară, de când o dresase,
când făcea acest lucru. Şi mai şi stătea nesimţita cu ochii
ţintă la farfurie, aşteptând o altă bucăţică“
Nu este capitol din roman, fie că are încărcătură
politică sau că e vorba doar de manifestările schizoide
ale unor pacienţi, să nu fie inervat de flash-urile ironice, nuanţând peisajul sinistru, e ca un spectacol carnavalesc marcat de realităţi decupate dintr-un cotidian
ciudat, atins de sus până jos de schizoidism ideologic.
Din când în când scoate capul câte un bufon, preţ de
câteva minute, încercând să rupă firul durităţilor şi
să relaxeze atmosfera. Adrian Alui Gheorghe gestionează cu multă măestrie fiecare personaj în parte, nici
un chip nu se suprapune peste celălalt, chiar dacă cu
toţii populează o lume de nebuni. Laika e cel mai bun
roman despre comunism scris după căderea acestuia,
ficţiunea e absorbită de realitate, iar realitatea devine
credibilă doar prin antrenarea ficţiunii în discursul
narativ. Cele două planuri se contopesc devenind pânza
freatică a romanului ce alimentează imaginarul supus
decodificării prin cuvânt.
HYPERION
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Romanul „Laika“
de Adrian Alui Gheorghe

Naraţiunea ca discurs.
Personaje. Mărci stilistice

P

Paul Valery afirma în unul din textele sale că Malherbe,
poet şi gramatician, fondatorul poeziei clasice franceze
şi al limbii franceze moderne, asocia proza cu mersul,
iar poezia cu dansul. Menţinând aceeaşi notă analogică, se poate spune că scriitorii de astăzi exersează
destul de frecvent, atât mersul cât şi dansul, iar realizările artistice ţin, desigur, de vocaţia fiecăruia.
Poet prin excelenţă, Adrian Alui Gheorghe îşi
îndreaptă atenţia, din ce în ce mai mult, în ultima
vreme spre folosirea prozei ca modalitate de exprimare artistică. Un ochi atent şi exersat evidenţiază cu
uşurinţă că scrierea sa trece dincolo de mers şi dans,
luate separat. Este şi una, şi alta. Are un ce inconfundabil care îşi trage seva din rădăcina vocaţiei de scriitor total. N-ar fi nimic surprinzător dacă, într-un viitor nu prea îndepărtat, operei sale i-ar adăuga şi câteva
volume de teatru. În momentul de faţă avem de-a face
cu o proză captivantă, fermecătoare. E ca un pas de
balerină. Un cântec al mişcării şi mişcarea unui cântec, cu toate nuanţele sale.
Laika, al doilea roman ca apariţie, s-a bucurat, ca şi
primul (Urma) de o atenţie sporită din partea criticii
literare, dar şi a cititorilor iubitori de literatură, ambele
fiind apreciate cu adevărată măsură, cu onestitate. Dincolo de bucuria lecturii, de încântare, un cititor profesionist caută, cu siguranţă, şi virtuţile care fac apreciabilă opera. Şi poate constata, cu plăcută surprindere, că
romanul Laika beneficiază de multe. Fie că este vorba
de acest „culoar epic generos“ (A. G. Romila) care constă în sondarea într-un mod cu totul special a perioadei comunismului românesc, ori de autenticitatea,
indiscutabilă, care dă valoare unei scrieri, de tehnici
narative sau de calitatea modelării personajelor. Şi nu
în ultimul rând, registrul stilistic, cu totul remarcabil.
În ceea ce ne priveşte, o primă impresie care se detaşează este aceea că Laika este „un roman vorbit“. Ieşirea la rampă a dialogului este frecventă şi salutară. Sunt
pagini întregi care se apropie de ceea ce se poate numi
text dramatic, cu nuanţele de rigoare. Pentru cineva care
s-ar încumeta să realizeze un scenariu după romanul
Laika, munca nu i-ar fi deloc dificilă. Romanul oferă cu
generozitate material chiar şi pentru o posibilă ecranizare. Şi nu ne-ar mira ca aceasta să se producă cât de
curând. Un regizor de excepţie poate da la lumină o
capodoperă cinematografică. Însuşi autorul afirmă că
i-ar fi plăcut „ca această carte să fie, de fapt, un desen
animat. Cu mult umor. Cu mult umor tragic. Cu mult
umor duios. Dar şi cu mult umor sănătos, românesc“.
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Povestea în sine este alcătuită din mai multe felii de
viaţă ale unor personaje, multe ca număr, prezentate
însă independent. Ceea ce le apropie este locul desfăşurării întâmplărilor, sanatoriul de la Glod, numit când
spital de boli nervoase, când centru de recuperare ori
spital de nebuni sau aşezământ social, după vreme politică şi cerinţă socială. Glod este un toponim care are
cale deschisă să devină celebru în literatură ca şi mai
vechiul Hanu Ancuţei.
În romanul Laika cititorul află că normalul se confundă cu anormalul, că anormalul zburdă de multe ori
nestingherit pe stradă, iar normalul ajunge uneori să
fie restricţionat, ca fiind anormal. Şi mai mult de atât.
Până la urmă, cartea este o parabolă, cu semnificaţii
adânci. Momentele istorice de dinaintea Revoluţiei din
anul 1989 şi cele din timpul acesteia, petrecute la sanatoriul din Glod, seamănă în mare parte cu ceea ce s-a
întâmplat în întreaga ţară, în aceeaşi perioadă. Poveştile sunt verosimile. Sunt trăiri individuale sub anvelopa istoriei naţionale, care, cu tot umorul existent, cer
compasiune şi înţelegere. Autorul îşi îndrăgeşte personajele, cu toate calităţile şi defectele lor. Le urmăreşte
cu atenţie, în toate ipostazele în care apar, le ascultă
poveştile de viaţă, unele triste, altele surprinzătoare,
ridicole sau sublime, în calitatea sa de narator martor.
Şi asta se simte în text.
Titlul face trimitere directă la o anumită perioadă
istorică. Cei mai vechi de zile dintre noi îşi amintesc
de o căţeluşă cu numele de Laika care a fost trimisă în
cosmos de către sovietici, în deceniul al şaselea al secolului XX, pentru a testa posibilitatea acomodării vieţii
umane la condiţiile de viaţă extrapământeană. În romanul lui Adrian Alui Gheorghe, o căţeluşă se pripăşeşte
la stabilimentul de la Glod, iar doctoriţa Lucreţia Pobereznic îi pune numele Laika, la modă în acea vreme.
Pe zi ce trece, Laika câştigă simpatizanţi. Apar chiar
poveşti pe seama ei. Unii spun „că la bază era spion
sovietic“, alţii „erau în stare să jure că au observat-o pe
Laika privind ţintă spre răsărit şi făcând nişte semne
mai speciale din coadă“ (p. 27). Intrăm, aşadar în plin
absurd, chiar din al doilea capitol. Iar jocul continuă
copleşitor, Laika fiind considerată o căţeluşă „cu pregătire ideologică“ şi calităţi „paranormale“. Autorul
ne lasă intenţionat în această confuzie şi pare a spune
că o fi ceva din toate acestea, din moment ce Laika
nu are un comportament firesc în faţa cuplului prezidenţial, Elena – Nicolae Ceauşescu, ducând gândul
nostru la relaţiile diplomatice încordate dintre cei doi
lideri comunişti, Ceauşescu – Gorbaciov, în jurul anilor 1986 -1990. Mai mult, nici îngrijitorul câinelui nu
a înţeles misterul neascultării comenzilor însuşite, de
altfel cu strălucire, ca un câine dotat ce era, adus, din
acest motiv, la o demonstraţie de educaţie ideologică
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în faţa familiei prezidenţiale, cu ocazia unei vizite de
lucru prin partea locului.
Aplecându-ne şi asupra ideii că nu există mitologie care să nu asocieze câinele şi cu moartea, în felurite ipostaze, titlul romanului câştigă noi valenţe. Dacă
Adrian Alui Gheorghe şi-ar fi proiectat romanul cu un
titlu pentru fiecare capitol, cel de-al doilea ar fi avut,
am vrea să credem, numele Laika. Presupusa moarte
a căţeluşei din finalul capitolului sugerează dispariţia
unui sistem social. Însă Laika, scapă şi mai are viaţă
câţiva ani. Aşa cum un sistem social nu poate fi şters
într-o zi şi gata cu el. Rădăcinile comunismului, pare
să spună Adrian Alui Gheorghe, sunt încă vizibile în
fragilul capitalism de astăzi: „Un civil din mulţime face
un salt şi pune câinele la pământ. Se aude un pârâit de
oase, sigur îi fracturase gâtul“ (p. 38). Căţeaua este declarată moartă. Numai că atunci „Când au ajuns la sanatoriu şi a deschis portbagajul Daciei, doctorul Bâlbâială a încremenit. Laika era mai vie ca oricând“ (p. 40).
Romanul suportă, datorită valorii sale, variate şi
nuanţate interpretări. Scriitorul are capacitatea de a
crea viaţă autentică. Într-un banal sanatoriu, departe
de viaţa frământată a centrului de judeţ, Adrian Alui
Gheorghe evidenţiază caractere, sondează psihologii. Elementele de portret sunt adunate din cioburi
de existenţă din afara stabilimentului de la Glod, dar
şi din interiorul acestuia, punând în lumină caracterele personajelor. Ipostazele şi situaţiile existenţiale
în care sunt surprinse personajele conturează apartenenţa lor la o anumită categorie tipologică corespunzătoare unei anumite clase sociale. Sunt de menţionat
felul diferit de a practica profesia pe care şi-au ales-o
medicii sanatoriului, felul mai blând sau mai aspru de
comportament al unor activişti de partid, dar mai ales
mişcările între normal şi anormal ale celor aflaţi în tratament, real sau disimulat. Există, de asemenea, personaje care aparţin vieţii reale, cu nume reale aflate în
ipostaze cunoscute sau mai puţin cunoscute de trecătorii prin vremea epocii.
Dintre cei care s-au perindat prin spaţiul amintit, un loc aparte îl ocupă, dintr-un anume punct de
vedere, artiştii. Doi ne-au atras atenţia în mod deosebit. Mai întâi, talentatul creator popular Fotache lăutarul şi destinul său, frânt cu brutalitate. Fotache, în anul
1947, an de implementare puternică a comunismului
în România, după model rusesc, nu înţelege nimic din
tot ce întâmplă. Nici căţărările sau căderile de la puterea politică ale unora, nici lipsa de cuvânt a altora, nici
duplicitatea, nici promisiunile deşarte, iluzii pierdute
pentru cei creduli. Sosită la Glod, „Chiar ea, cea mai
temută persoană din România, în acea vreme“ (p. 81),
Ana Pauker, însoţită de nişte ruşi şi o româncă numită
„madmazel“, a rămas acolo timp de două săptămâni.
„Sau poate trei?“ (p. 82). Având de gând să petreacă,
Ana Pauker află de Fotache lăutarul, care este chemat
pentru a le cânta. Cunoscând şi ceva cântece ruseşti,
căci trăise până pe la zece ani la Cernăuţi, Fotache „pe
dată a mirosit cam ce trebuie să le spună celor care îl
chemaseră acum, lume simandicoasă cum nici nu visase
el vreodată că o să servească. De data asta s-a întrecut pe sine. Şi era atent la doamna Ana, ea era cea care
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comanda câte un cântec, ea făcea semn cu palma ca să
tacă. Şi el tăcea“ (p. 83). Fotache a cântat despre tovarăşul Stalin, apoi despre un soldat sovietic, care rănit pe
front este îngrijit de o familie de ţărani români. Însănătoşit, acesta este sfătuit să se ducă acasă la familia
lui, dar odată ieşit din curtea ţăranului, „o ia cu paşi
şovăielnici spre Vest, să îşi ajungă din urmă tovarăşii de
armă“, la care „doamna Ana a lăcrimat parcă puţin“ şi
l-a întrebat cine a compus cântecul, iar Fotache a spus
că el este autorul, iar doamna Ana l-a sărutat pe obraz.
Când Fotache trage o cântare cu Dej, „doamna Ana i-a
făcut semn să cânte altceva, că o enervează“ (p. 84).
Fotache înţelege el ceva despre relaţia dintre cei doi
conducători de partid, dar furat de ideea că poate câştiga notorietate şi bani, cum i s-a promis, o sută ruble
şi chiar mai multe, dacă compune un cântec despre
„Hannah Rabinsohn (Ana Pauker) şi Igor Petrov, promite că a doua zi aduce cântecul. Pentru ce a cântat în
acea seară nimeni nu i-a plătit însă, aşa cum el era obişnuit… Seara următoare, cu textul şi melodia în minte,
Fotache se prezintă la poarta sanatoriului, dar nu este
primit, motivându-i-se că Doamna şi Igor lucrează la
ceva important. Fotache pare derutat. El, om cu demnitate, s-a ţinut de cuvânt. Rămâne cu ideea că Doamna
şi Igor vor crede că nu a fost în stare să scrie cântecul… Era în joc, mai înainte de toate, orgoliul său de
artist. Banii erau pe planul al doilea… „Că nu de bani
e vorba, e vorba de onoare şi de cuvânt şi eu, Fotache,
am cuvânt…“ (p. 91). După ce a rămas şi fără instrument, făcut ţăndări de nişte gardieni, Fotache trăieşte
adevărata sa dramă. Devine închis în sine, de cântat nu
mai avea cu ce cânta, lumea îl ocoleşte, iar un vierme îl
macină pe dinăuntru… Autorul spune mai departe că
Sabin Drăgoi, culegând folclor prin zonă, dă de Fotache şi cântecul lui despre Ana şi Igor. Odată înregistrat,
cântecul este difuzat parţial şi la radio. Intrată în dizgraţie după anul 1953, Ana Pauker este închisă. Cântecul lui Fotache nu mai are valoare. Mai mult, plecând aiurea în căutarea posibilei închisori în care s-ar
fi aflat Doamna Ana, Fotache are necazuri şi cu alţii
nu numai cu sine însuşi. „La un an, doi şi-a revenit din
boala de nervi de după acele evenimente, dar rămăsese
cu o stare de muţenie pe care nu o mai avusese mai
înainte.“ (p. 95). După ce în anul 1960, într-un colţ de
ziar a apărut ştirea că tovarăşa Ana a murit, Fotache „a
făcut febră mare, a început să delireze, a refuzat mâncarea şi apa şi a murit“. Pierduse orice speranţă de reabilitare. Cântecul său a trecut mai târziu, sub numele
de Ana şi Ioan ca un cântec popular, „Şi nici un cuvînt
despre Fotache, închipuiţi-vă“. Încercând să se pună în
slujba celor mari, care sunt trecători în funcţii, artistul oricât talent ar avea, ajunge să fie marginalizat sau
uitat cu totul, ca şi cei pe care i-a cântat. Ca fir narativ, povestea lui Fotache lăutarul este una dintre cele
mai frumoase.
Un al doilea personaj artist nu are o poveste asemănătoare cu primul, strălucitoare în toate. Pictorul Ivan
Ciucă „făcuse onoare picturii româneşti în perioada
interbelică“ (p, 43). Ajuns din motive mai puţin limpezi
la Glod, unde terapia se făcea „prin activităţi compatibile cu preocupările şi cu pregătirea pacientului“, picHYPERION
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tează pe un perete al sălii de mese o imagine „extrem
de controversată“, „pentru că fiecare privitor vedea altceva“. Adevărat este că arta, pictura în cazul de faţă,
suportă interpretări în funcţie de anii de şcoală ai privitorului, de o anumită educaţie estetică sau de exerciţiul privirii. Pentru asta este nevoie şi de critici, deschizători de drum. Din nefericire, de multe ori, aceştia îşi
impun un punct de vedere, ca singurul valabil, viabil.
În această postură apare şi doctorul Paiu de la sanatoriu. Obişnuit cu imaginile sălilor de disecţie de la facultăţile de medicină, doctorul Sebastian Paiu desluşeşte
în imaginea de pe perete doar o „situaţie de penis captivus în care era antrenat un cuplu de câini maidanezi“
(p. 44). Doctorul Buică, asistent la vernisaj, sugerează
că ar fi un bust de femeie, paznicul – un brad de Crăciun, un pacient – un fluture. Pictorul nu aduce lumină.
Lasă totul în suspensie… Aşadar, receptarea este total
diferită. Autorul pare să transmită ideea că receptarea operelor de artă plastică are nevoie de diversitatea
interpretării şi de educaţia publicului. Nefiind în stare
să-şi mulţumească şeful cu realizarea sa artistică, pictorul este trimis să întocmească texte cu interdicţii pe
cartoane mari, puse pe pereţi, chiar şi prin locuri neavenite. Textele nu ştim câtă eficienţă aveau, dar aduceau zâmbete chiar şi pe chipul celor internaţi, graţie exprimării ambigue: „Dacă mai scrieţi pe pereţi, vă
luăm amprentele şi vă asigurăm că vă descoperim şi
pe urmă uitaţi de tot alfabetu…!“. Cartonul cu pricina
era afişat „într-una din cabinele toaletei“. Cum pictorul este pus să facă lucruri care nu ţin de priceperea
sa, apar erori de logică. Cum să-i iei amprentele de pe
perete unuia care a scris „cu un creion colorat“ sau ce
să le faci să uite „de tot alfabetul“, când, se cunoaşte,
marea parte dintre interni erau ştiutori de carte… Iar
asemenea mostre sunt numeroase…
Registrul stilistic remarcabil, arta dialogului, înveşmântat în secvenţe narative pot constitui subiect de
seminar universitar, de analiză pe text literar despre
evoluţia romanului românesc actual. Dialogul alunecă
firesc, dar inedit, şi se poate evidenţia în orice capitol al cărţii. Ne-am aşezat argumentarea în capitolul
al doilea dintr-un motiv special. Este un dialog aparte,
între un personaj om şi un personaj animal. Ultimul se
exprimă prin privire atentă, gesturi sugestive, înghiţind
bucăţi de carne, după felul în care era educat. Pentru
început, dialogul este liniştit, iar exerciţiul amuzant.
Sandu Bilaşcu, dresorul de ocazie, exersează capacitatea ideologică a căţelei… Acesteia i se propune: „ – Ia
şi mănâncă de la americani!“ Urmează motivaţia refuzului în formulă epică. I se cere să mănânce de la germani, de la „engleji“ (a se observa exprimarea populară), de la ruşi. La ultima solicitare „Laika dădea veselă
din coadă şi hăpăia orice i-ai fi pus în faţă.“ Obişnuită
cu formula, Sandu Bilaşcu reduce textul solicitării, eliminând cuvântul „mănâncă“. Textul câştigă în supleţe.
Timpul dintre solicitare şi reacţie se scurtează. Se aude
doar „ia de la unguri!“, „ia de la franceji!“(aceeaşi exprimare populară). Stilul direct este oprit brusc urmând
formule epice rezumative: „Mânca de la bulgari, de la
sârbi, de la albanezi, de la cehi, de la polonezi… Nu
mânca de la elveţieni, de la austrieci, de la finlandezi.“
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Şi, în final, concluzia, scurtă, decisivă: „Era teribilă,
căţeaua.“
În exerciţiul următor replica căţeluşei este exprimată în formule foarte scurte, autorul apelând la interjecţii: „Hap! Hap! Hâr, Hâr…!“. În anul 1986, „Preşedintele ajungea la vreo patruzeci de kilometri de Glod, în
una din vizitele sale obişnuite prin ţară. Şeful cu propaganda de la judeţ, Liviu Măcăleţ, care o văzuse pe
Laika evoluând de câteva ori, s-a gândit să-i ofere o variaţie în programul vizitei şi… să facă demonstraţia de
educaţie ideologică a căţelei.“(p.29). Aşa că Laika intră
în pregătiri speciale. De astă dată programul devine
riguros, iar limbajul asemenea. Toate solicitările dresorului sunt spuse aşa cum o învăţase la început: „ Ia
şi mănâncă de la…“ Cuvintele existente mai înainte în
variantă populară sunt scoase din comunicare. „Franceji“ devine „francezi“, iar formulele epice sunt scurte
şi sugestive: „Laika, rien!“, „Laika, nimic.“, „Laika: hap,
hap!“, „Laika, nein“, „Laika, ja“, „Laika, never“. Adverbul „nimic“ şi corespondenţii săi din limbile popoarelor care au fost alese pentru a li se pronunţa numele
la demonstraţia finală, variante plăcute urechii, ca şi
interjecţiile compuse „hap, hap“, „hap, hîr, hap“, „haaali, hap!“ devin responsabile ale unor enunţuri complete, având rol predicativ.
Compoziţia epică pregăteşte încet punctul culminant al întâmplării, iar frazarea este pe măsură. Timpul se comprimă, aşteptarea momentului este emoţionantă, apăsătoare: „Vine ziua, vine ora, vine minutul,
vine secunda.“ Conform regiei stabilite, începe demonstraţia după ce se cere acceptul Tovarăşei. Numai că
Laika încurcă sau nu mai ascultă comenzile şi totul se
întoarce pe dos. Laika „hăpăieşte tot“, iar „Sandu Bilaşcu
simte că albeşte brusc, pielea capului îl strînge, ochii îi
ies din orbite.“ Fraza este scurtă, lucrurile se precipită,
iar Tovarăşei, care trebuia, la rându-i să arunce câteva
bucăţele de carne cu propria sa mână, „nimeni nu-i
spusese“ ce trebuie să facă. Bilaşcu face încă o încercare. Schimbă registrul limbajului, folosind termenul
popular „franceji“ cu care i se părea că este acomodată
căţeaua, dar Laika „face un salt prin aer spre bucata de
carne din mâna Tovarăşei“. Rumoare, nedumerire, iar
începutul de enunţ al Preşedintelui „ – Tovarăşi, ce…?“,
grăbeşte neprevăzutul şi neaşteptatul final. Întrebarea
tovarăşei „Cine a avut ideea asta tâmpită…?“ rămâne
fără răspuns, dar propoziţiile care urmează sugerează
destul de clar ordinea în care vor cădea capete. Este o
secvenţă narativă similară celebrelor scene ale ecranizărilor fără sonor care sugerau numai prin intermediul
imaginii trăiri interioare puternice: „Şeful securităţii
arată, cu ochii măriţi de groază, spre prim-secretarul
de la judeţ. Prim-secretarul arată spre şeful de fermă.
Şeful de fermă arată spre secretarul cu propaganda de
la judeţ. Secretarul cu propaganda arată spre Sandu
Bilaşcu. Sandu Bilaşcu e alb ca varul şi arată pe muţeşte,
cu bărbia, spre Laika“. Repetiţia verbului predicativ
„arată“ sugerează doar rapida mişcare a capului, gest
scurt şi hotărâtor în precizarea vinovatului. De altfel,
Laika îşi primeşte sancţiunea pe loc, iar ceilalţi de jos în
sus, după ce în următoarele cinci minute „se iau decizii irevocabile“. Noul prim secretar al judeţului, deta-
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şat de la Caraş-Severin, doar într-o oră primise ordin
să taie în carne vie. Excesul de zel, dorinţa de a ieşi neapărat în faţă, au avut consecinţe nefaste. Iar concluzia:
„Bă, am fost tâmpiţi şi ne merităm soarta.“, spune totul.
Romanul este şi o sursă de „umor sănătos, românesc“
prin comicul de situaţie ori de limbaj, dar şi prin bancurile picurate la locul şi la timpul potrivit, aceste snoave
moderne spumante şi cu tâlc pe care Adrian Alui Gheorghe ştie să le aşeze în pagină încât să obţină maximul
profit. Şi în această situaţie, regia momentului îşi are
importanţa sa. Şi autorul ştie asta. Exemplele sunt la
îndemâna oricui. Am ales spre exemplificare doar unul.
În primul rând, bancul ales este bine lipit de conţinutul capitolului, iar scopul lui, în cazul de faţă, este de a
stinge entuziasmul doctorului Pirpiliu privind realizările din Uniunea Sovietică „pînă la obsesie şi care vorbea despre Miciurin cu devoţiune“. (p.25). Aşadar, doctorul Buică intră discret în rol şi o întrebă „în şoaptă“
pe doctoriţa Friduş: „ – După ce încrucişase mărul cu
părul, după ce încrucişase pătlăgeaua cu pepenele verde,
obţinând rezultatele cunoscute, ştie ea care a fost cea
mai reuşită încrucişare a celebrului Miciurin?“. Doctorul mizează pe imposibilitatea răspunsului, măreşte
suspansul şi intervine apoi năucitor. Îi aruncă scurt,
cu satisfacţie, un text cu umor negru, la care doctoriţa,
neaşteptându-se, zâmbeşte scurt, de complezenţă, dar
îi răspunde, tot în şoaptă: „– Consideră că nu am auzit.
E mai bine aşa…!“. Reţinerea ei era justificată. Rostirea
ca şi ascultarea de bancuri politice avea urmări serioase.
În acelaşi timp poanta: „cea mai reuşită încrucişare a lui

Miciurin a fost încrucişarea mâinilor pe piept…!“ o torpilează şi o face să rămână câteva momente fără expresie, după care, înţelegând sensul din subtext, nu-şi poate
stăpâni râsul interior. Îşi aruncă privirea pe interdicţiile de pe cartonul aflat pe peretele din faţă. Avea nevoie
de o minimă „concentrare care ar fi trebuit să-i şteargă
zâmbetul care îi mişca imperceptibil bărbia“. Rămâne
să înţelegem că nu avea la ce să se concentreze. Textele
scrise acolo, în proză ritmată, false, artificiale nu erau
pe măsura intenţiei sale… Gândul i-a rămas tot la bancul spus de colegul ei.
Acelaşi umor sănătos românesc apare şi în texte în
care lucrurile serioase se amestecă cu naivităţi, spuse
de personaje îndoielnice ca pregătire intelectuală. Unul
dintre acestea este întrebat după ce recunoaşte el un filozof. I se răspunde: „După miros, după uitătură. Că filozofii se uită mult în zare, ei se gândesc departe“. Sau: „ –
Dar România nu are filozofi? / – Cred că are, dar eu nu
am auzit de ei. Dar eu, dacă mai citesc câteva cărţi pot
să fiu filozof român bunăoară…/ – Dar dacă eşti electromecanic, poţi să fii filozof?/ – Indiscutabil. Păi cu
mâinile repari un manometru, de exemplu şi cu mintea faci filozofie./ – Dar zi-mi şi mie o filozofie, ca să
îmi dau seama cum e…“ (p. 54).
Sunt multe de spus privind realizarea artistică a
romanului Laika, de Adrian Alui Gheorghe, iar cuvintele lui Dumitru Augustin Doman aflate pe coperta a
patra a cărţii întăresc străduinţa noastră de a discuta
câteva aspecte: „Compoziţional e perfect, ceea ce contează, de fapt, cel mai mult la un roman“.

Vasile SPIRIDON

C

FRUMOASA ÎNSERARE

Ceea ce pot spune, după citirea antologiei Revelaţii
(2012), este faptul că Dionisie Duma cântă, blagian,
cu „lacrimi în gură”, marea trecere, ascultă chemările îngânate de glasul frunzelor în devenire, aşteaptă
până să se nască pădurea din cuiburi, apoi vrea să
simtă pacea odihnei. Din nefericire, anotimpul autumnal îi este pe
aproape, i se contopeşte cu fiinţa şi
îi scutură în cale frunze, pe care le
lasă mereu în urmă. Ce-i rămâne de
făcut este să aibă grijă de păstrarea
propriei umbre, deşi trupul i-a trecut demult timp de înaltul plopilor.
Fiind obosit de timp, poetul simte
cerul tot mai aproape şi leagănul
îndepărtându-se tot mai mult încă
din pruncie. La capătul înserărilor, i
se ivesc semne de întrebare în descendenţă claudeliană – „ce rost mai
are un drum ce nu duce la biserică”
– şi concluzia că poetul trebuie să
construiască o catedrală de cuvinte
(titlu de volum din 1991).
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Cu timpul, poetul s-a obişnuit să doarmă incomod
pe un teanc de ispite cu inima spartă şi sufletul gol
şi nu mai poate să se privească în oglinda unde i se
ruja altădată iubita. Pierdere cu atât mai dureroasă
cu cât, de la o vreme, oglinzile îi sunt sparte, iar preocupările trubadureşti îi devin inutile:
„Pe vremuri/ fiecare femeie/ tânără
şi frumoasă/ 24 carate/ mi se părea/
făcută anume/ pentru export./ Şi mă
bucuram/ că trece prin/ controlul
meu/ de calitate.// Acum pe strada/
Căpitan Darbun/ număr în/ fiecare
zi/ pietrele de râu/ cu care/ este
pavată./ Altceva/ nu am/ de făcut”
(Iluzii – amintiri plagiate). Clepsidra din gânduri nu îi macină poetului
daruri bune, ci numai păreri de rău;
rostul diurn îi este tâlcuit de cântecul păsărilor şi a ajuns să măsoare
zilele orientându-se după căderea
frunzelor. Postura frecvent adoptată
este aceea a stării de pază cu gândul
pe o frunză sau a observării durerii
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de la metamorfoza bobului de grâu până la prefacerea în pâine.
Toate acestea sunt motive să credem, potrivit şi
unui motto de la volumul Lângă liniştea inimii, că
Dionisie Duma a ştiut să însereze frumos. Puţin claustrofob din fire, eul poetic îşi caută un loc feeric pentru vieţuire, unde să se simtă la fel de bine ca afară
şi să i se ostoiască dorul de alte zări. La capătul rătăcirilor în noaptea de tuci de la Tecuci, nu-i rămâne
decât să-şi scuture viaţa de amarul toamnelor de nuci
şi să-şi dea seama că amarul acestora (al toamnelor şi
al miezului de nucă – tot de Tecuci) poate fi un răspuns la întrebările existenţiale. Un răspuns care se
conjugă cu celebrul îndemn al lui Marc Aureliu, pus
drept al doilea motto la acelaşi volum: „Să trăieşti fiecare zi ca şi cum ar fi ultima”. Este un frumos îndemn
la trăirea cu intensitate a vieţii, dacă nu ţinem deloc
cont de starea psihică pe care ar presupune-o aflarea nefericitei ştiri că ar fi chiar ultima zi din viaţă
(excepţii notabile le constituie cazurile sinucigaşilor
şi ale condamnaţilor penal şi medical).
Întrucât vrea să dea (sau să fie) „extemporal la
inimă”, Dionisie Duma îşi caută pentru volumul citat,
Lângă liniştea inimii, un motto din poezia lui Nichita
Stănescu: „Inimă,/ fii simplă ca moartea/ Lucrurile
simple nu se pot dovedi/ Şi sunt atâţia morţi în jur”.
(De altfel, în unele dintre poeme, umbra lui Nichita
Stănescu bântuie în preajmă: „E o distanţă/ între mine
şi tine./ E un cântec/ care începe/ nu se ştie de unde”
– E o distanţă, sau, şi mai bine, „Lumina/ curge-ntre
noi/ când înainte/ când înapoi” – Scrisori din Roxania). Aşadar, Dionisie Duma îşi asumă convingerea
că poezia îi este zămislită din reflecţia asupra lucrurilor simple ale vieţii, ale celor din jur. O reflecţie
care este exprimată cu o modestie asumată, deoarece
mottoul volumului de debut (Ardere, 1975) sună astfel: „Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque
chose” (Boileau).
Nimic mai simplu şi mai clar decât să numeri ceva
pe degetele de la o mână. Este ceea ce face şi Dionisie
Duma când îşi propune să realizeze bilanţul poetic
anual (care pentru unii scriitori celebri se termina,
ritualic, prin arderea paginilor considerate a fi cele
mai bune). În niciun fel industrios, poetul tecucean
mărturiseşte că nu-şi propune să scrie într-un an mai
mult de cinci poezii (antologice, desigur): „Scriu cinci/
poeme pe an/ ceea ce înseamnă/ că cele cinci/ degete
de la/ mâna dreaptă/ şi-au făcut pe deplin/ datoria”
(Scriu...) Restul e maculatură, adică foi bune de pus
pe foc: „Se ia/ o coală/ de hârtie/ albă/ se mottotoleşte/ perfect/ apoi se/ desface./ Acesta/ este/ poemul!” (Poem în stil fracturist)
Observăm lesne că Dionisie Duma şi-a făcut
„norma” cu parcimonioasele sale apariţii editoriale,
ultima antologie, Revelaţii, numărând aproape 200
de poeme. Poetul crede că şi-a făcut datoria, dar şi-a
făcut datoria şi critica literară faţă de el – dovada
constituind-o prezenta carte. Parcurgând comentariile adunate aici, ne dăm seama că poezia sa nu este

78

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

o nucă (de Tecuci) tare pentru critica literară, deoarece opiniile exprimate de-a lungul celor patru decenii de la debut nu au venit în contradicţie flagrantă
unele cu altele. Doar bacovianismul („E toamnă, e
frig şi nu mai gândesc//...// Şi nu mai ştim locul unde
murim” – Madrigal) nu s-a prea potrivit cu filonul
trubaduresc şi cu religiozitatea des invocate – aspecte
foarte bine disociate de Theodor Codreanu. (Bacovian sau nu, Dionisie Duma a putut resimţi în mod
direct efectul inundaţiilor care s-au abătut într-un
an asupra Tecuciului, surprinse în poemul Miercuri
– 5 septembrie 2007.)
Iată câteva opinii critice definitorii spicuite din
prezentul volum: „Dionisie Duma nu pare să aibă
veleităţi peste puterile lui, se simte bine cu cât poate
şi cu dragostea, într-adevăr mare, pentru poezie”
(Laurenţiu Ulici); „Dionisie Duma scrie o poezie
odihnitoare, pe linia unui tradiţionalism sentimental” (Daniel Dimitriu); „Este un cântăreţ al crepuscularului” (Nicolae Turtureanu); „Dionisie Duma face
parte dintre poeţii cuminţi. Un îngândurat trubadur
care, structural, nu vrea neapărat să şocheze, eul său
poetic nefiind exacerbat, se mulţumeşte cu privirea
meditativă împăcată, calm interogativă, şi nu-şi strigă
durerea, ci şi-o îngână” (Simion Bogdănescu); „Dionisie Duma se menţine în spiritul paradigmei şaizeciste sau interbelice sau chiar de mai înainte. [...] la o
altă vârstă, totuşi, recuperează ca odinioară balada,
romanţa, chiar piesa galantă, elegia benignă” (Constantin Trandafir); „... [poezia sa este] o suită de confesiuni ca un cântec monocord, pluricromatic, ca o
apă curgătoare, escortată de soarele de dimineaţă
până către seară când valurile capătă culori ciudate”
(Ion Hurjui); „Fraternizând cu «demodaţii», [Dionisie Duma] armonizează în cantilene cosmogonia
unui «clar de inimă», zăpezi cuminţi din «secolul mai
bun»” (Horia Zilieru); „Arderii i se suprapun realiile;
steaua, pădurea, zăpada, vântul, frunza, lacrima, sângele şi alţi referenţi sunt eternităţi în perpetuă autoconstrucţie. Toate supravieţuiesc celor trecătoare”
(Constantin Ciopraga); „Claritatea este unul dintre
atributele poeziei sale, preaslăvind uneori miracolele
iubirii şi ale prieteniei (Adrian Gherai)”; „Aerul uşor
desuet şi temperatura moderată a flăcării lirice fac
din Dionisie Duma un poet atemporal, un trubadur
rătăcit într-un timp care a pierdut dimensiunea sentimentalităţii” (Ana Dobre); „Înainte de toate, delicatul Dionisie Duma este, să observăm, un devot al
poeziei, aparţinâd familiei neoromanticilor” (Adrian
Dinu Rachieru); „Trei direcţii se pot lesne distinge în
lirica lui Dionisie Duma: cea a poeziei contemplative,
care uzează de insolite ceremonialuri senzoriale, cea
a simbolismului structural, urmând tonurile şi picturalitatea unui bacovianism asumat şi, în sfârşit, cea a
unui expresionism ontologic, descătuşător de patimi
orfice (s.a.)” (Daniel Corbu).
Împrumutând două sintagme din poezia prietenului său Ioanid Romanescu, pot spune şi eu că Dionisie
Duma este poet cu inima, fiind al nimănui, al tuturor.

Cronică literară

Octavian SOVIANY

JOCUL VIEŢII ŞI MORŢII

P

Pentru poeta Radmila Popovici („Intimatum“, Editura Vinea, 2014) scrisul e un act magic, care încoporează subtile energii distructive şi duce la mineralizarea fibrelor vii: „ninsoarea se aşternea / tu scriai
cristale / de sare îţi cădeau pe / genunchi moviliţe /
se revărsa râul / în care sarea / limpezea ceaiul / peştilor // focul sărat arde / mai bine / pâinea sărată / e
mai bună / râul sărat face marea / mai sărată / peştii mai săraţi / nisipul mai sărat // totul se acoperă /
cu sare devine / alb“ („scriai cristale“).
În versurile sale vor fi evocate enigmatice ţinuturi ale oglinzilor paralele, care multiplică lucrurile
la nesfârşit, oglinda fiind acum perfect analogă cu
pagina scrisă, căreia poeta îi denunţă caracterul de
simplu reflex specular: „numai bucurie nu e / în ţara
oglinzilor / paralele/ oglinzile sunt / perfecte // niciunui ochi / nu-i scapă / nicio clipire / căci îndată / clipesc toţi // niciun ochi / nu poate scăpa / o lacrimă
/ căci imediat / se declanşează / o ploaie de lacrimi /
paralele // niciun ochi nu / poate fi / singur / pentru
că toţi / ceilalţi îl privesc / în ochi // am urlat din /
toţi ochii / odată / oaaaaoaaaaaaaaaaaoaaaaaa / aaaaaaaaaooooooooooo // care-a îndrăznit / să clipească
/ primul // ochii se priveau / cu nedumerirea / nevinovatului / învinuit // care-a îndrăznit să / scape primul / o lacrimă / ochii au îngheţat / cu lacrimile abia
/ iţindu-se“ („în ţara oglinzilor paralele“).
Impulsia scripturală, dorinţa de a genera text
sunt declanşate aici de neliniştile existenţiale provocate de trecerea timpului şi de presentimentul morţii, de obsesia pustietăţilor de nisip ce se convertesc
în thanatos obiectivat: „creştea / pustiul // clepsidrele se / deşertau / una după alta / ca sticlele / cu
lapte la gurile / pruncilor // gura mea era / plină /
nisipul crănţănea / în dinţi / papilele limbii / sângerau // îl simţeam tot / mai mult în faringe / laringe
trahee bronhii / plămâni“ („creştea pustiul“). Aceluiaşi registru simbolic îi aparţin ploile, care trimit
spre faimosul arhetip al apei întunecate; aceasta se
insinuează în intimitatea ţesuturilor, erodându-le şi
mortificându-le fără cruţare: „mă tem că / nu mai e
mult / până ne va lua / apa / cu sânge / cu tot // dar
apa nu/ ne ia / nu ne duce / nicăieri // nu e o ploaie
/ ca toate / ploile // nu avem scăpare // nici dacă /
ne aruncăm / în marea / mărilor // e ploaia care /
ne urmăreşte / şi pe clopotniţă / şi în aşternut / şi în
vis // o simt o simţi / şi tu / cum se scurge / pe sub
unghii / cum şerpuiesc / şiroaiele sub scalp / cum
tună şi scapără / între omoplaţ i/ în burtă / cum se
îngreuiază / picioarele // şi nu mai ajung / la tine /
şi nu mai ajungi / la mine“ („din prăpastia liniştii a
izbucnit ploaia“).
În acest context, poeta devine fascinată de propriul
său corp, care se diafanizează, îşi pierde materialita-
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tea, iar poemele Radmilei Popovici devin acum mici
„tratate de descompunere“ în registru suav: „gâtule
te-ai subţiat ca o / trestie lasă-mă să-ţi / spun că e
cineva / care vrea să fie / fularul tău roşu / aprins /
ori de câte ori mi te ia / frigul de moarte // am să ţi-l
aduc cumva / într-un februarie / nu m-aş mira deloc
dacă / s-ar face lănţişor de / lumină // mai cobor doi
paşi / străvezii sânii mei / încă plini de lapte albastru
/ câte izvoare de viaţă / aţi stors şi / aţi mai stoarce /
din sorii marilor / galaxii / de dragul fetelor mele //
nu v-a gustat profund / şi vital / niciun bărbat / sub
cer / pe pământ // însă ieri el mi-a zis / dacă ajung
la voi să / vă cuprind / tandru cu palmele /noastre
// dulci pui / să-mi adormiţi în / cuiburi noi şi moi /
cu sfârcurile / zâmbind“ („sărutul cu aripi“).
Erosul devine astfel principalul antidot capabil să neutralizeze efectele distructive ale timpului:
„cuprinde-mă spun / şi acele orologiului / de pe arcul
de triumf / brusc îşi schimbă / direcţia // cuprinde-mă
spun / şi se întorc / concomitent / morţii / în sicriele
din / cimitirul doina // cuprinde-mă / pe crucea mea
/ te aruncă din / adâncuri / apele // tu mă cuprinzi /
aşa cum nu / le e dat / altora / nici dacă s-ar naşte /
de zece ori“ („cuprinde-mă spun şi luminile urbei“).
Odată însă epuizată această stare orgasmică, personajul liric nu întârzie să redescopere vulnerabilitatea propriei sale alcătuiri anatomice în versuri în
care anxietăţile se împletesc cu o discretă şi cu atât
mai fascinantă senzualitate, iar durerea se îmbină cu
voluptatea în proporţii bine dozate: „o mână taie pe /
alta / coapsele / au interese / comune / pe când gleznele / visează să zboare ca / racheta saturn v / uterul e numai un / biet felinar de / hârtie / buricul se
crede buricul / pământului // plăcerea se vinde pe /
zece dureri / în văzul inimii // bucuria minte / fericirea se sufocă / tentaţia înjunghie / pe la spate abstinenţa / face echilibristică // doar moartea / cochetează frumos / cu viaţa / din / spânzurătoare“ („din
când în când o spânzurătoare“).
Acest joc de-a viaţa şi moartea va avea în cele din
urmă rezultate paradoxale; printr-o misterioasă şi
stranie alchimie angoasa morţii este transformată
în thanatofilie, într-o tentaţie a umbrei şi a tenebrei:
„fie-vă milă daţi-mi şi mie o / firimitură / un colţ de
umbră n-am / mai mâncat umbră / de o sută şi opt
/ani // fie-vă milă / trecătorii smulg / fiecare din ce
poate / şi cât îl lasă / inima / se umple cu vârf / cu
bucăţi proaspete de / umbră de degete de / umbră
de urechi / de umeri chiar“ („semper idem“). Corpul
devine inert, capătă o rigiditate aproape cadaverică,
exersându-şi parcă propria moarte, ajungându-se la
acea „vedere de sus“ a propriului trup, despre care
vorbesc cei care au trecut prin experienţa morţii clinice: „stau nemişcată /de trei zile caut o /ieşire mai
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accesibilă / din trup / mă caţăr chiar / pe umerii mei
mă / privesc de sus /exponat / al unei galerii / denumite nici încolo / nici încoace“ („toate la locul lor“).
Personajul liric va resimţi de data aceasta cu intensitate tentaţia adâncimilor, a fântinilor sau a peşterilor (morminte sau infernuri), lăsându-se antrenat
într-o mişcare descendentă care are drept destinaţie „ultimul cer“: „cântă-mi de cerbi de fântâni / de
peşteri cântă-mi din porii / deschişi pe creier / din
nodurile din gât / cântă-mi // în zorii acestei zile cu
geanta / pe umăr / cu umărul înmugurit / cu mugurii care dau fruct / înainte de înflorire / cu fructul
răscopt / cu dinţii înfipţi în el / cu vârful limbii de
şarpe / cu veninul tămăduitor / de nebunie / pornesc pe drumul/ dinspre-al nouălea cer către ultimul“ („umărul înmugurit“). El caută tovarăşia materiilor inerte, a rocilor, aspiră la starea de stază absolută a materiei anorganice: „să te înconjori cu pietre
/ de moară / cărate cu mâinile / tale // să te împrieteneşti / cu ele să-ţi fie doamne / de companie confidente / martore gărzi / pe vecie // să le dai / nume

/ să dormi / pe ele uneori / să urmăriţi eclipsele / să
reinventaţi / lumea / să vă rugaţi / pentru ea / să fiţi
o familie / de invidiat“(„martore gărzi pe vecie“).
Existenţa dovedindu-se doar un preludiu al morţii, poeta va redescoperi astfel la capătul acestui traseu inţiatic izomorfismul dintre moarte şi scriere,
faptul că (aşa cum spunea cândva Marin Mincu) a fi
scris e echivalent cu a fi mort:„ ţi s-a arătat într-o /
noapte un alfabet / cu mult mai multe /litere / le-ai
pipăit cu / amprentele pe fiecare / în parte unele /
familiare celelalte / pornite să-ţi spună că / nu mai
eşti cine / eşti că nu mai / poţi fi că / e timpul („mult
mai multe litere“). Nutrindu-se astfel din nelinişti
care sunt deopotrivă existenţiale şi scripturale, poezia Radmilei Popovici e un balans permanent între
viaţă şi moarte, iar textele sale reprezintă mărturia
unei stări agonice permanente. Situându-se la distanţă egală faţă de existenţă ca şi faţă de opusul acesteia şi având conştiinţa deplină a energiilor thanatice implicate în actul scrierii, atunci când scrie de
fapt poeta agonizează.

Victor TEIȘANU

Un vizionar al prozei de
anticipație: Dumitru Ignat

A

Augmentând anumite tendințe din poezia sa, Dumitru Ignat este ca prozator un scientist. Prezentul imediat, cu hățișul său de banalități necesare
existenței, sunt pentru autor de importanță secundară. Nu că soarta individului, problematica zilei
și condiția mediului său l-ar lăsa total indiferent.
Dimpotrivă, textele lui în proză, deși circumscrise
altui areal tematic, se referă, prin
refracție, și la actualitatea terestră, aflată etern în criză endemică.
Excedat de negativism și destul
de sceptic cu privire la șansele
pământenilor de a se salva, prozatorul pare necontenit în căutarea
soluțiilor. Iar acestea nu se mai
află în niciun caz aici, pe planeta
desfigurată de istorie, ci undeva
în infinitul galactic, unde resursele vieții ar putea fi nelimitate.
La Dumitru Ignat tentația călătoriilor cosmice este irezistibilă.
Îl ajută în acest sens și temeinica
sa informație în domeniul astrofizicii. Ca și o anumită vocație
vizionară, izvorând din cercetarea comparativă a argumentelor
și cunoașterea până la substrat a
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subiectului. În felul acesta autorul se aliniază motivat science fiction – lui, zonă ignorată mult timp de
critică, dar care astăzi pare a-și fi dobândit definitiv legitimarea beletristică. Literatura S.F., având
rădăcini până la Cyrano de Bergerac, și dacă vrem,
până la antici, se identifică totuși autoritar cu veacul XIX, mai exact cu ficțiunile lui Edgar Ellen Poe,
Jules Verne și Herbert George
Wells. Funcția acestui gen de literatură este și astăzi aceeași: frâu
liber instinctului aventurii, evadărilor utopice în alte stele ale universului, ca răspuns la nevoia de
cunoaștere și de soluții alternative, dar mai cu seamă ca paliativ al dorinței noastre secrete de
a învinge cumva limitele și moartea. Un insațiabil curios în spirit
cum este Dumitru Ignat, nu putea
deveni altceva decât autor de literatură științifico-fantastică, precum ne relevă și culegerea sa de
proză scurtă intitulată Exercițiu
de salvare (Botoșani: Ed. Axa,
2014), cuprinzând o selecție din
cele trei volume de proză publicate anterior. Proza sa pare a se fi
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dezvoltat pe două paliere: unul fidel genului science
fiction, al călătoriilor cu astronave spre lumi și conflicte galactice, altul doar al misterelor, cu pretexte
istorice reale sau imaginare. Primul palier este ilustrat de textele volumului Mulțimi vide(2008). Limbajul extrem de tehnicizat avertizează că ne aflăm în
lumea virtuală a ipotezelor, unde visul se împletește
cu zborul liber al fanteziei, totul consumându-se pe
o canava aparent logică și rațională. Nomazi, povestirea de început a cărții, ne introduce deja în intimitatea spațiilor interstelare, cu astronauți robotici sau
ciudați băștinași cosmici, pulsari și găuri negre. Să
recunoaștem, e greu de ținut echilibrul între atenția
acordată elementelor artei, cu precădere imagisticii generatoare de emoție, și nevoia de a fi credibil în descrierea cadrului și tehnicii spațiale. Avem
deci tranșe epice care pentru cititorul comun, prin
excesul lor de explicații sofisticate, devin aproape
neinteligibile: „De pildă, ar putea exista puncte
în spațiu și momente în timp care nu sunt continue în momentul următor. Faci un pas în modulul
tău din Baza Lunară, iar următorul aici, în Centrul
Spațial. Sau oriunde în Univers. Există posibilitatea
ca vreo civilizație să producă, în mod curent, astfel
de puncte și astfel de momente? Noi n-am întâlnit
până acum o asemenea discontinuitate, o fractură
spațio-temporală, dar nu înseamnă că fenomenul nu
se poate petrece“ (p. 176). Un pericol al abuzului de
teoretizări pândește, din când în când, aceste texte.
Fantoma regelui este o narațiune cu semnificație
parabolică. Aflat pe o bază selenară, Pierce vrea
să-și „umanizeze“ roboții oferindu-le un spectacol
cu shakespeareanul Hamlet. Dar omuleții cu memorie tehnică nu rețin decât o frază: „Un dram de rău
mănează toată nobila plămadă, spre-a ei rușine“.
Explicația? Fraza amintește de propria lor condiție,
care impune funcționarea perfectă, orice eroare
echivalând cu dezastrul și compromiterea proiectului. Cum spuneam, paginile mustesc de limbaj
specializat, imagini și dialoguri aproape cabalistice,
care împing construcția epică în esoterism. Tot mai
neîncăpătoare și mai nesigură, Terra își trimite emisarii printre stelele cerului, în căutare de alternative. Expansiunea tereștrilor spre marginile galactice, invazia și colonizarea cosmosului constituie
una din obsesiile perene ale volumului. Deși există și
substanță de policier, aici revelatorie rămâne simbolistica științifică, spiritul temerar angrenat în aventuri cognitive. Și iarăși, cu toate că ne situăm doar în
mrejele unei ficțiuni, enunțurile profetice și rigoarea
de nezdruncinat a demonstrației, chiar dacă fanteziste, transformă prozele lui Dumitru Ignat într-un
edificiu incitant și ispititor. Amprenta științifică a
limbajului, uneori greu de digerat, nu scade cu nimic
intensitatea fluxului tensional. Cititorul este transportat aproape insesizabil într-o proiecție suprarealistă, în care fantezia vizionară și flerul prozatorului se dezvoltă în voie. Cealaltă obsesie a cărții se
referă la șansele inventivității omenești de a mane-
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vra timpul, cum procedase imaginar Wells, prin
intermediul „mașinii“ sale. Și Dumitru Ignat este
interesat de extensia sau comprimarea duratei,
glosând inteligent pe marginea temei, într-o excelentă povestire cu titlul La Meșterul Timpului. Stăpânirea celei de-a patra dimensiuni, în fond scopul deductibil al expedițiilor interplanetare de la
marii maeștri ai genului încoace, pare să fie și idealul lui Dumitru Ignat. Dacă în poezie putem vorbi de
un vag filon erotic, proza sa îl ignoră total. Într-un
univers hipertehnicizat, aparținând ciberneticii și
roboților, erupțiile afective ar însemna desigur tot
atâtea disfuncționalități ale ansamblului.
Povestirile integrabile în cel de-al doilea palier, din
sumarul volumelor Phoenix 1 km (1982) și Un bărbat din Nazaret (2005), refac drumul invers, de la mit
la demitizare. Ne referim atât la compozițiile cu pretext religios, cât și la cele care exploatează secvențe
de factologie istorică. Precum în Lazăr, Un bărbat
din Nazaret sau Calul de lemn. Avem însă și reversul:
narațiuni cultivând metamorfoza realului, sau măcar
posibilului, către simboluri mitice, așa cum se întâmplă cu Povestea unui oarecare Alfus sau Leonardo,
ultimul portret. Mult mai numeroase sunt compunerile care brodează în jurul unor mistere, descrise de
autor cu uneltele gradării tensionale, fără nici cea mai
mică intenție de a fi dezlegate. Persistența misterului capătă uneori, spre câștigul trendului emoțional,
forme paroxistice cu inserții de suspans. Texte ale
misterelor, constituind bună materie primă pentru
elaborări mai ample, eventual de tip polițist, în care
să intre în scenă și dibacele detectiv, domină antologia de autor. Ne aflăm însă din multe puncte de
vedere doar în antecamera policier-ului, în care nu
de fiecare dată la mijloc se plasează o crimă: Fotografiind, O absență, Roman polițist la cerere, Cavalerii Mesei Rotunde, Q.E.D., Urme dus întors, Colecția
de statui a Cetății Kalua, Un semn din mit sau Phoenix 1 km. Evident, în aceste texte suflul literar are
toate porțile deschise, nemaifiind constrâns de tipare
convenționale. În privința misterelor, multe lăsate
într-un suspans atent calculat, acestea trimit la creatorul lor inițiatic, E.A.Poe, și el un adept al conciziei și privitor halucinat prin stranietățile psihicului. Operând cu virtualități, asemenea patafizicianului, eroul lui Dumitru Ignat încearcă să manevreze
durata, comprimând-o sau dilatând-o, după cum vrea
să coboare în trecut sau să străbată viitorul. Fundamentală rămâne însă ideea din La Meșterul Timpului,
de fapt însăși convingerea autorului, sunând precum
o tragică resemnare: ciclurile cosmice trebuie lăsate
să se manifeste liber, deasupra destinelor omenești,
orice ingerință în funcționarea lor putând însemna
sfârșitul universal. Joc ingenios al enigmelor și magiei,
cu profundă apetență pentru fantazare și anticipație,
proza lui Dumitru Ignat, asimilată genului science fiction sau misterelor, conține pagini memorabile, dând
seamă despre irepresibila aspirație ontică a eliberării din chingile temporalității.
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Ionel SAVITESCU

E

ÎNTÂLNIRI ŞI PORTRETE

Evident, a scrie despre dl. Andrei Pleşu nu este o întreprindere facilă. Distinsul cărturar se mişcă dezinvolt în
domenii conexe, bunăoară, istoria artelor, scrie fără complexe despre îngeri şi parabolele lui Iisus, dă interviuri
suculente, scrie săptămânal în Dilema Veche şi Adevărul – unde atacă şi teme politice, comportamentul
şi moralitatea unor oameni politici (precizând, într-un
eseu consacrat lui Bronislaw Geremek: „Am mai spus-o:
în România ne-a lipsit cu totul, după 1989, tipul de politician întruchipat de Bronislaw Geremek“, p. 103. În fine,
după cum aflăm, viaţa lui Bronislaw Geremek fusese marcată de nazism şi comunism, încât „găsise, de la o vreme,
un ton mozartian, în care nu resentimentele, nostalgiile
şi biografia proprie decideau, ci o judecată senină, dincolo de interesul personal şi pasionalitate… Şi nu cunosc,
la noi, politicieni care să aibă clasa, distincţie, verticalitatea afabilă a lui Bronek. Pe piaţa autohtonă prevalează
discursul răstit, politica de bojoci, şmecheria de cartier“, pp. 102/104 -, citează,
comentează pentru noi din autori de prestigiu, din cărţile sfinte, eventual, republică anumite articole care fuseseră tipărite în urmă cu ani, dar care se potrivesc
încă actualei stări de lucruri din Ţară, în
fine, a fost în două rânduri ministru (al
Culturii şi de Externe), şi consilier prezidenţial, renunţând, de fiecare dată, în
favoarea scrisului. A comentat în cadrul
Colegiului „Noua Europă“, alături de alţi
comilitoni cartea lui René Guénon Simbolismul crucii. Productivitatea dlui
Andrei Pleşu este, aşadar, impresionantă,
încât cititorul conştiincios se simte dezarmat: cum să te descurci în faţa acestei
avalanşe de titluri, care de care mai îmbi-
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etoare? Ce carte a d-lui Andrei Pleşu să preferi la lectură
înaintea alteia? Ideal ar fi să-l citim în întregime. Oricum,
notorietatea lui Andrei Pleşu provine şi din aceea că,
având şansa să fie membru al Şcolii de la Păltiniş, admite
că „Suntem în bună măsură, suma întâlnirilor de care am
avut parte. În ce mă priveşte, am fost norocos. Parcursul
de-a lungul căruia s-a alcătuit biografia mea privată şi
publică mi-a prilejuit o sumedenie de contacte umane,
a căror „urmă“ m-a modelat, într-un fel sau altul, de la
croială până la custură“. Într-adevăr, dacă deschidem
volumul lui Alvin Toffler „Şocul viitorului“ (Ed. Politică, 1973), întâlnim scurte eseuri în care sunt discutate
relaţiile umane, prieteniile formatoare, atât de necesare
fiecăruia dintre noi: „Am învăţat multe din cărţi – spunea
cineva – dar am învăţat totul de la câţiva oameni“. Aşadar, după cum mărturiseşte în succinta Notă introductivă
a volumului în chestiune*, numai pe Alice Voinescu (în
treacăt fie zis, Alice Voinescu a fost printre puţinii participanţi invitaţi de două
ori într-un singur an la întâlnirile de la
Pontigny, iar nota din 1943 a Jurnalului ei
este deprimantă: „Suntem o ţară de pungaşi, asta e cert“, p. 71. Mă întreb, dacă
astăzi s-a schimbat ceva!), şi Soljeniţîn
nu i-a cunoscut. Aceste întâlniri memorabile, aceste portrete sunt întru totul
remarcabile, Andrei Pleşu a reuşit performanţa ca în câteva fraze să surprindă
esenţialul fiecăruia dintre cei portretizaţi. Structurat în şapte compartimente
– Marginali, puşcăriaşi, maeştri, Aproapele de departe, Oamenii Dilemei, Gazetărie de tranziţie, Politicieni în tranziţie,
Exil românesc, Câţiva prieteni -, Andrei
Pleşu îşi alcătuieşte volumul cu „convin-
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gerea că portretele care urmează pot fi dincolo de ceea
ce înseamnă ele pentru mine, şi foarte utile documente
de epocă“ (p. 5). Fin observator al oamenilor, bun psiholog, Andrei Pleşu sesizează defectele, lacunele, sugerează remedii, apreciază calităţile, încât lectura volumului este o continuă delectare. Andrei Pleşu nu intră direct
în descrierea personajului vizat, ci, începe, de cele mai
multe ori, cu o amintire, o anecdotă care se potriveşte
situaţiei, apoi, dezvoltă pe larg personalitatea celui evocat. În prezentarea noastră ne vom referi numai la câteva
dintre eseurile volumului, deşi paleta vastă de portrete ar
merita o expunere detaliată. Evident, pentru Andrei Pleşu
şi ceilalţi companioni ai grupării de la Păltiniş, Constantin Noica a fost un guru, care revine periodic în amintirea lor, consacrându-i-se amintiri, articole, studii. Volumul de faţă cuprinde două contribuţii scrise la distanţă în
timp – „Dialectica „limitaţiei»“, articol scris în 1979, când
Noica împlinise 70 de ani, ocazie de a trece în revistă
opera filosofului, contribuţia sa la cultura română şi lipsa
receptivităţii confraţilor. Din păcate, articolul în chestiune fusese refuzat de revista Contemporanul. Probabil,
nu era pe linie. Al doilea prilej de a scrie despre Noica
(„Noica şi regimul comunist“) s-a ivit în 2006, în urma
unor documente publicate în „Adevărul literar şi artistic“. În pofida vicisitudinilor, Noica păstrase dialogul epistolar cu Mircea Eliade, Cioran şi, probabil, alţi membri ai
exilului românesc. Eliade revine adesea în atenţia domnilor Noica, Liiceanu, Pleşu în „Jurnalul de la Păltiniş“. Iată,
bunăoară, ce spune Constantin Noica în respectivul Jurnal (Cartea Românească, 1983, p. 45) referitor la Eliade:
„Vreau să-i spun că pentru trei lucruri mi s-a întâmplat
să mă agit în viaţă: pentru a-l impune pe Coridaleu şi
n-am reuşit; pentru facsimilarea caietelor lui Eminescu –
şi n-am reuşit; (astăzi, aceste caiete sunt facsimilate datorită eforturilor dlui Eugen Simion, n.m.), în sfârşit, pentru
venirea lui Eliade o vreme – în ţară, legată de proiectul
Institutului (cu revista internaţională Zalmoxis) de Orientalitică. Am tot încercat, însă acum m-am răzgândit
şi am să-i scriu să nici nu mai vină, tocmai ca să nu-mi
iasă nici al treilea lucru“. Constantin Noica, deşi provenea dintr-o familie avută, a pierdut tot în viaţă cu seni-

nătate, iar la schimbarea regimului în 1947 a avut domiciliul obligatoriu la Câmpulung Muscel (1949 – 1958),
unde a fost găsit într-o iarnă, citind pe Sfântul Augustin cu căciula în cap, fără foc în sobă, apa din lighean
fiind îngheţată. Între 1958 – 1964 face închisoare, apoi
lucrează la Centrul de Logică, în fine, s-a retras la Păltiniş,
într-o recluziune totală, dedicându-se meditaţiei şi scrisului. Modestia în care a trăit ar trebui să dea de gândit,
iar viaţa sa este într-adevăr o pildă, un exemplu, un model
de urmat. Noica s-a străduit toată viaţa pentru a impune
cultura românească în lume, prevăzând şi momentul
când se va produce, sacrificând energie, sănătate, timp,
bani. În temniţele comuniste a supravieţuit prin cultură.
Apoi, ieşind din detenţie a căutat să convingă organele de
partid şi pe slujbaşii securităţii, care intrau în dialog cu el,
că nu reuşitele materiale asigură prestigiul unei ţări, ci,
faptele de cultură, condamnând Germania Federală că a
renunţat la filosofie în favoarea untului, totodată, considerând Germania de Est drept locul ideal pentru realizări
spirituale. În fine, a dorit selectarea severă a 22 de tineri
români cărora să li se pună la dispoziţie confortul material şi intelectual pentru aducerea în ţară a unui premiu
Nobel. Asupra lui Eliade, Andrei Pleşu revine în secţiunea „Exil românesc“ (v. „Jurnalul unui candid: Mircea Eliade“), pierzându-şi răbdarea ori de câte ori îi răsfoieşte
jurnalul: „Copleşit de sine, de succesele sale, de ambiţiile sale juvenile, de artrita sa, de laudele prietenilor şi ale
colegilor, Mircea Eliade livrează, în cele din urmă, portretul unei uriaşe candori; în egolatria sa e dezarmant
de sincer“ (p. 226). Însă, tot Constantin Noica îi ia apărarea lui Eliade în acelaşi Jurnal de la Păltiniş (ed. cit., p.
46) când i se adresează lui Gabriel Liiceanu: „Nu-l mai
judecaţi – tu şi Andrei – pe Eliade. Are un egoism cu deschidere – ştie că împlinindu-se el, profităm, indirect, cu
toţii. De fapt nici nu e vorba de un egoism, ci de un fel
naiv de a se bucura de reuşitele proprii“. Ce-ar mai fi de
spus? Doar că în urma acestui festin intelectual ne simţim mai împliniţi.
*Andrei Pleşu, Faţă către faţă. Întâlniri şi portrete, Ed.
Humanitas, 2011

„Un eseu nefiind o operă de erudiţie, am restrâns la
minimum trimiterile bibliografice, indicând doar acele
lucrări din care am preluat pasaje sau interpretări
personale ale autorilor“.
(Lucian Boia)

V „Nu mai înţelegem Marele Război“, p. 16, aflăm că pe
data de 1 ianuarie 2008 a murit Erich Kästner de 108
ani, fost combatant în Primul Război, iar pe 12 martie 2009, în Franţa, s-a stins ultimul combatant francez
Lazare Ponticelli, în vârstă de 110 ani), care în urma
Tratatului de la Versailles (28 iunie 1919) a fost obligată
să plătească uriaşe despăgubiri de război, în fine, starea de nemulţumire instaurată în ţară a permis apariţia
nazismului şi a lui Adolf Hitler care implicit prin tendinţele revanşarde a dus la provocarea celui de-al Doilea Război Mondial încheiat în mod catastrofal: Germania este ruinată şi dezmembrată (a se vedea în acest
sens „Tragedia Germaniei 1914 – 1945“, eseu scris tot
de Lucian Boia). Revenind la Primul Război Mondial
constatăm că această conflagraţie s-a întins pe durata
a patru ani: 1914 – 1918 (Wilhelm al II-lea abdică şi

PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

I

Într-adevăr, în vara acestui an, 2014, s-au împlinit o sută
de ani de la izbucnirea Primului Război Mondial, conflagraţie devastatoare care a condus la dezintegrarea a
patru Imperii – german, habsburgic, ţarist, otoman -,
şi schimbarea structurii statelor europene prin apariţia
primului stat comunist, în fine, unele ţări şi-au recâştigat vechi teritorii, bunăoară, România, mărindu-şi astfel, suprafaţa şi numărul locuitorilor. Cea mai păgubită
a fost Germania (în treacăt amintim că, din „(In)corectitudinea istorică“ de Jean Sévillia, Humanitas, 2012, cap.
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fuge în Olanda, mişcarea comunistă ia amploare, sărăcia şi inflaţia
galopantă facilitează nemulţumirea generală), numit şi Marele Război, prin extinderea sa, deşi s-a crezut iniţial că va fi de scurtă durată,
survenea după câteva decenii de
pace, Europa, cu excepţia Războaielor Balcanice, nu mai cunoscuse
conflicte armate de la 1870/1871,
când Germania umileşte Franţa,
Wilhelm I se încoronează ca împărat al Germaniei în Sala Oglinzilor
de la Versailles, Germania devine
imperiu, al doilea Reich. Iată, bunăoară, ce scrie Dostoievski în „Scrieri politice“ (Ed. Polirom, 1998, p.
134) despre războiul franco – prusac din 1870/1871: „Că războiul
franco – prusac n-a fost altceva decât o confruntare între
două civilizaţii europene, catolică şi protestantă, franceză şi germană, incompatibile şi opuse, care se pregăteau de multe secole să se ciocnească“. Acum s-a creat
mitul invincibilităţii Germaniei care învinsese Danemarca (1864) şi Austria (1866), devenind mare putere,
considerându-se nedreptăţită în acapararea de teritorii
şi colonii, faţă de rivalele ei Anglia, Franţa, Rusia. Apoi,
alte ţări mai mici ca Belgia şi Portugalia aveau, de asemenea, colonii. În fine, această epocă 1871 – 1914 a fost
cunoscută şi sub denumirea de La Belle époque, când
se credea că războaiele nu vor mai exista. A se vedea
şi cartea lui Ştefan Zweig „Lumea de ieri“. Însă, inevitabilul s-a produs la 28 iunie 1914, la Sarajevo, când
moştenitorul tronului Austro – Ungariei, Franz Ferdinand, cade victimă, împreună cu soţia, unui atentat
comis de studentul bosniac Gavrilo Princip. În treacăt fie zis, Lucian Boia admite într-un interviu detaliat acordat revistei 22, nr. 18/6-12 mai 2014, pp. 6-8,
că fără atentatul de la Sarajevo, războiul ar fi fost amânat, dar tot ar fi izbucnit mai devreme sau mai târziu.
Iată de ce istoricul Lucian Boia nu scapă prilejul să scrie
acest penetrant eseu, deşi fără pretenţii exhaustive, despre nefericitul moment istoric de acum 100 de ani, eseu
structurat în şase capitole, precedate de un Cuvânt înainte şi o cronologie a evenimentelor. Prin urmare, asasinatul de la Sarajevo a constituit numai pretextul necesar declanşării războiului, cauzat de profunde contradicţii între marile puteri europene, care treptat s-au departajat în două blocuri militare antagonice: Tripla Alianţă
(Puterile Centrale: Germania, Austro-Ungaria, Italia),
şi Tripla Înţelegere (Antanta: Anglia, Franţa, Rusia). În
sfârşit, la Tripla Alianţă aderă în 1883 şi România, an, în
care regele Carol I, aflat la Iaşi cu ocazia dezvelirii statuii
lui Ştefan cel Mare, este indispus de discursul lui Petre
Grădişteanu care remarca că din coroana regală lipsesc
câteva diamante: Transilvania, Basarabia, Bucovina. Evident, între atentat şi declaraţia de război s-a scurs exact o
lună, Serbia primise un ultimatum, acceptat parţial, însă
Lucian Boia nu precizează ce anume conţinea. Germania este nevoită să declare război Rusiei, care decretase
mobilizarea, deşi era îngrozită că urma să lupte pe două
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fronturi: în Vest contra Franţei, conform planului întocmit de von Schlieffen, şi în Răsărit
contra Rusiei. Planul lui von Schlieffen prevedea o victoriei rapidă asupra Franţei, neutralitatea Belgiei şi a Olandei fiind călcată
în picioare, după care victorie, armata germană trebuia să oprească tăvălugul rusesc,
care din cauza căilor de comunicaţie impracticabile se punea greu în mişcare. Aceste calcule de cabinet au eşuat: pe Marna francezii stăvilesc presiunea germană, în schimb,
în Răsărit, Hindenburg zdrobeşte pe ruşi la
Tannenberg (localitate celebră unde în 1410,
polonezii i-au înfruntat pe cavalerii teutoni,
în aşa-numita bătălie de la Grünwald). În
fine, alte bătălii crâncene s-au dat la Verdun
şi pe Somme, iar în coaliţia Antantei intervine defecţiunea Rusiei: ţarismul se prăbuşeşte, Lenin călătoreşte din Elveţia spre
Petrograd, preia puterea şi instituie dictatura comunistă.
Personal, doream ca Lucian Boia să insiste asupra acestui episod, comis cu ajutorul financiar german, pentru a
scoate Rusia din război şi asigurarea unei victorii totale
a Germaniei pe Frontul de Vest, nebănuindu-se, totuşi,
ce întorsătură vor lua lucrurile. În ceea ce priveşte participarea României la război: capitala cade în mâinile lui
Mackensen, Regele Ferdinand, guvernul se retrag la Iaşi,
în fine, bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz echilibrează situaţia frontului estic, slăbit prin ieşirea Rusiei
din război. Anul 1918 aduce ultima ofensivă impetuoasă a armatei germane în Vest. Din nou, pe Marna germanii sunt opriţi de anglo-franco-americani, după care
încleştare în noiembrie 1918, Wilhelm al II-lea abdică,
iar în Germania se instaurează o stare de haos şi nesiguranţă. Din acest moment încep speculaţiile. Ce s-ar
fi întâmplat dacă evenimentele ar fi luat o altă întorsătură? Oricum, din acest război România a avut de câştigat: Basarabia (numai până în 1940, când pierdem şi
Ardealul de Nord şi Cadrilaterul), Bucovina, Transilvania, cu observaţia lui Lucian Boia „Despre Transilvania nu se poate spune, simplu, că era o provincie românească. Era românească, maghiară şi germană, românii
fiind majoritari,…“ p. 96. Însă, după opinia noastră nu
numărul – şi, în acest caz, românii îi depăşeau pe ceilalţi locuitori -, ci vechimea unei populaţii pe un anumit teritoriu garantează apartenenţa la o ţară sau alta.
Tratativele de pace încheiate între 1919 (Versailles, cu
Germania) şi 1923 (Lausanne, cu Turcia): „…complexul
acesta de tratate reprezintă acul de naştere al Europei
de astăzi“ (p. 87). În sfârşit, într-un capitol final „Consecinţe“, Lucian Boia trage anumite concluzii rezultate din
experienţa Primului Război Mondial, perioada interbelică fiind epoca de proliferare a fascismului italian, nazismului german şi legionarismului românesc. Însă, nu trebuie uitat că aceste trei tendinţe ideologice au fost create
şi ca o replică a dreptei împotriva comunismului sovietic. În concluzie, o lucrare meritorie ce marchează contribuţia românească la istoria Primului Război Mondial.
Lucian Boia, PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. Controverse,
paradoxuri, reinterpretări, Ed. HUMANITAS, 2014
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Theodor CODREANU

CĂLĂTORIA LITURGICĂ A LUI
THEODOR DAMIAN

O

Primă evaluare critică

O personalitate complexă a culturii şi literaturii române actuale este Theodor Damian, descins, prin naştere şi sub aceeaşi
zodie, din Botoşanii lui Eminescu, la 28 decembrie 1951, la un
veac şi un an de la venirea pe lume a Poetului. Teolog, poet,
publicist, critic literar, misionar al ortodoxiei româneşti peste
ocean, profesor universitar (la Metropolitan College of New
York), editor al prestigioasei reviste Lumină Lină. Gracious
Light, preşedinte fondator al Institutului Român de Teologie
şi Spiritualitate Ortodoxă din New York şi al Cenaclului literar „M. Eminescu“ din aceeaşi metropolă, preot paroh al Bisericii „Sf. Apostoli Petru şi Pavel“ din New York etc., Theodor
Damian este o prezenţă nelipsită din numeroase reviste literare din România şi nu numai. Opera lui poetică este deja a
unei personalităţi consacrate prin evaluarea profesionistă a
criticilor şi scriitorilor din Ţară şi din emigraţie, fiindcă Theodor Damian este, în primul rând, un scriitor român, spiritualitate de care nu s-a dezis nici o clipă, încercând s-o încadreze organic în cultura universală, în condiţiile fenomenului globalizării.
Recent, criticul M.N. Rusu a realizat o ediţie antologică a
poeziei lui Theodor Damian, în prestigioasa colecţie „Opera
omnia“ a Editurii Tipo Moldova din Iaşi (În casa fulgerului,
2013), o recapitulare selectivă a celor zece cărţi ale autorului, cu o prefaţă a lui Ioan Holban. M.N. Rusu este, probabil,
cel mai vechi şi mai bun cunoscător al personalităţii şi operei lui Theodor Damian, el însuşi un autoexilat în America, în
1989, şi cofondator al revistei Lumină Lină. El a dat o structură aparent surprinzătoare volumului În casa fulgerului, începând, „răsturnat“, cu Apofaze (2012) şi încheind cu debutul:
Liturghia Cuvântului (1989). Or, traseul este perfect adecvat
„călătoriei liturgice“ a operei lui Theodor Damian, cum i-am
numit „aventura“ lirică în titlul acestui demers critic. Altfel
spus, M.N. Rusu a încercat să redea structura „naturală“ a
împlinirii într-o Carte a creativătăţii poetice a lui Theodor
Damian. Şi i-a reuşit, ştiind că, adesea, poeţii şi editorii pre-
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feră criteriul cel mai facil: pe cel cronologic, ignorându-l pe
cel structural-ontologic. Poate că din acest punct de vedere,
M.N. Rusu i-a intuit şi înscrierea în paradigma eminesciană,
fiindcă, surpriză, volumul Poesii al lui Eminescu de la finele
anului 1883 nu respectă tocmai criteriul cronologic al apariţiei poeziilor. În cazul său, istoria literară a decis că structura Poesiilor a fost consacrată, exclusiv, tot de un critic, Titu
Maiorescu. În realitate, Maiorescu este cel care a consimţit
la voinţa auctorială a lui Eminescu, chiar dacă nenorocirea
abătută asupra poetului, la 28 iunie 1883, nu i-a mai îngăduit
autorului Glossei să definitiveze forma finală a poemelor, încât
singurul spaţiu în care şi-a permis să intervină, în schimb, cu
totul nefericit, mentorul junimist (responsabil şi de pierderea
unei coli editoriale) a fost cel referitor la punctuaţie, la eliminarea unor strofe din Luceafărul, la consacrarea unor lecţiuni eronate, aspecte care l-au nemulţumit profund pe Eminescu atunci când criticul i-a pus sub ochi celebra ediţie[1].
Cu siguranţă, în cazul poeziilor părintelui Theodor Damian
nu s-a produs nici o distorsiune, ediţia fiind validată deopotrivă de autor şi de M.N. Rusu. De pildă, poziţia cvasimediană a volumului Semnul Isar (2006) are o dublă „validare“: a
autorului, care mărturiseşte că Semnul Isar e cea mai apropiată carte de sufletul său, dar şi a lui M.N. Rusu, pentru care
ciclul respectiv devine centrul iradiant al operei lui Theodor
Damian: „carte excepţională, sinteză a viziunii lirice şi filozofice a poetului“, acreditată de critic ca „dictată de Tatăl ceresc
şi îngerii săi“. Mai mult, pentru anul 2006, i se prezintă drept
„cea mai importantă apariţie editorială în climatul atât de arid

1 Demonstraţia de rigoare o face Nicolae Georgescu, în ediţia
comentată de el, a poeziilor lui Eminescu, girată de Titu Maiorescu. Vezi: Poesii de Mihail Eminescu, ediţie critică, studiu introductiv,
comentarii filologice şi scenariul probabil al ediţiei princeps, de N.
Georgescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, 799 p. A se
vedea şi studiul Eminescu şi Cartea, în Theodor Codreanu, Eminescu
„incorect politic“, Editura Scara, Bucureşti, 2014, pp. 337-374.
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şi repetitiv al poeziei noastre contemporane.“[2] Situarea valorică este confirmată şi de Vasile Andru, care consideră Semnul Isar „cea mai împlinită carte a lui Theodor Damian.“[3] La
rându-i, Gellu Dorian consideră că Theodor Damian a ajuns
„la o poezie de o originalitate frapantă… care dezvăluie profilul unui poet rafinat în spiritul esenţelor estetice.“[4]
Alţi critici sunt preocupaţi de situarea în cadrul generaţiilor literare, de filiaţii, de permanenţele tematice şi stilistice,
de legătura dintre teolog şi poet etc. În prefaţă, Ioan Holban
îl vede „afiliat, prin vârstă şi opţiuni literare, generaţiei ’80“[5],
chiar dacă, prin debut, ar fi trebuit să aparţină, mai degrabă,
generaţiei următoare. Ioan Holban este confirmat de mărturiile de solidarizare ale poetului cu optzeciştii, prezente în volumul de interviuri Trăirea prin cuvânt (2011). Nicolae Manolescu identifică şi elemente care l-ar apropia de postmodernism, principala caracteristică fiind îndoiala în raporturile cu
Mesia, productivă pentru poezie, dar păcat pentru preot. Ca
în psalmii lui Arghezi? Criticul nu ne-o confirmă, venind, în
sprijinul postmodernităţii poetului, şi cu argumentul spiritului ludic, într-o „lirică glumeaţă, adesea nichitastănesciană“[6],
ca aceea din În dulcele stil clasic. E drept că există şi asemenea
exerciţii „ludice“, ca în texte precum A ni-ki-ti, nikitire, din
Stihiri cu stânjenei (2007), doar că nici Arghezi şi nici Nichita
Stănescu nu au fost preferaţii postmoderniştilor, ei fiind revendicaţi (împreună cu Lucian Blaga şi Ion Barbu) mai degrabă
de transmodernism. De altfel, Ioan Holban îl vede în filiaţie
cu Eminescu, Macedonski şi Mihail Crama, iar Mircea A. Diaconu, critic postmodernist autentic, îl receptează ca pe „un
continuator al marilor lirici interbelici“, îndeobşte al expresionismului blagian, „misiunea sa“ fiind recuperarea „sensului
credinţei“ în contra nihilismului nietzschean[7].
Interesantă e încercarea de nuanţare a lui Gheorghe Grigurcu. Acesta îi recunoaşte „solida pregătire teologică“ şi misionară, de regăsit şi în poezie: „Fireşte e vorba de o producţie orientată religios, deşi nu neapărat sub chipul adoraţiei,
al extazei topite fără pauză în luminiscente verbe.“[8] Şi: „Percepţiile autorului sunt adesea biblice… Însă nu până într-atât
încât să nu figureze şi fişe de ţinută seculară.“ Poetul ar oscila
între ideal şi real, idealul fiind iluzia religioasă, pe când realul – percepţia laică: o scindare oscilatorie „între certitudinea compactă şi insidioasa îndoială, favorizată de confruntarea vieţii cu o credinţă“. Atât la Nicolae Manolescu, cât şi
la Gheorghe Grigurcu, se insinuează o convingere (sau poate
o teamă) secretă că între canonul laic şi cel biblic există o
falie de fond, de unde grija lor de a decide în favoarea raţionalismului secular, perceput ca spaţiu al realului, pe când
dogma teologică ar ţine de ideal, de „iluziile“ credinţei. Mai
mult de atât, raţionalismul postmodernist se teme şi de îngemănarea dintre credinţă-dogmă-tradiţie naţională. Criticul
încearcă să contrapună, în acest sens, poezia religioasă a lui
Theodor Damian celei interbelice de la Gândirea, catalogată
ca „mistic-religioasă“: „poeziei noastre mistic-religioase din
interbelic. Pe când gândiriştii exploatau cu fervoare stratul
2 Theodor Damian, În casa fulgerului, col. „Opera omnia“, ediţie
îngrijită de M.N. Rusu, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2013, pp. 411-412.
3 Vasile Andru, prefaţă la Theodor Damian, Semnul Isar, Editura
Paralela 45, Bucureşti – Piteşti, 2006.
4 Gellu Dorian, Plus. Theodor Damian, în „Convorbiri literare“, nr.
8/august 1999, p. 28.
5 Ioan Holban, Mi-e dor de un port din ţările calde, prefaţă la Theodor Damian, op. cit., p. 5.
6 Nicolae Manolescu, prefaţă la Theodor Damian, Rugăciuni în
Infern, 2000.
7 Mircea A. Diaconu, prefaţă la Theodor Damian, Nemitarnice,
Editura Dionis, Botoşani, 2005.
8 Gheorghe Grigurcu, Între credinţă şi simbolism, în „România
literară“, nr. 46/2011.
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tradiţiei, etalau cu mândrie specificul etnic, îşi ornau lexicul
cu arhaisme şi regionalisme, bardul în discuţie are, dimpotrivă, beţia spaţiilor transfrontaliere. O insaţiabilitate geografică îl frisonează.“ Dar e vorba de o complementaritate, nu de
incompatibilitate. Un teolog şi scriitor ca Bartolomeu Anania nu identifică o asemenea ruptură. Oricum, este anihilată
de „paradigma teologiei pauline a iubirii“. (Doina Uricariu[9]).
Pentru ca Aurel Sasu să întrevadă punctul de incidenţă între
profan şi religios în abisurile fiinţei: „Adevărul dogmei, liric
vorbind, e ţinutul necucerit al lui Borges: exaltarea se consumă la poarta mormântului deschis. Theodor Damian e un
poet al abisului celest şi al lutului transfigurat.“[10] Iar această
„trăire de excepţie“, descoperă Vasile Andru, este „o linişte
văzătoare, isihia“.
O încercare de depăşire a criticii de întâmpinare găsim în
prefaţa lui Ioan Holban. Acesta face un pas hermeneutic către
structurile antropologice ale imaginarului, cum ar spune Gilbert Durand, criticul ieşean identificând metafore şi simboluri
definitorii pentru lirica lui Theodor Damian, precum pustia,
drumul, stânjenelul („floarea poeziei lui Theodor Damian“),
râurile vieţii: Dresleuca, Menecadusa şi Isar, „nostalgia Edenului“ (nu alta decât cea din Nostalgia Paradisului, capodopera teologică a lui Nichifor Crainic). Nu mă îndoiesc că, în
exegeza viitoare, această cale va fi extinsă, condiţia primă
fiind părăsirea „complexelor culturale“ de suprafaţă şi coborârea în zona „complexelor de profunzime“. O asemenea descindere ne-ar arăta, la o a doua privire critică, bunăoară, că
între postmodernism şi lirica lui Theodor Damian nu există
decât o simplă solidarizare afectivă de generaţie, conformă
cu prestigiul „canonic“ al complexelor culturale. Am observat (şi demonstrat) aceeaşi situaţie în legătură cu afinităţile de
generaţie ale lui Matei Vişniec. Dar şi la Daniel Corbu, care a
ţinut să fie şi un teoretician al postmodernismului. Cazurile
nu sunt izolate, încât „optzecismul“ n-a avut decât de câştigat, fiindcă nu paradigma textualistă se dovedeşte partea de
rezistenţă a generaţiei, paradoxal, ci tocmai ceea ce se abate
de la aceasta, pariind pe ceea ce Harold Bloom a numit „singularităţi canonice“.
Constat, confirmativ, că ruptura de generaţie a fost deja subliniată de M.N. Rusu, într-un eseu recent din Lumină Lină: „Pe
când tinerii poeţi „desantişti», de sub comanda unor universitari de la Bucureşti, făceau exerciţii de atac publicistic şi editorial, între anii 1983 şi 1989, mai mult cu petarde şi fumigene
decât cu versuri adânci, tânărul poet Theodor Damian intra
în poezia momentului prerevoluţionar cu Liturghia Cuvântului apărută în Klamath Falls, Oregon, S.U.A. E o carte care
dovedeşte din capul locului că autorul întoarce poezia generaţiei sale cu faţa la Divinitate răscumpărând lipsa acesteia din
lirica ateistă a congenerilor bucureşteni.“[11] Această ruptură
de postmodernismul din ţară, logic vorbind, n-ar fi trebuit să
se producă, dat fiind că optzeciştii au pretins a fi creaţia spiritului anglo-american, Statele Unite, după opinia generală,
fiind tocmai patria postmodernismului. În realitate, teribilismele textualiste de la Bucureşti nu erau decât preluări mimetice ale unui fenomen periferic din cultura americană. Spre
deosebire de Europa, masiv secularizată sub influenţa unei
ideologii de import – „corectitudinea politică“ –, America
lui Abraham Lincoln este încă o ţară creştină, în proporţie de
90%, cum observă părintele Theodor Damian într-un interviu. Aşa se explică de ce Uniunea Europeană, prin controver9 Doina Uricariu, prefaţă la Theodor Damian, Pasiunea textului,
Editura Universalia, Bucureşti – New York, 2003.
10 Aurel Sasu, Liturghia deşteptării, în „Meridianul Românesc“,
vol.3, nr. 137, 4 decembrie 1999, p. 14.
11 M.N. Rusu, Unicitatea poetului Theodor Damian, în „Lumină
Lină/ Gracious Light“, New York, an. XIX, nr. 1, ianuarie-martie 2014,
p. 71.
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satul proiect de Constituţie, a refuzat să-şi recunoască fundamentul creştin, pe când Constituţia americană îl stipulează.
M.N. Rusu observă, în consecinţă, unicitatea poeziei lui
Theodor Damian în contextul liricii noastre neomoderniste şi
postmoderniste: „Dar această devenire şi revenire întru Logosul divinităţii se manifestă pe mai multe planuri ontologice şi
gnoseologice, ajungând până acolo încât poemele lui Theodor Damian consfinţesc o nouă geografie metaforică, singulară, care îl detaşează de geografia abstractă a lui Nichita Stănescu, cu fulgurante cuvinte despre Iisus, de Ioan Alexandru,
cu Imnele sale, sau de seraficul Daniel Turcea, ca să nu mai
amintesc de geografia stradală, vociferantă a „desantiştilor“ fără
Dumnezeu, Theodor Damian propunând o geografie virgină
implantată în sânul Europei lirice: „Bine, dacă trebuie/ o să fac
şi asta/ îţi zici/ dar unde-i apa Sâmbetei/ că nici o geografie/
nu ţi-o arată/ ea nu-i din partea asta/ de aici/ înseamnă că-i
de dincolo/ dar dincolo cum să ajungi/ ce taină este aceasta/
poate vikingii să te ajute/ cei ce cunosc/ al cincilea punct cardinal/ şi meşteşugul corăbiilor lungi“ (Aşa ţi s-a spus).
Prin toate aceste calităţi teoretice şi metapoetice antologia
lui Theodor Damian demonstrează şi ilustrează faptul că ne
aflăm în faţa unui poet total, a cărui unicitate este de ordinul
evidenţei. Îmi propun să revin cu detalii euristice într-unul
din numerele noastre viitoare. O merită pe deplin.“[12]

Privire critică secundă

Vocaţia poetică este anti-ideologică. Inevitabil, creează o
antiteză în spaţiul creaţiei, în imposibilitate de transfigurare.
Contradicţia între aspiraţia cultural-ideologică şi vocaţie a
fost simţită chiar şi de personalitatea emblematică a postmodernismului românesc, Mircea Cărtărescu. De aceea, cu mai
mulţi ani în urmă, el a trebuit să admită decesul postmodernismului (care ar fi culminat şi s-ar fi încheiat cu Levantul),
dar, din nefericire, autorul a continuat să rămână prizonier
al manierei care i-a adus gloria, chiar evadând în proză. Între
doctrinarii postmodernismului, fidel atât textualismului, cât
şi ideologiei aferente (plus întregirea, în plan socio-politic,
cu political correctness) a rămar, spre exemplu, un Ion Bogdan Lefter, apreciat, ca atare, şi de Nicolae Manolescu, în Istoria critică a literaturii române (2008). Textualismul postmodern s-a mândrit şi perfecţionat în legătură cu următoarele
constante: intertextualitate, divertisment, spirit ludic, parodism, preferinţa pentru concret, raţionalism secular, emanciparea de tradiţie, de spirit naţional, de sacru, cu prevalenţa
globalismului, în conformitate cu noua ideologie a „corectitudinii politice“, toate concentrându-se în conceptul „artistic“ de simulacru. Limitările ideologice duc însă la angoasă
canonică, resimţită din plin de generaţiile confine,’90 şi 2000,
care au ţinut neapărat să „inoveze“ în materie de „concret“, ca
semn de „libertate sans rivages“, reflectată în gustul irepresibil pentru pornografie şi scatofilie, ceea ce a însemnat chiar
moartea literaturii. Este înfundătura din care postmodernismul n-a mai putut ieşi decât prin convertire estetică la „tradiţie“/antimodernitate, de facto, la adevărata modernitate, cum
îi va spune Antoine Compagon[13], resincronizare cu a doua
revoluţie cuantică, în spiritul paradigmei culturale transmoderne, deschizătoare de secol XXI. Dar, cum prestigiul conceptului se afla la apogeu, s-au produs tentative de revizuire
teoretică întru salvarea lui, precum aceea a lui Constantin
Virgil Negoiţă[14], care a identificat o ruptură în sânul paradig12 Ibidem, p. 73.
13 Antoine Compagnon, Les Antimodernes. De Josef de Maistre
à Roland Barthes, Éditions Gallimard, Paris, 2005. Versiunea românească, de Irina Mavrodin şi Adina Diniţoiu, prefaţă, de Mircea Martin, Grupul Editorial ART, Bucureşti, 2008.
14 Constantin Virgil Negoiţă, Împotriva lui Mango, Editura Para-
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mei culturale: o direcţie deja consacrată, descrisă în termenii
de mai sus, pe care părintele logicii fuzzy o va numi postmodernism modern, şi o alta, cu mult mai complexă, recuperatoare de tot ceea ce formula „clasică“ refuza, numită postmodernism premodern. Alţii, simţind dificultăţile acestei disocieri terminologice sau, pur şi simplu, necunoscând-o, au propus alte denumiri ca post-postmodernism, paradoxism, hipermodernism, paramodernism, globmodernism, cosmodernism,
transmodernism (ultimul având cele mai mari şanse să se
impună, cum arată răspândirea explozivă pe mapamond) ş.a.
În orice caz, după avatarul pornografic al postmodernismului, cei mai talentaţi reprezentanţi au mers spre ceea ce Constantin Virgil Negoiţă a identificat a fi postmodernism premodern sau transmodernism, în spiritul ethosului transdisciplinar, susţinut, la noi, de acad. Basarab Nicolescu. Inevitabil,
literatura părintelui Theodor Damian trebuia să se situeze în
această nouă paradigmă culturală, în opoziţie cu a postmodernismului de cadru raţionalist cartezian secularizat. Aşa
încât unul dintre principalele sale merite este acela de a nu
se fi dezis de propria generaţie biologică, contribuind astfel
la regenerarea ei spirituală după valul ateismului comunist
care contaminase, inevitabil, şi pe optzeciştii români. Acesta
este un aspect nesesizat (cu excepţia lui M.N. Rusu), până
azi, al vocaţiei sale misionariste. Acolo unde postmoderniştii
aduceau discordia între generaţii, părintele Theodor Damian
venea cu iubirea şi pacea. Am să dau un singur exemplu: relaţia dintre postmoderniştii radicali (de pe ambele maluri ale
Prutului) şi Grigore Vieru. În vreme ce contrafortiştii de la
Chişinău, secundaţi, în Ţară, de un Mircea Mihăieş sau de un
Marius Chivu, nu încetau cu ploaia dispreţului faţă de „premodernismul“ vierean (ca să reiau termenul lui Constantin
Virgil Negoiţă), Theodor Damian l-a invitat şi l-a primit cu
braţele deschise pe Grigore Vieru (însoţit de părintele Ioan
Ciuntu) la New York, arătându-şi preţuirea atât faţă de omul
Vieru, cât şi de marele lui talent.
Mai mult de atât, ca poet şi teolog Theodor Damian este un
vierean, nicicum un cărtărescian, nefiind ancorat în voluptăţile textualiste ale parodiei, pândite oricând de ceea ce Maiorescu a numit „beţie de cuvinte“: „Şi boala care ne paşte pe toţi
e vorbăria“[15], spune el în interviul acordat Carminei Popescu,
în 2004. Ca şi Vieru, Theodor Damian este un poet al arhetipurilor, cu faţa spre izvoare, faţă către faţă cu Dumnezeu, cu
începuturile primordiale, cu acel ca prima oară abandonat
definitiv de către postmoderni. Să ne amintim de enigmatica
(prin simplitate şi profunzime) poezie a lui Grigore Vieru: Ca
prima oară. Citez doar întâia strofă:
Merg pe pământ
Şi sun ca vioara.
Toate îmi par că sunt
Prima oară.
Ca un copil
Aştept dimineaţa,
Până la lacrimi
Mi-e dragă viaţa.
Ca în primele cuvinte ale Mântuitorului de după Înviere:
Bucuraţi-vă! Bucuraţi-vă până la lacrimi, spune poetul. Nu
altceva ne zice părintele Theodor Damian în cea mai importantă operă de teologie a sa, Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei: „Ajuns în acel punct de contemplare a sensurilor ascunse ale lucrurilor, omul credincios vede lucrurile în
starea lor virginală. El este acolo ca şi cum ar fi o mărturie la
actul creării lumii în şase zile, şi se uită la lucruri ca şi cum
lela 45, Piteşti, 2004.
15 Theodor Damian, Trăirea în cuvânt. Interviuri, prefaţă, de Aurel Sasu, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011, p. 54.
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le-ar vedea pentru prima oară (s.n.).“[16] Acel ca prima oară
este semnificat de Vieru şi cu dimineaţa aşteptată de copil,
care dimineaţă este numită de poet şi Duminica zilei. O poezie încredinţată de Theodor Damian revistei „Contact internaţional“ de la Iaşi (vol. 24/2014) se intitulează Dimineaţa cea
nouă, continuând ceea ce poetul numise, în volumul omonim
din 2009, exerciţii de înviere:
Cântam „Timpul florilor“ şi mă gândeam
ce simte luna când creşte
când lacrima ei devine
brumă şi ceaţă
te-nfăşori în ea ca-ntr-un vis
singura şansă
ca după şapte zile
să ţi se mai deie o dimineaţă
Spiritul acelui ca prima oară este, în acelaşi timp, prin
excelenţă, unul transdisciplinar, căci se vizează sensul cel mai
adânc atât al contemplaţiei în credinţă, cât şi suprema trăire
prin poezie, ambele trăiri, deşi vin dinspre niveluri de Realitate diferite, întâlnindu-se în „acel punct de contemplare a
sensurilor ascunse ale lucrurilor“, acel punct luminos din zona
de maximă transparenţă a fiinţei în care se întâlneau, la Ion
Barbu, poezia şi geometria. Aşadar, nu mai e vorba unei opoziţii dintre real şi ideal, cum credea un comentator al poeziei
lui Theodor Damian, ci de o antinomie transfigurată, în sens
blagian, a două niveluri de Realitate diferite. În cazul părintelui
Damian, întâlnirea fericită e dintre teologie, vocaţia lui primă,
şi poezie, vocaţia secundă, izomorfie a barbienei întâlniri dintre matematică (vocaţia primă) şi poezie (vocaţia secundă).

De la teologia icoanei la poezie

Cunoscându-se pe sine, în sens socratic, Theodor Damian
mărturiseşte, în convorbirea cu Dorin Ploscaru: „În cazul
meu, personal, primează teologul, latura sacramentului,
latura preoţiei. Acest lucru este vizibil în majoritatea poeziilor mele, dar, bineînţeles, inspiraţia sau înclinaţia spre
poezie poate că a existat înainte de consacrarea – să zicem
finală, în preoţie. Probabil că pe undeva şi preotul, şi poetul
se întâlnesc, fiind vorba de un dar divin sau de o vocaţie.“[17]
Într-adevăr, există o ambiguitate în fixarea întâietăţii unei
vocaţii şi părintele Damian o surprinde cu luciditate. Chiar
pretinzând primatul matematicii (Dan Barbilian), Ion Barbu
constata, paradoxal, că se realizase, mai întâi, în poezie, culminând cu apariţia volumului Joc secund, în 1930, pentru ca,
după aceea, să se dedice cu adevărat matematicii, atingând şi
aici marile sale performanţe. Într-adevăr, plecat în Germania spre a-şi pregăti teza de doctorat, pe care tot o va amâna,
s-a lăsat învins de ispita poeziei, în emulaţie prietenească
cu Tudor Vianu şi alţi colegi de generaţie, dând cale liberă
„vocaţiei secunde“, Jocul secund! Încât te întrebi, ca părintele
Damian, dacă nu cumva poezia a existat înaintea matematicii, marcând-o esenţial. Oare nu şi în cazul său a venit, mai
întâi, Liturghia Cuvântului (1989), şi apoi lucrările de teologie şi istorie a creştinismului?
Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei (2003), într-o
variantă şi fostă teză de doctorat, precedă sofisticata şi complexa carte a lui Sorin Dumitrescu, Noi şi icoana (I). 31+1 iconologii pentru învăţarea Icoanei (2010). Fundată pe teologia
patristică a icoanei, dar recurgând şi la o bogată bibliografie
modernă, occidentală şi românească, cartea părintelui Theo16 Theodor Damian, Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei,
cu o prefaţă, de pr. prof. univ. dr. Dumitru Radu, Editura Eikon, ClujNapoca, col. „Biblioteca ortodoxă“, 2003, p. 145.
17 Theodor Damian, Trăirea în cuvânt, p. 9.
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dor Damian pleacă de la celebra cugetare a lui Pascal că omul
modern, cu precădere cel european, nu ştie cum să fie mulţumit într-o cameră goală („o cameră goală este insuportabilă
pentru omul modern“[18]). Incapacitatea suportării golului a
dus la o cultură şi civilizaţie a acumulării, agresiunii, violenţei, expansiunii şi dominării. Nu sunt sigur însă că afirmaţia
lui Pascal este valabilă numai pentru omul modern. Aceeaşi
incapacitate de mulţumire o trăieşte Cain în raport cu Abel,
ca şi omul de pretutindeni, până la cel contemporan. Este
condiţia omului care se vrea autonom în raport cu Dumnezeu, exersându-şi libertatea la modul luciferic, operă a secularismului european modern. A avea devine ţintă existenţială. Pascal înţelesese bine asta, fapt care înseamnă „tulburare,
zbucium, mizerie, adică tragedie.“[19] Totuşi, spune părintele
Damian, n-au dispărut oamenii „care ştiu cum să fie mulţumiţi într-o cameră goală; toţi cei care, în multe feluri, trăiesc o
viaţă ascetică sunt mărturii ale acestui fapt.“ Ceea ce nu duce
la „abandonul“ vieţii. Dimpotrivă. Căci violenţa, observa Emil
Cioran, nu atestă vigoarea omului, ci debilitatea lui. Christopher Lasch identifica în violenţă izvorul victimizării. Ecuaţia violenţă/victimă ispăşitoare va deveni nucleul iradiant al
filosofiei creştine a lui René Girard. Rezultatul inevitabil: omul
narcisiac, economic, antipersonal, consumist, omul-maşină,
omul-distracţie, rezultat din denaturarea cartezianismului:
„pentru omul modern (prin excelenţă, cel postmodern, n.n.)
distracţia devine obligatorie tocmai pentru că este privat de
capacitatea de a slăvi, de a iubi, de a contempla, câtă vreme
el nu ştie cum să fii mulţumit într-o cameră goală.“[20] Dar, în
ciuda tuturor aşteptărilor, cu divertismentul, golul din cameră
se extinde, iar drama devine şi mai insuportabilă.
Soluţia găsită de părintele Damian este reinventarea relaţiei
noastre „cu Dumnezeu şi comuniunea dintre noi“[21]. Fireşte,
nu e o noutate, fiindcă marile conştiinţe de la finele secolului al XX-lea şi de la începutul noului veac (de la Mircea Eliade la Sallie McFague) au văzut că autonomismul uman trebuie abandonat pentru o „nouă conştiinţă umană“, dincolo
de utopiile raţionalismului modern, o conştiinţă globală (the
global village), „o realitate ecumenică“: „ceea ce ne trebuie
nouă acum în lume este o comunitate celebrativă, trăind plenar caracterul sărbătoresc al vieţii, doxologia ei, singurul mod
în care depresiunea, amorţeala, desperarea pot fi oprite.“[22]
Numai că există o necurmată primejdie de a rămâne în câmpul vast al utopiilor globaliste, political correctness, de care nu
e scutit nici ecumenismul interreligios contemporan. Părintele Theodor Damian însuşi pare a fi ispitit de asemenea promisiuni, de vreme ce a lăsat o astfel de impresie unor critici,
ei înşişi scăldându-se în apele călduţe ale „corectitudinii politice“. Dar părintele Damian preîntâmpină o atare primejdie,
găsind calea cea dreaptă, hristologică, din ortodoxie. Originalitatea demersului său vine din revitalizarea teologiei icoanei.
Din secolul al XVIII-lea încoace, odată cu invazia secularismului, s-a reîntronat şi un soi de iconoclastie
raţionalist-gnostică, adâncind criza spirituală şi având echivalent în artă autonomismul uman simbolizat de mitologia narcisistă. Observaţia capitală de la care porneşte părintele Theodor Damian este aceasta: „Spiritualitatea icoanei nu implică
o atitudine narcisistă faţă de sine ori a sinelui.“[23] Or, modernii şi postmodernii înclină să creadă tocmai contrariul, dând
câştig de cauză oglinzii lui Narcis în defavoarea icoanei, confundată abuziv cu idolatria. Când Ion Barbu a înţeles impos13.

18 Theodor Damian, Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei, p.
19
20
21
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23

Ibidem, p. 14.
Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 41.
Ibidem, p. 50.
Ibidem, p. 54.
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tura narcisismului clasic, reinterpretând actul clar de narcisism în spiritul profund al dogmei creştine, el a provocat un
şoc uriaş în poetica modernă, încât critica s-a văzut în incapacitate de a pătrunde, cu uneltele vechii estetici, în ceea ce
poetul a numit ermetism canonic, opus ermetismului filologic de tip mallarméan sau Valéry care se funda, semnificativ,
tot pe mitul lui Narcis[24]. Degradarea simbolismului icoanei
în favoarea autonomismului narcisiac a fost presimţită şi de
Eminescu. Ceea ce e mai grav e că Eminescu a resimţit că preoţii înşişi, pândiţi de secularism, contribuie la golirea sensului
icoanei, într-o instituţie bisericească ameninţată de a pierde
dimensiunea comuniunii întru iubire în favoarea celei administrative, ca în legenda Marelui Inchizitor din romanul lui
Dostoievski, Fraţii Karamazov. Or, de la icoană la idolatrie
nu este decât un pas. Iar Eminescu este veghetor al credinţei
ca filosof şi poet, îngăduindu-şi să reproşeze celor care „văd
icoana, înţelesul nu“:
Ascuteţi adevărul în idoli, pietre, lemn,
Căci doar astfel pricepe tot neamul cel nedemn
Al oamenilor zilei sublimul adevăr –
Ce voi spuneţi în pilde, iar noi l-avem din cer.
(Preot şi filosof, 1880)
Hristos le vorbeşte în pilde celor încă necopţi pentru a
înţelege adevărul, celor aflaţi încă în stadiul oglinzii („hrăniţi cu lapte“, cum sunt şi apostolii, înaintea cinei de taină, a
Învierii şi pogorârii Duhului Sfânt), cunoscând prin aceasta,
„ca-n ghicitură“, nu faţă către faţă cu Dumnezeu. Eminescu
refuză să vadă în icoană doar oglinda, fără adevăr, fără înţeles. Meritul excepţional al părintelui Theodor Damian este a
de a fi disociat între oglindă şi icoană. O face pe urmele Sf.
Teodor Studitul care a distins între idol şi icoană: şi icoana,
„dacă nu e corect înţeleasă poate deveni idol.“[25]
Pentru a pricepe de ce icoana nu este cunoaştere prin
oglindă, „ca-n ghicitură“, trebuie plecat de la temeiul dogmatic al icoanei: „temeiul icoanei constă în decizia pe care
însuşi Dumnezeu o ia de a lua chip văzut şi să se arate lumii
în întruparea Fiului Său, fapt absolut unic în istoria omenirii
şi în acelaşi timp piatră de temelie pentru o nouă înţelegere,
fundamentală, a relaţiei om-Dumnezeu.“[26] Iată şi temeiul
nou-testamentar: „Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl.“
(Ioan 14, 9). Hristos nu este oglinda Tatălui, nu e un intermediar, ci Treimea cea de o Fiinţă: vedere faţă către faţă. Părintele Dumitru Stăniloae a vorbit de „icoane ontologice“, odată
cu manifestarea vizibilă şi a Duhului: „În acest sens, cea mai
reală, cea mai vitală imagine a dumnezeirii a fost omenitatea
lui Hristos, un chip adus întru fiinţă prin actul Întrupării.“[27]
Icoana este Arhetipul, arheul arheilor, în limbajul lui Eminescu,
partea vizibilă din Dumnezeu, cum a spus şi Sf. Ioan Damaschinul. „Contemplarea icoanei – spune părintele Damian –
mă duce într-o întâlnire faţă către faţă cu Dumnezeu, arhetipul icoanei.“[28]
24 Celebra Hérodiade este varianta feminizată a mitului lui Narcis, iar Paul Valéry scria în Fragments du Narcisse, în Charmes, 1922,
trad. rom. de Ioan Matei: „Căci eu, iubitul Narcis, eu nu sunt curios/
Decât de-a mea esenţă;/ Un altul are numai un plus misterios,/ Un
altul e absenţă./ Scump corp, bun suveran, te am numai pe tine,/
Cel mai frumos din oameni se vrea iubit de sine…“
25 Theodor Damian, Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei, p.
63.
26 Ibidem, p. 64.
27 Dumitru Stăniloae, Chipul Nemuritor al lui Dumnezeu, Editura
Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987, p. 132.
28 Theodor Damian, Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei, p.
145.
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Şi acum vine partea cea mai interesantă care apropie poezia
de teologie. Întruparea, ne spune părintele Theodor Damian,
a transfigurat oglinda lui Narcis, cu autonomismul ei cu tot
(care duce la moarte), în fereastră. Numai fereastra transcende zidul oglinzii. (A se vedea splendidul distih al lui Nicolae Dabija: Doru-mi-i de dumneavoastră/ Ca unui zid de o
fereastră.). Oglinda este un intermediar, unul care deformează
inevitabil, pe când fereastra spre cer, cum o numeşte Theodor Damian, e ceea ce pune omul faţă către faţă cu Dumnezeu. În definitiv, ce a făcut creştinismul cu oglinda lui Narcis? Acea oglindă care fragmentează, care izolează omul de
creaţie şi de Dumnezeu. Dându-i demnitatea de fereastră, o
transformă în oglindă totală a lumii-ca-lume (Dumitru Stăniloae), acea lume care-şi pierduse transparenţa originară,
opacizându-se: „Prin reflectarea globală a întregii creaţii în
ea, icoana poate vindeca boala fragmentării, a disperării.“[29]
Or, asta realizase şi Eminescu în opera lui nutrită direct „din
cer“, cum spune poetul. Şi tot astfel trebuie interpretat actul
clar de narcisism al lui Ion Barbu, cucerit după îndelungate
exhauţiuni, numele dat de el reducţiilor fenomenologice, purificărilor, spre a ajunge la un joc secund mai pur: Întocma –
dogma. Vers-cheie care defineşte poetica lui Ion Barbu mai
exact decât sintagma act clar de narcisism. Iată de ce repetă
Eminescu: numai „Credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici“
(Melancolie, 1876). Nu idolatria, nu fariseismul, nu fanatismul. Nu vorbăria. De aceea, spune părintele Damian, icoana
este indisolubil legată de tăcere, de isihie. Ca şi marea poezie: „o taină a tăcerii, un limbaj al tăcerii. Deschiderea omului spre simbolism, spre limbajul tainic al icoanei îl ajută, îl
întăreşte, îl face capabil să avanseze cu un nou pas spre descifrarea misterului.“[30]
De aici decurge dimensiunea liturgică atât a icoanei, cât
şi a poeziei, dimensiune părăsită de poeţii postmodernişti.
De aceea, când un coleg şi prieten de generaţie postmodernistă, precum Gellu Dorian, încearcă s-o recupereze, ieşind
din rătăcirea disperării şi a acuzelor raţionaliste adresate lui
Dumnezeu, Theodor Damian o salută cu înţelegere şi entuziasm, când scrie despre cărţi precum Singur în faţa lui Dumnezeu (2001) sau Poesia mirabilis (1999)[31].
Latura liturgică a icoanei este strâns legată de pelerinajul
către Fiinţă: „Dacă icoana indică prototipul, cum s-a spus, ea
reprezintă pelerinajul nostru către acest prototip, către începuturi, spre Origo, spre Dumnezeu.“[32] Iar acest pelerinaj coincide cu exigenţele lui Eminescu din reproşul că oamenii sunt
tentaţi să vadă icoana, imaginea, nu şi înţelesul: „un pelerinaj
„de la imagine la sens“ în lucruri.“[33] Aşadar, pelerinajul către
Fiinţă nu este joc, parodie, simulacru postmodernist. Gânditorii şi poeţii postmodernişti au mari reticenţe în privinţa
conceptului de sens în artă şi în filosofie. Când voi vorbi despre poezia părintelui Damian, se va vedea cât de importantă
este metafora drumului ca acces la adevăr. Or, atrage atenţia
că modernii şi postmodernii n-au putut rezista tentaţiei de
a degrada icoana din fereastră în oglindă: „Când nesupunerea a dus la separare şi a blocat calea de la oameni la lucruri
şi la Dumnezeu, atunci, fereastra ce le permitea oamenilor să
vadă a devenit oglindă şi în loc să mai vadă realitatea lucrurilor din jurul lor, oamenii au văzut propria lor proiecţie nu
numai în lucruri, dar şi în Dumnezeu.“[34] E ceea ce a dus „la
29 Ibidem, p. 123.
30 Ibidem, p. 129.
31 Theodor Damian, Pasiunea textului, Editura Universalia, New
York – Bucureşti, 2003, pp. 87-96.
32 Theodor Damian, Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei, p.
157.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
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dezordinea cosmică ce constituie istoria umanităţii.“[35] Echilibrul dintre minte şi inimă, spusese încă Eminescu, s-a spart
în favoarea minţii care duce la epigonism în cultură şi în creaţie („simţiri reci, harfe zdrobite“). Libertatea omului stă în
raportul dintre minte şi inimă. Cea dintâi trebuie să coboare în
inimă, fiindcă „inima este locul unde Dumnezeu ne vorbeşte.“[36]
Sau cum splendid enunţă Eminescu: şi eu pun destinul acestei lumi într-o inimă de om. Pelerinajul de la minte la inimă
înseamnă „realizarea unităţii persoanei“, adaugă părintele
Damian: „Riscul filosofilor fără inimă este speculaţia rece,
atee, fără nici un element constructiv pentru viaţa spirituală;
riscul sentimentaliştilor constă în bigotism, fanatism, obscurantism, superstiţie.“[37]
„Unitatea persoanei“ înseamnă dobândirea adevăratului
eu, eul arheal, eul-fereastră, ar putea spune părintele Theodor Damian, contrapus eului-oglindă. Eminescu a cunoscut ca nimeni altul această transformare a eului-oglindă în
eu-fereastră, proces izomorf jertfei hristice şi Învierii. Între
eminescologii care au intuit această transfigurare fiinţială la
Eminescu este şi Mihai Cimpoi care a scris o carte cu titlu grăitor: Narcis şi Hyperion (1979). Proprio motu, de la Narcis la
Hyperion, metamorfoza arhetipală din acea inegalabilă capodoperă care este Odă (în metru antic). Jertfa este a micului
eu, cel fragmentat de oglindă. Melancolie, una dintre cele mai
adânci şi mai tulburătoare poezii eminesciene, se închide cu
emistihul: Parc’am murit de mult. Raţionaliştii sunt înclinaţi să
vadă aici suprem pesimism şi resemnare. Nici vorbă. După 38
de ani, părintele Pavel Florenski scrie acelaşi lucru de parcă l-ar
fi plagiat pe Eminescu: „…mi se pare că am murit de mult.“[38]
Mărturia se produce în Scrisoarea a IV-a către un tânăr discipol, în 1914, pentru a sublinia jertfirea eului-oglindă spre
Învierea eului-fereastră, în sensul teologiei icoanei lui Theodor Damian: „Am renunţat la mine însumi şi astfel am încălcat regula fundamentală a identităţii, deoarece Eul primar a
încetat să existe. Am constatat o anumită întărire a Eului, dar
într-un sens nou. (…) A apărut un fel de însănătoşire ca după
o boală (maladie à la mort, a lui Kierkegaard, n.n.). Se simţea
deja prospeţimea înviorătoare şi îndepărtata izbăvire a valului Veşniciei.“[39] Este chiar înţelesul pelerinajului liturgic: „Sf.
Liturghie este locul unde credincioşii aduc jertfa lui Dumnezeu ca expresie a ofrandei întru slujire ce o oferă unul altuia“,
momentul când comunitatea „recapitulează jertfa lui Hristos
actualizată de Duhul Sfânt în viaţa Bisericii.“[40]
Nimic n-a mai rămas din jertfele şi ofrandele precreştine.
Toate se aduceau Zeului spre îmbunare. Pentru prima oară
în istorie se jertfeşte Dumnezeu înomenit, iar noi, recapitulând liturgic evenimentul, ne dăm ofrandă micul eu pentru
primirea adevăratului eu, cel învietor. Se găseşte aici şi dimensiunea eshatologică a teologiei icoanei, a pelerinajului liturgic: „Icoanele devin transparente, credincioşii pot vedea dincolo de ele cu ochiul spiritual. Ele sunt acum ferestre spre cer,
permiţând credincioşilor să vadă înainte drumul pe care s-au
înscris în pelerinajul lor spre Împărăţie.“[41]

De la Logos la poezie

Marea ispită a secularismului modern şi postmodern a fost
să creadă că poezia este substitutul religiei, deşi, mai degrabă,
35 Ibidem, p. 159.
36 Ibidem.
37 Ibidem, p. 160.
38 Pavel Florenski, Dogmatică şi dogmatism, Ed. Anastasia, Buc.
1998, p. 171.
39 Ibidem, p. 172.
40 Theodor Damian, Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei,
pp. 175-176.
41 Ibidem, p. 178.
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nu e decât un mod de a rămâne în ceea ce s-a numit autonomia esteticului, în poezia pură, concept răsărit chiar în mintea
unui prelat, abatele Brémond[42]. Relaţia dintre teologie şi poezie este una complexă, între două niveluri de Realitate diferite,
soluţionabilă doar cu uneltele metodologiei transdisciplinare.
Părintele Theodor Damian nu o abordează prin grila trandisciplinară a paradigmei transmoderne (rămânând la nivel
simpatetic şi teoretic în paradigma postmodernistă), însă o
presimte, sesizând incompatibilităţile cu profunzimile teologice. El gândeşte, s-ar spune, transdisciplinar într-o paradigmă revolută deja. Relaţia religie – poezie nu este nicicum
una de tip hegelian pentru a-şi găsi „rezolvarea“ prin „sinteză“ (şi nici prin substituţie), ci e vorba de complementaritate, de o antinomie transfigurată între două niveluri de Realitate diferite. Proba supremă e de ordin eshatologic: „Poezia
nu salvează din nimic. Ea nu poate fi comparată cu Învierea,
singura sursă de salvare reală. Poezia te poate pune pe calea
salvării în schimb.“[43] Ceea ce Theodor Damian recunoaşte
artei, în genere, şi filosofiei. Ele i-au deschis calea spre teologie, îi mărturiseşte lui Romulus Giorgioni, în 2009: „Filosofia
şi literatura m-au convertit la teologie.“[44] În spaţiul acestora,
poezia pare a fi „avangarda“, anticamera Împărăţiei: „Ea este
cântecul doxologic al mântuirii.“[45] Sau, putem spune, legătura tainică, regăsită, între canonul biblic şi cel laic, pe care
a reuşit, cu atâta strălucire să o refacă, spre exemplu, Dante
în Divina comedie, capodoperă pe care el o considera un „al
treilea Testament“. Harold Bloom însuşi, teoreticianul canonului literar occidental, recunoaşte această legătură invizibilă
dintre canonul literar laic şi cel biblic. Referindu-se la Divina
comedie ca la un al treilea Testament, Harold Bloom sesizează
cordonul ombilical ascuns dintre Cartea Cărţilor şi cărţile
laice ale canonului occidental: „Opera, ca toate celelalte scrieri canonice, elimină distincţia dintre sacru şi laic. Beatrice
este astăzi pentru noi alegoria contopirii dintre sacru şi laic,
dintre profeţie şi poezie“[46].
O asemenea viziune întâlnim şi la Theodor Damian, convins
că „esteticul este de origine divină“, având „o funcţie sacră“[47].
Aici, el se desparte radical de propria generaţie, mai precis
de ceea ce Constantin Virgil Negoiţă numea postmodernism
modern: „nu caracterul laic face poezia adevărată, ci caracterul ei mistico-religios“[48], mistica şi poezia nefiind antinomice,
ci complementare, i se destăinuieşte lui Gellu Dorian, în 2001.
Argumentul e de ordin teologic, cel al compatibilităţii dintre
haină şi trup: „Haină fără trup nu-şi are rostul.“[49] În cartea
lui de antropologie patristică (Omul – animal îndumnezeit,
1979), Panayotis Nellas ne reaminteşte de transparenţa originară a trupului adamic aflat în armonie cu întreaga Creaţie,
purtând un veşmânt ţesut de Dumnezeu, care era chiar veşmântul „chipului lui Dumnezeu“ (Grigorie de Nyssa): „Dacă
vom înţelege „goliciunea“ ca transparenţă, putem spune că
trupul lui Adam era atât de simplu încât în realitate era transparent, deschis creaţiei materiale, nu întâmpina nici o rezistenţă şi lumea nu-i opunea nici ea rezistenţă, fiindu-i predată
42 Henri Brémond, La Poésie pure: Un débat sur la poésie. La poésie et les poètes, 1926, dezbatere cu Robert de Souza.
43 Theodor Damian, Trăirea în cuvânt, p. 55. Convorbirea cu Carmina Popescu, 2004.
44 Ibidem, p. 118.
45 Ibidem, p. 55.
46 Cf. Harold Bloom, The Western Canon: The Books and School of the Ages, New York, Harcourt Broce, 1994, v. trad. din engleză
a Deliei Ungureanu, Canonul occidental – Cărţile şi şcoala Epocilor,
Grupul Editorial Art, Bucureşti, ediţia a II-a, 2007, p. 103.
47 Theodor Damian, Trăirea în cuvânt, p. 10.
48 Ibidem, p. 19.
49 Ibidem.
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întru totul.“[50] După cădere, Dumnezeu a dat omului „hainele
de piele“ („Şi a făcut Dumnezeu şi femeii lui haine de piele şi
i-a îmbrăcat cu ele.“ – Facerea 3, 21), semne ale morţii, dar,
în acelaşi timp, şi o a doua şansă, o „a doua binecuvântare a
omului autoexilat“[51]. Această „mască hidoasă“ – întunecare
a chipului lui Dumnezeu (Grigorie de Nyssa), are o dublă faţă,
pedeapsă şi leac (pharmakon): „o posibilitate nouă pe care o
dă Dumnezeu omului ca să poată supravieţui în moarte.“[52]
Icoana este această a doua şansă dată omului trezit în
faţa oglinzii lui Narcis. Oglinda trebuie privită ca anticamera icoanei, fereastră către cer. Repet: aceasta este semnificaţia actului clar de narcisism al lui Ion Barbu: recuperarea
transparenţei trupului îmbrăcat în veşmântul ţesut de Dumnezeu. Accesul poetic la frumuseţea divină. Oglinzile poeţilor sunt de o diversitate uriaşă, inepuizabilă, putând deveni
lesne jocuri facile de lumini şi umbre, jocuri de vorbe, divertisment. Dar talentul adevărat, spune Eminescu, ştie să le stăpânească spre a le transforma în icoana armoniei divine recuperate. Iată cum concepe Eminescu talentul: „Oamenii învăţaţi, dar fără talent propriu, adică purtătorii ştiinţei moarte
mi-i închipuiesc ca o sală întunecată cu o uşă de intrare şi cu
una de ieşire. Ideile străine intră printr-o uşă, trec prin întunericul sălii şi ies pe cealaltă, indiferente, singure şi reci. Capul
unui om de talent e ca o sală iluminată cu pereţi de oglinzi.
De-afară vin ideile într-adevăr reci şi indiferente – dar ce societate, ce petrecere găsesc. În lumina cea vie ele îşi găsesc pe
cele ce s-aseamăn, pe cele ce le contrariază, dispută – concesii şi ideile cele mari, chintesenţa vieţei sale sufleteşti, se uită
la ele dacă şi cum s-ar potrivi toate fără să se contrazică. Şi
cum ies ele din această sală iluminată? Multe, întâi inamice
ies înfrăţite, toate cunoscându-se, toate ştiind clar în ce relaţiune stau sau pot sta – şi astfel se comunică şi auditoriului şi el se simte în faţa unei lumi armonice care-l atrage.“[53]
„Lumea armonică“ e tocmai transformarea oglinzilor din labirintul vieţii în icoană. Ne găsim în faţa contemplaţiei poetice,
în plină condiţie a ceea ce părintele Damian numeşte caracterul mistico-religios al poeziei. Numai atunci cuvântul poetic coincide cu Liturghia Cuvântului, cu Logosul: „căutarea
cuvântului potrivit mi s-a părut o lucrare liturgică, doxologică, de aceea majoritatea poemelor, dincolo de tema laică de
multe ori, se încheie cu un cuvânt, o parafrază, o aluzie fie la
Biblie, fie la Liturghie, fie la vreo altă rugăciune cunoscută în
tradiţia ortodoxă.“[54]
Cum se poate desprinde din acest citat, Theodor Damian
nu confundă nici o clipă poezia cu teologia. Mai mult de atât,
el nu se comportă ca un poet religios, propriu-zis. Critica a
sesizat acest aspect. Prezenţa cuvântului biblic în poeme are
o funcţie similară cu aceea a prezenţei conceptelor matematice în lirica lui Ion Barbu. Rostul lor este să indice arhetipuri comune/izomorfe diverselor niveluri de Realitate. Pentru el, cuvântul este locus teologicus, care trimite la hölderliniana locuire poetică invocată de Heidegger. Altfel spus,
părintele Damian consideră poetul ca păzitor al cuvântului
în care sălăşluieşte Fiinţa. Iar cuvântul e viu în măsura heracliteană a arderii: „Cine citeşte cu mintea botezată-n apele
inimii cuvântul poetic simte în el fierbinţeala arderii şi dansul flăcărilor.“[55] Acesta este „dorul de Dumnezeu“, nostalgia Paradisului, care eliberează de dorinţele narcisiace. De la
50 Panayotis Nellas, Omul – animal îndumnezeit. Perspective
pentru o antropologie ortodoxă, studiu introductiv şi traducere, de
diac. Ioan I. Ică jr., ediţia a II-a, Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 91.
51 Ibidem, p. 99.
52 Ibidem, p. 101.
53 Mihai Eminescu, Fragmentarium, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 544.
54 Theodor Damian, Trăirea în cuvânt, p. 43.
55 Ibidem, p. 44.
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dorinţa deviată la cea verticală, cum ar spune René Girard.
Este chiar călătoria centrală din marile romane europene, de
la Don Quijote şi Madame Bovary la Idiotul şi În căutarea
timpului pierdut. (Vezi René Girard, Minciună romantică şi
adevăr romanesc, 1961).

Universul poetic al lui
Theodor Damian
Poezia şi logica Învierii

Poate că reflecţia teologică a indus o poezie de cunoaştere în
cazul lui Theodor Damian, ştiindu-se bine că aceasta riscă
să stea ca o censură transcendentală în calea fervorii existenţiale. O asemenea constatare însă nu ne este permisă înainte de a face noi înşine un pelerinaj critic, dacă nu şi liturgic, în universul operei ajunse la deplină maturitate. Acum,
putem reveni la structura volumului antologic conceput de
M.N. Rusu: a început cu Apofaze (2012) şi a încheiat cu Liturghia Cuvântului (1989), cartea debutului, ceea ce sugerează
că deja începutul consacra un poet matur, negrăbit să debuteze odată cu colegii de generaţie. Drumul parcurs de poet
este între cele două căi de cunoaştere ale divinităţii: apofatică şi catafatică, de la deus absconditus al Vechiului Testament la eikon Eikonos (chip al Chipului), indisolubil legat de
Logos (Cuvântul lui Dumnezeu) din care se împărtăşeşte şi
Poetul. Ruptura dintre apofază şi catafază duce fie la nihilism, fie la abolirea utopică a îndoielii, ambele căi fiind întotdeauna excesiv raţionaliste, supuse logicii aristotelice a terţului exclus. Dogma Sfintei Treimi, biruitoare la Conciliul de la
Niceea (325), consacra o nouă logică în măsură să concilieze
cunoaşterea apofatică şi cea catafatică. Este momentul care
a declanşat făurirea Europei creştine, cu uimitoarea ei civilizaţie şi cultură, observă Constantin Noica. Antichitatea, apoi
gnosticii, se împotmoliseră în logica aristotelică, incapabilă
să înţeleagă cum Trei pot fi Una: „Împotriva oricărui gnosticism, incapabil a înţelege cum pot trei să fie una, s-a decretat că trei sunt efectiv una. În termeni filozofici, fiinţa este şi
ea trinitară, neînsemnând numai legea, nici realitatea individuală, ci laolaltă legea, realitatea individuală şi determinaţiile sau procesele lor.“[56] Din păcate, ereziile şi teologia de tip
scolastic (care a dus la logica Inchiziţiei) au ocultat spiritul
dogmei Sfintei Treimi, contribuind la ruptura dintre ştiinţă şi
religie. Cu astfel de reminiscenţe din postmodernismul optzecist are a se confrunta şi Theodor Damian când se află faţă
în faţă cu raţionalismul, incapabil să înţeleagă „logica Învierii“. El preia vechea denumire de logica paradoxului, perpetuată, altminteri, şi de curentul paradoxist (deschis către paradigma transmodernismului), susţinut, între alţii, de scriitorul matematician Florentin Smarandache sau de poetul Ion
Pachia Tatomirescu. Noica o numise logica lui Hermes iar
Ştefan Lupaşcu – terţul inclus sau logica dinamică a contradictoriului, pentru ca Basarab Nicolescu să vorbească de terţul tainic inclus iar Constantin Virgil Negoiţă – logica fuzzy,
fecundă în sistemele cibernetice. Asta ca să ne referim doar
la gânditorii autohtoni.
Părintele Theodor Damian, având avantajul pregătirii teologice, se despărţea, aşadar, şi aici de colegii de generaţie, postmodernismul modern fiind contaminat de logica determinismului marxist estic şi de cea a raţionalismului de cadru cartezian vestic. Logica Învierii descinde direct din logica Sfintei
Treimi: „Dacă modul vechi de a gândi, reprezentat de felul cum
gândeau fariseii şi cărturarii, se concretiza într-o logică lini56 Constantin Noica, Modelul cultural european, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, p. 71.
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ară, previzibilă şi, deci, controlabilă (ei „ştiau“ cum trebuie să
se petreacă lucrurile, iar când acestea se petreceau altfel erau
şocaţi, contrariaţi, perplecşi şi protestau cu vehemenţă), Mântuitorul, mai ales prin Învierea Sa, care era dincolo de orice
previziune şi control din partea fariseilor, ca şi din orice parte
omenească, introduce noul mod de a gândi bazat pe logica
paradoxului, din care derivă logica credinţei.“[57] Această nouă
înţelegere a vieţii şi a morţii „se desfăşoară între două învieri:
cea a Mântuitorului şi cea de obşte“, ceea ce arată „că suntem
pelerini din înviere în înviere, că centrul vieţii şi al gândirii,
al preocupărilor noastre nu e moartea, ci învierea.“[58] Viaţa
se compune din necurmate „exerciţii de înviere“, cum sună şi
titlul volumului din 2009, de la „ţipătul dintâi“ la „jocul cercurilor concentrice“, imagine arhetipală ce ne îndrumă iarăşi
către geniul eminescian în ceea ce poetul a numit încercare,
de la cercul strâmt la cercul hyperionic: „În orice om o lume îşi
face încercarea“ (Împărat şi proletar), în „cercuri fulgerânde“,
zice Eminescu, pe care părintele Damian le identifică În casa
fulgerului, titlul antologiei sale.
Dar ce înţelege Eminescu prin încercare? A merge în linia
cercului, a Adevărului. Iar suprema încercare este drumul Golgotei. Acesta e şi sensul pelerinajului în cerc, din înviere în
înviere, la Theodor Damian. Naşterea este prima încercare,
„ţipătul dintâi“, chiar esenţa poeziei:
să-ţi cauţi ţipătul dintâi
aceasta este fericirea
degeaba mai cauţi
în alte ţipete şi zgomote
doar cu drama aceasta rămâi
aşa cum ai intonat-o la început
aşa joci
în tot ce e frumos pe lume
(Ţipătul dintâi, dedicat Claudiei)
Este jocul cu moartea, „cu îndărătnicul zmeu/ cel din mine
nu din afară/ acolo se duce lupta/ în care/ unul din doi trebuie
să moară“. E moartea eului narcisiac care coincide cu Învierea. Cercul, trebuie să conchidem, este metafora centrală a
imaginarului poetic al lui Theodor Damian, grefată în propria structură antropologică, într-un adevărat dans al Fiinţei:
şi tu ai vrut să vezi
jocul cercurilor concentrice
tu prins la mijloc
ameţit
ruşinat
fericit
culorile nu mai contează
numai circumferinţele
aluneci pe ele ca pe gheaţă
dintr-una în alta
de sus în jos
şi de pe pământ la cer
din exces de cunoaştere
în mister
Cu cercul, îi mărturiseşte autorul lui Aurel Pop, în 2011,
s-a înfrăţit din copilărie, împătimit de jocul cu cercul: „Am
avut o mare pasiune pentru cerc, pentru mersul cu cercul. Era
o modă, nu ştiu dacă foarte răspândită, dar ştiu că mulţi dintre copii din preajma mea o practicau. /…/ Devenisem expert
în a conduce cercul în situaţii care mai de care mai critice.“[59]
Cercul copilăriei (rememorat şi în poeme) s-a transfigurat
57 Theodor Damian, Trăirea în cuvânt, p. 167.
58 Ibidem.
59 Ibidem, p. 207.
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în cercul poeziei, trecând prin cercurile Domnului: „În cercuri/ poţi să te şi încurci/ căci nepătrunse sunt căile cercului“ (Ţipătul dintâi). Aceste „căi nepătrunse“ sunt inaccesibile
logicii seculariste, moderne şi postmoderne: „Logica Mântuitorului, adusă prin Înviere în special, adică logica paradoxului, a validităţii credinţei, a rezistat ca o stâncă tare şi
nemişcată prin generaţii şi secole, inclusiv în perioada istoriei
moderne, când ştiinţele pozitive, cu logica lor liniară, previzibilă, controlabilă au încercat să o demoleze, să o marginalizeze, să-i reducă influenţa.“[60] Încercările ştiinţei înseşi au ajuns
la demolarea logicii clasice: „Şi totuşi, odată cu finalul epocii
moderne şi mai ales odată cu noua epocă a dialogului interdisciplinar şi cu dezvoltarea fizicii cuantice, modul de gândire promovat de ştiinţele pozitive a început să-şi piardă din
tărie, în timp ce logica paradoxului, a credinţei, modul de a fi
şi a gândi, generat de Învierea Domnului, a rămas adânc înrădăcinat în conştiinţa umanităţii, solid şi nemişcat, din generaţie în generaţie.“[61] Or, interdisciplinaritatea invocată este
pasul decisiv către logica transdisciplinară, locul luminos al
întâlnirii dintre toate nivelurile de Realitate. Şi, spre cinstea
lui, părintele Damian are intuiţia locului din „casa fulgerului“: „Învierea Domnului este „locul“ unde Dumnezeu i-a dat
omului întâlnire, pentru a-l aduce la frumuseţea cea dintâi
şi la starea cea aleasă de la început, cum spune o rugăciune.
Ea este izvorul strigătului divin sub cerul tulbure al Betaniei:
„Lazăre, vino afară», strigăt adresat fiecăruia dintre noi cu fermitate şi blândeţe divină.“[62]
Dacă ne este permis, logica Învierii este Piatra de încercare de pe mormântul Mântuitorului, piatra grea a oricărei
filosofii şi teologii. Această logică, spune admirabil părintele
Damian, nu-l include pe Mântuitor: „El poate crea o piatră
aşa de mare încât să n-o poată ridica?! Oricum ai răspunde,
în sistemul logicii binare, rezultă că Dumnezeu nu este atotputernic. Dar Dumnezeu, de aceea este Dumnezeu, că e dincolo de toate, deci inclusiv de logica umană. Logica nu ne e
dată pentru a-l conţine pe Dumnezeu, ci pentru a ne ordona
viaţa interioară şi viaţa socială. Piatra pe care Dumnezeu o
poate sau nu ridica este omul. Dumnezeu nu-l forţează pe om
să-L iubească. Dumnezeu nu merge împotriva propriei Sale
logici a creaţiei. Ne-a dat libertatea şi El însuşi o respectă. De
aici responsabilitatea noastră.“[63]

Apofazele

Apofazele lui Theodor Damian ne introduc în cercurile acestei logici divine. Logica umană, de pildă, concepe doar existenţa a patru puncte cardinale. Dar pe apa Sâmbetei, apa uitării concretului, dincolo, dai de „al cincilea punct cardinal“ (Aşa
ţi s-a spus, Claudiei), care e darul ascuns, pregătit cu grijă:
Poate însuşi darul
sapă albia apei
care leagă cele de jos
cu cele de sus
cu condiţia ca darul „să fie el munca ta/ pentru pâinea/ cea
de toate zilele“. Cercul în-cerc-ării, aşadar. În „definiţia“ părintelui Damian, apofaza este norul necunoaşterii, „întunericul
ascuns în lumina/ din care vrei să te adapi/ dar nu poţi să bei“:
Veniţi de luaţi lumină
apoi întunericul
apofaza
(Apofaza, dedicată lui Nichita Stănescu)
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Ibidem, p. 169.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, pp. 231-232.
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Arhetipul, prin excelenţă, al necunoaşterii (cercul apofatic căzut în cuadratură?) este peştera, aceeaşi, aparent, cu a
lui Platon. Numai că în peştera apofazei nu a pierit dorul de
lumina cealaltă. De aceea, Theodor Damian o numeşte Peştera Dorului şi corabia mântuirii: „La Peştera Dorului/ acolo
am stat şi am plâns“, căci e lacrima care măsoară „distanţa de
la pământ până la cer“ (Trăim cu peştera-n cap):
în peşteră începe totul
spune Platon
de aceea
chiar dacă am ieşit din peşteri
stăm cu peştera-n cap
năuc
nu ştiu dacă după două mii de ani
mai încap sau nu mai încap
Peştera este chiar condiţia umanităţii:
Există o singură ţintă
peştera
indiferent unde mergi şi cum
tot acolo ajungi
şi chiar când nu mergi
eşti deja în ea
cum vikingii se nasc şi mor
în corăbiile lungi
(Urmele mele clocotind, lui M.N. Rusu)
Peştera, ca spaţiu al Dorului în necunoaştere, devine pustia, altă metaforă vie a spaţiului poetic al lui Theodor Damian.
Într-un interviu recent acordat revistei Vatra veche, poetul
revine asupra metaforei Pustiei şi la modul interogativ-teoretic:
„Ce este pustia? Pustia Saharei? Pustia nimicniciei? Pustia din
interiorul creaţiei (vezi meonul lui Berdiaev), pustia de care
vorbesc Meister Eckhart şi Pseudo-Dionisie Areopagitul?
Într-un fel e clar. Este o pustie în noi, pe niveluri. La cel mai
adânc nivel se află Cuvântul. Cum ajunge poetul acolo? Răspunsul ar fi că poezia este un personaj deosebit, dăruit cu har,
ca să vadă coborârea Cuvântului în om (chenoza, vezi epistola
Sfântului Apostol Pavel către Filipeni) şi care vedere va genera
o mărturie şi mărturisire (chiar poetică), ce nu poate fi decât
doxologică.“[64] Iar în planul canonului poetic putându-i zice
transdisciplinară, cu atât mai mult, cu cât Theodor Damian
intuieşte existenţa nivelurilor de Realitate.
În pustie, se adună toate chinurile călătoriei de 40 de ani,
dar e şi singura cale spre Mântuire, spre Logos, cu tot cu neputinţa de a cuprinde Totul în Cuvânt. „Pustia – ne avertizează în
convorbirea din 2011 cu Gellu Dorian – este meta-cuvântul.
Esenţa cuvântului doar o auzi, o simţi, dar n-o cuprinzi. De
aceea nici un cuvânt nu spune Totul. Nici toate cuvintele nu
spun Totul. Dar ele îl indică.“[65] Şi tot de aceea cuvintele-simbol
sunt condamnate să rămână oglinzi, intermediare platoniciene, iar nu ferestre către cer. Condiţia poeziei în raport cu
credinţa. Un asemenea intermediar este stânjenelul, căruia
poetul îi dedică un întreg volum: Stihiri cu stânjenei (2007).
Stânjenelul este oglinda acelui „infinit de albastru“ care este
cerul. În pustie şi în peşteră, ne ţine în viaţă „Dorul de stânjenei/ ca dorul de absolut/ mergi din cutremur în cutremur/
nu spre locul în care se moare/ ci spre cel/ unde te-ai născut“
64 Theodor Damian, „Fiul risipitor… n-a uitat niciodată de unde
a plecat, de aceea a ştiut unde să se întoarcă“, interviu, de Flavia Topan, în „Vatra veche“, serie veche nouă, an. VI, nr 7 (67),iulie 2014, p.
5.
65 Theodor Damian, Trăirea în cuvânt, p. 239.

Cronică literară
https://biblioteca-digitala.ro

(Dorul de stânjenei). Dumnezeu îi dăduse lui Adam floarea
vieţii, stânjenelul:
Adame, unde eşti?
te-a cuprins încremenirea
şi te-a cuprins deodată
Eva era stânjenelul
singura în locul acela
de taină
singura floare curată
Pe Adam l-a cuprins încremenirea lui Narcis (cum a numit-o
şi Fr. Bacon), cel care a devenit surd la chemările nefericitei Echo, ecoul, durerea sau ţipătul dintâi, cum îi spune Theodor Damian. Şi cum încremenirea i-a adus moartea, ca şi
lui Adam, zeii, văzându-i chinul singurătăţii, s-au îmbunat
transformându-l într-o floare, narcisa. Surzenia lui Narcis,
ca şi aceea a lui Adam la chemarea lui Dumnezeu, este contracarată orfic de enigmaticul cântăreţ din Marienplatz, apărând fie ca un chitarist şchiop („poate un soldat din Irak“),
care a pierdut războiul „înainte de a fi fost început/ pentru el
însă a fost câştigat/ căci numai el spune lumii/ adevărul/ pe
care lumea încă nu l-a aflat“, dat fiind că nu noul Orfeu este
şchiop, „ci lumea lui/ cea cu capul de aur/ cu trupul de argint/
şi cu picioarele de lut“ (Marienplatz); fie ca acordionistul fără
arginţi în pungă, dar străjuit de oameni, de lumea care „nici
nu ştie că are capul lipit de acordeon/ ce strânsă îmbrăţişarea/
cea de pe urmă“, muzica lui trecând „din eon în eon/ şi noi cu
el/ …făcând stânjeneii/ să zboare/ şi moartea schimbând-o/
cu o moarte/ ce nu te mai moare“ (Dorul de stânjenei).

Călătoria

Între încremenirea lui Narcis în faţa oglinzii şi descinderea
lui Orfeu în infern, devenită rătăcire prin pustie după plecarea din Egipt, Theodor Damian alege călătoria:
Din vârf în adânc
şi invers
aşa călătoresc
ca îngerul mesager
niciodată rătăcit
între pământ şi cer
(Urmele mele clocotind, dedicată lui M.N. Rusu)
Pasiunea pentru cercuri venită din copilărie nu are echivalent, la maturitate, decât în voluptatea călătoriei. De altfel,
între cerc şi călătorie este o legătură existenţială. „Cred –
mărturiseşte – că eu sunt drum şi drumul e-n mine. Eu cresc
pe el, el creşte din mine.“[66] Călătoria i-a fost destin întreaga
viaţă, „ca rânduială a lui Dumnezeu“: „Cred că ideea de destin se leagă de destinaţie. Destinul este drumul spre ţintă, dar
şi cum merg pe acest drum. Pot să-mi schimb ţinta, deci destinaţia, deci drumul, ca atare merg altundeva şi altfel (ţinta
impune şi modul), ca atare îmi schimb destinul. Dumnezeu
îmi meneşte, îmi intenţionează o ţintă. Decizia de a accepta
este a mea.“[67] Dovadă a libertăţii dăruite de Creator.
Emigrarea din România intră în această ecuaţie a drumului
şi a destinaţiei. Ţine neapărat să precizeze că a ajuns în America nu în postură de imigrant, ci de colonist. De om liber, altfel
spus, care călătoreşte pe linia cercului, a adevărului şi destinat să (re)întemeieze o lume. De aceea, nu face parte dintre
acei care, plecând, şi-au uitat obârşia, „ţipătul dintâi“, jocul
cu cercurile. Proprio motu, a transmutat România în America: „trăiesc în America dar sunt legat cu zeci de rădăcini de
66 Ibidem, p. 223.
67 Ibidem, p. 231.
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România“[68]. Tot ce a făcut în America (o atestă numeroasele
dialoguri cu interlocutori din Ţară) nu-i decât o mică Românie culturală şi spirituală, indisolubil legată de cea de la Bucureşti, Botoşani, Chişinău sau Huşi (unde locuieşte preotul şi
poetul Marcel Miron, fostul coleg de seminar, care l-a îndemnat spre poezie, acum, în anii din urmă, fiindu-i şi cuscru). Ba
chiar nu doar spirituală, ci şi geografică, căci globul pământesc
e unul singur, un organism viu şi dacă ne gândim bine Dresleuca, pârâul oraşului Botoşani, se varsă „prin dedesubturi în
râul Menecaduzei sau în fluviul Hudson de la gura Atlanticului, sau mai degrabă – dacă e după cum simt, căci şi asta e
o realitate importantă – sunt fluviul Dresleuca de la marginea Botoşanilor vărsându-se învolburat în apele cuminţi ale
pârâului Hudson ce spală partea de vest a New Yorkului…“[69]
Aceste imagini acoperă spaţiul mai multor poeme, spovedania venind post factum. Pentru ca toate să se împlinească în
capodopera lui Theodor Damian, Semnul Isar, concepută ca
„revizuire“ a tuturor poemelor:
Cred că trebuie să îmi revizuiesc
toate poemele
şi să văd cum să fac loc Isarului
să treacă prin ele
să le mângâie
aşa cum mângâie grădinile Münchenului
şi patul în care zac (1)
Poemul, alcătuit din 86 de „numere în labirint“ (cum le-aş
spune eu[70]), concepute într-un moment de cumpănă, pe
„insula“ Isarului, menită parcă să oprească pelerinajul în pustie, dar care devine năzuinţa de salvare în Logos, în Carte, „un
poem testamentar“, cum ne avertizează Vasile Andru în postfaţă. Semnul Isar este cea mai unitară operă a poetului, liric şi
arhitectonic vorbind, mai apropiată de conceptul de Carte, în
sens mallarméan sau barbian. Poetul pare a fi pus la încercare,
ca altădată Iov, bolnav, confruntându-se cu moartea în faţa
unei operaţii chirurgicale, într-un spital münchenez. „Moartea revizuieşte viaţa, scrie Vasile Andru în postfaţă. Esenţializează, alege, reaşază urmele lăsate de faptele noastre, de iubirea noastră, de cunoaşterea noastră. Creează urgenţa unei revizuiri totale, odată cu aflarea adevăratelor priorităţi ale vieţii.
Purifică ritual trăitul şi scrisul omului./ Aşadar este evocată o
apă a purificării: râul Isar./ Spitalul este aşezat chiar pe malul
râului Isar./ Isar este râul care trece prin München. Izvorăşte
din Tirol şi se varsă în Dunăre. Este un afluent al Dunării, fluviul ereditar.“[71] Accidentul biografic nu duce însă la o poezie
ocazională, deşi vagi ispite biografiste, în consens cu textualismul generaţiei, există. O sesizează deja Vasile Andru când
surprinde curgerea Isarului în Dunărea „ereditară“, precum
Dresleuca Botoşanilor în fluviul Hudson. Blagian în misterul
luminii line a imaginarului poetic, Theodor Damian rămâne,
în schimb, un heraclitean, căci el reface, în „sedentarismul“
insulei-spital, curgerea purificatoare a drumului, dar à rebours, structură interioară care este conservată de M.N. Rusu în
volumul antologic, care dobândeşte, din atare pricină, statut
de Carte, iar nu de simplă antologie. Pe „insula“ Isar („Întreg
spitalul acesta/ ca o insulă pe Isar“), poetul ar fi putut adresa
divinităţii ruga blagiană a opririi trecerii, dar nu o face. Din
contră. El transformă primejdia morţii într-o nouă geneză, iar
spitalul într-un lăcaş al îngerilor, al iubirii şi poeziei izvodite
din rana trupului: „din rană mai curge-un poem“. Insula Isar
68 Ibidem, p. 37.
69 Ibidem, p. 38.
70 Vezi Theodor Codreanu, Numere în labirint, I-III, Editura Opera magna, Iaşi, 2007-2009.
71 Vasile Andru, Un poem testamentar, postfaţă la Theodor Damian, Semnul Isar, Editura Paralela 45, Piteşti, p. 106.
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devine arhetip al spitalului, în sensul dat cuvântului de caritatea creştină. Nicolae Paulescu, în conferinţa de deschidere
a lecţiilor de medicină de la aşezământul spitalicesc „Betleem“
din Bucureşti (1913), argumenta că înainte de creştinism n-a
existat conceptul de spital, instituţie care va deveni operă
patristică prin Sfântul Vasile cel Mare, episcopul Cesareei
Capadociei (372)[72]. Theodor Damian face din spital o recapitulare a Creaţiei, încât arhitectonica volumului În casa fulgerului capătă o structură muzicală, după tehnica contrapunctului, în particular, după jocul existenţial al cercurilor concentrice: „În muzica concentrică/ înfloreşte stânjenelul/ cântă-i şi
se desface/ cântă-i şi se desface filozofic/ stai în preajmă şi fii
pregătit/ pentru-mbălsămare/ parfumul lui te va trece vămile
văzduhului/ şi te va purta-n veşnicii/ acolo te vei opri şi vei
începe/ noua viaţă“ (77). Ceea ce părea destinat încremenirii insulare stă sub semnul curgerii: apa vieţii Isar. Spitalul dă
o nouă dimensiune drumului, de parcă ne-am afla în misterioasa insulă eminesciană a lui Euthanasius, cu transparenţa
apelor purificatoare, în curgerea eternă:
Isarul trece prin rănile mele
şi mi le spală
ca Iordanul păcatele
cele multe şi grele
poate şi rana tânărului croat
de lângă patul meu
cu şine de fier în mâini
şi-n picioare
care noaptea nu poate dormi
că vede numai morţi cu burţile tăiate
şi cu măruntaiale scoase
vai de pielea lui cusută peste tot
vai de săracele-i oase
ne uităm din paturile noastre
pe fereastră spre vârfurile de castani
şi-mi povesteşte de fratele său mic
pierdut în război la paisprezece ani (25)
Propria-i rană de la spate se transformă în „rana cea mare
a lumii“ („universu-i o rană“, 26, 28). Unii ar vrea, din atare
pricină, să-l stingă pentru a „pune capăt durerii“, nevăzând
însă „în rărunchii universului“ „freamătul Învierii“. De aceea,
din starea pe loc a îndoielii şi a morţii, te salvează drumul:
Crede şi mergi înainte
dacă tot trebuie să mori
să nu fii niciodată pe loc
moartea te prinde mai greu
când înaintezi (7)
Credinţa, ce-i drept, este veşnic primejduită de îndoiala
carteziană. Raţionalismul, în consecinţă, se arată a fi cădere
din contemplaţie. E nevoie de o nouă naştere, de un nou botez
în apele Isarului: „am căzut din contemplaţie/ problema e
cum să intrăm înapoi în ea“ (37). Pe drumul Golgotei, căci
altul nu există decât ducând la rătăcire: „pe Isar în sus/ plânge
Iisus/ pe Isar în jos/ suferă Hristos“ (53). Sunt chiar durerile
noii faceri. Imaginea arhetipală a big-bang-lui din cosmologia modernă, având precedent în cosmogonia eminesciană a
punctului primordial, revine în imaginarul poetic al părintelui Theodor Damian:
totul este geometrie
totul e punct
72 Nicolae Paulescu, Spitalul, ediţie anastatică după cea din
1913, Society of Orthodoxos Studies, Spoudon, Tessalonica – Grece, 2006, p. 16.
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cea mai mare vrajă e aceea a punctului
absolut şi omniprezent
n-ai unde să fugi de la faţa punctului
încă o stihiră a acestei fericite iubiri
se va cânta în tact irmologic
cu glas domol
voce joasă
şi se va folosi tămâie de trandafiri.
(Încă o stihiră)
Big-bang-ul devine Marea Explozie a Iubirii, casa fulgerului. Explozie/ardere a punctului primordial în cercuri, căci
„toate geometriile sfârşesc în cerc“:
Existenţa este o vânătoare de cercuri
cercul este marea metaforă
şi big-bang-ul este un cerc
este cercul redus la esenţa ultimă
a avea ascuns în avere
(Ca o vrajă a vieţii cercul)
Dar în Semnul Isar se arată ca o geneză inversă faţă de cea
vechitestamentară: decalogul ia locul zilelor creaţiei, poruncile fiind acum şapte, rezidirea lumii cuprinzând numărul
zilelor din spital: 10:
Oamenii trec grăbiţi
nu mă observă
numai îngerul
e mai bine aşa
arborii şi apa, cerul şi lumina
sunt noi şi proaspete
ca după facerea lumii
aşa va fi fost în ziua dintâi
o, ziua aceasta dintâi
deşi la mine e-a patra
sau poate a zecea
fiecare zi vine cu propria ei poruncă (34)
În a zecea zi, Herr Professor este anunţat de dr. Schwester Stephanie că e ultima zi, că a ieşit învingător (50), facerea
s-a încheiat. Acum, apa Învierii curge direct din cer: „Plouă
pe Isar/ această ultimă zi“ (51). Dar nu numai peste Isar, ci
şi „peste Dresleuca şi peste Menecadusa“ (52). În aceste zece
zile ale renaşterii, apa Isarului i-a fost oglindă spre căutarea
Mântuitorului, pentru ca la capăt să se transforme în fereastră:
până acum te-am cunoscut
ca văzându-te în oglindă
acum te văd faţă către faţă (58)
Biruinţa liniştii/isihiei finale şi a poeziei:
Isihia, Isihia
din tine se naşte cu adevărat poezia
trebuie să arzi mult pe rugul tăcerii
să duci cărbune încins
apoi să te aşezi credincios în cuvânt
şi să ştii să aştepţi
ţi se va trimite glas subţire de vânt
ca să trăieşti
fără vânt cărbunele moare
când vine glasul
trebuie să nu dormi
ci să-ţi scoţi smerit sandalele
din picioare
abia atunci eşti gata s-asculţi
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abia atunci vei face ce ţi se spune
aşa se scrie poemul
când fiecare cuvânt
a devenit rugăciune (86)
Iar această facere a poemului-rugăciune, a Cuvântului
Liturgic, poetul o datorează Mamei. Aceeaşi cu a pruncului
Iisus: „Maica mea şi Maica Domnului/ Una înveşnicinându-se
pentru Fiul/ iar cealaltă înveşnicită de Fiul omului“ (După
mine). Însoţitoarele văzute şi nevăzute pe drumul călătoriei.
Nu întâmplător poemele 79-84 sunt închinate Sfintei Fecioare
şi Mamei, adevărata autoare a Cărţii:
Mamă, mamă
viaţa mea ca o carte
pe care tu o scrii
şi eu o citesc
şi-acum plecată o scrii
chiar mai bine
că nu mai ai nici o rană (82)

Liturghia Cuvântului

Observam că În casa fulgerului, carte construită à rebours,
se încheie cu Liturghia Cuvântului, volumul de debut, semn
al viziunii circulare a lumii lui Theodor Damian. Antologatorul n-a făcut decât să respecte voinţa auctorială exprimată,
programatic, în poemul 84 din Semnul Isar: „Trebuie să-mi
rescriu poemele/ s-ar putea să le scriu invers/ de la moarte
la naştere/ atunci n-o să mă mai intereseze rima/ metafora şi
stilul/ o să mă intereseze pustia/ de acolo se trage cu adevărat
poezia“. Altfel de trecere decât cea prin vămile pustiei lui Ioan
Alexandru (şi totuşi aceeaşi), poetul mult preţuit, altminteri,
de Theodor Damian.
Poemul se întrupează în Cuvânt, după cum kenoza este
Întrupare a Logosului divin. Este rostul cel mai înalt al poeziei,
punctul de întâlnire, cum am văzut, dintre isihie şi poezie. Ca
şi sfinţenia, poezia este ardere, „dorul de Dumnezeu“: „Cine
citeşte cu mintea botezată-n apele inimii cuvântul poetic simte
în el fierbinţeala arderii şi dansul flăcărilor.“[73] Semn al străbaterii pustiei: „Pustia este meta-cuvântul. Esenţa cuvântului
constă în meta. Esenţa doar o auzi, o simţi, dar n-o cuprinzi.
De aceea nici nu spune Totul.“[74] Uitând de esenţa cuvântului,
modernii şi postmodernii l-au redus la textualizare în sine,
pierzându-i sensul, destinaţia despre care vorbeşte părintele
Damian. Este o primejdie pe care au resimţit-o marii poeţi, iar
între cei contemporani cu Theodor Damian, Nichita Stănescu,
şi el bântuit de ceea ce tac cuvintele, numindu-le necuvinte.
De aceea defineşte Theodor Damian pustia ca meta-cuvânt.
În eseul Cuvintele şi necuvintele în poezie, Nichita Stănescu
atrăgea atenţia că poetul foloseşte cuvintele din disperare, confirmând spusa lui Eminescu din Criticilor mei: „Ah! atuncea
ţi se pare / Că pe cap îţi cade ceriul:/ Unde vei găsi cuvântul/
Ce esprimă adevărul?“. Concluzia lui Nichita Stănescu: „Nu
se poate vorbi despre poezie ca despre o artă a cuvântului,
pentru că nu putem identifica poezia cu cuvintele din care
este compusă.“[75] Necuvântul nichitastănescian ascunde în
el dubla faţă a cunoaşterii teologice, dar şi poetice: apofaza şi
catafaza. Poetul basarabean Victor Teleucă vorbea de cuvântul biform, încapsulând în el aceeaşi dualitate paradoxală a
cunoaşterii. De aceea, putem fi îndrituiţi a-l considera varianta canonică laică a Logosului, devenită liturghie a cuvântului în viziunea părintelui Theodor Damian. Comparativ cu
73 Theodor Damian, Trăirea în cuvânt, p. 44.
74 Ibidem, p. 239.
75 Nichita Stănescu, Respirări, Editura Sport-Turism, Bucureşti,
1982, p. 173.
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vorbăria textualistă, vorbirea liturgică a poeziei este nemitarnică, cuvânt/necuvânt ce dă şi titlul volumului din 2005. La
vămile pustiei nu se poate da mită, căci Învierea, spune poetul, nu se cumpără:
„47 de ani
mi-a înţepat şarpele pustiei
piciorul
când căutam pietre
pentru locaşul lui Dumnezeu.
(Vămile pustiei)
Prin liturghia cuvântului poetic ajungem la adevărata frumuseţe: „Prăznuim Învierea Domnului cu credinţa şi convingerea că prin participarea la Înviere, frumuseţea chipului
lui Dumnezeu străluceşte din nou neîmpiedicat în noi. Prin
Înviere, intrând în copleşitoarea apropiere a Domnului slavei, nu numai că intrăm noi înşine în dinamica interioară a
Parusiei, dar întregul univers trece din starea frumuseţii sale
disperate, cum spune Sf. Grigore de Nisa, în starea de har ce
înalţă şi transfigurează.“ (Naşterea Domnului, în Calea împărăţiei, 2000).
Părintele Theodor Damian distinge, aşadar, între frumuseţea disperată a esteticii tradiţionale şi frumuseţea ce înalţă
şi transfigurează. Aici desluşim esenţa poeziei liturgice sau
imnice, la care au ajuns poeţii de geniu ai lumii, de la Dante
la Vasile Voiculescu. Ion Barbu, pe care l-am invocat de mai
multe ori în acest studiu, îşi mărturisea deschis năzuinţa către
poezia imnică, poezia ca sărbătoare. La fel şi Ioan Alexandru.
Theodor Damian concepe poezia liturgică ca fiind adevărata
carte, Cartea timpului:
Aceasta este cartea timpului nostru
Unii o scriu şi alţii o semnează
Aşa intrăm în istoria eternităţii
Pe urmele Cuvântului ce se-ntrupează
Şi călătorim permanent în mirare
Căci nimic nu mai e cum era
În locul spre care ne ducem;
„Doamne, miluşeşte-ne pe noi şi lumea Ta!“
În poeme precum Cuvântule!, se închină adevărate cântece de slavă Cuvântului Întrupat:
Ai venit prin lumină şi stele
Până-n adâncul întrupărilor mele
Prin lacrimile nepătrunse
Ale lumilor în mine ascunse
Când Te-am văzut în faţa templului meu
Am vrut s-ascund putreziciunea epavei
Dar n-am avut timp căci s-a strigat:
„Deschideţi porţile, că iată, intră Împăratul slavei!“
Poetul, ca ales al destinului, este martorul acestei slave
liturgice a Cuvântului:
S-a întâmplat că poetul a trecut prin faţa noastră
Când a apărut acea lumină pe cer
L-am cunoscut după seminţele ce ardeau în adâncuri
Şi se ţineau pe sub pământ după el
Nimeni n-a observat cum lumina
Spărgea seminţele fecundându-le somnul
Şi cum poetul trecea murmurând.
„Veniţi să ne bucurăm de Domnul!“
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De la îndoială carteziană şi apofază teologică la imnul
liturgic, acesta este cercul/drumul fiinţei lui Theodor Damian.
Dacă „maturii“ (ateii) pot rătăci drumul, cum s-a întâmplat
sub comunism (dar nu numai), copiii sunt aceia care aduc
vestea Întrupării Cuvântului: „Copiii mergeau înainte şi strigau/ Că Domnul este aproape, Domnul vine/ Ecoul străzilor
cântecul lor repeta/ În arlechini ardeau durerile de mâine.//
După copii bătrânii mergeau din casă-n casă/ Şi sfinţeau sub
paşii lor pământul/ Şi băteau pe la uşile Domniilor voastre:/
Îl primiţi pe Cuvântul?/ Nu! Nu-L primim pe Cuvântul!“
(Copiii mergeau).
Poezia lui Theodor Damian este, cu preponderenţă,
una de cunoaştere, chiar în plină experienţă existenţială, dramatică, din Semnul Isar, cu avantajul de a nu se rătăci niciodată în gnoză. Cum a reuşit să nu cadă în ispita raţionalismului cartezian (precum s-a întâmplat cu mulţi dintre colegii
de generaţie), Theodor Damian ne-o spune în amintitul interviu acordat Flaviei Topan pentru revista Vatra veche. Întrebat
dacă există compatibilitate între cogito, credo şi amo, poetul
răspunde că, înainte de toate, şi poezia este act de cunoaştere,
în pofida faptului că atât vechiul estetism, cât şi textualismul
îi neagă această dimensiune. Cunoaşterea nu e doar apanajul raţiunii. A paria numai pe cogito înseamnă a rata cunoaşterea, tocmai prin ruptura de credo şi amo: „Primul aspect al
problemei ar fi dacă cele trei, cogito, credo şi amo sunt sau nu
complementare. Dacă decidem că nu sunt, trebuie dovedit,
raţional, nu mistic, de ce. Dacă decidem că sunt, şi aici mă
înscriu şi eu, atunci trebuie demonstrată compatibilitatea dintre cele trei dimensiuni, ceea ce ar fi subiectul unei cărţi, cel
puţin. Eu, personal, cred că ierarhia acestor dimensiuni (de jos
în sus) este clară: cogito (Descartes), este la bază, credo (Kierkegaard) este la mijloc, şi amo (Dostoievski) este deasupra.“[76]
Amo, altfel spus, e ceea ce uneşte cele trei niveluri de Realitate, sub semnul lui trans, al logicii terţului tainic ascuns care
este neraţionalizabil. De la cogito la credo care „se desăvârşeşte
în amo, iubirea ce trece dincolo de minte, de raţionamentele
obişnuite şi „decide“ o acţiune, paralogică, supra-raţională, ca
întruparea, din iubire a Logosului divin în istorie, ca să luăm
exemplul suprem.“[77] Pe această cale, nu mai există incompatibilitate între cunoaşterea cuantică, bunăoară, şi poezie şi religie, demonstrează Basarab Nicolescu: „Cunoaşterea poetică
este cunoaşterea cuantică a terţului tainic inclus.“[78] Ea deschide drumul către Valea Mirării, cum o numeşte savantul,
valea miracolelor (imagine prezentă şi-n poemele şi în interviurile lui Theodor Damian). Basarab Nicolescu n-are decât
a regreta că savanţii şi filosofii „şi-au risipit timpul negând
miracolele. Aşa am ajuns, fireşte, să negăm propria noastră
existenţă, care este miracolul miracolelor. Elementară greşeală de logică.“[79] Această Vale a Mirării este abisul (Theodor Damian îi va spune pustia) dintre două niveluri de Realitate[80], la confluenţa cărora se iscă „furtuna“ fiinţării (acţiunea, zice părintele Damian), adevărata sărbătoare a existenţei umane[81].
Să conchidem, şi nu doar provizoriu, despre Theodor
Damian: ne aflăm în faţa unui gânditor profund şi a unui poet
care, sperăm, încă de pe acum, se prefigurează ca o singularitate canonică în câmpul divers şi bogat al liricii româneşti.
76 Theodor Damian, „Fiul risipitor… n-a uitat niciodată de unde a
plecat, de aceea a ştiut unde să se întoarcă“, interviu, de Flavia Topan,
în „Vatra veche“, serie veche nouă, an. VI, nr 7 (67),iulie 2014, p. 5.
77 Ibidem.
78 Basarab Nicolescu, Théorèmes poétiques / Teoreme poetice (VI,
1), trad. în franceză, de L.M. Arcade, grafică şi ilustraţii, de Mircia Dumitrescu, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2013.
79 Ibidem, II, 11.
80 Ibidem, I, 1.
81 Ibidem, II, 12, 13.
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Literatură şi matematică

T

Mathesis universalis sau prospectarea lumii
prin ecuaţii

Totul este matematică. Sau matematica este totul? O dezbatere la care nu s-a pus punct. Şi poate că nu se va pune.
În ce mă priveşte, aş prefera o variantă care să spună că
totul este matematizabil. Avântul cel mai important al
matematicii – sau matematicilor –, după secole de evoluţie, de la simple adunări şi scăderi, de la măsurători agrare
care au creat geometria plană, până la geometria neeuclidiană, s-a produs probabil atunci când ecuaţii ce păreau
absurde s-au dovedit aplicabile ani mai târziu. Abia la
câteva decenii după ce Riemann a descoperit, pe hârtie,
spaţiile care îi poartă numele (extinderea la n dimensiuni a geometriei diferenţiale a suprafeţelor), acestea s-au
dovedit utile pentru teoria relativităţii generalizate. Dar
şi pentru mecanica cuantică. Prezenţa planetei Neptun a
fost prezisă de Urbain Le Verrier prin calcule. Vârsta Universului a fost şi ea calculată cu o oarecare (se presupune) precizie: 13,7 miliarde de ani. Contribuţiile lui Kaluza şi
Klein au făcut posibile modele ale teoriei
unificate a câmpului gravitaţional şi electromagnetic utilizând cele cinci dimensiuni ale spaţiului propuse de aceştia.
La nivel subatomic, calculele lui Eugenio Calabi şi Shing-Tung Yau au generat
celebrele „spaţii Calabi-Yau”, baza cercetărilor întreprinse – tot teoretic, deocamdată, dar din ce în ce mai susţinute,
pentru teoria stringurilor, o ipoteză care
pare a se susţine ca explicaţie ultimă a
nivelului celui mai intim, fundamental,
al materiei, care s-ar prezenta ca un univers cu unsprezece dimensiuni. Desigur
că exemplele pot continua.
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Structură şi generativitate

Prin anii ’70, structuralismul devenise o teorie la modă şi
în universităţile din România şi, de asemenea, exercita o
anumită fascinaţie şi pentru critica românească. Se spera
că înţelegerea structurii unui text literar va duce la dezvăluirea secretelor sale ultime. În aceeaşi paradigmă, gramaticile generativ-transformaţionale încercau să identifice nucleul (sau nucleele) şi regulile de generare ale limbajelor naturale. Tot pe atunci, pătrundeau către publicul
român şi încercările întreprinse de Pius Servien de a acredita matematica în calitate de instrument de analiză estetică. Chiar anul 1970 este marcat de apariţia unei lucrări
de pionierat la nivel mondial, ce avea să stârnească mai
ales reacţii de respect – cum se spune, foarte citată, mai
rar citită –, Poetica matematică, de Solomon Marcus. Ea
urma Lingvisticii matematice, apărute în 1966.
Matematicienii, cu unele excepţii, nu păreau a fi atât
de interesaţi de articulaţiile literaturii, literaţilor (criticilor în special), le lipseau, în general (cazul
Ecaterinei Mihăilă este unul dintre rarele
exemple când matematica a fost folosită în studiul literaturii), cunoştinţele de
matematică la nivelul trebuitor pentru a
înţelege pe deplin cartea şi mai ales pentru a aplica sau măcar pentru a se folosi
la un nivel fie şi mai superficial de tezele
şi formulele ei în articole sau lucrări mai
ample. Tot în acea perioadă, pe acest fond
orientat către aspectele tehnice ale literarului, studiile de poetică luaseră un oarecare avânt la noi, mai cu seamă după recuperarea unor mai vechi poetici (amintesc
şi de antologia Olimpiei Berca purtând
titlul Poetici româneşti). De asemenea,
cărţi de teoria versului şi a rimei, între
care, cele semnate de N. Constantinescu,
I. Funeriu, Ladislau Gáldi, G.I. Tohăneanu
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s-a înscris între lucrările care propuneau nu numai analize amănunţite, dar şi grile noi de studiu.
Se poate spune că substanţiala lucrare a lui Mihai Dinu,
Ritm şi rimă în poezia românească, apărută în 1986, venea
pe un teren pregătit de toate aceste elemente stimulatoare.
Ea pornea de la constatarea că lipseşte în studiile asupra
poeziei româneşti aplecarea către ceea ce constituie perspectiva generativă, mai exact, cu un termen împrumutat de la J.C. Beaver, „metrica generativă”: „În tentativa
de a completa această lacună, ne-am aflat în faţa următoarei alternative: fie de a adopta, cu ajustările de rigoare,
cerute de specificul limbii române, unul dintre modelele
aflate în uz în cercetarea prozodică străină, fie de a construi «de toutes pièces» un generativism românesc, soluţie
care oferă avantajul unei organicităţi sporite şi şanse mai
bune de a realiza dorita mulare a modelului pe realitatea
vie a versificaţiei noastre. Opţiunea pentru această a doua
cale, cu punerea în paranteză a tot ceea ce izbutisem [sic!]
să cunoaştem relativ la metrica generativă anglo-saxonă,
s-a conturat încă de timpuriu, ceea ce ne-a permis să dezvoltăm nu numai metode de analiză diferite, ci şi o terminologie independentă, necontaminată de paradigma GM
[generative metrics, n.m., R.V.].”
Printre chestiunile prezentate sau descifrate în volumul
de aproape patru sute de pagini figurau: „Orientări generale
în cercetarea ritmului românesc, «Materialism» şi «idealism» ritmic”, „Metamorfozele matricii ritmice”, „Către
straturile mai profunde ale organizării ritmice”, „Radiografia generativă a ritmului”, „Raporturile accent lingvistic –
ictus prozodic”, „Constituenţii schemei ritmice şi sintaxa
lor”, „Ecuaţiile bilanţului ritmic”, „Formulele ritmice ale
versului şi strofei”, „Ritm şi selecţie lexicală”. Pe parcursul
unui demers sofisticat şi nu întotdeauna lesne de urmărit,
din cauza extremei tehnicităţi a subiectului, Mihai Dinu
caută Sfântul Graal al structurilor de versificare. Şi legile
care se reflectă în modalităţile de generare a versurilor, de
la cele cu rimă la versul liber. Iambi, trohei, anapeşti, dactili şi aşa mai departe sunt transformaţi în formule matematice care să le dezvăluie cheia expresivităţii.
Dintr-un articol amplu publicat în „Jurnalul naţional” din 22 octombrie 2010, semnat de Ionela Gavriliu
(http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/a-visat-24-de-an
i-ca-va-ajunge-profesor-557711.html), rezultă că Mihai
Dinu a dobândit cunoştinţele de matematică în calitate de
student la Facultatea de Hidrotehnică. A lucrat în cercetarea şi în proiectarea de profil timp de douăzeci şi patru
de ani, a devenit doctor în matematică, a urmat studii filologice la fără frecvenţă, pentru ca după 1990 să intre în
corpul profesoral de la Literele bucureştene. Aşadar, faptul de a fi scris la vremea respectivă această lucrare în care
formulele ritmice ale versificaţiei româneşti sunt investigate şi cu instrumentele prozodiei clasice, dar şi cu acelea
ale algebrei şi ale teoriei numerelor constituie unul dintre
marile merite ale autorului.
Ce rezolvă Ritm şi rimă în poezia românească? Luând
ca exemplu numai felul în care este discutată poezia lui
Emil Botta „Post ludum”, unde constată prezenţa unui adevărat „mozaic ritmic”, putem concluziona de pe acum că
nu prea multe lucruri, în afară de identificarea şi de descrierea amănunţită a unor ritmurilor prezente într-o seamă
de texte poetice aparţinând unor scriitori de calibre diferite (amplitudinea şi diversitatea textuală pe care se exercită efortul structural al autorului este cu adevărat remarcabilă şi de multe ori strofele sau poeziile întregi aduc o
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satisfacţie cititorului prin simpla lor citare sau reproducere). Dar, în ce priveşte poezia mai sus menţionată şi studiul ei din perspectiva matematicii, autorul afirmă: „Pus
în faţa unei atât de derutante de diversităţi de mişcări ritmice, cercetătorul va ajunge în mod natural la concluzia
că metoda sa nu poate fi decât statistică. Tripodia fiind
secvenţa minimală în care putem vorbi de continuitate
sau de discontinuitate (fractură) ritmică, este de aşteptat ca numărarea succesiunilor de trei unităţi de diferite
tipuri (ritmate binar, ternar, cuaternar sau aritmice) să ne
dea o idee globală asupra dominantelor ritmice ale textului. În cazul de mai sus, rezultatul este următorul: dintre
cele 129 de tripodii ce compun textul poeziei, 32 respectă
regula ritmurilor binare (troheu, iamb), 30 pe a celor ternare (dactil, amfibrah, anapest), iar restul de 67 reprezintă
fracturi ritmice.”

„Înţelepciunea şi iluziile” programării
lingvistice

„Ce concluzie putem desprinde dintr-o asemenea statistică?” îşi continuă raţionamentul Mihai Dinu. „Pentru
moment, nici una, cu excepţia celei, evidente fără nici un
fel de analiză, că ritmul poeziei este foarte variat, textul
prezentându-se ca un mozaic de mici secvenţe ritmate
diferit, ce se succed dezordonat, haotic.” Dacă din punctul de vedere al unei scheme structurale efectul rezultat
din formalizarea matematică este, într-adevăr, acesta, la
lectura profană senzaţia nu se mai dovedeşte, însă, una
de dezordine, ci de balans între previzibil şi imprevizibil,
spiritul muzical al celui care urmăreşte poezia nefiind cu
nimic violentat, ci doar contrariat în sensul creării unei
tensiuni a cărei rezolvare este întotdeauna fericită. Lucru
de care îşi dă prea bine seama şi autorul, din moment ce
continuă: „Or, întrebările la care ar trebui răspuns sunt
cu mult mai complicate: diferă prin ceva textul de mai
sus, din punctul de vedere al organizării sale ritmice, de
o pagină de proză (unde există, de asemenea, iregularitate şi înlănţuire întâmplătoare a celulelor ritmice componente)?; oare dincolo de dezordinea aparentă pot fi depistate unele tendinţe stabile către una sau mai multe formule ritmice preferenţiale?; este dispunerea grafică a textului cu totul arbitrară sau poetul tinde să asocieze limita
dintre versuri unor schimbări de ritm, decupând preferenţial textul în dreptul fracturilor ritmice ale frazei?”
La ce bun toate acestea? Asigură aceste formule cuantificate pentru fiecare strofă o înţelegere a felului în care
ritmul şi rima funcţionează şi pot fi responsabile de modalităţi generative? Mai exact, o dată cunoscută o astfel de
schemă, ar fi posibil pentru cineva, talentat sau netalentat,
să creeze versuri cel puţin acceptabile? Vulgarizez, poate,
dar dacă un efort de cuantificare, de modelare matematică
nu explică nimic sau nu are efecte în plan practic, acum
sau într-un prezumtiv viitor, atunci la ce să-l facem?
Răspunsul vine, indirect, ceva mai departe: „Particularităţile evidenţiate aici sunt proprii textului studiat. O
cercetare mai amplă, făcând neapărat necesară intervenţia calculatorului electronic, deoarece calculele sunt excesiv de laborioase, va putea arăta în ce măsură ele reprezintă trăsături stilistice mai generale ale creaţiei lirice a lui
Emil Botta. În orice caz, aceste particularităţi nu caracterizează verslibrismul românesc în ansamblul său, afirmaţie demonstrabilă prin examinarea cu ajutorul aceloraşi
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metode a câtorva texte de alţi autori, piese care, fără a permite, la rândul lor, generalizări, sunt suficiente drept contraexemplu.” Ca să fiu mai explicit, ar trebui să extragem
din aceste rânduri ideea referitoare la intervenţia computerului. Cum se cunoaşte, astăzi modelarea digitală serveşte la mai multe scopuri pe care cei care lucrează folosind computerul le cunosc destul de bine. Maşinile de traducere, motoarele de căutare, chiar soft-urile care asigură
convertirea unui text fără diacritice româneşti într-unul cu
diacritice întrebuinţează metode statistice, algoritmi din
ce în ce mai bine puşi la punct pentru a determina care
dintre variantele de a continua o frază este cea corectă sau
măcar cea mai apropiată de un sens gramatical acceptabil, toate beneficiază de metodele matematice de studiu al
specificului unei limbi naturale. Cred că o iniţiere în sensul şi semnificaţia proiectului numit „Corpus Linguistics”
ar fi destul de lămuritoare în privinţa a ceea ce se poate şi
a ceea ce nu se poate în privinţa abordării, pe această cale,
a limbajelor naturale.
Trebuie adăugat, în acelaşi timp, că, în ciuda marilor
progrese care se fac anual în aceste domenii, multe dintre
rezultate sunt de-abia mulţumitoare, altele prezentându-se
la un stadiu realmente rudimentar încă. Este vorba de milioane de ocurenţe care trebuie avute în vedere, ocurenţe
care trebuie mai întâi identificate exhaustiv de către oamenii de ştiinţă, întrucât computerele nu pot face, în această
direcţie, mai mult decât li se introduce în bazele de date.
De asemenea, computerele nu pot să mimeze sau să reproducă o caracteristică intrinsecă a fiinţei umane: talentul.
Cel puţin, nu în viitorul apropiat. Creativitatea lor va fi,
în pofida paşilor care s-au făcut sau se vor face pentru a
realiza un fel de „sensibilitate” robotică, limitată, în lipsa
tuturor proceselor fiziologice şi psihice complexe care au
loc nu numai la nivelul cortexului nostru, dar şi la acela al
întregului creier, al întregului sistem nervos, al bazei fiziologice dificil de studiat şi de formalizat care răspunde de
reacţiile umane şi de creativitatea noastră. Or, cu o reproducere doar parţială a codului creaţiei e lesne de înţeles că
niciodată nu se va ajunge mai departe de imitarea ei destul de aproximativă.

Spiritul limbii şi formulele

Am să mai iau un exemplu din cartea tânărului, pe atunci,
Mihai Dinu. Este vorba de un subcapitol unde se manifestă preocuparea pentru „Ecuaţiile bilanţului ritmic”.
Trec peste crearea cadrului şi peste câteva postulări ale
tranziţiei de la limbajul poetic la cel matematic în cazul
dat, pentru a ajunge la următoarele consideraţii: „O frază
v se numeşte vers cu structură ritmică n-ară dacă:
l(ui) + a(ui + 1) = a(ui) (modulo n) (i = 1,2,… p – 1).
În cazul când k = 0 (mod n) versul v este acatalectic.
Iar în caz contrar, k ≠ 0 (mod n), el se numeşte catalectic.”
Şi aici urmează partea cea mai elocventă: „Aceste definiţii corespund întocmai celor consacrate de poetica tradiţională, unde prin măsură se înţelege în general numărul total de silabe ale versului, iar conceptul de catalexis
(apothesis) denumeşte situaţia când măsura nu este divizibilă cu numărul de silabe al piciorului eponim al ritmului respectiv (modulul ritmic – în terminologia noastră).”
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Desigur că vă veţi întreba: cui prodest? Cu alte cuvinte,
dacă ajungem la concluzii pe care teoria tradiţională a versului le-a stabilit deja, de ce era nevoie de atâta efort de
matematizare? După părerea mea, din motivul pe care l-am
invocat mai sus, anume acela că, la un moment dat, aceste
eforturi se vor răsfrânge într-o modelare mai adecvată a
parametrilor lingvistici, prozodici, stilistici şi, poate, ceea
ce nu putem anticipa acum, aceasta va servi avansării în
cunoaştere într-un mod pe care încă nu ni-l putem imagina. Cum spuneam la început, sunt destule exemplele când
teorii aparent fără legătură cu realitatea s-au dovedit indispensabile pentru descrierea sau predicţia unor aspecte ale
realităţii imposibil de investigat altfel decât prin mijloace
teoretice (prin fizica matematică, de exemplu), când vorbim de nivelul cuantic sau când dorim să înţelegem ce se
întâmplă în orizontului evenimentului unei găuri negre.
O idee pe care ţin să o mai discut în câteva cuvinte
este aceea legată de alegerea gramaticilor generative
anglo-saxone. Cred că Mihai Dinu de azi nu mai este de
acord cu tânărul care se raporta – drept e că mai mult
declarativ – la un sistem de referinţă străin, din motivul că
fiecare limbă, având accentele lexicale şi în frază specifice,
precum şi sintaxa ei particulară, va admite anumite tipuri
de ritmuri şi de vers. Pentru cazul extrem, sugerez o examinare a textelor de muzică rock ale formaţiilor britanice
din anii ’70. Se va putea vedea că anumite frazări şi anumite ruperi sau schimbări de ritm sunt admisibile (pertinente, ca să nu-i contrariez pe lingvişti) numai în engleză.
Româna, bunăoară, dar nici vreo altă limbă neolatină nu
ar putea fi manipulate astfel. Spiritul limbii – cu o expresie foarte generală – este cel care determină formulele de
versificaţie şi nu schemele indicate de dicţionarele universale de prozodie ca fiind valabile.

Jocuri „cu mărgele de sticlă”

Mihai Dinu s-a ocupat şi de modelarea matematică
a unor aspecte ce ţin de genul dramatic. A produs surpriză, la vremea apariţiei (1983), cartea lui Florin Manolescu Caragiale şi Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii.
Cititorii şi-au imaginat că titlul trimite la aplicaţii ale teoriei jocurilor, a lui John Nash, în studiul lui Caragiale. Era
doar o metaforă, însă. Nu la fel au stat lucrurile în ceea ce
priveşte modul în care Mihai Dinu a trecut la descifrarea
textului pentru scenă. Studiile sale publicate încă în 1968
(„Structures linguistiques probabilististes dans l’étude du
théâtre”, în revista „Cahiers de linguistique théorique et
appliquée”) şi 1970 („Contributions à l’étude mathématique du théâtre”, în „Revue roumaine de mathématiques
pures et appliquées”) au contribuit la materia capitolului
al VII-lea, „Metode matematice în studiul teatrului”, din
Poetica matematică a lui Solomon Marcus. Probabil că
munca sa de pionierat în materie ar trebui, de aceea, mai
bine cunoscută şi subliniată.
Plecând de la distincţia între jocul substitutiv (paidiá)
şi cel competitiv (agón), autorul afirmă, într-o lucrare de
dată relativ recentă, Dincolo de cuvinte. Polifonia inaudibilă a scrisorii pierdute (2012), care continuă propriile
cercetări mai vechi, dar şi pe acelea ale lui Solomon Marcus din amintita Poetică...: „Dacă este perfect adevărat că
jocul actorilor este unul tipic substitutiv, acţiunea piesei
îmbracă, în schimb, un caracter agonal. E o luptă între
personaje cu interese contrare (schema protagonist versus antagonist) în care fiecare participant încearcă să îşi
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maximizeze câştigul sau/şi să îşi minimizeze pierderile.
Teoria jocurilor strategice se recomandă, astfel, de la sine,
ca o cale tentantă de abordare a conflictelor dintre personajele unei piese de teatru.”
Ajuns aici, cititorul probabil că oscilează între două sentimente, unul de interes (cum, oare, se pot exprima asemenea relaţii în limbajul sintetic al matematicii?) şi altul
de respingere (cum, adică, să vedem Romeo şi Julieta ca
pe un joc de bridge?). Chestiunea este însă de altă natură.
O exprimă Solomon Marcus în Poetica matematică: „Este
adevărat că unele rezultate ale folosirii [limbajului matematic] pot fi înţelese şi de nematematician; aşa se întâmplă cu anumite aplicaţii ale matematicii în economie, în
probleme de transporturi etc. Însă, de cele mai multe ori,
limbajul matematic nu este traductibil în limbajul uzual,
iar încercarea de a-i ghici conţinutul după câteva exemple cu caracter ilustrativ poate duce la o imagine denaturată a acestui limbaj. Alături de funcţia sa algoritmică, de
obţinere a unor rezultate (de obicei numerice) altfel greu
de găsit, limbajul matematic mai îndeplineşte şi o funcţie descriptivă, de simulare, de aproximare a fenomenelor,
în care accentul cade nu pe un anumit rezultat al descrierii, cât pe procesul de modelare însuşi. Aspectele care
rezultă din această a doua funcţie a limbajului matematic pierd foarte mult prin traducerea lor în limbajul uzual
(neformalizat). De aceea, matematicienii doresc ca şi ceilalţi să se iniţieze în limbajul lor. Aşa cum limbajul poetic trăieşte prin valorile sale de sugestie, neechivalabile în
limbajul uzual, limbajul matematic îşi are raţiunea de a fi
într-o anumită capacitate de sinteză şi de formalizare, care
se pierde prin însăşi încercarea de a echivala acest limbaj
cu expresiile diluate ale limbajului uzual. Matematica, ca
şi poezia, nu se poate povesti.”
În altă parte, Solomon Marcus precizează că metoda
structurală, prin natura lucrurilor pretabilă matematizării, este „inseparabil legată de procesul de formalizare şi
de cel de modelare logică, adică de imaginea unor construcţii ipotetico-deductive care să simuleze unele aspecte
de structură ale limbajului poetic.”
Pentru a rezolva chestiunea câştigurilor şi a pierderilor a doi „jucători” de acest tip, Mihai Dinu recurge la o
formulă matricială: două linii şi două coloane, corespunzătoare celor două alegeri pe care două personaje le au la
dispoziţie, adică posibilitatea de a fi absent sau prezent
în scenele piesei. Ele îşi vor fructifica şansele alegând să
apară conform unei strategii mixte, care să asigure, ipotetic vorbind, un câştig cel puţin egal cu valoarea jocului.
Nu reproduc ecuaţiile care rezultă din această schemă de
joc sau de apariţie. O a doua ipoteză porneşte de la ideea
că în scenele în care un personaj lipseşte, dar oponentul
său este prezent, cel dintâi pierde exact suma pe care ar
fi câştigat-o dacă lucrurile ar fi stat invers. Aşadar, câştigul este întotdeauna de partea celui care reuşeşte să-şi
„sape” adversarul. Aplicând o matrice cu un număr de linii
şi coloane corespunzător personajelor Scrisorii pierdute,
rezultă că „personajul prezent în scenă câştigă tot atâta
cât ar pierde dacă situaţia s-ar inversa (el ar fi absent, iar
celălalt, prezent).” Ce se întâmplă, însă, când într-o piesă
învinge cineva care unelteşte împotriva ambelor personaje
şi când scena care redă complotul se petrece în absenţa
protagoniştilor?
Chestiunea prezenţei împreună a personajelor într-o
scenă derivă din transferul în formalizarea matematică a
teatrului a unei noţiuni din teoria codurilor, aşa-numita
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„distanţă a lui Hamming”. Solomon Marcus precizează că,
în conformitate cu teoria lui R.W. Hamming, distanţa dintre două cuvinte ale unui cod binar este egală cu numărul
poziţiilor pe care cele două cuvinte au cifre diferite. Aşadar, „distanţa Hamming dintre două personaje ale unei
piese este egală cu numărul scenelor în care unul şi numai
unul dintre cele două personaje (nu importă care anume
dintre ele) este prezent. De exemplu, în «O scrisoare pierdută» distanţa Hamming dintre Farfuridi şi Dandanache este egală cu 13; într-adevăr, există în această piesă
9 scene în care Farfuridi este prezent, dar Dandanache e
absent […] şi 4 scene în care Dandanache este prezent,
dar Farfuridi e absent...”. Ne vom întreba dacă un dramaturg scrie calculându-şi distanţa Hamming dintre personaje? Nu, nu scrie aşa, bineînţeles, aici este vorba de
o metodă de a formaliza conţinutul unei structuri artistice. Un joc intelectual pentru cunoscători de matematică iubitori şi de literatură. E un fel de a interpreta, de a
privi literatura, până la urmă. Cum spunea în rândurile
reproduse ceva mai înainte Solomon Marcus, un fel de a
fi al matematicienilor.

Limitele traductibilităţii matematice

Teatrul este, după cum observă în debutul cărţii şi Mihai
Dinu, „un domeniu de cercetare deopotrivă ofertant,
dar şi de o derutantă complexitate”. Pentru ca imediat să
adauge, în chip de explicaţie: „Nu e de mirare că, de fiecare dată când a încercat să definească «semnul teatral»
ca unitate integrată şi specifică de limbaj artistic, semiotica spectacolului s-a lovit de piedici aproape insurmontabile. După o primă perioadă de optimism metodologic,
aceasta s-a văzut nevoită să renunţe, pentru o vreme, la
perspectiva holistică, revenind la o strategie mai «smerită», mai apropiată de abordarea tradiţională, în care
analiza separată a diferitelor planuri ale reprezentaţiei
(textual, interpretativ, scenografic, muzical etc.).” E uimitor că s-a putut gândi cineva la izolarea semnului teatral,
chiar în condiţiile entuziasmului de la începuturile abordărilor semiotice ale operelor artistice. Se pune întrebarea dacă semnul teatral nu rămâne doar o figură de stil
legată de ceea ce s-a numit „teatralitatea teatrului!. Mai
precis, de ceea ce defineşte teatrul în retorica lui şi în
aspecte care ţin de arta spectacolului (o exagerare a unor
comportamente şi atitudini, grimase, tonuri şi inensităţi
ale vocii, costumaţie etc.), dar şi de alte caracteristici, ale
scenei de joc. E adevărat că de la Lev Voroşilov la Béla
Balázs şi de la la Ernest Lindgren la Pasolini şi la Christian Metz s-au decelat numeroase caracteristici ale filmului din perspectivă semiotică. Dar semnul filmic poate fi
izolat, pentru că filmul înseamnă înşiruire de fotograme,
aşa cum, mutatis mutandis, limbajul este o înlănţuire de
foneme, pe câtă vreme teatrul nu are momente secvenţiale distincte la un asemenea nivel. Actele, scenele sunt
cu totul altceva decât unităţile cinematografice de sens.
Teatrul este, la rigoare, pentru uzul demonstraţiei noastre, ca însăşi viaţa, ca un tablou de viaţă reală, este o artă
dinamică, fără momente insolitabile altfel decât cu riscul de a deturna sensul, o derulare nefragmentată, aşadar. Dacă ar exista un semn teatral, prin absurd, atunci el
ar trebui investigat cu mijloace absolut neconvenţionale.
Poate aşa cum fizicienii tratează fenomenul aşa-numitei
„spume cuantice”. Glumesc numai pe jumătate.

ReLecturi

În privinţa utopiei semiotice, Caragiale, la vremea lui,
ştia mai multe despre specificul acestei arte şi vedea lucrurile mai limpede. Mihai Dinu îl citează pentru a demonstra că „teatrul este cu mult mai mult decât literatură”.
Dar teatrul este cu totul altceva decât literatura. O spune
explicit autorul Scrisorii pierdute chiar în textul reprodus la o notă de pe prima pagină a cărţii pe care o discutăm în aceste rânduri şi intitulat „Oare teatrul este literatură?”: „Teatrul este o artă constructivă, al cărei material
sunt conflictele ivite între oameni din cauza caracterelor
şi patimilor lor. Elementele cu care lucrează sunt chiar
arătările vii şi imediate ale acestor conflicte […] Faptul că
unul din mijloacele sale de reprezentare este şi vorbirea
omenească nu trebuie să facă a se lua teatrul ca un gen de
literatură; din acest punct de vedere, teatrul ar avea mai
multă rudenie cu arta oratoriei. […] Nu! Teatrul şi literatura sunt două arte cu totul deosebite, şi prin intenţie, şi
prin modul de manifestare al acesteia.”
Ajungând, prin urmare, la concluzia că orice abordare
„holistică” a teatrului va fi sortită eşecului, Mihai Dinu se
îndreaptă asupra unor aspecte formalizabile: numărul de
scene, numărul de apariţii ale personajelor, aşternând pe
hârtie formule complicate pentru noi, cei cu instrucţie
precară în privinţa matematicii: ecuaţii, grafuri, matrici
etc. Cum am văzut, distanţa Hamming este una dintre
chestiunile-cheie. Un matematician autentic nu poate
privi lucrurile fără perspectiva numerelor şi a ecuaţiilor.
Intră „în scenă” şi logica matematică. Formalizată astfel,
prima scenă din comedia lui Caragiale (e locul să spun
că lucrarea uzează şi de comparaţii şi analize aplicate şi
altor piese celebre din literatura dramatică universală) f1
= t & p & – tr & –z & –c & –fb & –fec & –cet & –ipa &
– d [din păcate, nu pot transcrie corect semnele privind
valorile logice ale propoziţiilor negative, aşa încât rog cititorul cunoscător să îşi imagineze bara deasupra propoziţiilor, n.m., R.V.]. Propoziţia aceasta compusă se traduce
prin: „Tipătescu şi Pristanda sunt prezenţi, iar Trahanache, Zoe, Caţavencu, Farfuridi, Brânzovenescu, Feciorul,
Cetăţeanul turmentat, Ionescu, Popescu, alegătorii [ipa,
n-m., R.V.] şi Dandanache sunt absenţi”. Legătura cu limbajul binar al calculatoarelor se impune de la sine.
Pe lângă reducţionismul unor asemenea abordări care
nu lasă să se mai înţeleagă nimic din piesă (este imposibil
să fie narată, rezumată măcar, o piesă încercând translarea
din limbajul matematicii în cel uzual dacă luăm cunoştinţă de ea numai prin intermediul formulelor descriptive, fără să o fi citit şi fără să o fi văzut vreodată reprezentată pe scenă), există riscul ca unele dintre metodele
de cuantificare propuse de diverşi cercetători să nu satisfacă deloc cerinţele unei analize cu instrumente cât de
cât apropriate, fie şi aşa, parcelar. Nu le amintesc decât
cu titlu informativ, cei interesaţi vor găsi argumentele în
Dincolo de cuvinte. Esenţialul de reţinut este că translarea în limbaj matematic are limite, care depind de felul în
care un cercetător sau altul şi-a gândit metoda. Unele dintre aceste propuneri nu duc spre tipare recongnoscibile
în realitatea dramatică la care ele se aplică. Altfel, acolo
unde Mihai Dinu aplică metodele care i s-au părut verificabile, ele nu ne arată nimic mai mult decât ceea ce ştiam
din analiza cu mijloace tradiţionale a piesei caragialiene.
Ce mai este de reţinut, de asemenea, este faptul că
nici metodele aplicate de Solomon Marcus, nici cele aplicate de Mihai Dinu, dar şi de către cei citaţi în lucrare, nu
duc spre resorturile acţiunii dramatice, altfel spus, către
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„caracterele şi patimile oamenilor”, cum preciza mai sus
Caragiale, adică spre resorturile fără de care nici o ecuaţie, nici o matrice, nici un graf nu ar fi posibile, toate acestea nereflectând nimic din adâncimea motivaţiilor şi din
intensitatea lor.
În principiu, nu înţelegem mai mult dintr-o operă
literară transpusă în limbaj matematic. Putem să ne dăm
seama şi empiric dacă într-o strofă predomină vocalele
sau consoanele, dacă acestea din urmă sunt preponderent fricative sau labiodentale. Limbajul matematic ne
va arăta, însă, mai exact, cum funcţionează aceste distribuţii. Este vorba de un proces de modelare. Utilizabil,
până la un punct, în transcrierile în limbajele computerelor. De altminteri, una dintre formulele de calcul ale lui
Mihai Dinu are rezultatul în biţi.

Traducere – retroversiune

Mihai Dinu este unul dintre criticii şi, aş putea spune,
teoreticienii noştri literari cei mai originali. Cultura sa
enciclopedistă se adaugă solidei formaţii de matematician
(un matematician imaginativ, ceea ce nu e deloc puţin
lucru), dar şi unei capacităţi de a aborda textul literar dinspre unghiurile cele mai neaşteptate. Această din urmă
calitate este legată, desigur, de diversitatea ariilor culturale pe care le frecventează. De aceea şi surprinde cu fiecare carte. În cele ce urmează, mă voi referi la lucrarea
sa Un alt Bolintineanu. Gânduri despre natura poeziei
(2010), unul dintre cele mai interesante experimente din
literatura noastră critică, o iniţiativă complexă, care dezvăluie, voi spune de pe acum, şi calităţi admirabile de traducător din limba franceză, şi de versificator.
În 1865, Dimitrie Bolintineanu îl ruga pe un prieten
aflat la Paris, George Marian, să îi găsească un poet francez potrivit pentru a-i revizui propria traducere la Florile Bosforului. Francezul a fost Henri Cantel, iar rezultatul, Brises d’Orient, înfăţişa, într-adevăr, un alt Bolintineanu, pentru că, în efortul de a-şi echivala propria poezie în limba lui Hugo, fusese nevoit să se plieze pe specificul limbii franceze, sistemul de versificaţie al acesteia
diferind mult de acela al limbii noastre. Silabele accentuate ale cuvintele pot ocupa, în franceză, orice loc în cadrul
versului, în vreme ce româna nu admite decât amplasarea
în anumite locuri, regulă dictată de ritmul limbii.
Dezgropând acest moment uitat al istoriei literaturii noastre, Mihai Dinu a urmărit să atace chestiuni mult
mai ample şi mai complicate decât simpla retroversiune
şi rezolvarea unor probleme de traductologie (una dintre mizele importante ale cărţii), tipice, într-o anumită
măsură, unei astfel de întreprinderi, dar şi cu extensii în
teoria generală a traducerii. Întrebându-se, nu chiar cu
temei (şi nu doar pentru că istoria contrafactuală nu e valabilă decât, eventual, ca utopie, după părerea mea), ce fel
de poet ar fi fost Bolintineanu dacă ar fi creat după Eminescu, Mihai Dinu, în ipostază de teoretician specialist
(fără rival, în momentul de faţă, la noi şi, din câte pot să
îmi dau seama, chiar pe plan mondial se situează în linia
întâi a cercetării) în teoria versificaţiei, încearcă să desluşească şi ceva din natura intimă a poeziei şi a actului poetic: „…avantajul de a dispune de o variantă franceză validată de autor ne permite să detaşăm componenta ideatică
şi imagistică a poeziilor sale de vehiculul verbal al informaţiei lirice. Printr-o atare dinamitare a legăturii (socotite, cel puţin în teorie, drept indisolubile) dintre expreHYPERION
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sie şi conţinut, sperăm să putem circumscrie şi decortica miezul viu de substanţă poetică ce subzistă dincolo
de cuvinte, oferind, totodată, cititorului, imaginea unui
Bolintineanu reloaded [sic!], scuturat de «colbul vremii»
aşternut asupra operei sale. În plus, din investigarea poeticităţii remanente a viziunii lui Bolintineanu, în ipoteza
că s-ar face abstracţie de natura concretă, «materială»,
a discursului său, am dori să putem deduce măcar unele
elemente de natură să contribuie la mai buna înţelegere a
raporturilor dintre diferiţi vectori ai lirismului care concură la crearea sentimentului poetic.”
E locul să spun că, în această carte, analistul rece, matematicianul lansat în demonstraţii aride, care, n-am nici
o îndoială, îi oripilează pe adepţii interpretării impresioniste sau ai hermeneuticii de tip tradiţional, lasă să se
vadă un om de ştiinţă preocupat de legăturile dintre creaţie în general, dar şi despre creaţia poetică, în special, cu
sacrul, cu numinosul teoretizat de Rudolf Otto, zona de
interferenţă fiind, oarecum tehnic vorbind, acel arrēton,
indicibilul inexprimabilul despre care se presupune că s-ar
afla în miezul creaţiei poetice. Ceea ce, până la urmă, ar
face inutil orice efort de interpretare. Nu dezvolt această
parte, deşi ea ocupă un spaţiu consistent în economia cărţii, dând glas, cu siguranţă, unor „gânduri despre natura
poeziei” mai vechi, şlefuite îndelung şi ajunse la un stadiu când au putut fi expuse în legătură cu discuţia efectivă
asupra unei creaţii poetice anume, pentru că nu ader la
ideile care transferă în chip forţat banale creaţii poetice în
zona divinului. Nimic nou, în fapt, ba aş zice că sunt credinţe a căror origine coboară până în Antichitate. Sigur
că nici Einstein nu-l excludea pe Dumnezeu din ecuaţia
lumii când spunea „Dumnezeu nu joacă zaruri cu Universul”, dar mi se pare că e vorba, totuşi, de altceva.
Ca să ne înţelegem mai bine, mărturisesc faptul că am
trăit eu însumi experienţe ce se pot situa în dimensiunea
misticului, sau a sacrului, dacă doriţi, în ceea ce priveşte
scrisul, dar aş dori să arăt că nu era locul unor desfăşurări care să intre în această arie, aşa cum se întâmplă în
capitolul „Simbol şi prezenţă”. Există o tendinţă, la unii
oameni de ştiinţă, mai ales către finalul unei cariere glorioase, să facă apel la sacru, afirmând sau sugerând că dincolo de graniţa la care au ajuns cu investigaţiile lor mai e
„ceva”. Împărtăşesc şi eu acest gând, deşi nu am vreo glorioasă carieră, nu însă în forma pe care i-o configurează
în această lucrare Mihai Dinu. Cred că pur şi simplu criticul şi matematicianul personalizează excesiv o cercetare, mutând-o câtre sacru mai mult pe baza unui principiu al determinismului universal (legături se pot găşi
oricând, altfel spus).
Să revenim la lucrurile care, din punctul meu de vedere,
constituie cu adevărat o contribuţie remarcabilă la istoria poeticii româneşti. Aplecându-se asupra volumului
Florile Bosforului/Brises d’Orient, autorul acestei originale abordări (pe care domnia sa nu o consideră totuşi,
ca având acest statut, pledând pentru antecedentele în
care exegeza se exercită pe traduceri ale unor opere precum Epopeea lui Ghilgameş sau Divina Commedia, ceea
ce e un raţionament falacios, vreau să spun adus din condei, pentru că, de exemplu, cei care interpretează Biblia
din perspectiva unor presupuse coduri şi cifruri secrete
o fac pe textul ebraic şi nu pe Septuaginta sau pe Vulgata
ori pe variantele în limbile moderne) este conştient că va
atinge aspecte complexe precum „lirismul absolut”, adevărul poetic, echivalenţa sau non-echivalenţa variante-
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lor rezultate din traduceri, abordarea ştiinţifică a textului poetic şi aşa mai departe.
Un punct forte al volumului lui Bolintineanu îl constituie tematica sa unitară. Merită citată în întregime opinia
exegetului-traducător, pentru că ea are şi o importanţă
de ordin mai general: „O primă trăsătură a ansamblului
celor treizeci şi una de poezii care alcătuiesc ciclul Brises
d’Orient este remarcabila lor unitate tematică. Există cărţi
de poezie, dintre cele mai cunoscute, care se prezintă ca
florilegii de poeme exemplare a căror punere laolaltă nu
se întemeiază decât pe o selecţie operată în numele unui
criteriu de ordin valoric (Poesiile lui Eminescu în ediţia maioresciană ilustrează paradigmatic respectivul tip
de culegeri). În mod vădit, volumul lui Bolintineanu nu
aparţine acestei categorii. El este gândit, dimpotrivă, ca
o construcţie închegată, un organism prin venele căruia
circulă motive asemănătoare, gânduri, sentimente şi imagini recurente, de natură să asigure ansamblului o aceeaşi
coloratură ideatică şi emoţională. Aşa se face că, o dată
introdus în climatul afectiv al ciclului, cititorul nu îl mai
părăseşte până la încheierea lecturii celui din urmă vers.”

De la prozodie la poeticitate

Comentăm adesea volume de versuri, dar prea puţini dintre noi se referă şi la aspectele aşa-zicând tehnice ale acestora. Din măcar câteva motive. Unul este legat de situaţia care face că mai ales critica de întâmpinare la noi ţine
de o interpretare a sensului, cititorii, fie că sunt specializaţi, adică literaţi, fie că nu, chiar această mijlocire a
mesajului căutând, şi încă într-o formulă cât mai aleasă şi
mai interesantă, altul este determinat de faptul că tehnicile de versificaţie şi tropii constituie zone aride ale analizei, dificile inclusiv pentru cei care au terminat filologia, dară-mi-te pentru ceilalţi şi, de asemenea, pentru
că s-ar crea sentimentul că dezbaterea în amănunţime
a aspectelor acestora ar distruge dacă nu misterul poetic profund, cel puţin frumuseţea vizibilă a textelor. În
fine, dar nu în ultimul rând, unora li se pare că versul alb
nu reclamă astfel de identificări, ceea ce, cum îşi poate
da lesne seama cine a urmărit ideile expuse până aici şi
mai ales citatul referitor la verslibrism, este cu siguranţă
greşit. Mihai Dinu socoteşte că misterul poetic rezidă şi
în modul în care tehnica este pusă în slujba mesajului:
„Desigur, nu excludem posibilitatea ca perspectiva noastră asupra importanţei aspectelor prozodice ale discursului poetic să fie tributară deceniilor pe care le-am consacrat cercetării acestora, dar, pe de altă parte, socotim
că ignorarea lor aproape totală de către criticii literari nu
este de natură să îi apropie pe aceştia de sursele autentice ale misterului poetic. Concentraţi în principal pe elementele de viziune şi pe semnificaţiile discursului liric,
aceştia se arată rareori interesaţi de analizele, ce-i drept,
destul de aride, pe care metricienii le consacră structurilor prozodice. Numai că ignorarea acestor aspecte contrastează, într-un mod care ar trebui să ne dea de gândit, cu atenţia insistentă pe care o acordă aceloraşi chestiuni poeţii înşişi.”
Am de adăugat că poeţii acordă, într-adevăr, importanţă construcţiei, dar ei nu o fac înarmaţi tot timpul cu
instrumente de măsurare pe care să le pună sistematic,
fără încetare, la treabă, ci tot, oarecum, uzând de instinct.
Eminescu avea dicţionar de rime. Şi? Se gândea el, când
scria sau când îşi compunea în minte strofele, înainte de
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a se aşeza la masa de scris – iertaţi-mă dacă vi se pare că
trivializez! –: „Aici ar fi nevoie de o rimă feminină sau
de una îmbrăţişată!” sau „Ar trebui să combin un amfibrah cu un anapest trohaic în versurile pe care le voi scrie
mâine”, ori „Ia să compun şi o poezie în versuri de şaisprezece silabe!”?
O propunere pentru o viitoare cercetare se reţine însă:
„…deşi obişnuiesc să menţioneze, e drept, mai mult în
treacăt, faptul că Eminescu a experimentat câteva formule
metrice şi ritmice inedite sau că şi-a întocmit un dicţionar propriu de rime, exegeţii operei sale nu şi-au propus
încă până astăzi o evaluare sistematică a măsurii în care
aceste laturi ale muncii de atelier a poetului au contribuit
la reuşitele sale artistice.” Ar rezulta, într-adevăr, o carte
uimitoare, cu multe aspecte surprinzătoare, poate unele
contrazicând ceea ce simpla intuiţie ne spune, dar, cum,
dintre noi, în afară de Mihai Dinu nu cred că la această
oră cunoaşte cineva mai bine „dedesubturile” tehnice ale
poeticii, cred că ar fi singurul în măsură să satisfacă la
nivelul cerut, un asemenea proiect.

Qui vient se baigner chaque soir
Qvec ses cheveux blonds de flamme !
C’est Venus, la déesse, à voir.

Cum arată „celălalt” Bolintineanu?

………………………………
Ca-mbrăcăminte nu păstrează
Decât o undă de azur,
Iar Cupidon sfios veghează
Ascuns în tufele din jur”

Nu de puţine ori citim articole sau lucrări care vorbesc despre „celălalt” Pillat, „celălalt” Bacovia, „celălalt”
Nichita Stănescu… Care „celălalt”? Ar rezulta că s-a vorbit până la un moment dat de un autor despre care este
ştiut cumva că ar avea un fel de dublură, dublură care
încă nu a fost prezentată publicului. Şi, iată, cineva a
descoperit-o!
Mihai Dinu descoperă, într-adevăr, un alt Bolintineanu
investigând şi traducând înapoi, în limba română, variantele franceze ale versurilor din Florile Bosforului. Un
Bolintineanu care, dacă ar fi creat într-o limbă mai evoluată literar ar fi fost mult diferit de cel pe care îl cunoaştem.
Pentru exemplificare şi pentru comparaţie, redau mai
departe fragmente din cele trei variante, română, franceză şi din nou română, a unei poezii din amintitul volum,
adică originalul, traducerea Bolintineanu–Cantel şi traducerea lui Mihai Dinu:
„SE SCALDĂ
Vedeţi voi la umbra plină
unor sălcii ce se-nclin
pe această mare lină
un corp dulce ca un crin?
E-o ghiaură, albă, jună
Ce se scaldă, o vedeţi?
Venerea ieşind din spumă
Cu cosiţi de aur creţi.
………………………….
Singurile ei vestminte
Este apa de cristal,
Iar amorul, cu-ochi fierbinte,
Stă sub flori ascuns pe mal.”
„LA BAIGNEUSE
Voyez-vous tout près de la rive,
À l’ombre du saule pleureur,
Sur les eaux de la mer plaintive,
Un corp blanc et pur, douce fleur ?

……………………………………….
Le seul vêtement qui la garde,
C’est le flot d’azur incertain ;
Sur la rive l’amour regarde
Caché sos les fleur du jasmin.”
„LA SCĂLDAT
„În umbra salciei ce plânge
Pe ţărmu-ndureratei mări,
Vedeţi în val cum se răsfrânge
Un trup, izvor de desfătări,
O mândră, tânără femeie
Ce vine seara la scăldat,
Cosiţa-i blondă viu scânteie.
E Venus, care s-a-ntrupat

Este, să recunoaştem, un Bolintineanu nebănuit! Şi cel
în franceză, şi acela adus înapoi în română de Mihai Dinu.
Din această perspectivă, afirmaţia că autorul Legendelor
istorice este un poet mediocru se cere revizuită. Trebuie
să ne fie limpede încă o dată că dacă ar fi avut la dispoziţie altă tradiţie literară, Bolintineanu ar fi creat altfel.
Dar, în aceeaşi măsură, trebuie să fim conştienţi de rolul
lui în forjarea unei poezii care se năştea, practic, din mai
nimic, la vremea aceea. Bolintineanu a creat clişee. Faptul
că poate fi parodiat nu ţine de mediocritatea lui, sau nu
numai, ci şi de această latenţă de poet mare. Fără Bolintineanu n-ar fi fost nici un Cărtărescu. Levantul nu ar fi
fost posibil fără poezia lui Bolintineanu, altfel spus. Poate
că a fost un mare… poet mediocru sau poate că îl putem
defini altfel, dar personalitatea aceasta abia acum, prin
opera lui Mihai Dinu se face înţeleasă mai bine.
*
Înainte de a încheia, găsesc nimerit să menţionez şi alte titluri din opera
lui Mihai Dinu: Personalitatea limbii române, fizionomia vocabularului
(1996), Comunicarea – repere fundamentale (1997, 2000, 2007), Chronosophia – chipuri ale timpului (2002, 2012),
Fundamentele comunicării interpersonale (2004, 2007, 2008), „E uşor a scrie
versuri...” – mic tratat de prozodie românească (2004), „Bătrânul poet dintâi”
– incursiune în poezia şi poetica dosofteiană (207), aceasta din urmă dezvoltând un capitol din mai vechea Ritm şi
rimă în poezia românească.

C’est une jeune et belle femme
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Identitatea românească la
graniţa imperiului. Date
identitare româneşti: toponimii,
obiceiuri, folclor

S

Motto:
„Datinile, poveştile, muzica şi poezia
sunt arhivele popoarelor“
Alecu Russo

Spunând că „în dragostea neamului românesc pentru cel mai
mare poet al său se desluşeşte setea de nemurire a comunităţii
întregi“ (Eliade, 1985, p. 23), Mircea Eliade face o afirmaţie cu
valoare axiomatică. Focalizând asupra creaţiei poetice eminesciene, prevăzând modificări de natură economică şi de poziţie
geografică a ţării, autorul „Istoriei religiilor“ previziona: „petrolul
şi aurul nostru pot, într-o zi, seca. Grâul nostru poate fi făcut să
crească şi aiurea. Şi s-ar putea ca într-o zi, nu prea îndepărtată,
strategia mondială să sufere asemenea modificări, încât poziţia
noastră de popor de graniţă să-şi piardă însemnătatea pe care
o are de un secol încoace. Toate acestea s-ar putea întâmpla.
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Un singur lucru nu se mai poate întâmpla: dispariţia poemelor
lui Eminescu. Şi cât timp va exista, undeva prin lume un singur
exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru
este salvată“ (Eliade, 1985, p. 23).
Ori, ceea ce presupune Eliade că s-ar putea întâmpla cu actualul teritoriu al ţării s-a întâmplat deja în istorie cu Ţara de Sus
a Moldovei, la 1775. Păstrând proporţiile, acelaşi lucru se poate
spune despre mituri, tradiţii, obiceiuri şi folclor. Aplicate Ţării de
Sus a Moldovei, ele rămân prin definiţie date identitare româneşti, fiindcă rupând o parte dintr-o ţară, bucata aceea, în orice
context a-i aşeza-o, îşi va păstra firea interioară, substanţa şi seva
specifică poporului de care ai despărţit-o, până când va găsi un
prilej de a-şi reîntregi identitatea neamului său, imediat ce se vor
fi ivit împrejurările istorice favorabile. Statul Israel şi cazul Poloniei sunt unele care ilustrează exemplar afirmaţia.

Eminescu in aeternum

Vorbind despre aceasta, acelaşi Eliade spunea că „zadarnic
încerearcă un rege sau un despot să-şi clădească Statul pentru
eternitate. O formă istorică, chiar dacă ar fi perfectă, este totodată precară; durează un anumit număr de ani, sau de decenii,
şi apoi lasă locul unei alte forme istorice. Nici un fel de „eternitate“ nu este îngăduită organismelor politice şi sociale. Singura
„eternitate“ acceptată de istorie este aceea a creaţiilor spirituale“
(Eliade, 1985, p. 23).
Mai toate marile creaţii purtate de aripa geniului îşi trag sevele din folclor, din mituri, tradiţii şi din obiceiuri. Dacă nu în întregime, atunci în mare parte. Marii creatori au cunoscut acest
izvor al înţelepciunii şi creativităţii colective, întrucât „o cultură
majoră nu s-a născut niciodată numai din elan genial. Desigur,
geniul e o condiţie. Dar o cultură majoră mai are nevoie şi de
puţină temelie, iar această temelie „sine qua non“ e totdeauna
matca stilistică a unei culturi populare“ (Blaga, 1937, p. 12). Pe
acest fundament şi-au păstrat identitatea şi românii din Ţara de
Sus a Moldovei timp de 143 ani, cât a fost ruptă patriei mume şi
alipită imperiului habsburgic.
Având parte de colonizări masive şi voit programate, tocmai pentru ca populaţia autohtonă să-şi piardă identitatea şi să
poată fi mai uşor exploatată în folosul visteriei habsburgice, poporul acesta, împărţit în două şi învrăjbit prin legi care obstrucţionau comunicarea cu fraţii lor din celelalte regiuni, a ştiut să-şi
păstreze nu numai demnitatea, dar şi identitatea neamului din
care provenea.
Păstrarea identităţi româneşti în Bucovina austriacă s-a datorat în mare parte păstrării tradiţiilor. Atunci când li s-au dat cu
sila altele noi, străine lor, cele din illo tempore, dobândite firesc
milenii de-a rândul, ele au rămas cărbuni aprinşi, mocnind sub
cenuşa noilor poveri, până când au găsit prilejul să reaprindă din
cărbunii rămaşi, focul original. De acest context este legată rădăcina fiinţei neamului – satul, căci „satul e atemporal. Conştiinţa
surdă, […] de a fi o lume pentru sine, a dat satului românesc, în
cursul multelor secole acea tărie fără pereche de a boicota istoria, dacă nu altfel, cel puţin cu imperturbabila sa indiferenţă.
Felul acesta de boicot instinctiv se va ridica împotriva străinilor
într-un fel unic, dar primejdios de tenace. Mândria satului de a
se găsi în centrul lumii şi al unui destin, ne-a menţinut şi ne-a
salvat ca popor peste veacurile de nenoroc. El s-a păstrat feciorelnic neatins în autonomia sărăciei şi a mitologiei sale, pentru
vremuri când va putea să devină temelie sigură a unei autentice
istorii româneşti“ (Blaga, 1937, p. 12).
Despre toate acestea au vorbit cronicarii noştri, lăsând mărturii preţioase „Dragoş Vodă viind au găsit pământul locuit
[…], n-au descălecat pământul Moldaviei pustiu“ (Sava, 1929,
p. 186-189). Moldovenii sunt descrişi dintru începuturi ca fiind
senini şi că duc traiul păstorilor tradiţionali. Dacă n-ar fi fost pacostea invadatorilor, aceştia n-aveau altă identitate decât cea
pusă de amprenta blagiană, căci „a trăi la sat înseamnă a trăi
în zarişte cosmică şi în conştiinţa unui destin emanat din veşnicie“ (Blaga, 1937, p. 6). Esenţa înţelepciunii populare a ştiut să
dea sensuri nebănuite acestor zări cosmice, emanate dintr-un
dat natural.
Aşadar, modovenii din Ţara de Sus au avut privilegiul de a
trăi într-o „geografie mitologică“, geografie care se traduce prin
aceea că „pentru propria sa conştiinţă satul este situat în centrul
lumii şi se prelungeşte în mit“ (Blaga, 1937, p. 6). Există în aceste
trăsături – ale omului, dar şi ale satului –, în care este esenţializată firea intimă a poporului, un firesc al trăirii asemănător cu cel
al primirii fireşti a morţii; după ce se va fi întâmplat, toţi ceilalţi
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îngrijesc de cele necesare înmormântării, ca şi cum morţii ar trece realmente într-o altă viaţă. „Cei mai mulţi dintre ei, şi poporul
de jos aproape în întregime, cred că fiecărui om i-a fost de mai
înainte scrisă de Dumnezeu ziua morţii şi că nimeni nu poate
să moară, nici să piară în război, dacă sorocul nu s-a împlinit“
(Blaga, 1937, p. 6).
În sat, despărţirea de lumea aceasta se face după un ceremonial al înmormântării care ţine nu numai de gradul de rudenie,
ci de o comunitate mai largă. Câteodată, satul întreg. Bocitoarele, „înfăţişează nefericirea şi deşărtăciunea vieţii omeneşti“ (Blaga, 1937, p. 8), iar bocetele încep mai totdeauna cu versurile: „A
lumii cânt cu jele/ Cumplita viaţă,/ Cum se rupe şi se taie,/ Ca
cum ar fi o aţă“ (Blaga, 1937, p. 7). Mortul „vorbeşte“ prin gura
acesteia, transmiţând un ultim mesaj, în doar câteva cuvinte, un
mesaj care le arată celor ce-au rămas ce trebuie şi ce nu trebuie
să facă.
În lumea satului tradiţional, nu se întâlneşte spaima morţii,
ca în conştiinţa lumii moderne. Ea se primeşte firesc, ca un dat al
naturii dumnezeieşti; se cântă cu jale, tocmai pentru că „faptele
şi întâmplările se prelungesc pentru omul de la sat într-o imaginaţie mitică permanent disponibilă. Nimic mai prompt decât
reacţiunea mitică a săteanului“ (Blaga, 1937, p. 8). Fenomenul
este firesc, pentru că vine din instinctul natural al unor timpuri
tradiţionale imemoriale şi de neschimbat. Tocmai de aceea „fiecare sat se simte, în conştiinţa colectivă a fiilor săi, un fel de centru al lumii.“ (Blaga, 1937, p. 7).
Aplicat la comunităţile săteşti bucovinene, ele erau foarte mici şi destul de izolate. Omul trăia în comunităţile acestea,
pentru familie şi pentru mica sa comunitate, iar restul timpului, în comuniune cu natura care-l înconjura din toate părţile,
fiindu-i mai degrabă aliat decât potrivnic. Pe unele locuri ţara
era pustie: „de multe ori ţi se-ntâmpla să mergi zile întregi, fără
să dai de ţipenie de om sau măcar de vr-un han acătării“ (Grămadă, 1926, p. 6). Aceste comunităţi îşi trăiau viaţa după aceleaşi credinţe, cutume şi legi de structură ţărănească. Este, în
mod esenţial, ceea ce a dat, a păstrat şi salvat identitatea românească pe acest teritoriu.
Cântecele dezrădăcinaţilor bucovineni erau făcute să-şi ostoiască aleanul, în modul cel mai simplu cu putinţă – doinind
sau povestind legende, având cu toate rădăcini în viaţa reală a
trecutului, fiind populate „cu personaje care aparţin preponderent spaţiului terestru, fixat prin toponime cu relevanţă pentru
istoria naţională, purtând amprenta conştiinţei unităţii spaţiului
românesc“ (Schipor, 2004, p. 205).
Legendele populare au o valoare care se apropie mult de
cea a documentului istoric şi sunt prin excelenţă „o formă poetică de asumare a vieţii“ (Angelescu, 1983, p. 244), având „capacitatea de a recrea lumea“ (Angelescu, 1983, p. XXXVIII). Legenda „are aproape autoritatea istoriei“ (Angelescu, 1983, p.
XXX-XXXI). Iată cum apare una dintre cele mai circulate şi mai
cunoscute legende, în legătură cu descălecatul lui Dragoş în
Moldova, legendă culeasă de Simion Florea Marian: „când dete
însă cu ochii [Dragoş-vodă] de bourelul cu trei stele în frunte,
atât el cât şi tovarăşii săi se ţinură lipcă de dânsul, ca să nu-l piardă din vedere, urmărindu-l necontenit atât pe vârfurile munţilor celor mai înalţi cât şi prin văgăuni şi vâlcele, cât şi prin poeni
şi preluci până ce ajunseră la apa Moldovei […].
Şi după ce au sosit şi au descălecat pe locul acela, a pus Dragoş vodă să facă o întăritură pe dânsul, adică o cetăţuie, ca la
timp de rebelie, de mare cumpănă şi nevoie să aibă unde a se

HYPERION

105

retrage şi de unde a se apăra împotriva duşmanilor“ (Simion,
1981, p. 27, 34-35).
În culegerea „Legende populare din Bucovina“, realismul
constituie prim-planul acţiunii: „cam cu o jumătate de velet înaite de răşluirea, de către austrieci, a Bucovinei de azi, pe când
răzeşiile moldoveneşti se întindeau şi peste Prut îşi avea cetele de răzbunători ai poporului un muntean voinic şi viteaz, ce
se numea Olexa Dovbuş. Şi acesta trecea, împreună cu fârtaţii
săi, ba de o parte, ba de alta a Ceremuşului, ca să să nimicească
acolo, unde lăcomia boierească trebuia pedepsită. Şi a ajuns acel
Dovbuş din munţii Putilei până departe, pe Tisa…“ (Covalciuc,
1995, p. 16).
Realismul conţinut în legenda aceasta are un final căruia nici
un document istoric nu i se poate împotrivi: „pe atunci în părţile
noastre pe stăpânii o făceau de-acum austriecii. Şi auzind împăratul că în Bucovina, în munţii Putilei, s-a născut unul aşa de tare
cum a fost haiducul Dovbuş, a dat poruncă să fie adus la Viena,
să-l vadă. De dus, l-au dus, de venit, n-a mai venit şi nimeni nu
ştie ce s-a făcut cu el“ (Covalciuc, 1995, p. 18).
Exemplele acestea, însă, nu se referă numai la haiduci, sau
cum se întâmplă îndeobşte, la domnitorul Ştefan cel Mare, ci
sunt pomenite şi alte elemente de identificare a spaţiului: „zice
că pe timpul lui Ştefan cel Mare locurile, unde se află astăzi mănăstirea Dragomirna şi satele Mitocul Dragomirnei şi Lipovenii,
erau toate împănate cu păduri de fagi, paltini, carpeni, mesteceni, ulmi şi stejari, iar unde şi unde se aflau printre dânsele şi
câte o poiană de o frumuseţe rară“ (Simion, 1981, p. 155).
În ceea ce priveşte legendele despre Ştefan, domnul Moldovei, tradiţiile „tind să realizeze un adevărat Bildungsroman, în
care materialul legendei interferează deseori cu elemente de natură cultă“ (Adăscăliţei, 2004, p. 100-102), Ştefan devenind un
„erou civilizator şi întemeietor de forme culturale, care întronează ordinea în viaţa socială“ (Adăscăliţei, 2004, p. 100-102). Iată-l
surprins de legendă în toată plenitudinea sa: „Ştefan-vodă a fost
un domn despre a cărui isteţime şi vitejie s-a dus vestea, cum
se zice, peste două ţări şi nouă mări. De cum s-a suit pe tronnul
Moldovei şi până ce-a pus mâinile pe piept n-a avut nici o zi de
pace şi odihnă, ca alţi oameni, ci tot numai războaie peste războaie […]. Şi poate că el nu s-ar fi bătut de atâtea ori, dacă craii
şi împăraţii de pri-mprejur i-ar fi dat pace“ (Simion, 1981, p. 55).
Voievodul a atins, în epoci diferite, atribute de genul: mucenic, arhanghel, sfânt, iar „semnele“ acestuia sunt pilduitoare; la
1777, când Bucovina fusese ruptă deja din trupul Moldovei, la
Putna, portretul domnitorului „traduce“ semne rele: domnitorul Grigore Ghica al III-lea, care s-a împotrivit răpirii Bucovinei
este asasinat la Iaşi, iar portretul lui Ştefan s-a întunecat, candela
de pe mormântul său se stinge de la sine, clopotul bate din senin, fără să-l tragă nimeni.
Când este vorba de tradiţiile populare, autorul „Descrierii
Moldovei“ nu neglijează deloc faptul, dimpotrivă, îl pune în rangul unde îi este locul: „multe poveşti spun locuitorii despre ele“
(Cantemir, 1973, p. 115), iar despre îngrijirea oilor spune că este
„singura ocupaţie cu care se îndeletnicesc locuitorii acelor regiuni şi aceea care le dă hrană din belşug“ (Cantemir, 1973, p.
115). Aici, în acest spaţiu ondulat „deal-vale“ s-au născut doinele, de aici, acel sentiment românesc al îndepărtării şi al însingurării, croit simultan în varianta inconfundabilă a dorului. Şi tot de
aici urmele de magie tradiţională, căci a existat dintotdeauna –
spune Mircea Eliade – „solidaritatea mistică dintre om şi lumea
animală […] chiar şi la vânătorii paleolitici“ (Eliade, 1994, p. 30).
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De aici, comuniunea simbiotică a ţăranului cu natura; acesta cultivă o magie a analogiei care „stabileşte o corespondenţă între fiinţa omenească şi elementele cosmice“
(Dumitrescu-Buşulenga, 1992, p. III). Erau timpurile în care omul
trăia în comuniune cu natura, când practicile sale „erau rezultatul unei filosofii sănătoase despre viaţă, ce îşi avea originea
în religia animistă, când sub veghea Sfântului Soare şi a Sfintei
Luni, timpul era alcătuit din ceasuri bune şi ceasuri rele. Spaţiul
său era împărţit în locuri sacre, neutre şi rele“ (Brânză, 2009, p.
142-143).
Condiţia dorului este indisolubil legată de cea a spaţiului,
pentru că o caracteristică esenţială a acestuia este de „veşnic călător“. El trece peste tot pe unde trece fluxul sentimentului, dar
mai ales prin grădină, care nu reprezintă altceva decât un loc
îngrădit – semnul distinct al proprietăţii cuiva –, desprins din
întregul natural: „trece dorul prin grădină/ Cu fânari şi cu lumină“. Ori, „putem considera că relaţia dorului cu lumea vegetală,
aici începe. Spaţiu încărcat nu numai de miresme, ci şi microcosmos care oferă intimitate, grădina este unul dintre locurile
preferate de îndrăgostiţi pentru că le oferă cadrul prielnic manifestărilor libere a sentimentelor“ (Cristuşi, 2000, p. 476). Iniţial,
acest spaţiu era al întregii naturi înconjurătoare, dat şi al oamenilor locului; cu timpul, însă, locul s-a personalizat şi s-a restrâns.
Pe măsura trecerii timpului, statutul de om liber al bărbatului
„călător“, trăit într-un spaţiu nedefinit al transhumanţei, îl va lua
femeia, care, în spaţiul limitat al grădinii începe să aibă şi ea un
rol important.
René Guénon atribuia folclorului o treaptă secundară formelor tradiţionale străvechi, susţinând că practicile ancestrale
aflate pe cale de dispariţie au fost încredinţate memoriei colective şi acesta ar fi „singurul mijloc prin care mai poate fi salvat
ceva“ (Guénon, 2008, p. 73). Identitatea românească bucovineană a avut privilegiul ei; fiind o regiune de graniţă, proaspăt încorporată imperiului habsburgic, în care interesele noii dominaţii erau mai mult de natură economică, practicile şi obiceiurile
tradiţionale nu au fost interzise, aşa cum s-au pierdut masiv în
Europa apuseană. Aşa se explică cântecul foarte ades întâlnit în
Bucovina timpului: „Frunză verde de dudău,/ Să ferească Dumnezău/ De pita-mpăratului,/ De sâmbria neamţului!“ (Torouţiu,
2003, p. 94).
Luarea în oastea împăratului este foarte des cântată în Ţara
de Sus. Iată cum o descrie Ion Grămadă: „pe piaţă la Bărbunc
se auziră cântând muzica, iar lumea năvălea ca la o comedie
într-acolo. „Bărbuncul“ [forma românească denaturată a germanului Werbung, recrutare n.n.] c-o condică lângă dânsul şi cu
o lădiţă plină de bani, iar jos se afla o ladă mare cu chipie ostăşeşti. Prim-prejur juca o roată din cei mai frumoşi şi mai voinici
soldaţi jocuri de prin ţări stăine şi lăudau viaţa din tabără; nu
lipseu nici vivandiere frumoase, care închinau cu plosca de vin
la toţi volintirii recrutaţi şi se sărutau cu dânşii. Lumea se ferea
de „Bărbunc“ ca de foc, dar totuş erau unii cari cădeau în capcană, căci inimă de piatră să fi avut şi tot nu te-ai fi stăpânit,
când vedeai cum cătanele luau la joc pe cele mai frumoase fete
din împrejurime, ca să atragă feciori. Iar mulţi dintre aceştia aveu
drăguţe şi nu puteau suferi ca ele să joace cu cătanele cele stăine,
de aceia se prindeau şi ei în joc lângă dânsele. Jucai un joc, două,
apoi doi căprari cât bradul te duceau de subsuori cu vorbe dulci la o vivandieră, care te cinstea din ploscă şi-ţi dădea buzele ei
subţiri şi roşii. Ofiţerul îţi punea pe dinapoi şapca-n cap şi erai
de acum vrâd nevrând cătană la împăratul […]… doisprezece
ani trebuiai să porţi raniţa împărătească în spate, tocmai prin
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fundul lumii, pe la Beciu (Viena) şi în Lombardia. De aceea volintirii erau bociţi de neamurile şi de drăguţele lor ca şi morţii, iar
după jurământ, flăcăii cântau din gură, însoţiţi de plânsul nevestelor şi al drăguţelor: Vino mândră pâ-n la cruce/ De vezi Neamţul cum ne duce,/ Că ne duce ca pe boi/ Şi ne tunde ca pe oi“
(Grămadă, 1926, p. 73-74).
Când este vorba de surprinderea atmosferei luării la oaste,
folclorul bucovinean este strălucitor: „Rozmarin verde crengos,/ M-a făcut maica frumos,/ Neamţului de bun folos!/ Când
i-am fost maicii mai drag/ Namţul m-au jurat la steag;/ Sub
steagu-mpăratului,/ În perderea capului!/ Când i-am fost maicii
mai bine/ Carte-o venit după mine!/ Nici o zi nu m-a lăsat/ Pâ-n
ce nu m-a scos din sat;/ […] Jurământul l-aş călca/ Dar mă tem
că m-a muşca;/ Jurământu-i tare greu,/ Vai, amar sufletul meu!/
De părinţi m-am depărtat/ Cu jele şi cu banat!“ (Torouţiu, 2003,
p. 86).
Tradiţiile bucovinenilor sunt atât de bine fixate în rădăcinile
adânci ale înaintaşilor, încât vânătoarea se practică nu numai ca
un exerciţiu de război, ci cu un titlu special, „fiindcă se credea că
ea a fost aceea care le-a dat prilejul de a-şi căuta şi de a-şi întemeia ţara“ (Cantemir, 1973, p. 237). Faptul acesta demonstrează
cât de departe a putut să ajungă satul şi puterea mitului… Satele, înainte de toate, căci ele au influenţă asupra fiecărui grup
de familii boiereşti în parte, pentru că mai toate îşi ştiau originile
după toponimul dăruit de domnitor, în urma unor importante
slujbe sau remarcându-se prin vitejiie în războaie.
Satul a fost cel care mai întâi, „a acordat grade […] înalte de
demnităţi nu celor care erau în stare să înşire mai multe titluri
strămoşeşti“ (cum, de altfel, s-a întâmplat în timpul dominaţiei
habsburgice, încât se ajunsese la o adevărată „inflaţie“ de conţi
şi de baroni etc.) „ci acelora care-i întreceau pe ceilalţi prin vitejie şi credinţă şi lor le-a împărţit [domnitorul n.n.] slujbe politice
şi militare“ (Cantemir, 1973, p. 279). Aşa cum remarcă Dimitrie
Cantemir, numirea familiilor după toponimul localităţii din care
provin beneficiază de un lung şir de exemple: „Burgheleştii, Cantacuzinii, Cantemirii, Ciobăneştii, Mihuleştii, Micleştii, Movileştii, Sturzeştii, Urecheştii“ etc.
Prin urmare, originea ţăranilor şi cea a boierilor era comună,
purtând aceleaşi obârşii de neam şi de ţară. Boieri şi ţărani erau
la început totuna, iar forma lor de comunicare atât de apropiată, încât nimic din reacţiile ţăranului, din cutumele şi din obiceiurile sale – şi cu atât mai mult a respectării vechilor rânduieli
–, nu le era deloc străină nici unora, nici altora; un motiv în plus
ca acestea să fie respectate cu cea mai mare stricteţe, dar şi cu o
credinţă interioară moştenită ab initio.
Credinţa ortodoxă şi ospitalitatea sunt remarcate dintru începuturi. Obiceiul găzduirii năpăstuiţilor s-a prelungit până târziu în Ţara de Sus a Moldovei, chiar în timpul ocupaţiei habsburgice, deoarece, familia Hurmuzăcheştilor a constituit un exemplu ilustrativ în acest sens, căci moldovenii „sunt glumeţi şi veseli, iar inima nu o au prea departe de gură“ (Cantemir, 1973, p.
279). Plăcerea lor cea mare este să întindă mese şi să poftească şi
pe alţii – necunocuţi chiar – la ele.
Un loc important şi cu totul aparte între datini şi obiceiuri,
între cutume şi tradiţii îl ocupă jocurile moldoveneşti. Ele dau,
împreună cu doinele, cântecele şi basmele, matricea stilistică
identitară şi originară a naţiei române. Descriindu-le în mişcare şi în tot dinamismul lor, Cantemir dă prin aceasta măsura
colectivităţii, iar bucuria nedisimulată a dansului poate întrece
oricând veselia artificială a vinului. Jocurile moldoveneşti sunt
apanajul trăirii în colectivitate. Ele nu se joacă perechi izolate şi
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mai ales nu se joacă fără un motiv al unei sărbători, ci numai cu
anumite ocazii: nunţi, botezuri etc.: „jocurile moldoveneşti sunt
cu totul altfel decât la celelalte neamuri. Căci ei nu joacă câte doi
sau câte patru, ca francezii sau polonii, ci mai multe persoane laolaltă formează fie un cerc, fie un şir lung, şi aceasta nu se poate
face uşor decât la nunţi. Când joacă toţi prinzându-se de mâini
în cerc şi se mişcă în pas egal şi măsurat de la dreapta la stânga,
jocul se numeşte „horă»; când însă, aşezaţi într-un şir lung, se
prind de mâini, dar totuşi aşa ca să rămână libere capetele rândului, şi se rotesc cu diferite întorsături, ei numesc obişnuit acest
joc cu un cuvânt polonez „danţ».
La nunţi, mai înaite ca binecuvântarea preotului să unească
pe logodnici, este obiceiul să se joace în curţi şi pe străzi, şi aceasta în două şiruri, unul de bărbaţi, celălalt de femei. La fiecare se
alege un conducător, om bătrân şi de toată cinstea, care ţine în
mână un toiag înflorat cu aur sau vărgat cu alte culori, la capătul
căruia este înfăşurată o năframă frumos brodată. La prima mişcare unul dintre conducători înaintând trage pe cei ce vin după
sine de la drepta la stânga şi celălalt de la stânga la dreapta, astfel încât jucătorii să fie faţă în faţă, după aceea întorcându-se, să
stea spate în spate; apoi fiecare rând se roteşte în mişcări şerpuite, dar atât de încet, ca să nu se amestece, încât cu greu ai vedea că şirul se mişcă. În amândouă şirurile fiecare îşi are locul lui,
după rang; femeile şi fetele boierilor se bucură de aceeaşi cinste
ca şi bărbaţii şi părinţii lor. Primul loc însă îl are totdeauna conducătorul jocului, pe al doilea nunul, pe al treilea mirele. În aceleaşi locuri stau în şirul femeilor nuna şi mireasa, chiar dacă sunt
cu mult mai prejos în rang decât celelalte. Dar după cununie
amândouă şirurile se amestecă, rotindu-se în cerc, aşa încât cei
însuraţi să-şi ţină de mâna dreptă soaţa, iar cei neînsuraţi fetele
de acelaşi rang cu ei, învârtindu-se. Uneori se face câte o horă în
trei colţuri, în patru colţuri, în formă de ou sau alte forme neregulate, după placul şi îndemânarea conducătorului“ (Cantemir,
1973, p. 315).
Fiind împreună, comunicarea se realizează uşor, fiecare contribuie cu talentul său la ceea ce se întreprinde, indiferent dacă
e vorba de unire contra unui duşman sau de un joc ca cel descris înainte. Ele exprimă o stare şi au origini când mai îndepărtate, când mai apropiate. Nepierzându-le, identitatea neamului
– consubstanţială unei ancestralităţi greu definibile în afara scrisului – s-a transmis într-un fluid continuu, perfecţionându-se
pe măsura cizelării lor în timp.
Se poate spune că în spaţiul românesc al Ţării de Sus a Moldovei, apoi, din 1775 şi până în 1918, pe teritoriul Bucovinei, ideea de unitate şi a separaţiei politice, în ciuda vicisitudinilor istoriei, s-a întărit continuu de-a lungul secolelor, pe baza comunităţii de limbă, a tradiţiilor şi a credinţei înscrise în acelaşi orizont
spiritual, consolidat mereu în legăturile economice cu caracter
complementar, iar conştiinţa de neam s-a „topit“ şi ea în conştiinţă naţională, ţintind, la rându-i, unitatea politică.
Cu cât tradiţia în genere se depărtează de faptele istorice
propriu-zise, cu atât cele rele se estompează, cernându-se în
memoria colectivă, căci unul este împăratul „bădica Traian“, altul cel conservat în spaţiul Bucovinei istorice drept „Al nost tânăr împărat,/ De dimineaţă s-a sculat, / Faţa albă şi-a spălat,/
Chică neagr-a pieptănat,/ Haină nou-a îmbrăcat,/ Murgul şi
l-a-ncălicat,/ Din trâmbiţă a sunat,/ Mare oaste-a adunat/ Două
sute de grăniceri,/ Dintre cei mai mari,/ Nepoţi de generali –/ Pe
la răsărit de soare/ A placat la vânătoare“ (Adăscăliţei & Ciubotaru, 1969, p. 274) şi cu totul altul imediat după răpirea Bucovinei, când creatorul popular spune: „Constantine frumuşele,/
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Leagă calul de zăbrele,/ Ia în mână două mere,/ Vin’ la mama
de mă cere./ De m-a da, de nu m-a da,/ Pe fereastră me-i fura/
Şi-om fugi-n Moldova Mare,/ De-amu mama nu mă are;/ Şi-om
fugi-n Moldova mică,/ Şi mama n-o şti nimică!“ (Friedwagner,
1940, p. 319).
Istoria scrisă, mai ales în anumite condiţii date, poate fi tendenţioasă. Împăratul Francisc I însuşi, care a vizitat timp de trei
zile Rădăuţii (7-9 august 1817), face următoarele precizări tendeţioase, vrând să argumenteze în favoarea conaţionalilor lui:
„Rădăuţii e un târg nu de mult înfiinţat [!]… Locuitorii sunt germani [!] şi moldoveni“ (Schipor, 2007, p. 160). Descrierea unor
dansuri este făcută în aceeaşi viziune, cu menţiunea că împăratul însuşi vorbeşte de dansul moldovenilor şi nu de cel al bucovinenilor, cum imperialii înşişi îi botezase, la acaparare: „dansul
moldovenilor e un dans în cerc, ca la un cadril german, bărbaţi
şi femei, cu o muzică rea, ca ungureşte, cercul se învârte, un pas
la dreapta, un pas la stânga, tropotind. Dansul acesta trist îl dansează zile întregi. Apoi au un dans în care perechile, bărbat şi
femeie, păşesc una după alta, nu cu mult mai repede ca la jocul
de mai înainte; în sfârşit, mai au dansul argonauţilor, numai cu
bărbaţi în cerc, ţinându-se de brâu şi săltând în tactul unei muzici, parcă ar vrea să reprezinte o luptă care se tot repetă. Instrumentele folosite la aceste dansuri sunt vioara şi basetul“ (Schipor, 2007, p. 160).
Este un exemplu cum nu se scrie istorie. Cu atât mai mult
cu cât este vorba de tradiţiile unui popor, care ar fi meritat să
fie descrise aşa cum sunt, nu aşa cum ar vrea cineva să fie. Chiar
dacă acela este împăratul însuşi.
Prin urmare, cineva a trebuit să plătească împăratului. Acest
„cineva“ al memoriei colective este însăşi înţelepciunea poporului dispreţuit, recitând repetitiv „blestemul la împărat“ în orchestraţia „Arcanului“ (jocul coincident cu „Dansul argonauţilor“): „Tună, tună din senin,/ Şi voinicii nu mai vin./ Împărate,
împărate,/ Stai în loc nu te mai bate,/ Că rămân sate pustii,/ Şi
neveste cu copii,/ Rămân copii fără tată,/ Şi fete nemăritate,/
Rămân mamele plângând,/ Şi bătrânii suspinând;/ De durere şi
necaz,/ Ne curg lacrimi pe obraz,/ De necaz şi de durere,/ Nu
putem de-atâta jele;/ Împărate, împărate,/ De copii să nu ai parte,/ De nepoţi şi de nepoate,/ Nici de-mpărăţia toată!“ (Schipor,
2007, p. 161).
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Eminescu în presa Botoşanilor
de altă dată (VIII)

T

Tema originii etnice a lui Eminescu a fost una de mare anvergură în eminescologie de-a lungul timpului, şi se pare că nu s-a
stins de tot nici până în prezent având în vedere cele mai recente aserţiuni ale lui Ion Filipciuc de la Câmpulung care a reaprins focul mocnit al acestei teme generatoare de mari contradicţii, prin descoperirile lui personale în Polonia unde a aflat
nişte argumente ce l-au îndemnat energic să pedaleze din nou
pe latura posibilei origini poloneze a
lui Eminescu, idee care a avut o susţinere destul de temeinică în epoca
interbelică. Cunoscătorii ştiu că au
existat în arealul eminescologiei o
gamă largă de variante cu privire la
originea poetului ce probau, pe de o
parte fantezia debordantă a celor ce
se avântau în această dispută, iar pe
de altă parte, interesul major de care
s-a bucurat persoana acestuia, încât
fiecare element al biografiei şi chiar
al „preistoriei“ sale să justifice atât de
mari energii dedicate acestora. Mai
ales cernăuţenii s-au remarcat ca
fiind printre primii combatanţi pe
frontul acestei dispute de-a dreptul
pasionale, cu precădere în paginile
publicaţiilor păstorite de Leca Morariu, Buletinul Eminescu (o publicaţie cu drepturi de pionierat în sfera
eminescologiei), Făt Frumos şi cele
ce aveau să urmeze.
Având în vedere relaţiile de colaborare confraternă a publicaţiilor
botoşănene asupra cărora ne-am
aplecat în prezentul studiu cu cele
de la Cernăuţi, a literaţilor şi oamenilor de cultură din cele două centre
româneşti care practicau o susţinută reciprocitate publicistică,
abordarea acestei teme şi în paginile Revistei Moldovei nu este
de loc uimitoare. De astă dată cel care o abordează este Vasile
Gherasim, unul dintre primii cercetători „pe teren“ ai originii
poetului, cel care a purces la sursă şi a intreprins cercetări competente în arhivele satului Călineşti Cuparencu, iar roadele acestui demers au rămas de referinţă în domeniu, constituind un reper pentru oricare cercetător ce s-a aplecat de-a lungul timpului
asupra acestei chestiuni.
Astfel, Vasile Gherasim trimite din Cernăuţi Revistei Moldovei spre publicare articolul intitulat Iarăşi originea lui M. Eminescu (III,5) în care doreşte să ia poziţie faţă de numeroasele variante vehiculate până atunci referitor la acest subiect, care-i par
câteodată legende sau „basme atrăgătoare“. Înşiruind naţionalităţile de care ar fi aparţinut Eminescu, suedeză, turcească, polonă, armeană, rusească etc., el se arată din start mirat că nimeni
nu s-a gândit că „Eminescu este de origine română“, în primul
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rând pentru faptul că „s-a născut, a trăit, a luptat pentru propăşirea poporului nostru, aici între noi, între ţăranii Români, de
care îl leagă mai mult decât o dragoste platonică“. El se miră şi
de tendinţa de-a fi „mândri că noi nu sântem noi, ci un amalgam de nenumărate elemente streine“, şi că „ne facem o fală din
acesta şi nu observăm cât ne înjosim“, mai ales că acestea se fac
fără argumente sigure.
Spre a arăta „până unde ne
poate duce lipsa de precauţiune“,
el aduce ca exemplu de asemenea
ipoteză neavenită pe aceea, recentă atunci, a profesorului Tomaschek,
„apărută într-un ziar evreo-german
din Cernăuţi“, care, spre a dovedi că
poetul e de origine armeană, vine cu
asemenea argumente: „armeanul
realist este negustor, visătorul este
poet, fantazia din O mie şi una de
nopţi; Eminescu avea un cap clasic,
încadrat de lungi şi negre bucle, o
frunte înaltă şi senină, ochi mari; dor
de pribegie, tendinţă spre libertate,
om cu vederi largi, creator, profetic,
creatorul limbii şi măiestrul ei, întocmai ca şi negustorul care bunuri părăginite le preface în aur, unde acela
care nu e negustor vede numai ruini pustii şi întristătoare. Astfel este
şi rămâne Eminescu poetul cu darul de la Dumnezeu ai cărui străbuni au emigrat din Armenia, care
în Polonia îşi capătă numele de familie şi în România, numele de poet
nemuritor.“
În replică, autorul îşi reiterează informaţiile pe care le-a publicat
mai demult în Convorbiri literare despre existenţa familiei Eminovici în satul Călineşti Cuparencu încă din 1736, după cum a
putut constata din scriptele satului pe care le-a cercetat personal. El întăreşte acum afirmaţia certă că acea familie era ţărănească şi românească, susţinând-o cu argumente credibile, rezultat al documentării la sursă. El produce astfel, informaţia că
în scriptele satului familia aceasta este trecută ca ţărănească în
toate condicile timpului, că existau mai multe case locuite de familii cu acest nume (a lui Petrea, bunicul poetului, fiind la nr.27),
toate trecute ca gospodării ţărăneşti; dă nume concrete de ţărani locuitori în Călineşti care i-au confirmat dăinuirea acestei
familii în sat, permanent de-a lungul timpului şi că „numai Gheorghe, fiul lui Vasile şi tatăl poetului a trecut în Moldova şi acolo a devenit boeriu“. El mai aduce la cunoştinţă faptul că nici
unul dintre ţărănii interlocutori nu au dovedit a avea cunoştinţă sau conştiinţă de-a fi nobili – poloni sau armeni-, „ştiut fiind ce mândri sunt polonii de nobilitate, dacă o au, şi că această
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conştiinţă nu dispare niciodată din sufletul membrilor unei astfel de familii (…) oriunde ar fi şi oricât ar fi de scăpătaţi“.
O altă informaţie comunicată în premieră aici este aceea
despre împroprietărirea lui Vasile Eminovici cu 4 fălci de pământ de către boerul Cârstea care i-a cerut şi să devină dascăl
sau cantor bisericesc, având glas bun. Acesta este momentul în
care familia Eminovici capătă un rol însemnat în sat, ocupând
poziţii onorifice precum epitropi bisericeşti, ceea ce denotă încrederea sătenilor faţă de ei. Combătând ideea (susţinută altundeva de Leca Morariu) a unor descendenţi nobili polonezi aşezaţi în Călineşti şi deveniţi ţărani, autorul conchide că „Eminescu
este după tată, de origine ţărănească.“
Şi pentru dovedirea faptului că această familie este românească, Vasile Gherasim aduce ca dovadă roadele cercetărilor
sale la faţa locului, documente şi argumente logice, precum informaţia luată din sursă documentară că satul era românesc
şi că la depunerea omagiilor faţă de Austria s-au dus la Viena
trei săteni români, după cum sunt trecuţi în registrul doveditor;
că familia Eminovici era atestată documentar ca familie românească încă de cu 40 de ani înaintea ocupării Bucovinei, deci din
timpurile când influenţa galiţiană deznaţionalizatoare nu exista
încă.
Faptul că în momentul cercetării, familia Eminovici vorbeşte
ruteneşte se explică prin amestecul nu prea vechi, cu o familie
de acest fel. El aduce aici „proba cu martori“, invocând nume de
ţărani localnici, chiar vecini, care au declarat răspicat independent, unii de alţii, că „Eminovicii sânt români“. Cei bătrâni (nominalizaţi riguros până şi cu adresele şi numerele de casă unde
locuiau) susţin că Vasile, cantorul, era român, „vorbea româneşte ca orice român“ şi că „nu cunoştea de loc limba ruteană“. Introducerea limbii rutene s-a făcut mai târziu prin căsătoria lui
Ioan Eminovici cu o ruteancă, Maria Mareci din Şerbăuţi, care,
tenace fiind, a impus familiei această limbă în cei 60 de ani de
conlocuire. Lucrurile acestea nu mai au însă legătură cu poetul
petrecându-se mult mai târziu iar concluzia – exprimată poetic
– este aceea că acest şir de ţărani români au fost strămoşii poetului, tăcuţi mereu de-a lungul timpului, până când au început
să cuvânte „prin glasul poetului“.
Un alt text publicat în Revista Moldovei în august 1924, constituie o mărturie de istorie literară şi muzeografică de-o mare
importanţă, având în vedere câtă vâlvă a produs de-a lungul
timpului subiectul demolării casei Eminovici de la Ipoteşti din
acel an. Textul de faţă e o probă la acest voluminos „dosar“ care
a fost foarte puţin cunoscută şi vehiculată în această chestiune în nenumăratele intervenţii scrise ori rostite la diferite prilejuri circum-eminesciene. Textul la care ne referim este înserat
la rubrica Cronica botoşăneană (anul IV, nr.3-4-5), poartă titlul
Casa copilăriei lui Eminescu din Ipoteşti şi începe cu o prezentare a evenimentelor care s-au precipitat în Botoşani – „a fost o
mare mişcare în oraşul nostru“- petrecute în „mijlocul lunii lui
Cuptor“.
Motivul care a putut trezi la atâta agitaţie pe locuitorii unui
târg patriarhal din tihna estivală este acela că: „proprietarii moşiei Ipoteşti, hotărâţi să refacă pentru odihna lor, casa în care a copilărit Mihai Eminescu, au dărâmat-o până în temelie“. Semnalul
deşteptării l-au dat, fireşte, studenţii: „un manifest al studenţilor
români, urmat de un altul al studenţilor evrei“ (!), a stârnit protestele energice împotriva acestei dărâmări“. Aceste lucruri, dar
în primul rând „fapta în sine“ au determinat pe pofesorii Petru
Irimescu şi Tiberiu Crudu (!) să cheme la „o consfătuire intimă
pe toţi cei ce se interesau mai de aproape de această chestiune“,
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care s-a desfăşurat, fireşte, la Liceul Laurian (aşezământ care se
vede că juca un rol mult mai important decât unul strict didactic constituindu-se ca o adevărată instituţie culturală a oraşului)
şi care a decis să trimită o delegaţie „care să propuie dnei şi dlui
dr. Papadopol – proprietarii actuali ai Ipoteştilor, de a dona casa,
aşa cum se găseşte, pentru un muzeu al marelui poet.“
Această delegaţie formată din profesorii N. Blebea, Tiberiu
Crudu şi Theodor Silion, preşedintele cercului studenţesc din
Botoşani, s-a întâlnit cu proprietarii în chiar cabinetul prefectului de judeţ, Demostene Vizanty, ceea ce dovedeşte gradul de
oficializare la care s-a ridicat problema în acel moment. Nu se
comunică, din păcate, probabil din decenţă, modul cum au decurs „lucrările“ acestei întruniri istorice, negocierile şi argumentele ce s-au utilizat în cursul ei, care vor fi fost furtunoase şi acerbe, de vreme ce rezultatul lor a fost acela transcris în continuare
în articolul revistei.
„D-na Maria Papadopol, căreia aparţine prin actul dotal
moşia Ipoteşti, a binevoit să convie a dona casa cu o parte din
ogradă dând următoarea declaraţie: „Subsemnata Marie Papadopol, proprietarea moşiei Ipoteşti, declar prin aceasta că consimt de bună voie a dona casa mea din Ipoteşti, sau mai bine zis,
locul unde s-a aflat această casă, cu condiţiunea expresă de a se
rădica pe acest loc o clădire identică cu materialul ce se află pe
aceste ruine şi care clădire nu va putea avea altă destinaţie de cât
fi un muzeu naţional cu titlul „Mihai Eminescu donat de Marie
Papadopol, născută Isăcescu“, care va putea avea şi o sală de lectură, nici într-un caz nu va putea servi ca local de şcoală.
3 August, 1924
Marie Papadopol“
Comentariul redacţional schimbă apoi ipostaza de informaţie cu aceea de atitudine: „Întrebarea este: se mai poate reface
casa din Ipoteşti aşa cum a fost?“ iar răspunsul urmează tonic:
„Desigur că da!“, din motivele ce se înşiruie în continuare: „temelia a rămas intactă, doi pereţi de cărămidă sunt încă în picioare,
apoi furcile, uşile, ferestrele, stâlpii sunt încă în bună stare şi se
pot pune la locul lor.“ Gentileţea semnatarului se manifestă şi
într-o explicaţie ce conţine oarecum o scuză mascată a ceea ce
s-a întâmplat: „casa fiind veche şi neîngrijită, oricine ar fi voit s-o
dreagă era nevoit să deie jos pereţii cari, fiind toţi de bârne (afară
de cei din spate) aveau lemnele putrede înăuntru şi se dărâmau
de la sine.[1] O reparaţie radicală deci se impunea“.
Fraza finală conţine o directivă de acţiune enegică şi rapidă,
care însă, din motive foarte contorsionate, nu s-a materializat
decât mult mai târziu şi incorect. « Comitetul de refacere însă
nu trebuie să întârzie. Îndată ce actul de donaţie va fi trecut prin
tribunal, lucrările de reclădire trebuie să înceapă imediat. Până
atunci, materialul bun de clădire trebuie ales din dărâmături şi
pus la adăpost.“
Semnătura care urmează la sfârşitul multor alte informaţi
înserate în întreaga rubrică, este „T.Cr.“, ceea ce explică de ce
1 În 1974, căutând, în calitate de muzeograf, coordonator (dar
şi unic executant!) al Muzeului „M. Eminescu“ de la Ipoteşti, informaţii cu privire la istoricul casei eminesciene, spre a-i fundamenta
reconstituirea adecvată, am găsit-o încă în viaţă pe Maria Papadopol care mi-a prezentat varianta ei despre dărâmarea mult hulită a
acelei case. Ea susţinea exact acest lucru, că a dorit să repare casa,
nu s-o dărâme, dar foarte veche şi şubredă fiind, aceasta s-a dărâmat singură. Tot ea m-a informat că a donat din proprie iniţiativă
casa de la Ipoteşti, pentru a fi transformată în muzeu şi mi-a indicat
acest articol şi încă unul similar publicat în Dimineaţa, ca dovadă a
bunei sale credinţe, dovezi de care, atât cât a depins de mine, am
ţinut cont în toate demersurile mele muzeistice ipoteştene.
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numele lui Tiberiu Crudu nu este consemnat primul în nici una
dintre intreprinderile despre care se relatează, deşi nu poate fi
îndoială că iniţiativa i-a aparţinut în toate momentele şi că, mai
ales, cunoscuta sa putere de persuadare, de atâtea ori demonstrată, a acţionat esenţial în timpul negocierilor din cabinetul
prefectului.
Din păcate, soarta aşezământului eminescian de la Ipoteşti
avea să fie, încă de pe atunci, una ce prelungea parcă destinul
frământat al poetului; goana după câştigul de imagine şi obţinerea frauduloasă de merite personale şi profituri materiale pe
seama memoriei poetului, ba chiar de avantaje electorale, avea
să afecteze îndelung adevărul, destinele umane şi, ceea ce e mai
rău, chiar obiectivul primordial, punerea în valoare a personalităţii eminesciene. Ca atare, aşa cum putem afla şi din scrierile lui
I.D.Marin şi din alte surse, adevărul n-avut întotdeauna câştig de

cauză într-un proces ce opera deliberat cu deformări de imagine şi de realităţi, cu furturi de merite, de fonduri şi de avantaje,
conduită ce s-a manifestat, din păcate, în mod constant în posteritatea eminesciană până în zilele noastre.
Dar Tiberiu Crudu, om de impecabilă moralitate, corectitudine şi interes cultural, n-a fost nicicând implicat în acel iureş
reprobabil, el fiind cel care asigura elementul de echilibru şi autoritate al acestui haos de patimi. De aceea, tot el este cel care
păstrează documentele legate de donaţia casei de la Ipoteşti şi
lui i se cere şi de către autoritatea ministerială intervenţia şi mărturia spre elucidarea acelor încrâncenate înfruntări desfăşurate
în teatrul de luptă ipoteştean.[2] (Va urma)
2 Adresa din 29 iulie 1927 din Dosarul nr. 39/1927, Arhiva Botoşani, Fond Prefectură.

Viorica ZAHARESCU

I

Popas la bibliotecă…

În depozitul Bibiotecii Naţionale de Poezie a Memorialului
Ipoteşti, la colecţia Mihai Eminescu, se găsesc câteva zeci de
volume ce cuprind o parte din poeziile şi proza poetului traduse în limbile: engleză, franceză, italiană, spaniolă, germană, portugheză, rusă, bulgară, chineză, vietnameză, maghiară, irakiană,
greacă, tailandeză. La sala de lectură a bibliotecii volumele pot fi
puse la dispoziţia celor ce doresc să lectureze poezii şi proză de
M. Eminescu în alte limbi decât româneşte. Cele 48 de rafturi rezervate colecţiei, mai păstrează volumele cu şi despre opera lui
Eminescu pe care această instituţie de cultură le-a achiziţionat
sau le-a primit ca donaţie : poezii, proză, publicistică, teatru,
biografii, critica şi istorie literară dedicate lui Mihai Eminescu, în ediţii vechi şi noi, traduceri, fotocopii şi facsimile
ale manuscriselor eminesciene editate de Academia Română, toate pentru publicul interesat şi iubitor de lectură.
Deasemenea, personalul bibliotecii a mai depozitat în colecţia M.Eminescu şi manuscrisele unor scriitori români şi
străini trimise la sediul intituţiei noastre pe calea poştei sau donate personal de autori atunci când au poposit la Ipoteşti. Am
ajuns cu verificările la aceste manuscrise din colecţia amintită
mai sus şi nu am rezistat tentaţiei de a lectura două dintre ele
în întregime.
Primul pe care îl aduc în actualitate este manuscrisul Prof.Dr.
Dumitru Copilu-cercetător la Universitatea din Cluj-Napoca
ce poartă data iunie 1989 şi a primit din partea autorului titlul
Centenar. Cercetătorul clujean ne vorbeşte în material despre
universalitatea poetului Mihai Eminescu şi citez mai jos un pasaj în care autorul vorbeşte despre munca lui de cercetare: (…)
De un sfert de veac însoţesc în aceste peregrinări pe bardul de
la Ipoteşti în călătoriile sale pe toate meridianele globului: el
semănînd în jur lumina slovei sale meşteşugite strînspuse în
straie poetice alese ale altor limbi din multe ţări, iar eu doar
consemnînd de fiecare dată locurile pe unde a poposit limba în care regrăieşte, cărturarii care îi preiau mesajul, tălmaciul şi interpretul care îl prezintă marelui public, societăţile,
instituţiile, publicaţiile şi personalităţile care îl consacră pentru eternitate. În acelaşi manuscris autorul ne dă următoarea

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

statistică referitoare la numărul
de limbi în care au fost traduse
o parte din poeziile şi proza eminesciană: (…) 1964- Eminescu
tradus în 31 de limbi (…) 1970Eminescu tradus în 35 de limbi
(…) 1989- Eminescu tradus în 47 de limbi din 37 de ţări.
Al doilea material aparţine scriitoarei Paula Romanescu şi
este la Ipoteşti din anul 1998, 12 iunie. A fost lăsat personal de
scriitoare împreună cu un exemplar din volumul care cuprinde
în paginile lui poemul Luceafărul tradus în thailandeză. Scriitoarea era în acel an Preşedinta Secţiei Literatură şi Traduceri a Ligii
de Cooperare Culturală şi Ştiinţifică România-Franţa.
Doamna Paula Romanescu a dat articolului titlul POETUL
CĂLĂTOR PRIN LUMEA CUVÂNTULUI. Cunoscuta scriitoare a
avut ocazia fericită să întâlnească pe acel poet-traducător thailandez care a tălmăcit Luceafărul lui Mihai Eminescu şi care se
numeşte Montri Umavijani. Mai târziu, cu multă sensibilitate
aşterne pe două pagini, rând după rând, impresiile întâlnirii cu
traducătorul petrecută în anul 1989 la Botoşani. Aceste două
pagini au fost lăsate Memorialului Ipoteşti. Pentru cititorii revistei Hyperion redau întregul material al scriitoarei Paula Romanescu cu ferma convingerea că cei care vor lectura rândurile de
mai jos vor fi ca şi mine sensibilizaţi de felul în care scriitoarea
povesteşte despre câteva popasuri culturale din viaţa domniei
sale. Citez:
„Poate c-am mai fost pe aici în urmă cu o sută de ani. Iată
de ce sunt azi aici, iată de ce va trebui să vin iar peste altă o
suta de ani.“ Montri Umavijani-poet şi traducător thailandez.
Era în iunie 1989. Din Thailanda cea de soare-ţară a templelor şi a orhideelor, acolo unde veşnicia şi efemerul vorbesc
parcă aceeaşi limbă-venea prin lumea Cuvântului un călător ciudat, puţin la vorbă, atent la toate, cu sufletul la pândă nu ca pentru o vânătoare princiară ci ca pentru o întâlnire de taină care nu trebuia ratată, undeva sub cerul Moldovei unde „trunchii vecinici poartă suflete sub coajă“, unde
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„sufletul se-ntâlneşte cu trupul dintr-o altă existenţă“ topit în
acea fără de seamă alcătuire de grai cu numele de Dor.
Călătorul acela era poet. Ştia multe, văzuse multe, scrisese mult-fiindcă la el tot ce atingea se preschimba în vers –
Midas modern cu semn schimbat. Venea atunci în vara care
amintea că de o sută de ori teiul sfânt îşi scuturase creanga
peste pământul care-a ivit din greul său lujer de luceafăr –
de la Viena. De parcă cine ştie ce zeu capricios îl îndemna să
treacă pe unde trecuse şi El – acela pentru care ajunsese la
Botoşani…
Călătorul acela era poet. Nu-l ştiam. Nu mă ştia. Întors în
ţara lui îndepărtată, avea să trimită spre lume mărturie că
undeva, în România, „copacii sunt de un verde intens, că vara
e vie în ei şi că le trimite spre înalt frunze şi seve până la inevitabila ivire a dragostei“-„pietricică rostogolită iar şi iar în
oceanul vieţii şi pe care noi nu putem, prin ceea ce suntem, s-o
lăsăm să cadă la fund“…
Călătorul acela era poet. Întors în ţara lui avea să traducă poemul al cărui titlu e sinonim cu numele aceluia ce l-a zidit în cuvănt, avea să scrie despre acel „lung, străvechi drum
românesc“, cu popasuri de graţie pe la mănăstirile Moldovei,
prin Suceava, prin Ipoteşti, prin Botoşani, pe la Lacul codrilor,
albastru, înţelegând sensul înalt al trecerii pe-aici ca pe un
„vuiet năpraznic asemeni celuia pe care-l poartă scoicile în
golul lor“.
Avea să mai revină la noi „peste altă o sută de ani“. Undeva. La Lancrămul-sat de lacrimi fără leac- trecea umbra de
lumină a celui ce din lumină a făcut poeme ori poeme luminii
a ivit. Printre umbrele înalte, între Luceferi şi paznici la Marea Trecere-mulţi iubitori de cuvânt, în scurtă trecere printre
lucruri esenţiale.
Nu ne-am văzut, nu ne-am ştiut. Doar cărţile peste care
ne vom fi aplecat cu iubire s-au întâlnit undeva, la frontiera dintre-nţeles şi ne-nţeles, în blândă- încrâncenare de
a-nfrunta zădărnicia.
Era în 1995. Un an mai târziu, Ambasada Română din
Thailanda, prin împătimitul de frumos, Excelenţa Sa Domnul Ambasador Ioan Voicu, în colaborare cu Universitatea
Rammasat, prefaţa aniversarea Zilei Naţionale a României printr-o fastuoasă lansare de carte românească în saloanele de la Siam City Hotel. Călătorul acela, poetul Montri Umavijani, semna traducerea volumului „Blaga-65 poemes“ şi, respectiv, „Eminescu-Luceafărul“, pornind la rândul
său de la traducerea în limba franceză-pentru poemele lui
Blaga-apărute în 1995 la editura Helicon din Timişoara;
din engleză-pentru Eminescu (Luceafărul); – franceză (La
steaua).
Această călătorie spirituală a iubirii de la obârşii de
adânc până la naşterea ei în lumină avea să capete o şi mai
mare strălucire un an mai târziu. La 1 Decembrie 1997, studenta la Academia de Arte Frumoase „Nicolae Grigorescu“
din Bucureşti-Adina Romanescu avea să deschidă la Manila,
în Filipine, expoziţia de grafică şi pictură „Prin ţara Luceafărului“. Un public generos şi rafinat – reprezentanţi ai tuturor
misiunilor diplomatice la Manila-au descoperit cu încântare
o lume a frumosului din ţara în care versul devine luminii
poem iar luceferii se frâng de dor de pieritoare alcătuire de lut
însufleţit. Au urmat mai apoi întâlnirile cu publicul şi conferinţa pe care am prezentat-o la Alliance Francaise-Repere poetice româneşti –donaţia de carte românească în limba franceză (Eminescu, Blaga, poeţi români contemporani apăruţi
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în colecţia Liliput a Editurii Helicon-Ioan Ţepelea, C.Marcu,
P.Popa, I. Iancu, P.Romanescu), antologiile „Flori rare de poezie franceză“ şi „Univers poetic francofon“ pentru care am
semnat traducerile.
Din 9 decembrie, la Bangkok, am susţinut alte trei comunicări (la Alliance Francaise, pentru profesorii de limba franceză din capitala Thailandei şi la Universitatea Silpakorn, Facultatea de limbi romanice). Tema acestora – Marea poezie
română.
Ce dulce-amar era dorul românesc ce răzbătea din versul
creatorului anonim al Mioriţei, ce răscolitor plânsul de bucium ca o prelungă chemare spre obârşii, ce limpezi stelele-n
cer, deasupra mărilor, ce înaltă ruga fiinţei pieritoare: „Opreşte trecerea! Ştiu că unde nu e moarte nu e nici iubire şi totuşi,
te rog, opreşte Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea“, ce gravă implorarea celui ce s-ar dori dezlegat „din
greul grelei veşnicii“.
„Demande-moi n’importe quel prix
Mais change-moi de sort
Car Tu es source de toute vie
Qui mene jusqu’a la mort.
Enleve-moi ce nimbe de feu
Le froid de mes yeux purs
Je donne toute mon eternite
Pour un instant d’amour“…
Cum aş putea uita vreodată salutul-orhidee cu petalele
apropiate-al unui student care mi s-a adresat după una din
comunicări, cu zâmbetul-orhidee cu petalele de lumină: „Ce
popor fericit trebuie să fiţi. Astfel de comori de suflet nu răsar
decât acolo unde domneşte o mare armonie“. Ce era să-i răspund? Am încercat să-mi adun mâinile într-un salut – mulţumire – orhidee ce ştie de iernile din noi şi am zâmbit. Da, suntem un popor fericit. Dar de ce o fi consemnat Montri Umavijani cum că „ În Orient Express tocmai întâlnise de curând,
doi buni români care plecau din ţara lor către alt secol! “…
Călător prin lumea cuvântului, poetul este singurul care
face lumii mărturie că între a cunoaşte – a iubi sunt punţi pe
care numai cei ce ştiu să privească lumea cu sufletul pot trece
iar ea, lumea, devine mai frumoasă cu fiece cânt.
În anul 1997, la editura Helicon, apare un volum în format
foarte mic ce cuprinde poeme scrise de Montri Umavijani traduse de doamna Paula Romanescu şi Camelia Vraciu. Prima
parte a poemelor, sub titlul Un lung, străvechi drum românesc,
au fost numite, o parte din ele, Destinaţie, Călătoria, Stiloul, Scriu,
Copaci, Dragoste, România, Telefon, Aeroportul Suceava, Seara,
Botoşani, Moldova, Centenar Eminescu, Stare poetică, Gânduri,
Români.
Din Cuvântul autorului de la începutul micului volum citez
câteva rânduri:
(…)Acolo lângă lacul de la Ipoteşti atât de drag Poetului
român am simţit renaşterea poeziei şi m-am lăsat cuprins de
o lumină blândă răstimp de o clipă. România este singura
ţară străină de până acum în care mă simt ca acasă, de parcă mi-ar creşte rădăcini în solul ei spre a nu mă mai putea
nicicând desprinde cu totul. Şi totuşi, acum, departe, încerc să
dau timpul înapoi şi să retrăiesc, topind-o în poem, liniştea pe
care-am resimţit-o prin locurile pe unde am trecut.
Într-un anume fel, poezia este singurul refugiu în viaţă.
Biblioteca Memorialului Ipoteşti are un exemplar din micul
volum amintit mai sus şi poate fi pus la dispoziţia cititorilor.
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Corneliu VASILE

Noi cercetări despre peregrinările
poetului prin sudul românesc

P

Perseverând, ca iubitor al literaturii, istoriograf, biograf, cercetător al
culturii naţionale, în relaţie cu spaţiul sudului românesc, Stan V. Cristea
descoperă cu fiecare ediţie lucruri noi şi interesante despre legăturile
marelui poet cu Teleormanul.
Faţă de ediţia a II-a (326 p.), aceasta este mai voluminoasă (590 p.,
din care XXIV cu ilustraţii), după dezvoltarea temelor urmând o vastă
bibliografie.
De ce „Eminescu şi Teleormanul“? prefaţa cărţii, s-a păstrat, cu mici
modificări în frază. Ca noutate, capitolul 2, „Întâlnirile lui Eminescu cu
tineri din Teleorman“, a devenit, în mod justificat, credem, parte a capitolului „Trecerile lui Eminescu prin Teleorman“. Rămân 30 de pagini
faţă de 26, la capitolul 1.
Capitolul 2, „Eminescu şi teleormănenii“, de la 29, ajunge la 35 pagini. Capitolul 3, „Teleormanul şi opera poetică a lui Eminescu“, de la
4 la 7 pagini. Capitolul 4, „Culegerile de folclor
ale lui Eminescu“, rămâne la 6 pagini. Capitolul
5, „Teleormănenii şi publicistica lui Eminescu“,
este augmentat, de la 58 la 69 pagini. Capitolul 6,
„Teleormanul în publicistica lui Eminescu“, de la
22 la 26 de pagini. Capitolul 7, „Eminescu şi preţuitorii (adăgaţi acum şi exegeţii) săi din Teleorman“, de la 41 la pagini la 74.
Menţionăm pe Constantin Dominte
la traducători, Elena Liliana Popescu la editori, pe lângă cei 12 din ediţia 1 şi mai mulţi exegeţi noi: Stelian Vasilescu, Gh.Burcescu,
C.Dominte, C.Marinescu, Răzvan Theodorescu, Artur Silvestri, Marin Tarangul, Florea Ghiţă,
Stan V.Cristea, Nedelea Tiu, I.Bitoleanu, Stelian
Ceampuru, Ana Dobre, Anişoara Anghel Mija,
Giana-Maria-Cristina Picioruş. Capitolul 8, „Alte
gesturi de preţuire a lui Eminescu – de la 16 pagini la 28. Capitolul 9, „Preţuirea lui Eminescu în
judeţul Teleorman“, de la 13 la 14 pagini. Capitolul „Ce înscrie Telormanul în patrimoniul Eminescu“ – tot 3 pagini.
Notele biobibliografice – de la 81 la 78 pagini. Bibliografia – de la 9 la
19 pagini. Indicii – de la 19 la 38 pagini.
Îmbogăţirea ultimelor capitole înseamnă includerea mai multor
autori şi opere aparţinând temei volumului. Întrucât am mai publicat
o recenzie, la ediţia anterioară, nu vom relua textul respectiv, ci vom
evidenţia ideile unor exegeţi care au fost incluşi în ediţia a III-a.
Astfel, Stelian Vasilescu (1927-2003), originar din Alexandria, fost
secretar de redacţie şi redactor la revista „Familia“ din Oradea, sub al
cărei frontispiciu, la Budapesta, debutase Mihai Eminescu, prezentat
călduros de Iosif Vulcan, întreţine cultul pentru poet şi scrie piesa dramatică „Eminescu, student la Viena“ (2000). Stan V.Cristea prezintă
personajele piesei, acţiunea şi aminteşte reprezentarea ei pe scenele
teatrelor şi la Radio România.Stelian Vasilescu a publicat numeroase
articole despre debutul marelui poet, cu opiniile lui Eminescu despre
repertoriul teatral al vremii sale, s-a ocupat de centenarul Veronica Micle şi a îngrijit un volum din publicistica lui Iosif Vulcan.
Elena Liliana Popescu, născută în anul 1948 la Turnu Măgurele, poetă, eseistă şi traducătoare, îngrijeşte şi scrie prefaţa unei ediţii bilingve
a poeziei eminesciene, „Clar de lună. Luar“ (2006), traducerea în portugheză de Luciano Maia. Observă profunzimea şi deosebita muzicalitate a versurilor scrise de Eminescu.
Marin Tarangul (1938-2010), poet, eseist şi filozof cu rădăcini
în Teleorman, a publicat, în afara unor articole, lucrarea „Intrarea în
infinit sau dimensiunea lui Eminescu“ (1992), conţinând trei eseuri, unde afirmă că mânia poetului este determinată de nemernicia
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contemporanilor săi şi susţine că legenda şi mitul Eminescu presupun
o exagerare, creată pentru a ne ascunde în spatele ei şi a o împinge înainte – paradigmă a creaţiei. Trei direcţii interferează în poezia eminesciană: „regimul cantităţilor“, „străbaterea adâncurilor“ şi „figura infinitului“. Condiţia umană şi estetica eminesciană sunt analizate pornind
da la textele „Odă (în metru antic)“ şi de la un sonet.
Stelian Ceampuru,profesor, eseist, cercetător, născut în anul 1938,
a scris mai multe eseuri pe tema creaţiei lirice eminesciene, în capitolul „Glose eminesciene“, din volumul „Valenţe literare. Studii şi eseuri“
(2011), vizând dacismul, metafora, izvoarele folclorice, miturile şi viziunea poetică.
Cercetătorul Stan V.Cristea, născut în anul 1950 la Sfinţeşti, Teleorman, pe lângă această lucrare, a publicat numeroase studii, eseuri, recenzii şi articole despre anul Eminescu 2000, despre relaţiile poetului
cu filozofia românească, europeană sau indiană, despre facsimilarea caietelor eminesciene, despre perioada studenţiei, despre muza inspiratoare Veronica
Micle, sugerând, după foarte multă muncă de cercetare, cea mai aplicată imagine a unui Eminescu prezent în peisajul cultural, literar, teatral şi comunicaţional al sudului, implicit prezent în conştiinţa cititorului român, ca şi a omului simplu.
Constantin Dominte (1944-2006), lingvist, istoric
literar şi traducător, a tradus poezia eminesciană în
esperanto, îngrijind antologii, a scris prefeţe şi articole în reviste din străinătate, despre numele Eminovici
– Eminescu, rime şi cuvinte rare, ritm, grafie, silabaţie,
ca un competent comentator al textului eminescian.
Florea Ghiţă, născut în satul Slăveşti, Teleorman,
în anul 1931, istoric literar, se ocupă, în volumul „Epoca marilor clasici“(2002) de marile teme ale scrierilor
eminesciene: sentimentul istoriei, poezia iubirii şi naturii, mitologia, poezia şi proza filozofică – în general
studiate ca atare în liceu -, conchizând că Eminescu
este un scriitor total, cu un spirit dinamic, demiurgic şi vizionar.
Un aspect interesant înregistrat de cercetătorul Stan V.Cristea
este evocarea poetului de către alţi scriitori: Alexandru Depărăţeanu,
Şt.O.Iosif, Gala Galaction, Zaharia Stancu, Miron Radu Paraschivescu, Calistrat Hogaş, Hortensia Papadat Bengescu (în romanul pierdut,
„Străina“), în muzică, în artele plastice şi în arta fotografică.
În capitolul final, „Ce înscrie Teleormanul în patrimoniul Eminescu“, se subliniază faptul că, până în anul 1989, nu erau cunoscute
legăturile lui Eminescu cu această zonă, pe unde a trecut cel puţin de
două ori, în anul 1867, cu trupa de teatru a lui Iorgu Caragiale, şi în
anul 1868, cu trupa Mihail Pascaly. Poetul a avut strânse legături cu
oameni din Teleorman, a fost influenţat tematic şi folcloric, a reflectat starea socială a sudului românesc în publicistica sa. Există, până în
prezent,în Teleorman, sau în alte spaţii culturale unde activează cărturari din acestă frumoasă şi bogată zonă culturală a României, numeroase şi valoroase contribuţii, între care aceasta, la exegeza eminesciană, traduceri, articole de presă şi cărţi, omagiindu-l pe cel care a lăsat
taine biografice şi de interpretare a textelor.
Stan V.Cristea a conceput o vastă lucrare, cu aspecte inedite, mai
multe de la o ediţie la alta, o carte de mare interes pentru elevi, studenţi, cărturari, profesori şi cercetători români şi străini interesaţi de
viaţa şi opera celui mai important poet al nostru, abordând subiectul
din punctul de vedere al zonei sudului, ridicată astfel la elevarea culturală naţională şi universală.
Stan V. Cristea, Eminescu şi Teleormanul, Ediţia a III-a, revăzută şi
adăugită, Craiova, Editura Aius Print Ed, 2014
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Valentin COŞEREANU

100 DE ZILE CU PETRU CREŢIA

S

ZIUA 1 – (ÎNTÂLNIREA)

S-a întâmplat ca întâlnirea cu Petru Creţia să stea sub
semnul facsimilării manuscriselor lui Eminescu. Întregul acestei istorii se poate urmări în cartea mea intitulată Constantin Noica sau aventura facsimilării manuscriselor eminesciene, reluată apoi şi adăugită în
Colecţia Ipoteşti. Volumul întregeşte credinţa lui Petru Creţia că nimic nu este întâmplător în lume şi că
a fost dat ca tocmai la Ipoteşti să se împlinească visul
de-o viaţă al filosofului, iar nouă ni s-a oferit o şansă
de-a rămâne – aşa cum, vizionar, a spus-o Constantin
Noica însuşi.
Nu a fost deloc uşor, căci de la propunerea lui Noica (2 octombrie 1984) până la realizarea facsimilării
manuscriselor poetului a trecut un timp apreciabil,
realizându-se abia peste trei ani (1 octombrie 1987),
când Noica a venit din nou la Ipoteşti şi a constatat o
muncă deja împlinită. Am rămas şi astăzi cu senzaţia
îmbrăţişării lui din casa memorială. Pe 5 decembrie
1987 filosoful s-a dus să se odihnească puţin, trecând
dincolo şi luând cu el imaginea visului încremenit al
poetului. Atunci, la Ipoteşti, a ţinut să spună că unul
din cele cinci mari lucruri pe care mi le-am dorit toată viaţa a ieşit, şi a ieşit aici, la Eminescu acasă. Pe
11 decembrie (1987), România literară publica, marcând evenimentul, ultimul aricol al filosofului, intitulat simplu, La Ipoteşti, sub iscălitura lui Noica.
Petru Creţia era la curent cu toate acestea şi, cum
ştiam că el era unul dintre cei mai avizaţi cărturari
care a contribuit (alături de D. Vatamaniuc) la descifrarea şi editarea operelor lui Eminescu, am dorit
să-l consult în legătură cu ceea ce reuşisem (parţial)
în legătură cu dorinţa filosofului de a facsimila manuscrisele aflate în original la Biblioteca Academiei
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Române, cu atât mai mult cu cât se punea problema
ca în continuare să facem o aşa zisă variantă Botoşani
a acestora; mai exact, să le reorganizăm în aşa fel încât să fie selectate separat: poezie, proză, dramaturgie etc. Aşa a început totul.
Pe 27 martie 1988 am plecat la Bucureşti pentru a
mă întâlni cu marele cărturar şi editorul operelor lui
Eminescu. Nu numai că aveam emoţii, dar eram timorat, chiar inhibat de întâlnirea aceasta, din cauza fondului meu structural prea timid. Aşa se explică faptul
că nu l-am abordat direct, ci apelând la Ioan Spătan
de la Biblioteca Academiei Române, cu care rămăsesem într-o relaţie mai apropiată tocmai datorită facsimilării, şi convenind să-mi înlesnească el întâlnirea
cu eminescologul. Aşa s-a şi întâmplat.
Am ajuns dis de dimineaţa cu trenul şi, ca să treacă timpul până la ora unsprezece, am luat-o pe jos
înspre Biblioteca Academiei, intrând prin magazine,
uitându-mă în vitrine, fără a fi prea atent la ceea ce
vedeam, căci eram cu gândul la cum va decurge întâlnirea. În ascuns îmi era frică să nu fiu expediat imediat – dintr-un motiv sau altul – şi să ratez întâlnirea
chiar înainte de a o începe. (Presimţirile mele s-au dovedit a fi întemeiate, căci mai târziu am constatat că
Petru avea obiceiul să-ţi taie vorba, dacă nu te concentrai să-i prezinţi lucrurile cu limpezime. Nu mai
avea răbdare să asculte paranteze, iar eu ştiam că sunt
deficitar la acest capitol. Explicam şi explicam, iar parantezele mă îngropau).
La unsprezece fără zece eram în holul bibliotecii.
Întodeauna amabil şi punctual, Spătan m-a întâmpinat cu jovialitate, rugându-mă să aştept un moment,
spunându-mi că Petru e în sala de lectură şi că intră
să-l anunţe că am ajuns. Eram oarecum încurcat şi puţin stânjenit de faptul că va trebui să discutăm între
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două uşi, dar n-am apucat să gândesc prea mult la
acest lucru, pentru că în scurt timp a ieşit numai cercetătorul singur. Mă aşteptam ca Spătan să fie cel care
să mi-l prezinte. Cum nu s-a întâmplat aşa, faptul m-a
derutat într-atât, încât, pe moment, am pierdut din
minte tot ce-mi propusesem să-i relatez. Petru Creţia
a venit spre mine cu o privire pătrunzătoare şi nu tocmai prietenoasă sau cel puţin aşa am perceput-o eu
în momentul acela. Mi-a întins mâna scurt, după care,
fără să spună nimic, ne-am retras într-un loc mai ferit
al holului, în timp ce el şi-a aprins o ţigară.
Mă aşteptam la statura unui „nebun“, în genul lui
Călinescu ori la un om în vârstă, corpolent ca Perpessicius, închis în sine şi sătul de cele lumeşti, sâcâit de
faptul că l-am scos din ritmul şi fluxul cercetării. Nu
era nici una, nici alta. Un om mai degrabă scund, fără
ca aceasta să deranjeze, cu părul tuns scurt, pieptănat
îngrijit şi cu cărare într-o parte, cu nişte ochi pătrunzători, clari şi atenţi la toate. O faţă de copil, prelungită până spre maturitate, proaspăt bărbierită şi foarte plăcută vederii, în ciuda asprimii aproape impuse
a privirii. Cutele frunţii nu tocmai accentuate, două
adâncituri într-o parte şi alta a nasului care cădeau
spre colţurile gurii; bărbie frumoasă, toate încadrate
într-o faţă ovală, plină de personalitate. Purta un costum cu vestă, cravată şi o cămaşă cu dunguliţe subţiri,
albastre. Stând drept, părea mai înalt decât era.
După ce şi-a aprins fără grabă ţigara, ţinând-o între degetele mâinii drepte, cu braţul îndoit până spre
mijlocul bustului, m-a întrebat din priviri despre motivul întâlnirii, dar aştepta răbdător în timp ce ţigara
îi ridica în faţă şuviţe fine de fum alb-albăstrui de care
nu se ferea, dovada cea mai clară că era un fumător
pătimaş. Mi-a atras atenţia că avea, ca şi Eminescu,
degetele îngălbenite de la tutun. Deşi purta cravată,
nasturele de la gât era descheiat, iar cămaşa stătea
discret lărgită, nu nepotrivit ca la politicienii noştri
de astăzi. M-a bucurat în sinea mea amănuntul, căci
eram dintre cei care se simţeau cel puţin stingheriţi
în costum şi cravată. Ştiam că făcuse gestul pentru
a lucra mai relaxat, stând aplecat peste manuscrise.
Din cauza acestui amănunt vestimentar, brusc l-am
simţit mai aproape. Se uita la mine insistent şi aştepta să încep.
După ce, destul de stânjenit, m-am prezentat
drept muzeograful de la Ipoteşti s-a uitat la mine cu
un soi de tresărire în ochi. M-am grăbit apoi să-i povestesc ce reuşisem să facem datorită lui Constatntin
Noica, în legătură cu facsimilarea manuscriselor. În
timp ce vorbeam gândurile mi se limpezeau, reuşind
să devin coerent. De unde până atunci stătea ca un
arc încordat, gata să dea drumul săgeţii, brusc a devenit o lumânare arzând, cu privirea mai caldă şi mult
mai luminoasă.
Era la curent cu toate şi nu a avut nici o clipă curiozitatea de a mă întreba cum de n-am ajuns la el până
atunci. Intrase într-un firesc al discuţiei, începând să
mă trateze ca şi cum ne-am fi cunoscut de o veşnicie.
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M-am relaxat şi eu. Simţeam, totuşi, că îmi înţelege
timidi-tatea şi că încearcă să mă protejeze. Puţini fac
lucrul acesta; oamenii, când te simt „mai slab“, încep
să-şi dea în petec, făcându-le plăcere să te pună în
încurcătură.
Am ţinut să lămuresc faptul că deocamdată am
terminat doar copierea caietelor microfilmate la Biblioteca Academiei, menţionând că la restul n-am
avut acces niciodată. Începe să devină din ce în ce mai
interesat, îşi mai aprinde o ţigară şi-mi spune că este
cu totul de acord să continuăm şi facsimilarea celorlalte manuscrise. Mi se adresează cu toată încrederea,
spunându-mi că Academia nu are copiate în nici un
fel douăsprezece dintre caiete, sub motivul că, expuse
luminii, se vor degrada. Era vizibil iritat de această atitudine impusă la vremea aceea de Gabriel Strempel,
directorul de atunci al Bibliotecii, căci a schimbat tonul, întărind ceea ce spusese.
A mai tras un fum, uitându-se la mine cu ochii mijiţi, convenind să „păcălim“ cerbicia unora şi să vin la
el ori de cîte ori este nevoie, punând condiţia ca fotograful să fie şi el un om de încredere. Stabileşte apoi
strategia de lucru; el va lua la sala de lectură unul,
două caiete, iar noi, fără a le scoate din incintă, le-am
fi putut copia. Nu mi-a cerut nici cuvântul de onoare
că nu vom sustrage vreo filă, nici la ce riscuri se expune el, făcând acest lucru nu numai împotriva regulamentului, dar împotriva oricărei reguli de bun simţ.
Făcea toate acestea în numele unui scop nobil, care
privea dăinuirea manusciselor, aşa încât orice restricţie funcţionărească era exclusă din start. Cât priveşte
ideea doctorului cu „varianta Botoşani“ a manuscriselor, mi se pare o prostie. Ar încurca lucrurile şi mai
rău. Să le luăm aşa cum sunt, căci aşa le-a lăsat Eminescu! Apăsa cuvântul prostie ca şi când îi era o frică
îngrozitoare de ceea ce ar putea urma. Se uita fix în
ochii mei ca să înţeleg că nu există loc de comentarii.
În legătură cu varianta Botoşani a manuscriselor
trebuie spus că doctorul Iuliu Buhociu (fratele folcloristului Octavian Buhociu), datori-tă căruia venise filosoful Constantin Noica la Ipoteşti, propusese ca
la sfârşitul facsimilării să reîmpărţim caietele făcând
o selecţie, pe genuri, pentru ca oricine va dori să citească manuscrisele să găsească la un loc toată poezia, toată proza, dramaturgia ş.a.m.d. N-am mai avut
curajul să susţin „prostia“, căci Petru Creţia se uita la
mine ca şi cum m-ar fi hipnotizat, iar dacă aş fi îndrăznit să spun ceva nepotrivit m-ar fi luat la bătaie.
Aceasta era atitudinea. Am înţeles şi aşa a rămas.
(Omul acesta avea atâta forţă în a-şi susţine ideile,
încât fără să-ţi vorbească prea mult, viza intotdeauna esenţa lucrurilor, reuşea să impună interlocutorului ideea pe care o susţinea nu numai printr-o tărie interioară greu de explicat, dar şi prin fluxul energetic autoritar al unei priviri adânci, flux pe care ţi-l
trimitea parcă pentru a-şi plasa ideea subliminal, direct în mintea interlocutorului. Dealtfel, m-am dumirit pe parcursul relaţiei noastre că adopta atitudinea
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aceasta numai dacă avea cu cine discuta, dacă nu, se
mulţumea cu o replică tăioasă şi pleca, lăsându-te
baltă…).
A reluat apoi discuţia ca şi cum ar fi ştiut ce gândesc: dar ce te faci dacă ai o pagină de manuscris în
care găseşti două strofe din „Luceafărul», o listă de
rufe dată la spălat şi cîteva însemnări de astrologie
şi matematică?? Bucăţeşti manuscrisul şi lipeşti unde?
Dar cu restul paginilor ciopîrţite, ce faci?… Le laşi în
aer? Unde le pui?… A trecut şi pe la mine doctorul,
dar l-am lămurit că e o prostie! Dezordinea din manuscrise este o gîlceavă falsă, pentru că Eminescu, săracul, scria pentru el, nu pentru catalogările noastre.
(Simt că se include şi el în amestecul acesta în parte nefast). Dar nici custozii care au legat hîrtiile de
pe fundul lăzii n-aveau interes să le strice ordinea şi,
îţi spun eu: le-au legat în caiete aşa cum le-au găsit.
După o pauză, urmărindu-mă insistent, adaugă: să nu
cazi niciodată în greşeala asta! Îţi dai seama? Ar fi un
haos total! Măcar acum au intrat într-un circuit care
respectă ordinea interioară a poetului…
În timp ce-mi spunea toate acestea, s-a aprins rău
de tot, dar s-a liniştit la fel de repede. După ce m-a rugat să-l aştept o clipă a intrat în sala de lectură, mi-a
adus o listă cu evidenţa microfilmelor şi a fotocopiilor existente la Biblioteca Academiei, după care mi-a
strâns mâna spunându-mi că mă aşteaptă să începem
treaba. Şi-a stins ţigara, s-a întors şi a plecat.
[Pentru cititorul neavizat, obligaţia de a adânci
într-o paranteză ceva mai lungă descifrarea aspectului reliefat mai sus este un demers imperios necesar.
După ce Petru Creţia s-a stabilit la Ipoteşti, a clarificat
în detaliu aspectul în volumul Testamentul unui eminescolog (manuscrisul din care citez aici a fost predat
Memorialului) apărut mai apoi la editura Humanitas
fără să poarte menţiunea: acest volum apare în cadrul
planului de cercetare al Centrului Naţional de Studii
de la Ipoteşti (cum mă înţelesesem cu Petru şi cum
este menţionat, cu scrisul autorului, pe coperta manuscrisului, de chiar mâna eminescologului).
Clarificarea este grăitoare şi binevenită, aşa încât
merită redată în întregul ei: după ce Titu Maiorescu
predă Academiei Române (în 1902) lada cu manuscrisele poetului, nici legarea [acestora n.n.] nu trebuie să mai fi întîrziat mult, dar în privinţa felului în
care s-a făcut domneşte între noi toţi o prejudecată
de care trebuie să scăpăm degrabă şi radical: că dezordinea care domneşte în acest mare corpus este rezultatul activităţii bibliotecarilor de atunci ai Academiei, care le-ar fi grupat şi legat în chip arbitrar,
dezorganizîndu-le. Nu e nimic adevărat în asta. Caietele originale, cumpărate ca atare de Eminescu, 34 la
număr, care mai „zdrenţuite», care nu, au fost în majoritatea lor întărite cu o legătură nouă, dar la structura lor interioară nu s-ar fi gîndit să umble nimeni.
Însă prejudecata extinde asupra acestor 34 caiete suspiciunea generată de felul în care au fost legate foile
volante în cele 10 volume care au rezultat. E vorba de
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foi volante de absolut toate dimensiunile, dar şi de
diferite mici caiete necopertate, uneori rupte şi risipite printre celelalte foi, alteori confecţionate chiar de
poet şi rătăcite şi ele prin vraful de file (aceste caiete
sunt numite de Perpessicius „submanuscrise»). Toate
acestea au fost legate aşa cum se aflau. [s. a]. Adică aşa
cum au rămas de la Eminescu şi după prospectările
făcute de Maiorescu şi de I.A. Rădulescu-Pogoneanu.
Dar nu cred că au răscolit lada, s-o răvăşească, nu
erau asemenea oameni şi le lipsea mobilul. Grămada
de file a fost luată vraf de vraf şi făcută să încapă în 10
volume, indiferent de succesiunea formatelor, filă de
filă. Iar legătura are formatul filelor celor mai mari din
grupul respectiv […].
Bianu şi Tuducescu [custozii de atunci ai Bibliotecii Academiei n.n.], oameni luminaţi şi cu bună disciplină, au procedat corect: caietele originale au rămas
ca atare, doar supralegate, iar filele libere au fost legate aşa cum se găseau, subdivizate în mai multe grupe,
care era raţional să fie legate la rîndul lor, atît pentru
a le proteja cît şi, tocmai, pentru ca filele să rămînă
în aşezarea lor iniţială, cea a lui Eminescu, indiferent
cum era ea. Şi-au dat uşor seama că o altă orînduire,
dacă ar fi fost posibilă, ar fi reclamat ani de cercetare,
în timp ce caietele originale ar fi rămas, prin felul în
care scria Eminescu, tot nişte miscelanee, însă gata legate. Nu erau oameni să intervină cu uşurătate acolo
unde nu aveau nici un criteriu evident. Şi ideea, nefastă, de a le grupa şi lega după format nu le-a venit şi,
dacă le-ar fi venit, ar fi înlăturat-o.
Au existat şi mai există şi astăzi glasuri care cer ca
manuscrise-lor lui Eminescu să li se restituie ordinea
tulburată de bibliotecari. Dar vrajba acestor glasuri
nu e cu bibliotecarii, care tocmai că n-au alterat nimic, ci cu Eminescu însuşi, care însă, lucrînd numai
pentru el, îşi ţinea hîrtiile cum poftea. Ce vom face,
vom tăia mărunt filele caietelor originale pentru a
grupa rezultatul după conţinut? Desigur că nu trebuie
procedat aşa nici măcar reorganizînd o ediţie facsimilată. Nici nu se poate, este inutil şi este păgubitor: numerotarea filelor de la Academie, care consfinţeşte o
situaţie dată de soartă, este de uz înde-lungat şi unanim, a renunţa la ea înseamnă a strica truda a trei generaţii de cercetători şi editori. Sarcina de a descoperi
ordinea subi-acentă acestei neorînduieli de amprentă
atît de personală este a edito-rului textelor. Şi această
ordine există cu adevărat. Cine examinează cu atenţia cuvenită sinopsele manuscriselor în ediţia integrală înteme-iată de Perpessicius îşi poate da seama
ce înseamnă acest travaliu şi ce rezultate dă. Uneori,
pentru o poezie nu prea întinsă trebuie să însumezi
trei-patru manuscrise şi cîteva bune zeci de pagini ori
segmente de pagini răzleţe. Dar ordinea se instituie şi,
în această privinţă, ediţia academică a făcut tot ce se
putea face în timpul şi în condiţiile date. Iar rezultatul
este dovada uimitoare că în toate acestea domneşte
aproape pretutindeni atîta ordine cîtă este omeneşte
cu putinţă. Nu că nu ar fi loc pentru mai bine].
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Bucarest
– fragment –

[…]
Bucureştiul şi cuptoarele sale
De fiecare dată când am călătorit în România, Providenţa mi-a dăruit un prieten. Nici nu ne cunoscusem
încă – gazda noastră abia ne rostise numele –, că ne
simţeam deja apropiaţi. La fel ca acele familii de greci pe
care o practică seculară a peţitoriei le-a învăţat să pună
faţă-n faţă doar părţi care se plac la prima vedere, divinităţile bucureştene nu dau greş în alegerea ciceronelui
căruia îi sunt încredinţat. Pe cel de acum îl cheamă Gheorghe, dar, ca orice român, e cunoscut de toată lumea
sub un diminutiv – respectiv Ghiţă. Care, pe lângă cele
mai plăcute înzestrări ale spiritului, are acea amenitate
pe care Proust o prefera oricărei alte calităţi.
– Ghiţă, îi spun, iartă-mi lăcomia: în seara asta, aş vrea
să-mi predai un curs practic de bucătărie românească.
– Mă bucur, dragul meu, răspunde el, că eşti interesat de lucruri serioase; mâncarea e cheia tuturor enigmelor noastre. O să-ţi explic rolul ei istoric, politic,
social, estetic…
– Şi cina? Nu mâncăm undeva?
– Ba da; o să te duc la clubul meu, la Jockey Club,
unde mănânci la fel de bine ca în cele mai bune localuri de la Paris, Londra sau Buenos Aires; asta dacă nu
preferi Capşa pentru bucătăria franţuzească, Gambrinus pentru bere, Enescu pentru pârjoale, Iancu, Iordache, Maiorul Mura sau altele; vara, te-aş fi dus la o grădină la Şosea: Chateaubriand, Flora, La colonade, toate
la fel de bune. E unul dintre farmecele Bucureştiului – o
masă la răcoare, veselă şi fără pretenţii, pe feţe de masă
din bumbac, în farfurii ieftine, cu ospătari care aleargă
prin întuneric, luminaţi de lumânările de pe mese ori de
focul grătarului în aer liber. Vara şi toamna, mâncarea
devine de-a dreptul savuroasă, cu peşte şi vânat din belşug, icre negre la jumătate de preţ, iar toată lumea ele-
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gantă, cam strâmtorată acum, în rochii simple din bumbac sau costume făcute la croitorul evreu, intră voioasă
în cârciumile de la Hale sau în bodegile cu bolţi de verdeaţă şi bucătari ţigani. Să revenim însă la discuţia noastră. Ai observat desigur contrastul dintre ţăranii şi orăşenii români; ai spune că sunt două neamuri de la capete
opuse ale Europei; ţăranul…
– Iar o să-mi lauzi ţăranul! La Bucureşti, orice discuţie sfârşeşte cu asta…
– Da, o să-l laud. Fie tânăr, fie bătrân, ţăranul e frumos, suplu, cu dinţi perfecţi, ochi limpezi, calmi, pielea arsă de soare; vorbele şi gesturile domoale, ţinuta
nobilă, totul în el arată modestia, răbdarea şi demnitatea. Iar toate astea pentru că hrana lui e frugală. Omul
de la oraş e gras, şmecher, nervos, palavragiu şi fudul; de
ce? – mănâncă în exces. Ţăranul nu cunoaşte fripturile
în sânge şi reumatismul, supele, tocăturile prăjite şi dinţii stricaţi. Mănâncă mămăligă rece, peşte uscat, măsline. Toată istoria României e lupta dintre slab şi gras,
încheiată cu victoria celui dintâi: Primul Război Mondial şi reforma agrară. O să-ţi explic acum de ce această
victorie a celui slab îi va aduce pierzania, cum intră el
în oraşe, cum face cunoştinţă cu carnea şi se nărăveşte
la ea, cum sufletul lui…
– Acum, spun eu pe un ton hotărât, să mergem la
masă; e locul în care cunoşti cel mai bine sufletul omului.
Uitând criza de ficat care, după ultima călătorie în
România, mă doborâse la pat în Cracovia, am plecat cu
Ghiţă şi alţi trei amici să explorez noi restaurante bucureştene. Am intrat mai întâi într-un birt popular, în fundul unui pasaj. În faţa bufetului cu gustări, am zăbovit
mai mult pentru că orele erau abia opt, iar bucureştenii
se culcă târziu şi se trezesc la fel, ca spaniolii. Pericolul
excesului de smântână, de unt topit, de sosuri groase cu
piper roşu, de prăjeli cu ceapă, de umpluturi, găluşte de
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gâscă fierte înăbuşit, cu migdale pisate, pe scurt tot ce-l
îmbolnăveşte pe român, mi-a revenit deodată în memorie, în timp ce privirea mea cerceta etajul cu icre negre,
proaspete sau tescuite, icre verzi de crap sau de ştiucă,
icre roşii de Manciuria, etajul cu mezeluri, cârnaţi, jambon afumat, gâscă afumată, limbă afumată (delicioasă),
caltaboşi, cârnaţi roşii sau albi, apoi etajul cu ciuperci,
măsline, pastă de peşte, salate ruseşti etc., şi în sfârşit etajul cu pateuri calde. Pornind la asaltul acestui zgârie-nori
făcut din gustări, amicii îşi fac curaj pentru luptă bând
ţuică de prune din ţoiuri pe care le dau peste cap dintr-o
dată. A fost, de altfel, singurul alcool al serii; la băutură,
românul nu seamănă cu rusul; nu e atras de tării; se mulţumeşte cu vinuri locale cu nume franţuzeşti, căci viile
valahe îşi au obârşia în cele franceze; sticle aşezate pe un
suport lângă masă, înconjurate de sifoane, alcătuiesc o
„baterie“. Am comandat apoi cinci-şase feluri de carne,
ca în Argentina; orăşeanul e aici un carnivor feroce:
legumele nu prezintă interes pentru el: le lasă ţăranilor.
În ciorba acrişoară plutea un cap de miel pe care
comesenii mei l-au scos din oală şi au savurat creierul şi
mai ales ochii; ni s-au adus apoi fripturile servite pe platouri de lemn: bucăţi uriaşe de ficat, ugere şi născători
de vaci, testicule de berbec care în româneşte se cheamă
„fudulii“. Mirosul cărnii îmi pătrundea în haine, în păr,
sub piele. Aromele se amestecau cu fumul, aburii supei
de iepure cu fumul de tutun turcesc.
A intrat un vânzător de ziare; avea cotidiene franţuzeşti abia sosite cu Orient Expresul, şi cele trei mari
hebdomadare pariziene. O revistă ilustrată cu poze deocheate se vindea ca pâinea caldă. A urmat un vânzător de
suveniruri ieftine, cu geanta plină de flecuşteţe nemţeşti,
belgiene sau autohtone, de Hopa-Mitică, Moş Căcărău,
Karaghioz şi alte figurine obscene.
Ghiţă luă cuvântul:
– E numit românesc orice fel de mâncare străin,
unguresc, rusesc, turcesc sau grecesc, cu condiţia să
fie oriental. Zeama asta acră e poloneză şi bulgară. Te
strâmbi pentru că încă nu i-ai dat de gust. Învaţă să
apreciezi toate varietăţile noastre de supă: ciorba de
potroace, de vânat, de găină, de perişoare, de verdeţuri
şi legume acrite cu lămâie sau cu borş (făcut din tărâţe).
Acum mâncaţi pilaf cu frigărui de oaie, o mâncare turcească; aceste foi de aluat cu carne tocată, numite plăcinte, sunt de origine vieneză, ca şi clătitele cu brânză
de vaci numite papanaşi; puiul ăsta cu paprica e unguresc, iar cubul ăsta mare, auriu, crocant ca rămurelele
unui cuib şi plin cu cremă Chantilly este un cataif turcesc, la fel ca prăjitura de alături, rombul cu nuci, susan
şi miere numit baclava. Cunoaşteţi musacaua moldovenească, sau Imam Baieldy, care înseamnă în turceşte:
„Însuşi sultanul şi-a lins buzele“? Aici se află poate explicaţia acestor denumiri turceşti. Cine-a văzut vreodată
un turc printre cratiţe? Toate aceste mâncăruri erau greceşti, desigur, ieşite din gastronomia bizantină, dar grecul fricos le-a tradus în limba învingătorului otoman.
Savuram o mâncare ce se topea în gură, onctuoasă,
delicioasă.
– Ce-i asta? am întrebat.
– Mămăligă.
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– Mămăliga pe care-o mănâncă ţăranii? Şi voi îi plângeţi că sunt prost hrăniţi!
– Da, pentru că noi, orăşeni răsfăţaţi, o mâncăm cu
ochiuri, brânză şi smântână, pe când ţăranul o mănâncă
uscată şi rece. E mâncarea noastră naţională. Pe orice
masă vei găsi de asemeni sarmale, din carne de porc şi
orez, învelite în frunze de varză murată. Vara, îţi recomand dovlecei şi roşii umplute, ori sărmăluţe în foi de
viţă tinere, servite cu iaurt. Cât despre iezii de aici, purceii de lapte, mieii de Paşte la proţap, sunt fără pereche în Orient; la fel şi minunatele, inimitabilele noastre
tocane, atât de gustoase, de înmiresmate, atât de spirituale! În comparaţie cu ele, ale voastre, în Franţa, par fade.
Ospătarii aduceau pe braţe tocături ruseşti, pateuri calde (se învelesc în aluat chiar şi bucăţile din carne
de vită), cârnaţi foarte pipăraţi, raci clădiţi în piramide
stacojii.
– Chelner! Un pilaf cu raci! comandă Ghiţă cu o voce
nehotărâtă; sau nu, mai bine un pilaf cu ficăţei.
Erau ficaţi întregi aşezaţi cu delicateţe pe un pat de
pilaf uşor, ficaţi de gâscă îndopată, foarte proaspeţi, ce
se topeau în gură.
– Aţi văzut cum vin la hală trenurile de la Dunăre?
m-a întrebat celălalt amic, Vasile, vagoanele cu crapi,
ştiuci, cegi şi sturioni, care se înmulţesc ca-n Evanghelii? Aţi gustat borşul de peşte din Deltă, făcut din toate
soiurile de peşte din Dunăre, cei mici fiind fierţi şi trecuţi prin strecurătoare?… dar, scuze, uitam: aţi dat reţeta
în nuvela dumneavoastră Săgeata Orientului…
– Acum ar trebui să scrieţi o carte despre vânatul din
România: avem aici de toate; mai întâi, iepurele uriaş
din Europa centrală, care trăieşte din Alsacia şi până în
Rusia; noi îl mâncăm, de preferinţă, cu măsline sau cu
smântână.
– Cunoaşteţi, văd, rafinamentele culinare, am spus
eu, dar aţi învăţat arta de a nu muri înainte de vreme?
– Bunicul meu a trăit optzeci de ani, a răspuns Vasile
în timp ce-şi mânca friptura de porc. Bucătăria noastră nu e de altfel nici pe departe atât de complicată ca
bucătăria poloneză, cea mai bună din Europa după cea
franţuzească.
– Ereditatea ţărănească ne îngăduie aceste excese,
continua Vasile, care, după o zeamă de iepure, altminteri delicioasă, şi două biftecuri, a comandat o aripă de
curcan în aspic.
– Să nu vă închipuiţi că toată România mănâncă la
fel de mult, a încheiat Ghiţă. Există vreo sută de mii de
români care se ghiftuiesc ca noi, şi vreo nouăsprezece
milioane care trăiesc cu apă şi mămăligă, răsturnată pe
un fund de lemn şi tăiată cu aţa.
– Dar e destulă hrană pentru toate lumea?
– Va fi mereu destulă; nimeni nu moare de foame aici.
Aţi văzut restaurantele cu meniu fix, la şapte lei, adică
şaptezeci de centime? S-au deschis în tot Bucureştiul şi
se mănâncă excelent în ele.
Viaţa de noapte la Bucureşti
Localurile de noapte ale Bucureştiului sunt elegante
sau populare. În primul caz, imită un stil new-yorkez
adaptat la Montmartre; orchestrele de jazz fac aici un
vacarm teribil, ce se doreşte retro. Perechi triste şi pono-
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site sorb un whisky local şi privesc dansatoare vieneze sau
evreice poloneze fardate ca la cinema, care fac numere
de cabaret american. Noi, care-am cunoscut viaţa de
noapte în Europa din vremea inflaţiei, când clasele sociale şi rasele se amestecau, când banul se câştiga uşor,
când toleranţa şi nepăsarea erau obişnuite, poliţia îngăduitoare, moravurile simplificate şi femeile goale, nu mai
putem intra, acum, fără o strângere de inimă în aceste
lăcaşuri ale plăcerii. Din anii aceia frenetici nu rămâne,
din fericire, nimic, doar câteva epave care, în locuri uitate
de vreme şi toate identice, fac gesturi care în urmă cu
cincisprezece ani erau anarhice, pasionate, nebuneşti şi
care nu mai sunt decât convenţie moartă şi îngheţată.
Degeaba încearcă aceşti supravieţuitori să molipsească
noile generaţii care nu-i mai pot înţelege şi au alte griji,
ce-i ţin departe de falsele Marlene cu sprâncene pensate şi feţe livide.
La Bucureşti, aceste locuri demodate servesc totuşi la
ceva: adăpostesc o profesie încă înfloritoare: aceea a fantelui. Acum aproape jumătate de secol, Pierre Veber scria:
„Orice femeie are în viaţa ei un moldo-valah“. Caracterul
cosmopolit al acestei specialităţi şi-a mai pierdut, fireşte,
din strălucire: călătoriile au devenit scumpe, apoi mai e
şi concurenţa sud-americană. Specimenul român păstrează totuşi o perfecţiune, o ţinută autentică, o graţie
nonşalantă, într-un cuvânt un stil care-l face irezistibil;
o naturaleţe totală şi aproape ingenuă care de altfel se
dobândeşte în timp şi cu greu; la român, e un dar de la
Dumnezeu!

– Într-adevăr, spune Vasile, fantele nostru vine pe
lume înarmat până-n dinţi. Poate porni la atac de unul
singur. Nu are nevoie, ca suratele lui întru vocaţie, de
acel personaj care-i este asociat, chiar dacă nu e încă
înălţat la rang de arhetip literar: codoşul bucureştean.
Iată o vastă şi nobilă meserie! O regăseşti în toate clasele societăţii: de la ovreiaşul palid şi roşcovan din Vaslui
până la bogătanul ce iese la Şosea în limuzină. O practică
domni importanţi: băieţii chipeşi care îşi pun la bătaie
ştiinţa despre femei – şi la nevoie nevestele – în serviciul amicilor bogaţi; individul uzat în surtuc jerpelit care
aşteaptă discret în anticameră să intre la conaşul familiei
(tot Orientul apropiat cunoaşte personajul: i se spune pe
numele mic, Dl Nicu, sau Dl Grigore); îl practică până
şi popa de la Biserica Sfânta Vineri (sfânta Venus, cum
ştiţi). În fiecare vineri, dudui amorezate îi strecoară popii
bileţele anonime cu rugăciuni către sfântă ca să le dăruiască iubirea unui bărbat sau altuia, iar popa le citeşte
cu voce tare la sfârşitul slujbei.
– Nu i-ai trecut în listă pe auxiliarii care sunt soţii,
spune Ghiţă; există şi aici ierarhii, de la amatorul debutant care se mărgineşte să dispară când apare un musafir interesant, la profesionistul cu state vechi de plată
care îi telegrafiază amantului titular: „Întoarce-te urgent,
nevastă-mea ne înşală!“ Nu aveţi în Franţa asemenea
specimene.
– Ba le avem, amice, îi spun, tot ce aveţi aici avem şi
noi în Franţa… doar că au mai puţin haz.
Traducere de Emanoil MARCU

Andrei PLATONOV

Pînă în 1989, Andrei Platonov (1899-1951) era cunoscut la noi prin volumul de nuvele şi povestiri Fro (1968)
şi prin cîteva texte de proză scurtă, inserate în reviste. Lucrurile nu stăteau prea bine nici în ţara sa, unde scriitorul a întîmpinat mari dificultăţi în a-şi tipări scrierile, fiind
şicanat, cenzurat, şi, în cele din urmă, primind interdicţia de a mai publica. „Mînia proletară“ a criticilor fusese
provocată de două bucăţi de proză, Makar cel cuprins de
îndoială (1929), respectiv, nuvela Ca să fie (O cronică a
sărăcimii), redactată un an mai tîrziu, considerate „ideologic ambigui“, „anarhiste“, scrise pentru a „discredita colectivizarea“ şi pe „tovarăşii colhoznici“. Ultima cel puţin,
deşi cenzurată la sînge şi mutilată de redactori, va beneficia imediat după apariţie[1] de lectura atentă, cu creionul
în mînă, a lui Stalin şi de furia acestuia, exprimată prin
insulte-adnotări la adresa lui Platonov: „tîmpit“, „nemernic“, „prost, un vulgar al vieţii noi“. O scrisoare adresată de
liderul bolşevic redacţiei revistei „Krasnaia novi“ va pune
de altfel capăt scurtei etape publicistice a incomodului
autor. Însă, cu certitudine, originalitatea, insubordonarea
la sistem şi forţa scrisului său răzbat şi din aceste puţine
bucăţi de proză, tipărite prin anii ’30 ai secolului trecut.
Tot ce a scris mai important Platonov a rămas pe
pagini de manuscris, unele din ele salvate miraculos
după numeroase descinderi şi percheziţii ale celor care
1 În revista „Krasnaia novi“, nr. 9/ 1931/
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vegheau la sănătatea ideologică a regimului comunist.
Romanul-epopee Cevengur (1929), care prezintă etapa
trecerii Rusiei sovietice de la „comunismul războinic“ la
noua politică economică, nuvelele Groapa de fundaţie
(1930), Marea din adîncuri (1934), Moscova cea fericită
(1936)[2], texte în care, dincolo de utopiile privitoare la societatea de mîine, dincolo de faptele de viaţă magistral
redate, se simte „răsuflarea de gheaţă a neantului“ (Emil
Iordache), ne îndreptăţesc să-l considerăm pe Platonov
unul din cei mai mari scriitori ai secolului al XX-lea, poate
cel mai mare dintre ei.
Prezentare, traducere şi note
de Adriana NICOARĂ şi Leonte IVANOV
2 Toate aceste scrieri au cunoscut şi versiuni în limba
română, prin contribuţiile lui Gheorghe Bălăiţă, a Janinei Ianoşi, a Antoanetei Olteanu şi a lui Emil Iordache.
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Andrei PLATONOV

I

Al treilea fiu

Într-un oraş reşedinţă de judeţ, a murit o bătrînă. Soţul
ei, muncitor pensionar, în vîrstă de şaptezeci de ani, s-a
dus la oficiul telegrafic şi a trimis în diferite ţinuturi ale
republicii şase telegrame cu conţinut identic: „Mama
moartă vino tata“.
Funcţionara de la telegraf, persoană în vîrstă, socoti
îndelung banii, greşi la calcul, scrise recipisele, puse ştampila cu mîini tremurînde. Cu ochi roşii, bătrînul o privea
blajin prin orificiul ghişeului de lemn şi se gîndea absent
la ceva, dorind să-şi ţină durerea departe de inimă. Funcţionara vîrstnică avea şi ea, după cum i se părea lui, inima
zdrobită şi sufletul tulburat pentru totdeauna, poate era
văduvă ori o femeie părăsită din rea voinţă.
Şi iată că acum lucrează încet, încurcă banii, îşi pierde
memoria şi atenţia; chiar pentru o treabă simplă, obişnuită, omul are nevoie de fericirea lui lăuntrică.
După expedierea telegramelor, bătrînul tată se întoarse
acasă; se aşeză pe un taburet lîngă masa lungă, la picioarele răposatei sale soţii, fumă, murmură cuvinte triste,
urmări viaţa singuratică a păsării cenuşii, care ţopăia
pe stinghiuţele din colivie; izbucnea uneori încet în
plîns, după care se potolea, îşi întorcea ceasul de buzunar, privea pe fereastra în spatele căreia vremea dădea
să se schimbe: ba cădeau frunze împreună cu fulgi de
zăpadă fumurie şi istovită, ba ploua, ba lumina un soare
de toamnă tîrzie, lipsit de căldură, aidoma unei stele, –
iar bătrînul îşi aştepta feciorii.
Primul, fiul cel mare, sosi cu avionul chiar a doua zi.
Ceilalţi cinci s-au strîns în cursul următoarelor două zile.
Unul dintre ei, cel de-al treilea după vîrstă, veni împreună cu fiica sa, o fetiţă de cinci ani, care nu-şi văzuse
niciodată bunicul.
Era a patra zi de cînd mama adăsta pe masă, dar trupul ei nu mirosea a moarte, într-atît de îngrijit era din
pricina bolii şi a sleirii totale de puteri; dîndu-le fiilor
o viaţă sănătoasă, îmbelşugată, bătrîna îşi păstră pentru sine un trup mic, slab, economicos şi se străduise
îndelung să-l menţină chiar şi în forma cea mai jalnică,
doar pentru ca să-şi iubească fiii şi să se mîndrească cu
ei, cîtă vreme trăise.
Bărbaţii zdraveni, cu vîrste de la douăzeci la patruzeci de ani, se postară tăcuţi în jurul sicriului de pe masă.
Erau şase oameni, al şaptelea fiind tatăl lor, de statură
mai joasă decît a mezinului şi mai lipsit de putere decît
acesta. Bunicul îşi ţinea în braţe nepoţica; fetiţa îşi mijea
ochii de groază în faţa bătrînei moarte, necunoscute, care
o privea un pic pe sub pleoapele uşor întredeschise, cu
ochi albi, încremeniţi.
Fiii plîngeau în tăcere, cu lacrimi rare, reţinute,
schimonosindu-şi feţele în încercarea de a îndura durerea mut. Tatăl lor deja nu mai plîngea, sf îrşise de plîns de
unul singur, înaintea tuturor, iar acum se uita cu emoţie
ascunsă, cu o bucurie nelalocul ei, la viguroasa jumătate
de duzină a fiilor. Doi dintre ei erau marinari, comandanţi de nave, unul era artist la Moscova, un altul, cel
care venise cu fetiţa, era fizician, comunist, cel mai mic
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studia agronomia, iar cel mai mare lucra ca şef de secţie la o uzină de avioane şi purta pe piept o decoraţie
pentru merite în muncă. Toţi şase şi tatăl lor, al şaptelea, stăteau muţi în jurul mamei moarte şi o plîngeau
în tăcere, ascunzîndu-şi unul de altul disperarea, amintirea copilăriei, a fericirii dragostei dispărute, care se
năştea neîntrerupt şi gratuit în inima mamei şi care,
întotdeauna, peste mii de verste, îi găsea, iar ei simţeau
instinctiv aceasta, deveneau mai puternici, reuşind cu
mai multă îndrăzneală în viaţă. Acum, mama se transformase într-un cadavru, nu mai putea iubi pe nimeni,
zăcea ca o bătrînă indiferentă, străină.
Fiecare din fiii ei se simţea în acel moment însingurat şi înspăimîntat, de parcă undeva, în cîmpul întunecat, ar fi ars o lampă, pe pervazul unei case vechi, iar
aceasta lumina noaptea cărăbuşii zburători, iarba albastră, roiul de musculiţe din văzduh, tot universul copilăriei ce înconjura casa veche, părăsită de cei care se născuseră în ea; în această casă, uşile nu fuseseră niciodată încuiate, pentru ca în ea să revină cei care ieşiseră
de acolo, numai că înapoi nu revenea nimeni. Iar acum,
parcă dintr-o dată, s-ar fi stins lumina din fereastra nocturnă, iar realitatea s-a prefăcut în amintire.
Pe patul de moarte, bătrîna i-a poruncit soţului ca
preotul să-i facă slujba de îngropăciune cît ea va zăcea
acasă, iar de scos afară şi de pus în mormînt se va putea
şi fără preot, ca să nu-şi supere fiii şi ca aceştia să poată
să-i însoţească sicriul. Nu că ar fi crezut bătrîna prea tare
în Dumnezeu, însă voia ca soţul pe care îl iubise toată
viaţa să-i ducă şi mai tare dorul şi să se întristeze de
moartea ei în murmurul rugăciunilor, în lumina lumînărilor deasupra figurii ei moarte; nu voia să se despartă de
viaţă fără ceremonie şi fără să fie pomenită. După sosirea copiilor, bătrînul a umblat îndelung în căutarea unui
preot, în sf îrşit, către seară, a adus un om, la fel de bătrîn,
îmbrăcat obişnuit, în civil, trandafiriu din pricina hranei
de post, vegetariene, cu ochi vioi, în care străluceau gînduri mărunte, calculate. Preotul venise cu o port-hartă
de comandant militar la şold; în ea îşi aduse obiectele
bisericeşti de trebuinţă: tămîie, lumînărele subţiri de
ceară, o carte, patrafirul şi o cădelniţă mică, cu lănţişor.
A pus repede şi a aprins lumînările în jurul sicriului, a
aţîţat focul la tămîia din cădelniţă şi, din fugă, fără a-i
preveni, a început să mormăie un text din carte. Aflaţi în
cameră, fiii s-au ridicat în picioare; se simţeau stingheriţi, ruşinaţi de ceva. Stăteau nemişcaţi, unul în spatele
celuilalt, înaintea sicriului, cu priviri plecate. În faţa lor,
grăbit, aproape ironic, bătrînul cînta şi bolborosea, privind cu ochi mici, înţelegători la garda urmaşilor răposatei bătrîne. Într-o oarecare măsură, se temea de dînşii, pe de altă parte îi respecta şi, probabil, n-ar fi fost
împotrivă să intre cu ei în discuţie şi chiar să-şi exprime
entuziasmul vizavi de construirea socialismului. Însă fiii
tăceau, nimeni, nici măcar soţul bătrînei nu se închina:
erau o gardă la sicriu şi nu o prezenţă la slujba religioasă.
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Sf îrşind în scurtă vreme panafida, preotul şi-a strîns
în scurtă vreme lucrurile, a stins lumînările ce ardeau
lîngă sicriu, şi-a pus accesoriile înapoi în port-harta de
comandant. Tatăl băieţilor i-a îndesat în mînă banii şi preotul, fără să mai adaste, se strecură prin şirul celor şase
bărbaţi care nu se uitau la el şi dispăru sperios pe uşă. În
fond, ar fi rămas cu plăcere în această casă, la pomenire,
ar fi vorbit de perspectivele războaielor şi ale revoluţiilor şi ar fi găsit, pentru mult timp de acum încolo, alinare de la întîlnirea cu reprezentanţii lumii noi, pe care
în taină o admira, dar în care nu putea pătrunde; el visa,
în singurătate, să săvîrşească la un moment dat, pe neaşteptate, o faptă eroică, pentru a putea să răzbească în
viitorul strălucit, în cercul noii generaţii: în acest scop,
chiar înaintase o cerere către aerodromul local, ca să fie
ridicat la cea mai mare înălţime, şi de acolo să fie aruncat cu paraşuta, fără mască de oxigen, însă nu i s-a dat
nici un răspuns.
Seara, tatăl le-a aranjat paturile celor şase în a doua
cameră, pe nepoţică a culcat-o alături de dînsul, acolo
unde dormise timp de patruzeci de ani răposata bătrînă.
Patul se afla în aceeaşi cameră mare, unde se găsea şi
sicriul, iar băieţii au trecut în cealaltă. Tatăl a stat puţin
în uşă, pînă cînd fiii lui s-au dezbrăcat şi s-au întins să
doarmă, apoi a închis-o, dat nu de tot, şi s-a dus să se
culce lîngă nepoţică, stingînd luminile. Nepoţica dormea deja, singură, în patul larg, acoperită pînă peste
cap cu plapuma.
Bătrînul rămase în semiîntunericul nopţii, aplecat
asupra ei; zăpada aşternută pe stradă aduna lumina
săracă, difuză, a cerului şi o proiecta prin fereastră în
camera întunecată. Bătrînul se apropie de sicriul descoperit, sărută mîinile, fruntea şi buzele soţiei şi-i spuse:
„Odihneşte-te acum“. Se întinse cu băgare de seamă lîngă
nepoţică, închise ochii, ca inima lui să uite totul. Aţipi
şi se trezi din nou, brusc. Pe sub uşa camerei unde dormeau băieţii, răzbătea lumina, acolo aprinseseră iarăşi
becul şi se auzeau rîsete şi discuţii zgomotoase.
Fetiţa a prins să se agite din cauza gălăgiei, poate că
nici ea nu dormea, doar că-i era teamă să-şi scoată capul
de sub plapumă – se înfricoşă de întunericul nopţii şi
de bătrîna moartă.
Fiul cel mare vorbea cu pasiune, cu convingere entuziastă despre elicele metalice tubulare şi vocea lui răsuna
plin şi viguros, se simţea dantura sănătoasă, reparată la
timp, şi cerul roşu şi înalt al gurii. Fraţii-marinari povesteau întîmplări din porturi străine, şi rîdeau în hohote
de faptul că bătrînul îi învelise cu plăpumile vechi, cu
care se acopereau încă în copilărie şi adolescenţă. Pe
aceste plăpumi, sus şi jos, erau cusute f îşii de pînză albă,
cu înscripţiile „cap“, „picioare“, ca să aştearnă plapuma
corect şi să nu-şi acopere faţa cu capătul murdar, transpirat, de la picioare. După aceea, unul din marinari s-a
luat la trîntă cu artistul şi-au prins să se vînzolească pe
podea, ca în copilărie, cînd locuiau laolaltă. Mezinul îi
întărîta, promiţînd să-i dovedească pe amîndoi doar cu
mîna stîngă. Se vedea că fraţii se iubeau între ei şi se bucurau de întîlnire. De mulţi ani deja nu se mai adunaseră
împreună şi, pe viitor, nu se ştia cînd se vor mai aduna.
Poate doar la înmormîntarea tatălui. Hîrjonindu-se, cei
doi fraţi răsturnară un scaun, moment în care amuţiră
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preţ de-o clipă, însă, aducîndu-şi aminte că mama le
era moartă, că nu mai aude nimic, şi-au continuat ocupaţia. Curînd, fiul cel mare l-a rugat pe artist să le cînte
ceva în surdină: că doar ştie cîntece frumoase, moscovite. Artistul a spus însă că-i vine greu să înceapă aşa,
din senin, pe nepregătite. „Fie, acoperiţi-mă cu ceva“ –
i-a rugat artistul din Moscova. I-au acoperit faţa şi el a
început să cînte de sub masca aceea, ca să nu se simtă
jenat. În timp ce el cînta, mezinul se apucă să meşterească nu ştiu ce, drept care, un alt frate căzu din pat şi
nimeri peste al treilea, culcat pe podea. Au izbucnit cu
toţii în rîs şi i-au poruncit mezinului să-l ridice imediat
şi să-l aşeze pe cel căzut doar cu mîna stîngă. Mezinul
le-a răspuns încet fraţilor, iar doi dintre ei au izbucnit
atît de tare în rîs, încît nepoţica şi-a scos capul de sub
plapumă, în camera întunecată, şi a strigat:
– Bunicule! Hei, bunicule! Dormi?
– Nu, nu dorm, e-n ordine, spuse bătrînul şi-şi drese
supus glasul.
Fetiţa nu se putu abţine şi izbucni în plîns. Bătrînul
o mîngîie pe faţă: faţa îi era udă.
– Tu de ce plîngi? – o întrebă în şoaptă bătrînul.
– Îmi pare rău de bunica, îi răspunse nepoata. – Toţi
trăiesc, rîd, numai ea singură a murit.
Bătrînul nu spuse nimic. Ba îşi smiorcăia nasul, ba
tuşea din cînd în cînd. Fetiţei i se făcu frică, se ridică un
pic să-l vadă mai bine pe bunic şi să ştie că el nu doarme.
Îi distinse faţa şi-l întrebă:
– Dar tu de ce plîngi? Că, uite, eu m-am oprit.
Bunicul o mîngîie pe căpşor şi-i zise şoptit:
– Nu… Nu plîng, îmi curge sudoarea.
Fetiţa stătea pe pat, la căpătîiul bătrînului.
– Ţie ţi-e dor de bătrînă? – spuse ea. – Nu mai plînge:
eşti în vîrstă, ai să mori repede şi atunci oricum n-o să
mai plîngi.
– N-o să mai plîng, spuse încet bătrînul.
În cealaltă cameră, gălăgioasă, se făcu brusc tăcere.
Ceva mai înainte, unul dintre fii spuse ceva. Amuţiră
pe dată cu toţii. Un altul rosti din nou ceva cu glas scăzut. Bătrînul îl recunoscu după voce pe cel de-al treilea
fiu, savantul fizician, tatăl fetiţei. Pînă atunci nu-l auzise
să spună ceva: nu rostise nici un cuvînt şi nu rîse. El i-a
domolit cumva pe fraţi, iar aceştia încetară orice discuţie.
Curînd, uşa camerei lor se deschise şi al treilea fiu
îşi făcu apariţia îmbrăcat de zi. S-a apropiat de sicriul
mamei şi s-a aplecat asupra feţei ei vagi, în care nu mai
exista nici un simţămînt pentru nimeni.
Se făcu linişte, era tîrziu în noapte. Pe stradă nu circulau maşini, nu treceau oameni. În camera alăturată,
cei cinci fraţi nu se mişcau. Bătrînul şi nepoata îl urmăreau pe fiul şi tatăl, ţinîndu-şi respiraţia.
Al treilea fiu îşi îndreptă brusc ţinuta, întinse mîna
în întuneric şi se prinse de marginea sicriului, dar nu se
ţinu de el, doar îl clinti puţin într-o parte pe masă şi se
prăbuşi pe podea. Capul i se lovi de scîndurile duşumelei, de parcă ar fi fost al altcuiva, însă fiul nu scoase nici
un sunet – a prins să ţipe doar fiica lui.
Cei cinci fraţi, în albituri, alergară spre fratele lor şi-l
cărară în cameră, ca să-l readucă în simţiri şi să-l liniştească. Peste un timp, cînd al treilea fiu se trezi din leşin,
ceilalţi erau deja îmbrăcaţi în uniformele şi hainele lor,
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deşi era doar ora două din noapte. Cîte unul, pe furiş, se
împrăştiară prin casă, prin curte, prin noaptea din jurul
casei în care trăiseră în copilărie, şi acolo izbucniră în
plîns, şoptind cuvinte şi tînguindu-se, de parcă mama
ar fi stat cu fiecare şi l-ar fi ascultat şi suferea că a murit
şi i-a obligat pe copiii ei să-i ducă dorul; dacă ar fi putut,
ar fi rămas în viaţă pentru totdeauna, ca nimeni să nu
sufere după ea, ca să nu-şi mistuie pentru dînsa inima
şi trupul, pe care ea le zămislise. Însă mama n-a reuşit
să trăiască îndelung.

Lilya GAZIZOVA
(Tatarstan)

S-a născut în oraşul Kazan
(Republica Tatarstan, Federaţia
Rusă) în familia unui profesor de
istorie. Este absolventă a Institutului de Medicină (Facultatea
de Pediatrie) din oraşul natal şi
a Institutului de Literatură „M.
Gorki“ din Moscova (seminarul
poezie, 1966). Răstimp de şase
ani a fost medic de copii. În prezent este şefa secţiei de literatură rusă şi traduceri a Uniunii Scriitorilor din Tatarstan. Membră a Uniunii Scriitorilor
Ruşi. Preşedintele Fondului de susţinere a iniţiativelor de
creaţie „Kanafer“.
A editat câteva cărţi de versuri, prima dintre ele, „Perla
neagră“, apărând la începutul anilor ’90 cu o prefaţă semnată de A. I. Ţvetaeva, sora marii poetese Marina Ţvetaeva.
În 1912, cartea de versuri „Kanafer“ a apărut în limba poloneză, iar în 2013 volumul „Oamenii de februarie“ a văzut
lumina la editura „Voimega“ din Moscova.
Cunoscută şi ca traducătoare a poeziei tătare în limba
rusă. A alcătuit mai multe antologii ale poeţilor din Tatarstan.

Lilya GAZIZOVA

Dispoziţie

Să ajungi unul din àcele orologiului
Kremlinului din Kazan.
Tasta delete
A computerului mondial.
O tabacheră fumurie.
Un si-bemol împiedicat,
Amurg matinal decolorat
Sau toţi câinii din lume.
Ochelari Exte pe rădăcina propriului nas.
Ventil cardiac apatic –
Orice, numai nu Lilya Gazizova.

***

Tot mai des am prins să dau
Prin băltoacele regretelor târzii,
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Dimineaţa, cei şase fii au ridicat sicriul pe umeri şi
l-au dus să-l îngroape, iar bătrînul a luat-o pe nepoată
în braţe şi a pornit pe urma lor; se obişnuise deja să-i
ducă dorul bătrînei şi era mulţumit şi mîndru că şi pe
el îl vor înmormînta aceşti şase oameni vînjoşi, la fel ca
pe ea. (1936)
(Traducerea s-a făcut după vol. Russkaia sovetskaia
proza, Moskva, 1978, pp. 224-233)

Selecţii din versurile sale i-au fost traduse în limbile engleză, germană, poloneză, sârbă, macedoneană, turcă, armeană, română, lituaniană, ucraineană.
A publicat în revistele „Znamea“, „Arion“, „Drujba narodov“, „Okteabr“, „Iunost“, „Deti Ra“, „Kreşciatik“, „Sibirskie
ogni“, „Zinziver“, „Futurum ART“, „Poezia azi“ (Polonia),
„Tatarstan“, „Idel“, „Kazan“; în „Literaturnaia gazeta“, „Literaturnaia Rossia“, almanahurile „Istoki“, „Den’ poezii“ ş. a.
Laureat al premiilor „G. Derjavin“ (2003), „A. Ahmatova“ al revistei „Iunost“, „V. Berestov“ (2012); deţinătoare a diplomei concursului „A. Borovik“ („Onoare. Bărbăţie.
Măiestrie“).
Organizatorul Festivalului Internaţional de Poezie „N.
Lobacevski“ (Kazan), unicul în lume care poartă numele
unui matematician, componenta lui de bază constituind-o
conferinţa ştiinţifică „Influenţa geometriei neeuclidiene
asupra conştiinţei artistice“.
Mai este organizatorul Festivalului Internaţional „Velimir Hlebnikov. Ladomir“ (Kazan – Elabuga), a Festivalului
„G. Derjavin“ (Kazan – Laişevo).
La rândul ei, a participat la festivaluri literare din Polonia, România, Armenia, Turcia, Moldova ş. a.
Locuieşte în Kazan.
Traducere şi prezentare
de Leo BUTNARU

Cuprinsă de suferinţă deloc infantilă.
Parcă nu era prosteşte să gândesc
Că tatăl va trăi etern
Şi că totdeauna
Îmi va telefona inoportun,
Totdeauna inoportun.
Băltoacele se contopesc, tot cresc.
Le voi ocoli sau poate
Să-mi procur nişte botine.

Poetul

Dumnezeu te-a creat gata îndrăgostit:
De capete roase de creioane
Şi de şnur ce şerpuieşte în vânt,
De birtaşul ce îmbătrâneşte
Şi de Cervantes pe moarte.
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De oneştii paşi ai omului
Ce duce o pâine,
De tristele automobile
Şi de berea acrită,
De veşmintele care
Pictează capodopere şi zboară în cosmos.
Şi încă – de calităţile neapărate ale faianţei…
Numai de mine să nu te îndrăgosteşti, poete!
Dacă o fi să nu rezist?!
Şi va trebui să ajung co-îndrăgostită de tine
De un strop de şampon, şi de luna sinilie
Şi chiar –
De soba aproape răcită…

Dragostea şi matematica

Tu eşti o complicată problemă de matematică.
Aş vrea să te rezolv empiric.
Aleg formulele.
Schimb între ele numerele de
adunat cu cele de înmulţit –,
Însă în decursul zilei datele problemei se modifică.
Şi răspunsul îmi scapă,
Iar noapte din nou
Sunt foarte aproape de soluţie.
Însă spre dimineaţă tu te transformi
Într-o nouă problemă de matematică.
Şi iar încep a te rezolva…

Anul Dragonului

Deci, anul împrejur vom avea de-nfruntat
Dragonul cu o mulţime de capete.
Şi-mi voi ţine jurnalul victoriilor şi înfrângerilor…
Eu sunt contra violenţei faţă de dragoni!
Dragonii nu sunt daţi pentru
A fi decapitaţi.
Mă voi împrieteni cu ei.
Vom bea împreună ceai cu dulceaţă,
Discutând despre geometria neeuclidiană.
Ba chiar vom visa la un viitor luminos,
Crezând că de aici încolo niciun cap
Nu va cădea de pe umerii dragonilor.

Fără a privi în urmă

Să scrii despre o iubire nesăbuită
La patruzeci de ani
Parcă ar părea oarecum ridicol.
Grijile pentru cei apropiaţi
Şi pentru pâinea cea de toate zilele
Devoră disperarea.
Şi priveşti în jur, priveşti…

Mama dracului,
Să scrii despre o iubire nesăbuită
La patruzeci de ani
Şi chiar să o încerci tu însuţi!

Nu e o prostie

Dintr-o dată te întristezi,
Când nu-ţi zâmbeşte
Vânzătoarea sau frizerul.
Eu însă vreau să bucur lumea,
Precum soarele.
Şi chiar când îmi ia sânge din deget,
Sora medicală să-mi zâmbească.
Nu e o prostie să doreşti aşa ceva.
Eu sunt sigură
Că m-am născut pentru fericire.

Oraşul anost

În oraşul de sticlă
Nopţile sunt fragile
Şi trecătorii puţini

Aici nu auzi ecoul. Iar oamenii caută
Unica imagine reflectată.
În lungul străzilor pustii
Mă strecor ca o pisică de subsol…
Însă nici chiar în ţărmurile zgârie-norilor
Nu se oglindeşte imaginea mea.
Şi am remarcat
Că, dacă e să priveşti îndelung luna,
Ai putea observa
Unica oglindire corectă…

Basme triste…

Acolo vor fi ornamente tătărăşti,
Glacialul cer al Stockholmului,
Scara-n serpentină, ducând la etajul trei
Al casei cu patru etaje,
Şi aceasta nu ar fi obligatoriu!
Gionni, înotând trei ore la rând în bazin,
Un volumaş color cu versurile lui Arthur Rimbaud,
Stând pe partea dreaptă a mesei,
Iar însăşi masa-i capitonată cu piele maro,
Cu multă zăpadă şi multă dragoste,
Şi cu tristele basme ale doamnei Lindgren…
Din această carte nu se va afla
Cauza istericalelor mele
Şi a insomniilor vesele de tot,
A privirilor ce mă ocolesc
Şi a unor îngândurări prea plictisitoare.
În aceasta nu voi exista eu…

Însă aşa îţi vine,
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Centenar Mario Luzi

„Noi suntem ceea ce ne amintim.
Povestea e amintire. Iar amintirea e viaţă“.
Mario Luzi

D

De la debutul din 1935 şi până în primii ani ai mileniului trei, şi-a dedicat viaţa apărării şi demnităţii cuvântului poetic. Format şi omologat într-o Florenţă devenită capitala literară a Italiei, Mario Luzi a figurat mulţi
ani în şir pe lista candidaţilor la premiul Nobel pentru
literatură. Dar în 1997 a fost preferat conaţionalul său
Dario Fo, ceea ce l-a făcut pe decanul de vârstă al poeziei italiene să se mire public: nu ştiam că laurii Academiei Suedeze se atribuie şi actorilor!, ar fi spus Luzi.
Credincios artei sale poetice de ascet al cuvântului ce-şi
face din pudoarea sentimentelor o onoare, Mario Luzi
a continuat să focalizeze în scrierile sale mersul lumii,
dându-i pe faţă măştile travestiului şi nesinceritatea.
Vom aminti câteva titluri relativ recente din opera
sa de poet, dramaturg şi eseist. Poezie: Per il batte
simo dei nostri frammenti, 1985 (Pentru botezul frag
mentelor noastre), Viaggio terrestre e celeste di Simone
Martini, 1994; Sotto specie umana, 1999; eseuri: Cro
nache dall’altro mondo, 1990 (Cronici din lumea cealaltă) Naturalezza del poeta, scritti, 1990; teatrul lui
Luzi oferă cel puţin trei partituri fundamentale, numite
Libro di Ipazia, Rosales şi Corale della città di Palermo
per S. Rosalia, aceasta din urmă fiind localizată în oraşul Palermo al anului 1624, bântuit de ciumă. În centrul
tragediei în versuri se află figura unei sfinte inventate de
religiozitatea populară în contra tuturor precauţiilor şi
a ostilităţii autorităţilor politice şi religioase. Este una
dintre temele predilecte ale lui Mario Luzi: productivitatea isorică şi religioasă a enigmei, a ceea ce doar aparent e iraţional, obscur şi chiar primejdios, dar cuprinzând în sine o epifanie, prevestire a divinului.
Conexiunii poeziei cu religia îi sunt dedicate cele
mai frumoase pagini din volumul semnalat de scrieria Naturalezza del poeta: „Poetul este de fapt, fie şi
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în chip inconştient, înrâurit de civilizaţia religioasă de
care aparţine“, căci „poezia acţionează după o necesară
dinamică a sa, cea menită să distrugă litera în favoarea
restaurării şi expansiunii spiritului.“ Dar în ce fel? Drept
răspuns, Luzi calcă pe urmele filosofului Aurobindo, ce
vorbeşte de „ poezia mantrică“ indiană, cea în care nu se
discerne între sacru şi profan. Luzi explică: „Occidentul
nu are cuvântul mantra şi este străin sistemului în care
ea se află. Dar faptul persistă ori de câte ori intuiţia sugerează poetului cuvinte şi imagini ce-i depăşesc propria
înţelegere; situaţii trăite altfel decât în experienţa istorică şi totuşi revelatoare ale realităţii profunde, prevestire, semn“. Aşadar, forţa poeziei rezidă în a fi semn de
schimbare, prezicere de metamorfoză şi supunere, asemenea rândunicilor pe cer văzute în vreme ce răsar una
dintr-alta, desprinzându-se din primordialul lor stol, una
după alta, risipindu-şi iuţile lor patrule.
Exegeza italiană îl consideră pe Luzi una din culmile poeziei creştine europene. Cel ce încearcă să înţeleagă răul ca principiu ce scapă înţelegerii omeneşti, să
lege un dialog cu Dumnezeu revendicându-şi dreptul
de a cunoaşte prin întrebări răspunsurile Creatorului
Absolut, nu pregetă să-şi formuleze Crezul: „Am trăit
creştinismul ca pe o cale de cercetare, de perfectibilitate.
Evanghelia este un deşteptător ce nu te lasă niciodată să
tânjeşti“. Hieratică şi ductilă, netă şi rezonantă, poezia
lui Luzi ţinteşte chiar inima enigmei. Poetul este explo
ratorul, ascetul cuvântului inspirat, generator de pre
vestiri vitale şi receptacul de mesaje profetice, menit să
contracareze mareea de vorbe care e gata să ne afunde.
Căci azi, crede poetul, vorbele se folosesc nu pentru a
spune ceva, ci pentru a ascunde adevărata intenţie, „nu
pentru a călăuzi, ci pentru a devia“. Există o inflaţie mincinoasă de vorbe ce deviază şi deci corup. Suntem covârşiţi de vorbărie – „unul dintre multele feluri de a trece
sub tăcere omul. Cuvântul“.
Epigraful cărţii Pentru botezul fragmentelor noastre
citează versetele Sf. Ioan: „La început a fost Cuvântul şi
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Cuvântul era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor“. Antiumanismul veacului XX este diagnosticat de poetul –
terapeut ca început al unei lungi agonii. Desnodământ al
îmbolnăvirii limbajului „ce s-a exprimat în limba armelor şi a sângelui, tocmai fiindcă vorba mincinoasă falsificase viaţa, se desprinsese de adevărul său ca să devină
erezie“. Luzi crede că poezia reconstituie armonia lumii,
fie şi numai prin rostirea cuvintelor sale. De aceea, poetul face din scrisul său un apostolat şi o apologetică a
Cuvântului poetic în ipostaza sa transfigurată, în zbor
înalt, atingând nadirul şi zenitul noimei sale, asemenea
luminii şi nu unei pustii transparenţe.
Mario Luzi s-a născut la 20 octombrie 1914 în localitatea Castello de lângă Florenţa. Student al Universităţii
florentine, are ocazia să-i cunoască pe exponenţii de vârf
ai literelor din anii douăzeci –treizeci, între care Eugenio Montale, Piero Bigongiari, Alessandro Parronchi,
Romano Bilenchi, Carlo Bo ş.a., şi să colaboreze la revistele de avangardă „Frontespizio“ sau „Campo di Marte“.
Licenţiat în literatură franceză cu o teză despre François
Mauriac, predă din 1938 la câteva licee din Parma, S.
Miniato, Roma, şi în cele din urmă, din Florenţa natală.
Din 1955 este angajat de Universitate să predea literatură franceză. Între debutul poetic cu La barca (1935) şi
„Tutte le poesie“ (Garzanti, 1998, I-II) orice istore literară
italiană semnalează cele mai importante titluri: Avvento
notturno (Sosire nocurnă), Un brindisi(Un toast), Quaderno gotico (Caiet gotic), Primizie del deserto (Trufandalele deşertului), Onore del vero (Onoarea adevărului),
Nel magma (În magmă), Dal fondo delle campagne (Din
afundul câmpiei), Su fondamenti invisibili (Pe temeiuri
invizibile), Al fuoco della controversia (În focul controversei), această di urmă culegere fiind distinsă cu Premio Viareggio, 1978. Luzi este şi autorul unor volume de
eseuri (literatură franceză şi italiană, poetică etc.), între
care amintim L’opium chrétien (1938), Tutto in questione (1965), Vicissitudine e forma (1974).
Între debut şi Caiet gotic, critica italiană a întrevăzut perioada ermetică, cu centrul în culegerea Sosire
nocturnă. Este linia „orfică“ a modernismului ce-şi are
arhetipul în Mallarmé, dar şi în romantismul vizionar
tip Coleridge sau Nerval, poezia luziană recuperând
totodată şi tradiţia italiană pe filiera Dino Campana,
Arturo Onofri ş.a. Poetizând în cheia spiritualismului
ermetic-florentin (lansat cu veacuri în urmă de gnosticul
Marsilio Ficino, traducătorul în latină a celebrului „Corpus hermeticum“), Luzi interpretează esenţa transcendentă a lumii, lăsându-se cucerit de preţiozisme heraldice sau de retorica obiectelor dragi parnasienilor, cristaluri perene, porfiruri întunecate, stindarde regale,
depozite de perle etc. Pe lângă vocabule ca nişte reci
nestemate, Luzi, stimulat de iscusinţa sa filosofică, filologică precum şi de lecturile sale vastisime, include în
poezie latinisme, savante, sensuri etimologice şi adjectivări oculte, sinestezii cu înţelesuri multiple şi coduri stilistice personale. Un repertoriu ce, tradus în cheie psihologică, înseamnă absenţă, asceză elitistă, imobilism
lipsit de iluzii („voinţa ce nu doreşte“), totul enunţat în
endecasilabul fără cusur, prelungit când şi când în epatantul alexandrin.

Universalis
https://biblioteca-digitala.ro

O dată cu Trufandalele deşertului, Onoarea adevărului, Din afundul câmpiilor, ceea ce era marcă literară
devine experienţă existenţială. Despărţirea morală între
scriitor şi lume se va reduce simţitor, ca şi cea lingvistică. Atât memoria cât şi limbajul sunt chemate în cauză
şi chiar acuzate de infidelitate şi amăgire, de vreme ce
puţinele certitudini şi valori ale omului, de-a lungul veacurilor şi în actualitate, se surpau. Asistăm la o remodelare launtrică a poetului la starea de fapt purgatorială, pusă în scenă prin alegorii transparente, tip „Noaptea ne spală mintea“; totodată Mario Luzi se identifică
cu pelerinul câmpurilor metaforice ale focului şi ardorii.
Peisajul ce domină aceste culegeri este unul întunecat şi sterp, aspru şi tăios, populat de vânt dar şi de rarissime figuri umane, al căror psihism emblematic sporeşte suferinţa purgatorială. În poemul multisecvenţial
În magmă, construit din variantele unei aceleiaşi situaţii simbolice, tot de tip purgatorial, se pun în scenă dialoguri între umbre şi supravieţuitori, amintind de teatrul recluziunii al lui T.S. Eliot. Luzi oficiază rituri de
penitenţă şi autointerpelare, într-un climat lucid şi totodată oniric. Graniţele între poezie şi proză sunt abolite, structurile figurative se dilată, orgoliul poetic travestit în umilinţă, îşi destăinuie vocaţia metafizică. Luzi
a fost foarte circumspect atât în privinţa ideologiei tip
Pasolini, convins fiind că aceasta ar avea tendinţa de
a atenta la ilimitarea de sens a poeziei, cât şi faţă de
neoavangardă ce îşi făcea din deconstrucţie şi deriziune,
din dezmembrare şi exhibiţionismul pantomimei morţii ca viaţă, un manifest al rebeliunii şi totodată un procedeu tehnic. Poezia lui Luzi, acest repertoriu de semne
ale înfrângerii, suferinţei şi uitării, de voci implorante în
căutarea deznădăjduită a iubirii, îşi are punctul de sprijin, între memorie şi profeţie, în raţiunea de a trăi şi a fi.
Din caleidoscopica desfăşurare a vieţii versurile îşi trag
înţelesul de uimire religioasă, de intimă şi reculeasă pietas (G. Zagarrio). Raportul tautologic între antiteze tip
mişcare-stază, adevăr-enigmă, viaţă-moarte este sigiliul
structurii poetice luziene.
Solipsismul debutului va fi covârşit de fermentul vital
despodobit de melos (retorică), exilului ermetic i se vor
substitui întâlnirile umane, jucate pe dimensiunea cotidianului, a ocaziilor, a surprizei, a contrapunctului dialogic. Limbajul va căpăta fluiditate, va deveni nervos şi
incisiv în a denunţa rănile şi destrămările provocate de
saltul tehnologic, de falsele mituri şi idoli ai succesului
şi ideologiilor ce tind să devină singurul reper al unei
umanităţi profund despiritualizate. Tentaţia hedonistă
din primele culegeri cedează locul unei înverşunări glaciale, necruţătoare, pe măsura deconcertantei verticale
a destinului. Rigoarea, coerenţa şi angajamentul etic
echivalează onoarea adevărului şi a poetului Luzi, acest
interpret stoic al unui monolog existenţial, cel al călătoriei noastre simbolice în amplul poem Viaggio terrestre
e celeste di Simone Martini, pictor (Siena 1284- Avignon
1344) printre altele, ale unei superbe „Annunciazione“.
Călătoria i-a fost revelată poetului ca o viziune a
fenomenologiei originii, naşterii, istoriei şi morţii omului sub semnul descurajantei enigme planetare. „Lume
străduindu-se să se nască… Dar îngustă/e poarta primordiilor,/miriade năvălesc la început;/ legiune se-ncaieră,/
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acolo, în faţa micii breşe, intrarea-n ocol/puţini sunt
îndreptaţi/ întru căldura şi substanţa vieţii./ Dar în vre
me de har/sau de milostivire/e mai suplă deschiderea/şi-atunci/se îmbulzesc mulţimi/oscilează/o clipă pe
buza genunii/ şi-apoi invadează din toate părţile câmpul./Iată-i/coborând/ unu-/ntr-altul, unul din celălalt,/
generaţiile se întrepătrund…/ Iar noi din vâltoarea/ unei
vremi neguroase/ acolo în roiul bezmetic -/ fiecare îşi
deapănă firul luminos/şi dureros al marii urzeli,/ făurind
o istorie în istorie /găunoasa sa veşnicie“
Cel ce a făcut elogiul vieţii şi al morţii deopotrivă, cu
religiozitatea şi presentimentul miracolului şi enigmei,
poetul ce a coborât în peisajul uman, al satului şi al câmpiei, al muncii şi originilor umile din care îşi revendică
îndrăgostirea, legământul de figura maternă şi deviza
(„Unità ed alterità/sofferte anima e corpo“- Comuniune şi altruism/trăite trup şi suflet), Mario Luzi reeditează călătoria metafizică a concitadinului său florentin
Alighieri, afurisind poezia mimetică („la mimesi senza
perché né come/dei gesti in cui si sfrena la nostra moltitudine/morsa dalla tarantola della vita, e basta“- imitaţia cu orice preţ/a gesturilor prin care se dezlănţuie
mulţimea noastră/înţepată de tăunul vieţii) şi pe cei din
magma refuzului mântuirii („O Mario com’è triste essere
ostili, dirti che rifiutiamo la salvezza,/né mangiamo del
cibo che ci porgi, dirti che ci offende“- O Mario, ce trist
e să-ţi fim vrăjmaşi, să-ţi spunem că respingem mântuirea şi nici nu ne hrănim cu ce ne dărui, să-ţi spunem
că ne jigneşte), prin poezie, oferind testamentul spiritual al unui cântec salvator: oratoriu, recviem şi jubilaţie deopotrivă.
Vizionar ca Dante, spiritualist ca Marsilio Ficino,
orfic ca Mallarmé şi posedat de simboluri ca Dino Campana, în ciuda extraordinarei sale parabole expresive şi
umane, n-a reuşit să convingă juriul Premiului Nobel,
cum am mai spus. Şi totuşi o reperaţie morală a acestei
grave omisiuni a venit din partea Preşedintelui Republicii Italiene, Carlo Azeglio Ciampi, care l-a numit senator pe viaţă în 2003. În acelaşi an vede lumina tiparului volumul Parlate (Interlinea Editrice) îngrijit de prof.
Stefano Verdino. Toscana Mater, (ibidem, 2004) este un
omagiu al autorului în versuri şi în proză adus meleagurilor natale. La patru ani după dispariţia poetului, editura Garzanti publică un volum de inedite intitulat Lasciami, non trattenermi.
Pe cât de mare era ca poet, pe atât de mare i-a fost
omenia şi generozitatatea intelectuală faţă de „celălalt“,
fie el şi un român necunoscut (subsemnatul) care scrisese în anul 2000 despre poezia sa. Reproducem în traducere trei scurte scrisori olografe ale poetului italian,
inclusiv pentru interesul lor biobibliografic.
Iat-o pe prima, datată 10 ianuarie 2000:
“Stimate domn, lectura articolului dvs. mi-a făcut o
adevărată plăcere. Inteligenţa şi claritatea îmi par calităţile dvs de căpătâi: vă mulţumesc pentru aceasta, precum şi pentru solicitudinea de a mi-l fi trimis. La rândul
meu vă voi expedia ultimile volume publicate în 1999:
„Patimile“ (Via Crucis – o dramă ce s-a jucat la Coliseu în prezenţa şi cu participarea Papei) şi „Sub specie
umană“. În ceea ce priveşte Eminescu, va fi un frumos
cadou, când am să primesc antologia dvs. tradusă în ita-
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liană. Vă mulţumesc încă de pe-acum! Până atunci, sincerele mele urări dvs. şi trudei dvs de italienist. Al dvs.
Mario Luzi“.
A doua scrisoare e datată 12 iulie 2001:
„Distinse domn Geo Vasile, ciudat, am avut impresia ca v-am trimis mai de mult o scrisoare de preţuire a
operei dvs. de traducător şi scriitor bilingv. În orice caz,
despre iluminata dvs. strădanie sunt bucuros să confirm
cele spuse mai sus; despre Eminescu, aici în Italia şi în
special la Florenţa am vorbit de mai multe ori cu ocazia unor simpozioane şi mese rotunde pe această temă:
şi întotdeauna numele dvs. a fost amintit ca un punct
de referinţă inevitabil.
Binevoiţi a-mi scrie că sunt singurul european care
am intuit esenţa operei eminesciene:nu cred să fiu chiar
singurul, dar pot spune că analogiile şi deosebirile (profunde) faţă de dragul de Leopardi mi-au oferit căteva
căi de acces spre marele vostru Maestru. Eminescu are
cititori şi chiar adoratori în Italia. Însăşi poezia română
e şi ea mai cunoscută decât s-ar părea. Prin contribuţia
preţioasă pe care aţi adus-o în acest sens, cred că dvs.,
dragă domnule Vasile puteţi fi mândru de roadele trudei depuse. Dinspre cultura italiană – specializată, dar
nu numai din partea ei – sper, ba chiar sunt sigur că şi
din partea culturii ţării dvs. vă vor fi recunoscute meritele deosebite într-o măsură şi mai convingătoare decât
până acum. Din partea mea – după cum ştiţi – n-au existat nicio clipă ezitări sau îndoieli. Cu sinceră cordialitate, Mario Luzi“.
Iată câteva fraze scrise de Mario Luzi despre opera
lui Mihai Eminescu:
„În chip firesc şi necesar, şi datorită situaţiei geopolitice în care a trăit, Eminescu a făcut ceea ce începând
din secolul următor şi până astăzi se încearcă a se face
din convingere şi intenţionat: o literatură fără frontiere între germanism şi moştenirea latină, între orient şi
occident. Cu acest suflu viu, puternic, spontan şi conştient, Eminescu a dat prospeţime şi vigoare profundului „dor“ romantic; dar şi dramatică limpezime accentelor eşecului acestuia, fără să-şi compromită sau diminueze energia creatoare“.
A treia scrisoare ne este trimisă pe 16 iulie 2003:
“Dragă Geo Vasile, este o perioadă prea puţin fericită în ceea ce priveşte sănătatea mea, de aceea vă şi răspund atât de târziu, cu scuzele de rigoare. Volumul dvs.
„Lumea în 80 de cărţi“ mi se pare a fi o lucrare vastă şi
bine concepută. Ea stă mărturie pentru amploarea lecturilor şi studiilor dvs.; pentru mine în particular este
un motiv de bucurie şi onoare de a avea în ea un loc atât
de important. Mulţumesc. Nu voi uita, ori de câte ori
voi avea ocazia, să vă citez şi să vă laud cartea. Sper sincer să aveţi şansa pe care o meritaţi şi să vă fie recunoscută pe deplin valoarea. Vă doresc o vară prielnică. Al
dvs. Mario Luzi“.
Drept mulţumire postumă, nu credem că există
o cale mai potrivită de a mulţumi marelui poet decât
traducându-i în limba română această modestă antologie de texte poetice selectate pars pro toto din aproape
toate etapele ce compun parabola lirică a marelui poet
florentin.
Eseu şi traducerea versurilor Geo VASILE
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Mario LUZI

Să fi rămas chiar singur?

Să fi rămas chiar singur?
Să-mi fi murit convorbitorul?
Sau eu sunt mort,
celălalt deasupra mea
stâpân al câmpului, celălalt,
desmărginit, nepărtinitor…
sau nu,
nici vorbă de aşa ceva:
tăcerea radioasă
a iubirii depline,
a încarnării depline,
prevestită de-o fulgerare?mă gândesc
dacă asta înseamnă-a gândi
iar nu o faptă a somnului
în pauza solară
a chinului de-acum…

Ultima poezie

Sfârşitul, piscul
acelei prăpăstioase serpentine
iată-l apropiindu-se,
deja în preajmă,
îl prevesteau neîndoielnic
puţinele resturi
ale etapei peregrine
sus spre culmea cerească.
Puţin mai sus
privirilor
ce spaţiu s-ar fi deschis
de pe vârful atins…
a-ţi închipui
era deja beatitudine
îngăduită
mai curând decât dorului, chinului său.
Da desmărginirea, lumina,
dar tihnă-adevărată ar fi existat?
Acolo ar fi avut loc aventura sa
odată dobândită luminoasa dezlegare
de sine însăşi în străvezia nădejde
sau se năştea o nouă imposibilă ascensiune…

Râu din râu

Se hrăneşte din sine râul, îşi paşte
şerpuitor
propriile
şanţuri aproape seci,
trece
prin propriile
băltoace aproape uscate,
se târăşte spre putredele lui mlaştini,
până ce, puţin mai încolo
îl consolează oleacă
tainice sudori,
îl înrourează răcori,
limfe, filoane
din străfundurile
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inimii sale subterane
şi iată-l
renăscând din prunduri seci,
acum, se-avântă pe după pietrişul
unde se-afla în pragul morţii,
pe noul lui făgaş –
se mişcă spre sine-însuşi râul
înlăuntrul larvei se schimbă-n crisalidă
intrând ca un nou râu
născut din propria cenuşă
în locurile-n care trudeşte
primăvara şi nu există
floare sau mugur, nu există încă,
există însă acea înflăcărare radioasă
de lumină şi opacitate în albul văzduhului,
există, şi iată-l răspândindu-se acel duh vibrant
şi-acel senin peste coroana copacilor,
acea sărbătorească scânteiere a apelor.
E- „acela“ pe de-a-ntregul. Şi este
el râul,
îi freamătă-n-adânc
rostul. Acesta e, în chip prodigios.

Iar lupul

Atunci când pârâie gheaţa
şi animalele speriate pe banchiză
văd mările deslipindu-se, aisberguri în derivă
şi tresăriri de rechini străpunşi de cange
ce se zbat, se sting în timp ce somonul
lacom să odrăslească aproape muribund
înoată spre izvoarele fluviului spumegos,
iar lupul
cu zbuciumul întregii sale vieţi
sub povara vieţii părinţilor şi a puilor săi,
cu obida asta în inimă
ia calea munţilor şi se trezeşte
agil pe bătrânele labe, gata
s-adulmece vânturile primordiilor
vestind dragostea drumurile şi prada,
viaţă ce nu e a mea, durere
ce-mi vine dinspre noapte
şi din haos,
te indignezi deodată din tot sufletul,
te zvârcoleşti sub patimi, fără leac.
De trăit trăiesc cum poate cel ce slujeşte
credincios, neavând de ales. Totul,
chiar şi întunecata veşnicie animală
ce geme-n noi poate să se sfinţească. E de-ajuns
puţin, acel puţin despică precum spada.

Interior

Duminicile însorite colindăm prin văile
ascunse, rătăcim pe pajişti, ne-ntoarcem
încântaţi cu flori şi ramuri înflorite pentru vaze
prin colţuri sau la geam pe câte-o laviţă.
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Pierd semnul acestei cărţi deschise
a lunilor, a anilor. Zâmbesc, văd
de-mi ridic ochii două ferestre vii
în care freamătă-adăstarea rândunelelor
şi pe tine-nălţându-ţi aceste gingaşe trofee.
O zi, dar care anume? între primăvară
şi iarna care-a trecut, un an între atâţia ani,
tu şi cu mine şi între noi fiul nostru
dintr-o odaie-ntr-alta lumina asta limpede.

În pragul celor patruzeci de ani

Gândul mă mână de la spate în acest burg
mâhnit unde aleargă un vânt alpestru
şi a lăstunului săgeată taie firul
subţire al depărtării munţilor.

S-or împlini-ncurând patruzeci de ani de râvnă,
de plictis, de bucurii neaşteptate, iuţi
aşa cum iute e în martie vântoasa
împrăştiind lumini şi ploaie, sunt zăbovirile,
smulgerea îndurerată de cei dragi mie.
de locurile mele, de-obişnuinţe de ani şi ani
brusc întrerupte, trebuie abia acum să le pricep.
Copacul de durere îşi scutură crengile.
Se tot înalţă anii-n urma mea
ca nişte roiuri. N-a fost zadarnic, asta-i lucrarea
ce o-mplineşte fiecare-n parte şi toţi împreună
viii şi morţii, pătrunderea lumii

opace de-a lungul unor căi senine şi galerii
înţesate de întâlniri trecătoare şi pierderi
sau din iubire-n iubire sau doar într-una
din tată – n fiu până ce totul e limpede.
Şi-acestea fiind spuse pot să m-aştern
la drum lung prin existenţa-eternă
a toate câte vieţuiesc şi mor,
să mă împrăştii în pulbere sau foc
dacă fără de flacără focul mai dăinuie.

Fete tinere

Voi sunteţi imaginea blândă a durerii noastre,
pe pământul dulce
hrănindu-se cu tandra voastră roşeaţă
voi treceţi cu surâsul vostru care ne bântuie.
Se întorc primele aripi la fruntariile
cerului, seara
împrăştie tristeţea molcomă a grădinilor
şi mut timpul dă târcoale frumuseţii voastre.
Dar în van, căci mângâierile voastre ard în adâncime
şi-n taină, iar în voi
desmărginit cerul se lasă frânt
de veşnicia proprie precum frunza.
Şi-n mâinile voastre calde se află mirosul
întregii efemerei
coroane a patimilor noastre, în timp ce fiecare
dintre voi îşi poartă crucea tinereţii.

Geo VASILE

P

Polonia la răscruce de veacuri, povestiri

Printre invitaţii de onoare ai Salonului Internaţional Bookfest 2014 a fost prezent şi Pawel Huelle (n.1957, Gdansk).
Alături de Olga Tokarczuk, Dorota Maslowska, Janusz Leon
Wisniewski, Huelle este unul dintre cei mai cunoscuţi prozatori polonezi contemporani. A urmat
studii de filologie poloneză, după care a
lucrat ca jurnalist. A fost angajat al federaţiei Solidaritatea, a predat literatură, filosofie şi istorie, a fost director al televiziunii
din Gdansk din 1994 până în 1999. A devenit celebru mai ales prin romanul său de
debut din 1987 „Cine a fost Weiser Dawidek“, ecranizat în anul 2000 de conaţionalul său, regizorul Marczewski, sub titlul de
„Weiser“.
Cel mai recent roman al său ce s-a lăsat
aşteptat câţiva ani cucereşte prin magia
artei de a povesti, focalizând doi protagonişti: Gdanskul cu istoria sa şi farmecul unei femei, Grete. Pare a se supune în
chip ideal conceptului de timp al naraţiunii şi legii sale (proustiene?), căci Huelle
însuşi îl descrie astfel: „merge liniar şi totodată ocoleşte, revine la punctul de por-
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nire, survolează luni şi ani, pentru ca alteori, să zăbovească
cu mult mai mult asupra unui eveniment sau detaliu fără o
prea mare însemnătate pentru ansamblul romanului, acest
lucru însă doar în aparenţă“
Eram singur şi fericit, Polirom, 2014,
traducere din limba polonă de Radoslawa
Janowska-Lascăr şi Mihaela Cornelia Fiscutean, este o culegere de opt povestiri apărute la Cracovia în 1991 şi populate de personaje memorabile, trăitoare într-o Polonie
aflată la frontiera dintre trecut şi prezent,
când lupta pentru supravieţuire şi dorinţa
unor vremuri mai bune se simt mai mult
decât aluziv, uneori chiar incisiv pentru
cititorul avizat. Punctul de vedere al eului
narativ este mereu cel al unui copil care-şi
vâră nasul în treburile celor mari, în pliurile ascunse ale istorie, în amintirile dureroase ale războiului, în premeditata taină
a unor întâmplări ce par ireale. Subtitlul
cărţii, „Melci, bălţi, ploaie“ (de fapt titlul
unei povestiri), face aluzie la epoca în care
a fost scrisă (1988-1990), atunci când avea
loc schimbarea de regim politic în Polonia
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şi totul părea că poate deveni nesigur, provizoriu, tranziţia
având toate datele unei evoluţii imprevizibile, inclusiv pentru destinele oamenilor.
Să ne oprim chiar la naraţiunea mai sus pomenită, pusă
de narator sub zodia unei estivale bombe de apă ce inundase
străzile Gdanskului. Naratorul este un senzitiv al fenomenologiei naturii, descrierile sale sunt adevărate tablouri vivante
agrementate cu mirosul brizei, al sării, al colinei, al vegetaţiei,
al fertilităţii, al pământului reavăn ce învăluia zidurile clădirilor, portul, golful, turlele biserilor gotice, şantierele navale etc.
Copilul profita de şuvoaiele de apă devenite imense bălţi
pentru a lansa nişte aşchii de lemn gândite a fi imense corăbii,
crucişătoare şi fregate ce străbăteau mări şi oceane, imaginând
tropice, Antile, capătul lumii, intrarea secretă în lumea subterană, naufragii şi tot felul de aventuroase întâmplări. Acest
fel de închipuiri apropiate magiei nu erau întâmplătoare: se
datorau poveştilor bunicii cu incursiuni în mitologie şi orelor de religie de la şcoală, dar mai ales faptului că tatăl său
era designer şi constructor de nave, acum alungat din motive
politice de la planşetă la munca de jos, şi anume măturarea
peroanelor gării. Ceea ce reuşise să-l înstrăineze tot mai mult
de familie şi de sine, eroul găsindu-şi totuşi o modestă consolare în albumul cu fotografii cafenii din trecutul rudelor
sale, mai cu seamă cele din vremea bunicului Karol şi bunicii
Maria şi chiar cele ale străbunicului Tadeusz, soldat-inginer
în marina militară a Imperiului Austro-Ungar. Huelle are
un adevărat cult al familiei, al bunilor şi străbunilor, expresie a eleganţei, a moralităţii şi demnităţii, admirându-le felul
lor exemplar de a se inventa, al artei de a se bucura de viaţă.
Tatălui i se interzice la un moment dat să muncească
până şi în gară, aflându-se că de fapt are calificarea de inginer. Acesta, făcând parte totuşi din familia sufletelor tari,
fire pozitivă dar cu frica lui Dumnezeu, depăşeşte momentele de depresie şi însingurare şi se decide să devină… culegător de melci, prilej pentru narator de a-şi familiariza cititorul cu locurile împădurite şi poienile din preajma oraşului,
dar şi cu colinele Emaus, văile unui râu, coclaurii pădurii din
Oliwa etc. El vinde melcii în Franţa printr-un angrosist, nu
altul decât domnul Kosterke, neamţul cu un picior de lemn
(călcase pe o mină germană în 1946), fost negustor de coloniale, rămas la Gdansk. Întâlnirile tatălui cu acesta nu sunt
lipsite de farmec epic şi iniţiatic pentru copil, evocările vremurilor de altădată constituind adevărate bucle temporale.
Imaginaţia lui Pawel Huelle nu se dezminte nicio clipă, mai
ales atunci când tatăl şi fiul, doi oameni liberi, află că melcii
se găsesc mai ales în cimitire. Să aibă această realitate vreo
legătură cu moartea? Mister! Ca şi faptul că ultimii melci lăsaţi
liberi de cei doi s-au aliniat într-o procesiune în direcţia colinei pe care au început s-o urce. Ascensiunea avea o ţintă: o
stâncă de bazalt (megalit?) din vârful colinei pe care melcii
au blindat-o cu cochiliile lor, escaladând-o din greu până la
jumătate. Pecetea unei taine! Istoria are un sfârşit îmbucurător: tatăl avusese dreptate în privinţa hibelor navei Mareşal Zukov semnalate, în ciuda şefilor, drept care este rechemat la planşeta sa de inginer. Furtunile de toamnă prevestite de vântul dinspre mare secaseră toate bălţile. Şi-n plus
începea şcoala.
Atractivitatea scriiturii lui Pawell Huelle rezidă şi în mulţimea detaliilor neasemuit de plastice şi verosimile, ca şi cum
le-am fi trăit împreună cu autorul. „Mutarea“ îi are drept protagonişti pe mama şi pe tatăl copilului-narator, prima fiind
pornită în contra germanilor ce invadaseră ţara în 1939, celălalt fiind un înverşunat antisovietic, disputele verbale dintre ei
fiind relevante în acest sens. Locuiau în două camere dintr-un
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fel de vilă, fostă proprietate a unei nemţoaice, doamna Greta
Hoffmann, aceasta locuind singură în Marea Cameră, cu
terasă şi grădină în care copilului îi era interzis să pătrundă.
Acesta îi auzea doar prin perete seară de seară melodiile din
opere interpretate la bătrânul pian, în acordurile căruia adormea vrăjit. Spre deosebire de mama lui, care n-o putea suferi
pe doamna Hoffmann, tatăl său, decent şi echilibrat, încerca
să-i tempereze ieşirile tip „babă nemţăloaică“. Ca orice copil,
nu rezistă ispitei, şi-ntr-o bună zi întreprinde mult râvnita
incursiune în universul prohibit de adulţi. Înconjoară casa
tiptil-tiptil şi ajunge la fereastra Marii Camere de care îşi
lipeşte fruntea. Deşi era întuneric, ochii lui ageri disting prin
desişul de lucruri şi forme: „sfeşnice de argint şi aramă, turnuri de cărţi şi partituri groase, foi de hârtie, casete şi figurine din porţelan, vase din sticlă, bucăţi de materiale pentru
haine, papiote cu aţă, ghivece din ceramică, o pereche de
mănuşi, greble de jucărie, pălării de damă, ceşcuţe cu farfuriuţe şi fără farfuriuţe, prespapiere din ceară roşie şi bronz,
un tors de bărbat în miniatură, o zaharniţă de argint, câteva
fotografii înrămate şi, în cele din urmă, un deşteptător cu
sonerii mari, un ciocănel şi un arc rupt de ceasornic (…). În
orice caz, predominau cărţile şi partiturile. Clădite în teancuri, păreau un oraş bombardat, cu străzi ca nişte defilee, cu
treceri înguste între un zid şi celălalt“. Un eşantion de amănunte ce constituie sarea şi piperul prozei veritabile, rod
al unui talent indubitabil, producător de „felii de viaţă“, de
ambianţe, de climate şi portrete memorabile ale unor tipologii extrem de diverse, cu precădere ale persoanelor umile
(ne gândim la tocilarul cu maşinăria lui de ascuţit cuţite şi
foarfeci şi la fata lui, aproape adolescenta Gute Luise, o apariţie de excepţie prin felul ei calin de a socializa cu naratorul prin felul ei de a mima comportamentul şi dialogul unui
adult ca artă a supravieţuirii) sau ale celor aflaţi în dizgraţie
(vărul Lucian sau frumoasa mătuşă Ida).
Ne place să credem că arta narativă a lui Pawel Huelle
se circumscrie frazei tatălui copilului-narator: “(…) există
lucruri la care nici nu visasem, care întrec orice imaginaţie
şi care cu siguranţă există în jurul nostru, numai că nu ne
dăm seama de ele“.
Revenind la doamna Hoffmann, naratorului-copil îi este
dat să asiste la o scenă fascinantă ce va să rămână absolut misterioasă: cărunta nemţoaică intră în Marea Cameră, aprinde
lumina şi se aşază într-un fotoliu de unde începe o lungă conversaţie cu o persoană nevăzută, de fapt inexistentă, căci ataşanta noastră pianistă trăia singură, văduvă de mai mulţi ani.
Cititorul poate face doar alegaţii tip compensarea unor traume cauzate de singurătate, de frustrări şi eşecuri ale vieţii
pe fundalul unei istorii maştere etc.
Fapt e că doamna Greta îl va descoperi pe copil şi în modul
cel mai firesc, am putea spune chiar matern, îl invită în casă
si, în timp ce acesta serveşte ceaiul şi prăjitura aduse de primitoarea lui gazdă, îi cântă arii şi uverturi din opere germane
celebre de Wagner, nu înainte de a avea un dialog cu „intrusul“,
mărturisindu-i că soţul ei a fost un mare cântăreţ de operă la
Zopot etc. Tatăl, el însuşi cucerit de muzica doamnei Greta,
işi va recupera copilul cvasi hipnotizat de degetele pe clapele
pianului. Aflând unde este copilul ei, mama se va enerva şi,
deşi a doua zi urma să aibă loc mutarea, îi va reproşa soţului de ce a trebuit ea să locuiască vreme de cinci ani în aceeaşi casă cu o…nemţoaică, parte a unei etnii aducătoare de
moarte ş.a.m.d. Argumentele tatălui vor fi cât se poate de
raţionale: „striga că nu el a provocat războiul, nu el mutase
frontierele, nu el luase oraşele de la unii şi le dăduse altora,
iar eu stăteam între ei, rupt în două (…)“. Singur şi fericit!!!
HYPERION
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Vasile Man

Man, Vasile (prenumele întreg: Vasile Alexandru), poet, editor şi publicist. A folosit şi pseudonimul Alexandru Cozma.
Născut la 25 aprilie 1936, în Tîrgu Mureş. Fiul lui Alexandru Man (1890-1966), agricultor (16 ha teren agricol în comuna
Cozma, jud. Mureş; primar al comunei în perioada interbelică, declarat chiabur în perioada colectivizării; a lucrat şi la Revizoratul şcolar Mureş şi în administraţie, între 1934-1937), şi al Mariei (n. Man; 1895-1986), casnică. Familia a avut şase copii
(una dintre surori, Victoria Man Nicolae, e şi ea poetă). Clasele I-IV (1942-1946) în comuna Cozma; două clase gimnaziale
(1946-1948) în cadrul Liceului „Inochentie Micu Clain“ din Cluj; clasa a VII-a (1948-1949), la Şcoala elementară nr. 1 din Reghin. A urmat cursurile Liceului „Al. Papiu Ilarian“ din Tîrgu Mureş (1949-1952), dar în clasa a XI-a a fost exmatriculat din
cauza „originii nesănătoase“; în 1952-1953 a lucrat ca laborant la Combinatul Chimic din Făgăraş; în 1954-55, muncitor la
Fabrica „Elastic“ din Sibiu; atunci face, la seral, clasa a XI-a, luîndu-şi bacalaureatul în 1955. În acelaşi an dă admitere la medicină, la Cluj, dar este exclus de la examen, tot din cauza originii „chiabureşti“; în toamna aceluiaşi an intră la Institutul Teologic din Sibiu, ale cărui cursuri le absolvă în 1959 (cu teza de licenţă Monografia Bisericilor româneşti din Tîrgu Mureş). Nu
e primit (ca absolvent de teologie) în învăţămînt de către secţia de învăţămînt a Sfatului Popular din Tîrgu Mureş; urmează
apoi – 1959-1961 – cursurile Şcolii tehnice de contabilitate agricolă şi bugetară din Blaj, obţinînd diploma de contabil; în
1960 se căsătoreşte, la Arad, unde se stabileşte, cu Iuliana (au doi băieţi, ambii profesori). După 1961 lucrează (contabil)
la Baza Comercială a Cooperativelor de Consum din Arad şi urmează, la f.f., cursurile Facultăţii de filologie a Universităţii
Timişoara; în 1971 îşi ia licenţa. A lucrat ca: profesor de franceză (1968-1969) la Liceul din Vinga, jud. Arad; profesor de
română şi franceză (1969-1972) la Şcoala generală Radna, jud. Arad (aici devine preşedinţe al cenaclului literar „Gînd românesc“ din Lipova); profesor – şi director – (1972-1980) la Şcoala generală din Frumuşeni, jud. Arad (sub directoratul lui
se ridică noua clădire a şcolii; a întemeiat o Societate culturală la ale cărei acţiuni au participat scriitori din ţară). În 1979
obţine gradul II în învăţămînt. Între 1980-1989 a fost metodist la Casa Corpului Didactic Arad şi redactor al revistei Educatorul, editată de Inspectoratul şcolar; între 1989-1998, profesor de română şi latină, gradul I, şef de catedră, la Şcoala generală nr. 22, Arad; între 1990-1994 şi 2000-2002 e redactor-şef al reînfiinţatei reviste Şcoala vremii, editată de Inspectoratul
Şcolar Arad; în paralel, profesor de română la Şcoala gen. Nr. 22 din Arad (pînă în 2002; fondează revista Cuvîntul şcolii); în
2002-2003, redactor (probleme de îmvăţămînt) al cotidianului Buletinul de Arad; 2003-2005, director-fondator al Editurii
Gutenberg Univers (Arad) şi al publicaţiei Universul cărţii (Arad). Din 2005, director executiv al revistei trimestriale Studii
de ştiinţă şi cultură, scoasă de Universitatea „Vasile Goldiş“; din 2008 este şi redactor al revistei Tribuna Universităţii, editată de aceeaşi universitate. A debutat cu poezie, în 1969, în revista studenţilor timişoreni – Forum; editorial a debutat în
1981, cu În preajma ta (Editura Relief Românesc, Bucureşti). A mai publicat următoarele cărţi: Puterea cuvîntului (dialoguri
cu scriitori şi oameni ai şcolii), Editura Relief Românesc, Bucureşti, 1981; Renaştere prin educaţie (eseuri şi dialoguri), Editura Mirador, Arad, 1999; Darul luminii, Editura Mirador, Arad, 1999; O antologie a literaturii române arădene de azi, Editura
Mirador, Arad, 2000; Nu doar duminica (versuri), Ed. „Şcoala Vremii“, Arad, 2001; Şcoli arădene, vol. I, Ed. Gutenberg, Arad,
2002; Timp şi destin (versuri), Ed. Gutenberg, Arad, 2002; Şcoli arădene, vol. II (în colab.), Ed. Gutenberg, Arad, 2003; Cuvinte
care zidesc (poeme noi), „Vasile Goldiş“ University Press, Arad, 2006; Dicţionarul scriitorilor arădeni, sec. XIX-XX (în colab.),
„Vasile Goldiş“ University Press, Arad, 2009; Baruţu T. Arghezi, un spirit european, „Vasile Goldiş“ University Press, Arad,
2009; O mână întinsă spre cer, antologie lirică bilingvă (română-engleză), „Vasile Goldiş“ University Press, Arad, 2010 (print
şi online); O mână întinsă spre cer, antologie lirică bilingvă (română-franceză), cu o prefaţă de prof. univ. dr. Louis Begioni
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– Universitatea Lille 3 Franţa, Ed Gutenberg Univers, Arad, 2011; Memoria cuvintelor, Recenzii şi dialoguri, Editura „Viaţa
arădeană“, Arad, 2013. A îngrijit, între altele, volumele: Tudor Arghezi, „Din Duhul pământului“, Editura CIRRMI Université
de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, France & „Vasile Goldiş“ University Press Arad, 2012 (în colaborare cu Ştefan Gencărău);
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ din Arad – O instituţie academică cu deschidere europeană, Editura Gutenberg Univers,
Arad, Colecţia Excelsior, 2004; Aurel Ardelean – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş“ în presa arădeană (2004-2005), Editura
Gutenberg Univers, Colecţia Excelsior, Arad, 2005; Aurel Pisoschi, Aurel Ardelean – Introducere în Metodologia Cercetării Ştiinţifice, Editura „Vasile Goldiş“ University Press, Arad, 2005. Colaborează cu poeme, eseuri, recenzii la Orizont, Vatra, Tribuna, România literară, Tribuna învăţămîntului, Familia, Arca, Europa (Novi Sad), Poezia (Iaşi), Astra blăjeană, Catedra (Arad),
Adevărul (Arad), Studii de ştiinţă şi cultură (Arad), Şcoala vremii (Arad) ş.a. Este membru al Societăţii de ştiinţe filologice
din România, al Ligii scriitorilor din România şi al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova (din 2010). În 1979 a primit titlul de
Profesor evidenţiat, din partea Ministerului Educaţiei; în 1991, Diploma de merit „Ioan Slavici“, din partea Inspectoratului
Şcolar Arad; în 1998, Diploma de merit din partea Ministerului Învăţămîntului; în 2012, titlul de profesor de onoare din partea Gimnaziului „Caius Iacob“ din Arad; de asemenea, mai multe diplome de onoare din partea Universităţii „Vasile Goldiş“
(1993, 1994, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012).
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*
Om (al şcolii în primul rînd, după cum zic toţi comentatorii cărţilor sale) harnic, devotat şi tenace, Vasile Man
e şi un poet strîngător (are cam şase-şapte volume pînă
acum; unele sunt antologii, d-aia numărătoarea mea e
ezitantă). Poeziile mai trec dintr-un volum în altul, ceea
ce e, pe de o parte, semn de unitate, iar pe de alta –
de producţie mică, mereu în aşteptarea stării de graţie.
Aceasta – e convins poetul (în Ars poetica ce deschide
Timp şi destin) – „se poate cultiva“, nu doar aştepta.
Un fel de stare de graţie chiar cultivă, de-a lungul tuturor volumelor, Vasile Man, o stare transcrisă, în principal, prin suavităţi, pietăţi şi preţiozităţi. Cum zice Florin Bănescu, poezia lui „e una delicată, atent caligrafiată“, una de fulguraţii, reflecţii şi efuziuni nu doar concise, dar şi gracile. „Delicată“ şi „atinsă de graţia simplităţii“, dar şi „fragilă şi vulnerabilă de atîta sinceritate
inocentă,“ o vede şi Vasile Dan. Nu-s motive de a nu-i
crede şi de nu-i urma. Mai cu seamă că nu e încotro.
Caligrafia lui Man e, într-adevăr, suavă şi ea face arabescuri luminoase, eminent „pozitive“ şi eufemistice:
„În apropierea florilor/ rămînem tineri./ În apropierea zîmbetului/ suntem mai buni./ În apropierea iubirii/ devenim oameni!/ În apropierea cîntecului/ învăţăm
zborul!// În apropierea ta/ este atîta lumină“ (Armonii). Şi meditaţiile sunt trase tot în gramatică subţire,
diafană, chiar dacă multora nu le lipseşte un strop de
umor: „Copiii cresc./ Stejarii se-nalţă falnic spre cer/
Apele curg./ Lacrimile niciodată nu pier./ Zăpada nu
este întotdeauna/ Ca în cărţile de citire,/ Uneori firul
vieţii/ Este atît de subţire!“ (Memento). Eroticele sunt
imnice, madrigaleşti (“Ca braţele tale/ Îşi deschide trandafirul petalele/ Să cuprindă lumina!“ etc. – Portret); în
general, poezia susţine apelul la purităţi – şi lucrează cu
ele – şi ideale, făcînd omenie directă şi compasiune –
din reflex şi convingere deopotrivă: „Mă închin bucuriilor zilnice./ Şi ochilor în care ard cîntece.// Holdelor
de maci roşii aprinse/ Şi mîinilor a chemare întinse.//
Celor ce ştiu să se bucure,/ De lumină atraşi ca un fluture…// Unei stele căzute-n f întînă,/ Să pot, i-aş întinde
o mînă“ (Mă închin). Cum de regulă preţiozităţile şi suavităţile tind să facă pereche (oximoronică, fireşte) cu
grandioasele şi emfaticele, reţeta merge şi la Man: „De
la munţi am învăţat statornicia/ Iar demnitatea de la
stînci/ Şi mi-am făcut, cu tata, la plug ucenicia/ Cuvintelor cît boabele de grîu/ pe atunci…“ (Ucenicie). Iar cum
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morala bunătăţii, a solicitudinii nu e ascunsă, ci manifestă mereu, e normal să răsară şi poezii de moralist
(“Din invidie se naşte ura./ Din ură se-nmulţesc,/ ca un
blestem,/ toate relele“ etc. – Rădăcinile răului). Pozitivitatea vieţii trebuie şi apărată, nu doar cîntată. Ce se
întîmplă în Darul luminii (de unde erau poeziile citate)
se întîmplă şi-n următoarele volume, deşi nuanţa moralistă devine mai insistentă şi mai apăsată. Nu doar duminica poate trece mai degrabă de volum moralist decît
liric (deşi liricele şi sentimentalele nu lipsesc), întrucît
centrul de interes s-a mutat spre certarea contemporaneităţii. Uneori cu argumente şi dicţie de ziar: „Cine
poate evalua capitalul/ intelectual şi moral investit/ de
şcoală în chiar viitorul ţării,/ ar trebui să înţeleagă că
sacrificiul/ unui dascăl înseamnă arderea/ unei vieţi
pentru binele altora./ Faţă de munca lui se cuvine/ respect!“ (Cine poate…). Dar cel mai adesea e vorba de certări morale generale, de replici contra răului: „Cum să ne
apărăm de minciună,/ Cînd ea ocupă funcţii înalte?/ De
la cine, doar o vorbă bună/ Să aştepţi, cînd ura ne desparte?“ (Cum să ne apărăm). Se face, fireşte, un inventar de rele (combătute şi denunţate) şi se pledează contra lor. Însă cum relele lumii au mersul ineluctabil (“Forţele răului/ sunt înarmate pînă în dinţi./ Totul se vinde/
în schimbul a 30 de arginţi./ Şi totuşi…“ – Şi totuşi),
apelul decisiv rămîne cel către divinitate: „Ne-ai înzestrat fiinţa cu de toate/ Şi, din respect, ne-ai dat şi libertate// Ca fiecare să aleagă singur/ Drumul ce îi pare cel
mai sigur…// dar, drumul ce coboară este mai uşor/ Şi e
plin de ură, de cei ce nu vor// Ca să urce treptele iertării./ Mereu se-ndepărtează clipa împăcării! “ (Doamne,).
Desigur, şi poezia face operă salvatoare, alături de opera
divină: „Poezia – roua cerului/ fără de care/ Dimineţile
albastre/ ale sufletului/ n-ar mai exista!“ (Roua cerului).
Poetul însuşi şi-a luat, fireşte, seama că i s-a schimbat
ceva în chimia poemului şi-şi legalizează, în deschiderea
antologiei Timp şi destin, „nevoia unei atitudini lirice
faţă de clipele incomode ale vieţii“. Aceste „clipe incomode“ sunt însă tot clipe morale/moraliste, căci ele îl
supără cel mai tare pe poet: „Nu mai trăim lucruri normale/ Viaţa a luat-o la vale// Se pune otravă în plicuri/
Lucruri importante au devenit nimicuri“ etc. (În paza
Ta). Cum avalanşa de rele nu se opreşte, devine imperativă o contopire a forţelor „bune“, aşa că poezia şi rugăciunea se unesc într-un singur gest salvific. E ceea ce
se întîmplă în Cuvinte care zidesc: „Poezia/ poate fi o
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rugăciune/ a jertfei de sine,/ dacă ţi-ai ales/ Cununa de
spini/ a iubirii de oameni/ Sub povara crucii tale,/ nu
vei răspunde/ celor ce te biciuiesc/ cu cuvinte amare“
(Poezia). Fireşte, poezia nu doar poate fi o rugăciune;
ea chiar e o implorare: „O mînă întinsă/ spre cer“ (Poezia). Tot mai disperată, într-un fel, căci progresia răului e fatală: „cînd oamenii muşcă/ decît cîinii/ mai rău,/
Se face noapte/ în jurul tău“ (Cînd oamenii). Nu scade
însă, în poezia lui Vasile Man, nici stocul de pozitive şi
de tonice. Reflecţiile (se face destulă lirică de aforism)
sunt mai amare, dar poezia nu se înclină spre elegie; ea
rămîne în seninătate, în „lumină“ şi combate de acolo
cu fragile şi fulgurate.
Opera: În preajma ta, (versuri), Editura „Relief românesc“, Bucureşti, 1981; Puterea cuvîntului (dialoguri cu
scriitori şi oameni ai şcolii), Editura „Relief românesc“,
Bucureşti, 1981; Renaştere prin educaţie. Eseuri şi dialoguri, Editura Mirador, Arad, 1997; Darul luminii, / postfaţă – Dăruind lumină… – de Florin Bănescu/, Editura
Mirador, Arad, 1999; Nu doar duminica, Editura Şcoala
Vremii, Arad, 2001; Timp şi destin, /prezentare pe copertă
de Vasile Dan/, Editura Gutenberg, Arad, 2002; Şcoli arădene, I, /Prefeţe de prof. Sorin Haiduc, inspector şcolar
general adjunct, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, şi
de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii
de Vest „Vasile Goldiş“ – Vasile Man – un om al şcolii/,
Editura Gutenberg Univers, Arad, 2002; Şcoli arădene,
II, (în colab. cu Dumitru Mihăilescu), Editura Gutenberg
Univers, Arad, 2003; Cuvinte care zidesc (poeme noi) /
postfaţă de Horia Ungureanu/, „Vasile Goldiş“ University Press, Arad, 2006; Baruţu T. Arghezi, un spirit european. Însemnări şi convorbiri literare, Editura „Vasile
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Goldiş“ University Press, Arad, 2009; Dicţionarul scriitorilor arădeni, sec. XIX-XX (prof. univ. dr. Iulian Negrilă,
coordonator, prof. Vasile Man, prof. Bianca Negrilă),
Editura „Vasile Goldiş“ University Press, Arad, 2009; O
mînă întinsă spre cer/ A Hand Stretched aut to the Sky,
Antologie lirică (română şi engleză; traducere: Emilia Rus), /postfaţă de Marcel Petrişor/, „Vasile Goldiş“
University Press, Arad, 2010; O mînă întinsă spre cer/
Une main tendue vers le ciel, Antologie lirică (română
şi franceză) /prefaţă de Louis Begioni; postfaţă de Marcel Petrişor), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2011;
Memoria cuvintelor. Recenzii şi dialoguri, Editura „Viaţa
arădeană“, Arad, 2013.
Referinţe critice: Florin Bănescu, în Curierul Aradului, 1-7 mai 1997; Dicţionarul scriitorilor arădeni de azi,
Filiala Arad a Uniunii Scriitorilor, Editura Mirador, Arad,
1997; Cătălina Latu, în Adevărul (Arad), 6 iunie 2000;
M. Cerna, în Agenda zilei (Arad), 21 dec. 2000; Gheorghe Mocuţa, în Viaţa Românească, nr. 12/2000; Anca
Mustea, în Informaţia Aradului, 28 aprilie 2006; Elisabeta Chişa, în Informaţia Aradului, 12 mai 2006; Dicţionarul scriitorilor arădeni (sec. XIX-XX), coordonator
prof. dr. Iulian Negrilă, Editura „Vasile Goldiş“ University Press, Arad, 2009; Cristina Lazurca, în Glasul Aradului, 20 febr. 2010; Dicţionarul presei arădene, coordonator Emil Şimăndan, Fundaţia „Ioan Slavici“, Editura
Gutenberg Univers, Arad, 2010; Barna Iustin Antoniu,
Oarcea Felicia Aneta, Voştinar Mihaela, Misarăş Liliana,
Şcoala generală nr. 22 „Caius Iacob“ Arad la cumpăna
unui sfert de veac. Monografie, Editura Promun, Arad,
2012; ***, în Europeanul (Arad), 2 mai 2013; Dumitru
Mihăilescu, în Jurnalul arădean, 15 mai 2013.

Bellum*

Despre metaforă, Giambattista Vico afirma că aceasta
reprezintă „o mică poveste, un mit restrâns“. Faţă de sensurile lor primare, cuvintele actuale ale unei limbi prezintă atîtea modificări de sens şi formă, încît nu se greşeşte afirmându-se că, în fond, orice cuvînt reprezintă „o
mică poveste“. Această calitate de a fi „o mică poveste“ e
accentuată şi în sincronie prin faptul că un cuvînt relaţionează cu alte cuvinte în plan sintagmatic, cu referentul în plan denotativ şi cu vorbitorul în plan pragmatic,
funcţionînd în limitele unui sistem, pe care îl poate transcende, entropia lui depăşind limitele unui articol de dicţionar chemat să fixeze sensul.
Dintre tipurile de raporturi pe care se bazează o stare
de limbă, evidenţiate de Ferdinand de Saussure[1], dicţionarele reţin explicit raporturile sintagmatice în situaţiile de exemplificare a funcţionării unui sau altui cuvînt.
Există însă, după Ferdinand de Saussure, două forme ale
activităţii mentale, indispensabile vieţii limbii, care se
reflectă în două tipuri de relaţii: sintagmatice şi asociative.
Relaţiile sintagmatice ţin de activitatea de discurs, în care

„cuvintele contractează între ele, în
virtutea înlănţuirii lor, raporturi
bazate pe caracterul linear al limbii,
care exclude posibilitatea de a pronunţa două elemente în acelaşi
timp“ (idem). În
afara discursului, arată Ferdinand de Saussure în continuare, „cuvintele ce au ceva în comun se asociază în
memorie; în acest fel ele formează grupuri în sînul cărora
domnesc raporturi foarte diferite“. Raportul sintagmatic este, în opinia lingvistului genevez, in praesentia şi se
bazează pe doi sau mai mulţi termeni prezenţi într-o serie
efectivă, iar raportul asociativ este in absentia într-o serie
mnemonică virtuală.
Memoria lingvistică individuală reflectă asociaţiile
individuale ale omului ca fiinţă vorbitoare. Analiza unui
1 Ferdinand de Saussure, Curs de lingvistică generală, Iaşi, Poli- număr relevant de asocieri ale unui cuvînt poate reliefa

rom, 1998, p. 135.
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schema lui asociativă în cadrul unei comunităţi de vorbitori, iar stocarea acestor reţele asociative într-un dicţionar asociativ al limbii ar oferi tabloul general a ceea ce
Ferdinand de Saussure numeşte serii mnemonice virtuale.
Prin urmare, caracterul supraindividual al limbajului, pe de o parte, şi continuitatea unor asociaţii în cadrul
unei comunităţi lingvistice justifică calificarea lor drept
asociaţii, comune caracteristice vorbitorilor unei limbi,
reprezentanţilor unei culturi. În limitele unei culturi,
trăsăturile se corelează conturînd atitudini generale specifice mediului respectiv. Reliefabile mai cu seamă prin
comparare, aceste atitudini conturează dominanta culturală a tabloului lumii unei etnii. Or diferenţele majore
constante continuă a fi cele naţionale, iar forma culturii
în care aceste trăsături pot fi identificate este limbajul ca
reflectare a viziunii despre lume.
Dicţionarele uzuale ale limbilor română şi rusă consemnează sensuri echivalente ale cuvîtului război şi, respectiv, война: rom. „conflict armat (de durată) între două sau
mai multe state, naţiuni, grupuri umane, pentru realizarea
unor interese economice şi politice“ / rus. „вооруженная
борьба между государствами или народами, между
классами внутри государства“. Echivalenţa semantică
justifică şi explică faptul că orice român cunoscător de
limbă rusă traduce românescul război prin cuvîntul война.
Posibilitatea traducerii nu înseamnă însă echivalarea
tuturor semnificaţiilor pe care cuvîntul respectiv le are
într-o limbă sau alta. Printr-o conexiune cu tot ce este
socio-cultural, cuvîntul, chiar pronunţat aparte, actualizează semnificaţii similar unui punct din sistemul de coordonate carteziene, care se poate defini prin raportare la
un reper absolut sau prin raportare la altă referinţă din
sistemul limbii. Cuvintele „cheamă“ şi leagă alte cuvinte,
generînd asocieri diferite de la un individ la altul şi diferite, de asemenea, de la o limbă la alta. Iar funcţia reflexivă a limbajului, la care făcea referire Tudor Vianu, se
realizează nu doar prin înşiruirea sintagmatică: cuvintele „vorbesc“ despre vorbitorii unei limbi şi prin asocierile pe care aceştia le fac luîndu-le separat.
Vorbitorii de limba română, cît şi vorbitorii de rusă
asociază cuvîntul război / война cu lexemul pace (63),
respectiv, мир (92), care desemnează starea opusă conflictului militar şi care, de asemenea, au definiţii lexicografice asemănătoare: rom. „stare de bună înţelegere între
popoare, situaţie în care nu există conflicte armate sau
războaie între state, popoare, populaţii“ / rus. „согласие,
отсутствие вражды, ссоры, войны“. Seriile mnemonice ale cuvîntelor război / война denotă însă diferenţe
în modul de percepere a aceluiaşi fenomen.
A doua asociere ca frecvenţă pe care o dau vorbitorii
de română transpune o apreciere accentuat negativă: sînge
(39 + sîngeros – 3), conotaţia negativă fiind, în general,
dominantă pentru structura asociativă a cuvîntului război în mentalul românesc: ca număr, aprecierile negative
înscriu 202 de reacţii faţă de 36 de aprecieri relativ neutre, iar reacţiile apreciative pozitive lipsesc.
Războiul se asociază, în mentalul românesc, cel mai
adesea, cu violenţa şi moartea: sînge (39); sîngeros (3);
omor (4); omoruri (2); moarte (32); morţi (8); crime (2);
tragedie (3). Determinativele războiului sunt: crîncen (3);
crunt (2), adjective ce selectează în structura lor lexicală
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semul [+violenţă], şi rău (2), care, secundat de substantivul răutate (5), îşi accentuează semnificaţia „care face,
în mod obişnuit, neplăceri altora“. Neavînd justificări,
în mentalul colectiv românesc războiul este calificat şi
drept prostie (3).
Cîteva serii sinonimice perimetrează, în gradaţie, implicaţiile războiului:
- la nivel de emoţie: nelinişte (3) – necaz (3) – frică (3)
– teamă (5) – groază (4);
- la nivel de sentiment: duşmănie (2) – ură (10) –
furie (2);
- la nivel de stare: tristeţe (2) – durere (29) – suferinţă (5);
- la nivel de consecinţe: distrugere (3) – dezastru (2)
– haos (7).
Puţinele reacţii care pot fi considerate neutre se referă
la „uneltele“ războiului: arme (20); armă (4); sabie (2); forţele implicate: armată (8); bărbat (2); militari (2); duşman
(2); soldaţi (2); soldat (2); oameni (2); situaţiile tactice: atac
(2); luptă (34); lupte (2), bătălie (4).
Numele proprii-reacţii la stimulul război sunt Ucraina
(2), Rusia (2), Hitler (2), primele două făcînd – e de presupus – referire la conflictul armat din zonă, iar ultimul –
la al II-lea război mondial. Sporadic, printre numele proprii apar: Putin (1) şi Decebal (1); Afganistan (1), Vietnam
(1) şi Germania (1).
Reacţiile vorbitorilor de limbă rusă conturează o viziune diferită a imaginii războiului: reacţia a doua ca frecvenţă este un substantiv în Genitiv: lumilor (миров – 51),
care poate fi interpretat ca „război al unor lumi diferite“,
dar şi ca referire la romanul lui James P. Blaylock, The War
Of The Worlds sau la ecranizarea acestuia. Şi a doua reacţie – şi pace (и мир – 41) – denotă o raportare culturală,
fiind vorba de romanul scriitorului rus Lev Tolstoi Război
şi pace, întrucît reacţia conţine conjuncţia şi, prezentă în
titlul romanului. Aprecierile negative, mai puţine ca frecvenţă, apar şi în tabloul asociativ al limbii ruse: смерть
„moarte“ (28), страшная „groaznică“ (17), ужас „groază“
(14), жестокая „dură“ (12), горе „durere“ (9), кровь „sînge“
(7), страх „frică“ (7), разрушительная „distrugătoare“ (6),
страшно „groază“ (5), ужасная „groaznică“ (5), кровавая
„sîngeroasă“ (4), не нужна „nu e necesară“ (4), плохо
„rău“ (4), беда „nenorocire“ (3), жестокость „cruzime“
(2), жуткая „îngrozitoare“ (2), зло „răutate“ (2), кошмар
„coşmar“ (2), ненужная „inutilă“ (2), разруха „distrugere“ (2). Avem însă în rusă doar 11 calificative negative
ale războiului faţă de 29 în română.
Tabloul lingvistic rusesc conturează şi o tipologie a războiului: мировая „mondial“ (13), народная „popular“ (9),
отечественная „de apărare a patriei“ (8), атомная „atomic“ (6), гражданская „civil“ (6), народов „al popoarelor“ (5), ядерная „nuclear“ (4), ВОВ „marele război pentru apărarea patriei“ (3), холодная „rece“ (3), локальная
„local“ (2), Великая Отечественная „marele (război)
pentru apărarea patriei“ (2). Trei dintre aceste reacţii fac
referire la al doilea război mondial, perceput ca război de
apărare a patriei: Отечественная (8), ВОВ (3), Великая
Отечественная (2). Pentru respondenţii ruşi, războiul
poate trimite şi la alte conflicte decît cele armate: există,
astfel, în mentalul rusesc un război al ideilor (идей – 4), un
război al roboţilor (роботов –2), al nervilor (нервов – 2).
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O clasificare apropiată este reţinută de Dicţionarul
explicativ al limbii române (civil „luptă armată dusă în
scopul cuceririi puterii, supremaţiei politice într-un stat“,
mondial „luptă armată la care participă, direct sau indirect, numeroase state ale lumii“, rece „stare de încordare, de tensiune în relaţiile dintre unele state“, psihologic
„stare de tensiune, de hărţuială nervoasă, psihică, iniţiată
şi întreţinută cu scopul de a zdruncina moralul forţelor
adverse şi de a demoraliza populaţia“, total „luptă armată
în care statul agresor foloseşte toate mijloacele de distrugere, nu numai împotriva forţelor armate, ci şi împotriva
întregii populaţii“), în structura asociativă a cuvîntului
război însă tipologiile lipsesc: pentru români, războiul,
indiferent de tipul acestuia, reprezintă fenomenul care
provoacă moarte, fiind opus stării de pace.
Spre deosebire de răspunsurile respondenţilor români,
cele ale respondenţilor ruşi conţin şi aprecieri pozitive, justificative ale războiului: священная „sf înt“ (5),
справедливая „corect“ (5), великая „mare, sf înt“ (4),
победа „victorie“ (2).
În mentalul rusesc, războiul prezintă temporalizări,
care reies din conjugarea cu verbul la trecut sau prezent:
была „a fost“ (4), кончилась „s-a terminat“ (4), прошла
„a trecut“ (3), окончилась „s-a terminat“ (2), идет „are
loc“ (4), началась „a început“ (3); cu alte substantive sau
adjective ce redau ideea de non-limită/durată: без конца
„fără sf îrşit“ (2), долгая „lung“ (2); s-au chiar datarea
concretă cu referire la „marele război pentru apărarea
patriei“: 1941-1945.
Aceste interpretări şi nuanţe lipsesc în structura asociativă românească. În particular, absenţa conjugărilor cu
verbul în răspunsurile respondenţilor români se explică
prin structura morfologică a limbii române: fiind o limbă
care deţine un mijloc aparte pentru a desemna caracterul definit / nedefinit al entităţilor (spre deosebire de rusă
care nu oferă această posibilitate), româna impune ocurenţa substantiv + articol în poziţia de subiect gramatical al propoziţiei. E de presupus, în acest sens, că, pentru stimulii războiul / un război, reacţiile vorbitorilor de
limbă română ar fi putut fi, din punct de vedere morfologic, verbe, semantizînd temporalizări.
În aceste două mentalităţi nici legătura inversă, de la
reacţie la stimul, dintre război şi pace nu se realizează în
acelaşi mod. Purtătorii culturii ruse indică drept reacţie la
stimulul pace lexemul război, chiar dacă rusescul мир este
polisemantic (primul sens al acestui cuvînt este „lume“, iar
al doilea – „stare de bună înţelegere între popoare, situaţie
în care nu există conflicte armate sau războaie între state,
popoare, populaţii“), iar majoritatea reacţiilor se referă la
cea de-a doua semnificaţie. Pentru purtătorii culturii româneşti însă, pace se asociază, în primul rînd, cu linişte care
are 208 ieşiri faţă de 74 de ieşiri ale cuvîntului război şi
care îşi actualizează cea de-a doua semnificaţie consemnată de dicţionarele explicative: „stare (sufletească) lipsită
de zbucium, de frământări; tihnă, pace, seninătate“. Faptul că această semnificaţie este dominantă pentru cuvîntul
linişte este probată şi prin reacţia la cuvîntul stimul linişte,
primul cuvînt din şirul reacţiilor fiind pace, indicat de 103
respondenţi faţă de 32 de intrări ale antonimului gălăgie.
Cuvîntul război apare în limba română, în diferite forme
ale paradigmei, ca reacţie la o serie de stimuli: război: pace
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(74), sînge (10), viteaz (4), ură (3), duşman (3), foame (3),
criză (2), linişte (2), politic (2), politică (2), păzi (2), rău (2),
trage (2), statuie (2), văduvă (2), erou, lipsi, mormînt, necaz,
opri, poftă, roşu, striga, supărare, tunet, vreme, arunca, cal,
cuţit, ţară; de război – văduvă; sau război – pace; războiul
– veni, începe; războinic – viteaz; lipsa războiului – pace;
şi război – pace. Se disting şi pe acest segment răspunsuri
bazate pe contrast, dominante în raportul stimul-reacţie:
război – pace, linişte, acestea constituind 79 de reacţii din
129 înregistrate; în celelalte 50 de cazuri, 25 le reprezintă
elementele dezagreabile: sînge, ură, foame, văduvă etc.
Tabloul lingvistic rusesc al războiului pe segmentul
reacţie – stimul prezintă o structură total diferită, chiar
dacă comparaţia ar viza doar elementele regăsite în tabloul
românesc. Astfel, reacţia război apare de 5 ori la stimulul
мир „pace“, la care putem adăuga мирный „paşnic“ cu 5
apariţii, acestea constituind 10 din 505 de reacţii. Alte structuri comparabile sunt: duşman (3) / враг (4); sînge (10) /
кровь (2); foame (3) / голод (10), statuie (2) / памятник
(2), erou (1) / героический (2) + герой (2).
Restul reacţiilor respondenţilor ruşi reproduc întregul cîmp semantic al războiului, reprezentînd o descriere tehnică integrală a acestuia: мировая „mondial“ (49),
победа „victorie“ (18), танк „tanc“ (17), фронт „front“
(15), пулемет „mitralieră“ (13), солдат „soldat“ (13),
армия „armată“ (12), атаковать „a ataca“ (12), атомная
бомба „bombă atomică“ (12), тыл „spatele frontului“ (11),
битва „luptă“ (10), атомный „atomic“, (8), доброволец
„voluntar“, (8), ползком „tîrîş“ (8), танкист „tanchist“ (8),
борьба „luptă“ (7), войска „oştiri“ (7), партизан „partizan“
(7), пушка „tun“ (7), разведчик „cercetaş“ (7), фашизм
„fascism“ (7), Берлинская стена „zidul Berlinului“ (6),
завоевание „cucerire“ (6), поражение „pierdere“ (6),
приказ „comandă“ (6), разведка „cercetare“ (6), захват
„cucerire“ (5), мир „pace“ (5), мирный „paşnic“ (5), немец
/ neamţ (5), ползти „a se tîrî“ (5), штурмовать „a asalta“
(5), батарея „baterie“ (4), враг „duşman“ (4), инвалид
„invalid“ (4), конфликт „conflict“ (4), подвиг „faptă eroică“ (4), полк „regiment“ (4), предатель „trădător“ (4),
прорыв „spargere, ruptură“ (4), разрушенное „distrusă“
(4), фланг „aripă“ (4), автомат „mitralieră“ (3), взрыв
„explozie“ (3), Германия / Germania (3), майор „maior“
(3), огонь „foc“ (3), Октябрьская революция „revoluţia
din octombrie“ (3), оружие „armă“ (3), пароль „parolă“ (3),
победить „a repurta victorie“ (3), помнить „a ţine minte“
(3), призыв „recrutare“ (3), противодействие „contraatac“ (3), ракетный „de rachete“ (3), связь „legătură“ (3),
стрельба „tragere“ (3) etc.
Din direcţia stimulilor spre reacţii sau a reacţiilor spre
stimuli se conturează ţesătura de cuvinte care reflectă
modul în care se percep fenomenele lumii reale, atitudinile generale în cadrul unei culturi sau etnii pe care acestea le-au fixat-o şi le transmit prin valoarea cuvîntului. În
fond, despre ce spune acest ţesut? „Caracterul limbii este
consecinţa firească a acţiunii neîntrerupte exercitate de
specificitatea spirituală a naţiunii. Adoptînd semnificaţiile generale ale cuvintelor întotdeauna în acelaşi mod
individual şi însoţindu-le cu aceleaşi idei secundare şi cu
aceleaşi senzaţii, această specificitate formează asociaţii
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de idei mereu în aceleaşi direcţii… […] Din orice limbă se
poate, aşadar, deduce caracterul naţional“[2].
___________

* Materialul este realizat în baza Dicţionarului asociativ al limbii
ruse (Русский ассоциативный словарь. 2 т. / Ю.Н.Караулов, Г.А.
2 Wilhelm von Humboldt, Despre diversitatea structurală a limbilor şi influenţa ei asupra dezvoltării spirituale a umanităţii, Bucureşti, Humanitas, 2008, p. 198.

Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. Т. I. От
стимула к рекции: Ок. 7000 стимулов. М.: АСТ-Астрель, 2002, 784
pag.) şi a datelor pentru limba română obţinute în rezultatul unor experimente asociative realizate de un grup de cercetători de la Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova) în cadrul
proiectului instituţional de cercetare fundamentală 11.817.07.35F. Cercetarea structurilor asociative ale limbii române şi elaborarea dicţionarului asociativ. Experimentul presupune ca respondenţii să indice
prima reacţie verbală pe care o au la rostirea/citirea cuvîntului-stimul,
într-un timp limitat, dintr-o listă de cuvinte elaborată anterior conform frecvenţei cuvintelor în limba română.

Constantin COROIU

Posteritatea lui Creangă la cota 125

C

Când cu câţiva ani în urmă am publicat în „Cultura“ un
serial sub titlul „Casele scriitorilor“, nu întâmplător am
început cu Casa-muzeu din Humuleşti-Neamţ şi l-am
încheiat cu Bojdeuca lui Ion Creangă din Ţicăul Iaşilor,
primul muzeu memorial din România, înfiinţat în 1918,
an crucial în întreaga noastră istorie modernă. Nu e lipsit de semnificaţie faptul că cele două case au fost vizitate, cercetate, admirate mult înainte de a deveni muzee
memoriale, începând chiar din 1890, primul an al posterităţii lui Creangă.
Ion Creangă a scris „Amintirile din copilărie“, Poveştile, clasice toate încă din timpul vieţii sale, în Bojdeuca din
„mahalaua celestă“, unde a locuit, alături de Tinca Vartic,
din 1872 – când, fiind răspopit, a părăsit mănăstirea Golia
– până la moarte, adică până la 31 decembrie 1889, an în
care muriseră Eminescu şi Veronica Micle. S-au scurs,
iată, 125 de ani de la acea ultimă zi a unui an nefast, poate
cel mai nefast din istoria literaturii şi culturii noastre. În
volumul „Ion Creangă şi lumea în care a trăit“ – o riguros
documentată trecere în revistă a tuturor evenimentelor
importante petrecute în ţară şi în lume de-a lungul vieţii lui
Creangă (1837-1889) – cercetătorul, prozatorul şi memorialistul Constantin Parascan, fost timp de decenii muzeograf la Complexul memorial din Ţicău, notează că în acea
seară de ajun de An Nou, marele povestitor, dascăl şi autor
de manuale ieşea din scena vieţii în larma făcută de copiii
care veniseră să-l colinde. Parcă cineva din alte sfere nepătrunse de gândul oamenilor regizase un spectacol unic în
care veselia colindătorilor, cărora Creangă le spusese atâtea poveşti nemuritoare trebuia să se însoţească cu tristeţea
de dincolo de fereastra modestei căsuţe a magicianului…
În acea seară, Creangă fusese văzut pe strada Lăpuşneanu. Un martor ocular, amic al său, profesorul Drăghici,
a lăsat mărturie că Ion Creangă a cumpărat dintr-o franzelărie de pe amintita stradă crafle, un fel de gogoşi umplute
cu dulceaţă, pe care le-a mâncat cu poftă „înghiţind una
după alta“ şi a mai cerut 20 la pachet, plătind doi franci, în
monezi de argint, pe care le-a scos dintr-un chimir. Apoi,
împreună cu Drăghici, s-au oprit la o băcănie unde au băut
coniac. De acolo, cei doi au plecat împreună, iar aproape de
Ţicău şi-au urat cele cuvenite pentru Noul An şi s-au despărţit, de faţă fiind şi sergentul aflat la post în zona respectivă.
Moartea scriitorului este anunţată a doua zi prin fluturaşi răspândiţi în oraş: „Ioan Creangă / Profesor în vârstă de
52 de ani după o lungă suferinţă a încetat din viaţă în ziua
de 31 decembrie. Înmormântarea va avea loc marţi 2 ianuarie ora 1 precis în cimitirul Eternitatea unde se află depuse
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rămăşiţele lui. / Fii, frate şi surori roagă pe toţi amicii, colegi
şi cunoscuţi a asista la înmormântare. / 1890, ianuarie 1“.
S-au ocupat de înmormântare un vechi prieten al său,
Ioan S. Ionescu – care va ridica şi primul monument la
căpătâiul scriitorului, adus în 1923 în curtea Bojdeucii şi
înlocuit, la mormânt, cu cel ce există şi astăzi – şi Miron
Pompiliu. La ceremonia înhumării a fost prezent şi Nicolae Iorga, atunci student la Universitatea din Iaşi, viitorul
şi primul mare exeget al operei lui Creangă, cum convingător a demonstrat într-un excelent eseu criticul Cristian
Livescu. Au rostit scurte discursuri Toma Săvescu din partea corpului profesoral şi Eduard Gruber, ginerele Veronicăi Micle, ca reprezentant al tinerilor din Cercul literar în
cadrul căruia Creangă citise capitolul al IV-lea al „Amintirilor din copilărie“. Nicolae Iorga va evoca momentul:
„Se uita multă lume la dânsul – şi oameni învăţaţi, dacă
nu chiar de la „Junimea“, unde făcuseră atâta haz de dânsul. Nu era un mort urât: căzuse bun sănătos şi era roşu
la faţă, cu gura întredeschisă ca pentru a vorbi, şi lumina
făcliilor parcă făcea să-i joace pleoapele apăsate ca pentru
somn. Şi era în stare s-o fi făcut într-adins. De ce să supere
el atâta lume mai subţire decât dânsul care dacă venise să-l
vadă, nu trebuia să ducă înapoi acasă o întipărire rea…“.
Adevărul e că Ion Creangă era bolnav de mai mulţi ani,
dar asta nu mai contează în ordinea şi sub specia eternităţii…
Să ne întoarcem însă la Bojdeucă şi la filmul în date al
unei vieţi văzute în relaţie, nu doar temporale, cu evenimentele – în primul rând cele culturale – ale lumii şi epocii în care a trăit Creangă. Cum precizează şi cel ce l-a realizat, Constantin Parascan, el nu este nici colecţie de documente şi scrisori, nici antologie, nici dicţionar, dar este câte
ceva din toate acestea. Să luăm, la întâmplare, anul 1876.
La 13 august, moare mama lui Eminescu – Raluca Eminovici. În acea perioadă Eminescu stătea la Bojdeuca din
Ţicău, unde prietenul său l-a găzduit vreme de şase luni. De
aici a plecat poetul la Ipoteşti, la înmormântarea mamei.
Peste mai bine de trei ani, la 1 ianuarie 1880, avea să scrie
cunoscuta poezie care a înfiorat atâtea generaţii de elevi –
„O, mamă…“, una dintre puţinele pe care le-a datat. A apărut în „Convorbiri literare“, numărul din 1 aprilie. De subliniat: este singura poezie publicată de Eminescu în tot anul
1876. În acelaşi an, iese de sub tipar unul dintre faimoasele
manuale ale lui Ion Creangă – „Povăţuitoriu la cetire prin
scriere“ – şi scrie una din capodoperele sale: „Moş Nichifor Coţcariul“. Maiorescu, acum mutat la Bucureşti, cere
printr-o epistolă adresată junimistului Anton Naum să i se
trimită grabnic nuvela pentru a o citi înainte de tipărire: “…
HYPERION
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Aud despre o frumoasă nuvelă a d-lui Creangă, a(le) cărui
scrieri în genere sunt o adevărată îmbogăţire a literaturii noastre. Fă bine, spune-i să-mi trimeată pentru 5 zile
manuscriptul nuvelei şi îl voi retrimite desigur după acest
timp. Nu mă oropsiţi de tot, rogu-vă. Sau poate i-l aduc în
persoană la aniversarea <<Junimei>>“.
Maiorescu primeşte textul după câteva zile, confirmând
într-o scrisoare datată 20 octombrie: „Mulţumiri pentru
trimiterea mijlocită a istoriei lui Creangă, care a făcut cel
mai mare haz la toţi câţi au cetit-o pe aici, şi sunt mulţi,
căci începe a înmuguri şi în Bucureşti un vlăstar al Junimei.
Ştii că vlăstarele noastre înmuguresc iarna. Încă o dată, vă
rog pe toţi nu mă oropsiţi“.
Olimpianul Maiorescu, cel ce s-a construit pe sine cu o
perseverenţă şi cu o severitate pe care Jurnalul său le ilustrează cu asupra de măsură, omul politic, ministrul, profesorul auster – în ipostază sentimentală.
Mi-aş permite aici o scurtă paranteză: din păcate,
aproape nimic din ceea ce s-a fondat şi s-a edificat la Iaşi
– cu o fericită excepţie: Unirea de la 1859 – nu a mai avut
la Bucureşti aceeaşi anvergură chiar dacă a „înmugurit“
sau a reînmugurit şi acolo. Nici Junimea, nici, mai târziu,
celebrele prelegeri de estetică ale lui Călinescu, nici „Jurnalul literar“ al aceluiaşi. Iar exemplele ar putea continua.
Ce se mai întâmpla în acel an? În „Curierul de Iaşi“
din 5 decembrie, Eminescu semna cronica la spectacolul
cu „Revizorul“ lui Gogol. Între scriitorii care îşi trag seva
operei din viaţa reală a popoarelor lor, cronicarul îl menţionează pe Ion Creangă. În lume se năştea Jack London şi
murea rusul A.N. Afanasiev, arheolog, primul editor al bas-

melor şi poveştilor ruseşti pe care le compară cu producţiile similare ale altor popoare. Mark Twain începe publicarea „Aventurilor lui Tom Sawyer“. În România se năştea la Iveşti (Galaţi) Hortensia Papadat-Bengescu. Slavici
se angajează redactor la Timpul, unde îi va avea colegi pe
Eminescu şi Caragiale. Dimitrie Petrino îl denunţă pe Eminescu, acuzându-l că ar fi furat cărţi şi mobilier din inventarul Bibliotecii Universitare din Iaşi. De fapt, aşa cum se va
dovedi, el contribuise substanţial la îmbogăţirea patrimoniului Bibliotecii. Eminescu semna în „Curierul de Iaşi“, din
29 septembrie, necrologul „unuia din cei mai nobili bărbaţi
ai Românilor“ – Costache Negri. Ion Creangă scrie corosiva Poveste a lui Ionică cel prost menţionând: „Scrisă de
Ioan-Vântură-Ţară, în Iaşi, la 22 octombrie 1876 şi dedicată cărăcudei din Junimea îmbătrânită în zile rele, la prilejul aniversării a treisprezece ani, numărul dracului“. Etc…
Revin, însă, la anul 1889. În ziua de 18 iunie, Ion Creangă
află din ziare că marele său prieten, Mihai Eminescu, a
murit. Este el însuşi bolnav. Nu mai are nici timp, nici
putere să călătorească de la Iaşi la Bucureşti, pentru a-l
petrece pe ultimul drum pe cel al cărui „nume va trăi cât
veacurile“, cum credea cu neclintită convingere. La aflarea veştii, Creangă deschide volumul POESII, ediţia Maiorescu, unica apărută antum, şi îl citeşte în Bojdeuca sa,
de la prima la ultima filă, plângând. Apoi, copleşit de emoţie, suferind, adoarme cu capul pe carte. În acelaşi pat va
adormi – pentru totdeauna – peste mai bine de şase luni,
în ultima seară a anului 1889… Era ajunul unui Nou An şi
al primului din fabuloasa posteritate a celui pe care Ibrăileanu l-a numit „Homer al nostru“.

Leo BUTNARU

MĂRTURISIRI LA RUPERE DE VREMI
ŞI CUTREMUR DE DESTINE

R

Romanul memorialistic-eseistic „Pe mine mie redă-mă“
este documentul unei stări de spirit în deschidere spre
lume, spre înţelegere, în trecerea ei, cu încetul, într-o
conştiinţă lucidă, traumatizată care
devine temeiul caracterului, deloc ordinar, al celui care a fost Serafim Saka
(1935–2011), omul şi scriitorul care
a(u) cunoscut din plin avatarurile a ceea
ce pusese de titlu unei cărţi de-ale sale,
Vămile. Vămile nenorocului copilului
orfan de ambii părinţi. Apoi pe cele ale
tânărului pornit în căutarea unui rost,
dar mereu ciocnindu-se de agresivitatea congenital antiromânească a bolşevismului sovietic năvălitor, cotropitor şi înstăpânit infernal pe meleagurile din stânga Prutului. Apoi vin vămile
prin care i se impune să treacă tânărului jurnalist, scriitor, mereu încolţit
de mahării partidului şi de minusculii
critici „literari“ aserviţi în cel mai înalt
grad de laşitate şi nesimţire partidului.
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Vămile antiromânismului, imperialismului, şovinismului velicorus-sovietic, vămile fobiei faţă de altfel, în atitudine şi artă, faţă de nou şi de… noi (cei de demult,
dar, posibil, şi noi ca atitudini, convingeri, acţiune). Vămile mediocrităţilor
pseudo-artistice, pseudo-intelectuale,
în cârdăşie cu nomenklaturiştii ignoranţi, slab alfabetizaţi, cărora, primii,
le scriau denunţuri anti-Saka, precum
s-a întâmplat cu bizar de inegalul ca
structură/ componenţă colectiv al teatrului naţional de stat din Chişinău, de
la director la măturătoare.
Însă, chiar trecând atâtea vămi, în
cea mai mare parte a existenţei sale
mature, când, în contextul unei realităţi
atât de mutilate, de private de multe,
Serafim Saka opta în primul rând pe
libertate, străduindu-se să se menţină
cât mai mult posibil într-un auto-regim
de francheţe a opiniei, a scrisului, a atitudinii şi acţiunii sociale.
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Odată cu protagonistul şi orânduitorul ei, cu
autorul-mărturisitor, naraţiunea memorialistică porneşte în lume din nordul Moldovei Estice hotărnicit cu
nordul Bucovinei, unde se sfâşie harta şi destinul României; harta şi destinele ţăranilor şi intelectualilor ajunşi
la cheremul imperiului diavolului – bolşevic şi de nimic
bun; bolşevismul ca una dintre cele mai incalificabile
forme şi forţe ale răului devastator, ca – zice autorul
– „spectacol din cele apocaliptice!“ (p. 144), pentru că
„de la fascism la comunism nu-i decât o jumătate de
pas“ (p. 177). Numai că Serafim Saka nu e pur şi simplu autorul-personaj sau personajul-autor, ci – emotiv,
dar şi teoretic, raţional accentuat, – e autorul-analist.
Analist al faptului, în generalul sugerat de titlul scrierii
sale, fapt-nucleu, în baza căruia întreprinde cercetări,
studii, uneori microscopice, ale evenimentelor existenţei sale, ale tinerelor şi tragicelor destine ale părinţilor
(tatăl mort în război, mama stingându-se de tifos), ale
rudelor sale; destinul satului în care îşi trăieşte copilăria, iar de aici, avansând pe treptele maturizării, ca proces de devenire a unei personalităţi, – întreprinde analize sub aspect socio-istoric în perimetre naţionale şi
intern-naţionale, plasate în context şi conexiuni internaţionale. (Istoria noastră îşi tot pune problema integrităţii sale, fără acel „n“ de sudură românească; sau,
poate, în ecuaţia etno-ontologică, acest „n“ să-l înţelegem drept ceea ce, firesc, neconstrâns, stă la începutul pronumelui colectiv: Nostru.) Naraţiunea e spaţiul
psiho-afectiv (nu de puţine ori, intens afectiv, paroxistic – al durerii, dramei, nedreptăţii) de laborator în care
procesează continuu un convertizor, ce transformă –
inclusiv în artă, în roman – mişcările şi forţele/ energiile oamenilor în istorie şi a istoriei în oameni, în timpuri
de interacţiuni care, mai curând, duceau la distrugerea
a ceva şi alcătuirea a altceva, proces în care deformarea
adevărului social, a caracterului uman era declanşată şi
întreţinută de forţele răului – ale războiului, agresiunii,
cotropirii, umilirii, deznaţionalizării, alterării a toate –
familie, limbă maternă, şcoală, moralitate şi celelalte.
Iar Serafim Saka avea o memorie fabuloasă, ca proces
psihic care, în durata conceperii şi creării romanului, a
acţionat ca un procesor eficient (aici, implicit, eficienţa
referindu-se la valoarea, unicitatea acestei scrieri ca artă,
dar şi ca mărturie socio-istorico-politică). Este drama
necruţătoare care coagulează cheagul durerii, chiar
al deznădejdii din individual şi naţional. Este nedreptatea împilatorului, răscroitorului de hotare statale şi
uman-individuale, nedreptate împinsă până departe de
extremele extra-umane. În inuman. Este josnicia, cinismul, laşitatea, trădarea, în general – dezumanizarea.
Textul e mereu vârstat de amarele, obsesivele mărturii despre anevoioasa cale de devenire, ca personalitate,
a celui care a simţit ostracizarea ideologică încă de la
prima sa nuvelă publicată, când abia începea să creadă
în şansa autoconstrucţiei, autoedificării prin scris, prin
polivalenţele şi sugestiile cuvântului, care să-i asigure
avansarea spre alte niveluri de înţelegere, reflecţie, cultură şi civilizaţie. În pofida cenzurii draconice, tânărul
venit la oraş din patriarhalismul, incertitudinile şi confuziile satului postbelic nu renunţă de a-şi asuma scrisul/ literatura ca pe o condiţie supremă a destinului
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său, ca pe o profesie, cu anii având tot mai mult certitudinea că-i este predestinată şi pentru care se instruieşte, dar şi combate mereu. Astfel, condiţia scriitorului
tânăr obligat să treacă prin vămile necruţătoarei cenzuri îi prilejuiesc autorului tot alte şi alte autoproiecţii interogative în interiorul propriei sale firi, dar şi în
lume. Iar derularea exemplelor, imaginilor, interogaţiilor evocative fac discursul unul melancolico-sarcastic,
al rezistenţei şi regretelor, al suspiciunii faţă de ceea
ce regimul sovietic şi servii săi dădeau (belicos!) drept
adevăr. Ar fi aici ceea ce s-a numit „suspiciunea intelectuală“, care i-a avut de primi-protagonişti pe Marx,
Nietzsche şi Freud, dintre care cel de-al doilea a fost
şi cel mai radical.
Totul se întruneşte şi se procesează ca într-o alchimie a spiritului de om şi de scriitor al lui Serafim Saka,
pe care colegul Arcadie Suceveanu l-a definit Cavalerul
lui Altceva (un excelent portret de creaţie, dar şi psihologic, spre care îmi face plăcere să trasez această trimitere bibliografică), eseu iconic din care citez: „Serafim Saka reprezintă altceva şi ca temperament şi caracter, ca personalitate şi (dacă-mi îngăduie) ca personaj.
Stilul Saka este acelaşi cu omul Saka şi invers – omul
Saka este identic cu stilul Saka. Adică, plin de vervă,
polemic, subtil, rafinat, incendiar, stăpânit de conştiinţa ironică a realităţilor vieţii, şi, bineînţeles, incomod.
La Chişinău se ştie bine şi de foarte demult că Serafim
Saka nu poate fi decât, în chip funciar, un om al opoziţiei: opoziţie faţă de neadevăr, incompetenţă, marasm
şi mitocănie; dar şi opoziţie faţă de… orice şi oricine.
Chiar şi faţă de sine… Şi aşa cum de sub limba sa izvorăşte mereu muştarul lui Juvenal, el rămâne în continuare un mare incomodus. Atât pentru „meseseriştii“
(după cum i-a botezat pe vechii „patrioţi“ comunişti) de
până la perestroika, cărora le-a dinamitat fotoliile şi i-a
stigmatizat în articole de o extraordinară forţă publicistică şi penetraţie analitică publicate în anii ’87-’91,
cât şi pentru independentiştii de azi. Este un incomodus uneori şi pentru conducerea Uniunii Scriitorilor, şi
pentru colegii săi de ieri şi de azi. Dar, trebuie să recunoaştem, micile sale „cruzimi“ sunt de cele mai multe
ori lipsite de agresivitate, instructive, ba chiar „sublime“
prin spectaculozitatea şi pitorescul lor“.
Acest/ acel altceva rămâne a confirma că pe Serafim
Saka nu-l interesa atât prezenţa în literatură, cât literatura ca atitudine intrinsecă, în linie ontologică, de apărare a însăşi literaturii ca artă, ca estetică; apărând-o
de implicări politico-sociale amatoriste, tendenţioase,
corupătoare; apărând-o de mers contra adevărului, precum îi cerea nefasta „metodă“ realist-socialistă umilitoare de individualităţi. Iar (de la Saka cetire) „Blamarea, denigrarea şi neacceptarea era condiţia artistică a celor care refuzau să se conformeze. Dacă se va
spune vreodată adevărul întreg şi până la capăt despre
aşa-zisa literatură realist-socialistă moldovenească, se
va afirma negreşit că nicăieri altundeva pe răsîntinsul
spaţiu sovietic nu s-a atins nivelul nostru de retardare,
aici fiind locul unde s-a spus atât de plastic – chit că a
ieşit din gura întredeschisă a unui scriitor de talia lui
Lev Barschi – că conflictul principal în literatura noastră trebuie să fie lupta dintre bine şi foarte bine“ (p. 213).
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Astfel că: „La o atare fază, un text mai intelectualizat,
un vocabular mai elevat şi ideile ieşite cât de cât din
comun nu puteau să fie pe placul – că, până la urmă,
era vorba de a plăcea sau a displăcea! – celora care stăteau de strajă metodei realist-socialiste, atotcreatoare“
(p. 213). De unde şi consecinţele acide în referinţele lui
Serafim Saka la adresa ştabilor realist-socialişti, sau că
lipsiţi de talent, sau care şi-au pervertit harul, cum ar
fi fost cazul lui Bogdan Istru care „şi-a valorificat după
război mai mult calităţile de activist şi poet combatant,
pus pe întrecere cu neîntrecuţii Bucov şi Lupan, cărora
neputându-le ieşi înainte, a luat-o pe de-a dreptul prin
mlaştina literară locală“ (p. 262), încât, în atare stare
de sârg pus în serviciul neadevărului, social şi artistic,
să „avem tot ce ne trebuie pentru a fi ceea ce nu eram“
(p. 219). De unde şi portretele în alb (foarte puţin) şi
negru apăsat, unul dintre care e până şi al celui care,
de unii colegi, era crezut drept stătător la balanţa valorificărilor mai mult sau mai puţin juste, Vasile Coroban, om instruit, parcă, însă „cunoştinţele dumnealui nu făceau niciun bine literaturii locale, moldoveneşti, pe socoteala căreia putea să se distreze o seară
întreagă (oral şi între amici), ca s-o ia la lăudat a doua
zi, dis-de-dimineaţă. Putea, dacă avea chef, să te compare cu un munte, ca să-ţi demonstreze apoi că nu eşti
decât un şoricel plouat. În loc să se bucure sau să se
întristeze cum au ştiut să se bucure sau să se întristeze
marile conştiinţe ale neamului, Vasile Pavlovici (Coroban) se mâhnea (asta în cel mai bun caz) când descoperea un scris/ o scriitură puţin mai altfel de cum ştia
dumnealui că se scrie în RSSM“ (p. 217); „Nimic mai
inversat, mai contradictoriu şi contorsionat decât acel
Vasile Pavlovici al nostru!“ (p. 216). Implicit, concluziile autorului sunt bazate şi pe unele spuse-aprecieri ale
criticului care greşea şi în interviul pe care i-l acorda
lui Serafim Saka în 1973. Atunci, la întrebarea (provocatoare?): „Ce vârstă credeţi că are literatura sovietică
moldovenească?“, Vasile Coroban răspundea de-a dreptul în stil proletcultist: „Are mai multe vârste. Procesul
literar nou începe cam de prin 1924. Urmează perioada
de după război. Unul dintre reprezentanţii ei de vază este
Andrei Lupan. Lumina, de exemplu, nu este o piesă în
toată accepţia cuvântului, dar era prima piesă sovietică
moldovenească, care venea cu anumite caractere omeneşti. Tuşa, Stropşa, Iordache se mai ţin minte şi azi.
Îmi amintesc câtă vorbă s-a făcut în jurul poeziei Hat
în hat…“ Complet fals! Unde mai punem că, ceva mai
sus, cel întrebat declarase drept operă rezistentă textul
lui Em. Bucov „De vorbă cu Dumnezeu“ care, cică, ar
fi avut „valoare estetică“. Însă, fără a se rezuma doar la
atare ipocrizii (să le credem involuntare?…), înşiruind
şi alte titluri de texte „literare“ complet ratate, sub orice
nivel din toate punctele de vedere şi de apreciere: „Nu
era înţeleasă, pe atunci, poanta umoristică a poeziei.
Apoi Ţara mea de Bucov, Pohoarnele de Istru… – toate
intrate azi solid în istoria literară“. Tot ce zicea criticul, în 1973, că ar fi „intrat solid“, azi se poate spune cu
amară certitudine că sunt, de fapt, completamente şi…
solid ieşite din istoria literară, la ele revenind, necruţător, dar îndreptăţit de criteriile valorice, Serafim Saka
în „Pe mine mie redă-mă“. Au ieşit din neatenţia con-
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temporaneităţii nu doar „opere“, ci şi… operatorii lor.
Astfel că până aici am dat doar unele nume cât de cât
demne de a fi amintite ca nume de scriitori (cărora, în
incertitudinea axiologică, li s-a alăturat P. Boţu, I. C.
Ciobanu, V. Malev…), pe când în naraţiunea în cauză
apar şi din cele ai căror purtători se pare că nici nu mai
pot fi consideraţi că ar fi fost, totuşi, poeţi sau prozatori, că ar fi avut atingere cu arta, în general, – Darienco, Şleahu, Barschi, Cruceniuc, Lipcan, Gaisaniuc etc.
În momentele în care ţi se pare că Serafim Saka e
prea necruţător în argumente, subiectivitate, îţi poţi
aminti, oarecât consolator, de remarca lui Francois Clement: „Oamenii sunt în acelaşi timp ei înşişi şi contrariul lor“. Însăşi viaţa, totdeauna, deci şi astăzi, a fost
şi este un angrenaj dur de contradicţii, un sistem de
polarizări şi disensiuni de neevitat. Iar omul trăieşte
această viaţă parcă dihotomic – viaţa în general/ viaţa
sa proprie – tocmai ca expresie a unităţii şi contradicţiei. Neputând exista unele fără altele, contrariile se
completează reciproc (oppositorum coincidentia), formând totul/ întregul: viaţa, omul. Sau, precum cumpăneşte generalul Schtumm în romanul lui Musil Omul
fără însuşiri: „Secolului nostru îi sunt date câteva idei
mari şi fiecărei idei, din mai speciala milă a destinului, îi revine imediat şi o anti-idee, astfel că individualismul şi colectivismul, naţionalismul şi internaţionalismul, imperialismul şi pacifismul, raţionalismul şi
superstiţia se simt în el la fel de bine, la toate astea mai
adăugându-se resturile atâtor nenumărate contradicţii
neconsumate, care au pentru contemporaneitate aceeaşi importanţă sau una de o valoare mai mică. Asta se
pare la fel de firesc, ca şi existenţa zilei şi nopţii, jarului şi gerului, dragostei şi urii, iar pentru fiecare muşchi ce se încordează în corpul omului există unul contrar, predispus să se relaxeze“.
Avansarea în lectura romanului-fapt duce la gândul că posibilul paradox al receptării scrisului minuţios
regizat, înalt-stilizat ostentativ al lui Serafim Saka, ar
consta în faptul că acolo unde un cititor mai puţin pretenţios (versat) nu s-ar arăta încântat, cititorul instruit,
subtil, ar aplauda. Şi invers. Pentru că inversiunea de
efect în frazeologia/ stilistica lui Serafim Saka, în general, dar mai special în „Pe mine mie redă-mă“, are o
frecvenţă impresionantă. Acestui procedeu preferenţial de altfel de alcătuire a sintagmelor eu i-aş zice
rocadă semantico-ideatică de genul: Meyer, „dacă nu
se trăgea din nemţi-şvabi, atunci, mai mult ca sigur, era
din evrei-nemţiţi“ (p. 36); „plângându-i pe cei morţi
şi deplângându-i pe cei vii“ (p. 39); ziarele sovietice,
„Dacă scriu că este, înseamnă că nu-i“ (p. 43), de unde
cei atenţi şi ne-sovieticeşte orientaţi citeau acele ziare
„rând cu rând şi chiar printre rânduri, dar asta nu pentru a spune ceea ce scriau, dar ce nu scriau“ (p. 43);
„întâmpinând muribunzii aduşi şi petrecând morţii
duşi“ (p. 44).
Paradoxal-aforisticul a fost, iniţial, un adevărat festin, un adevărat deliciu al scriitorului, în timp ce-şi crea/
recrea naraţiunea, chiar dacă, de cele mai multe ori, un
deliciu amar, chiar sugrumător, pentru ca, ajuns pe fila
tipărită, să desfete, uneori până la răsfăţ, cititorul care
nu ştie a aprecia doar tema-subiectul, ci şi coloratura
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emotiv-sugestivă a sensurilor ei ca expresivitate, posibilele exemplificări abundând în continuare: „Totul se
preface în altceva pe lumea asta când nu este lăsat să
fie ceea ce este“ (în contextul asupritoarei puteri bolşevice, deformatoare de om şi de realitate, de istorie şi
geografie, de caracter şi limbă naţională etc.), astfel că
„vremurile făceau din om tot ce voiau, şi omul nu putea
face nimic“ (p. 45); „când se vede şi aşa că nu mai este
ce să se vadă“ (p. 46). Să se observe, apoi, că, aşa cum
sunt culese, disparat, de pe diverse pagini, aceste – să
le zic – contrastante constructe idiomatice… bruşte,
„abrupte“(!), odată alăturate aici, ca citare mai mult
la întâmplare, parcă îşi leagă sensurile „segmentate“,
generând un sens mai amplu, de o anumită coerenţă şi,
neîndoielnic, expresivitate, pe care le-a oferit-o autorul: „Dacă nu ştim câţi am plecat de acasă, de unde să
ştim câţi ne-au venit în casă?“ (p. 49) – şi „Viaţa trecea în mâna acestor oameni de oriunde şi de nicăieri
sau, dacă doriţi, de niciunde, dar de peste tot“ (despre puhoaiele de venetici din imensităţile euro-asiate
sovietice oploşite pe la noi; p.50) – încât „s-a ajuns cu
anii că minciuna şi lichelismul au trecut din categoria
viciilor în cea a virtuţilor omeneşti“ (p. 52) – „s-a sfârşit lumea. Lumea noastră, că lumea lor abia venea!“ (p.
61) – „Noii stăpâni îşi trăiau viaţa din plin, iar plinul
trebuia să dea peste maluri, altfel nu era plin“ (p. 62) –
„orice măsurare cu ziua de ieri nu este în favoarea zilei
de azi, când este ce vrei şi omul n-are nimic, spre deosebire de cândva, când nu era nimic şi omul avea de
toate. Un mare secret sovietic rămas în arhivă“ (p.68)…
Să se observe câtă condensare, focalizare de nuclee
intens-radiante ca semnificaţie sunt în aceste constatări sau definiţii socio-umane (inclusiv despre… antiumanism!) în diversitatea şi specificitatea lor – ontologică, psihologică, naţională, politică etc., la rupere
de vremi şi cutremur de destine, când, după „războiul
pentru apărarea patriei altora“, România s-a pomenit
dezmembrată şi invadată de puhoaiele roşii, sub diavoleasca lor ocârmuire, când se „Făcea ceea ce putea
să rămână nefăcut şi (se) desfăcea ceea ce era făcut să
dureze“ (p. 71) – pentru că „Aceştia erau bolşevicii, gata
să se înfrăţească şi cu dracul până treceau puntea, ca să
ajungă acolo unde le trebuia lor, iar unde le trebuia lor,
niciodată nu le-a trebuit şi celorlalţi oameni“ (p. 93).
Exemplare, memorabile aceste mostre
laconic-narative alcătuite (deduse!), parcă, prin rocade
semantice, paradoxale sau simplu-surprinzătoare, ca
o luptă a contrariilor în structura aceleiaşi fraze: „Ei,
dar aici mă văd nevoit – spre dezamăgirea cititorului – să spun ceea ce mi-ar fi plăcut să nu am a spune“
(p. 100) – „mie prinzându-mi, parcă, mai bine nu ceea
ce am învăţat (în şcoala sovietică – L.B.), dar ceea ce
reuşeam să nu învăţ“ (p. 100) – „Timpul, precum s-a
dovedit, nu mai avea răbdare, toate făcându-se fulgerător şi desfăcându-se la fel“ (p. 115) – astfel că,
zice protagonistul-narator, „toate s-au inversat, devenind în capul meu interogaţii“ (p. 176). Implicit, în
jocul libertăţii asociative, nu greşesc, cred, spunând
că romanul-fapt „Pe mine mie redă-mă“ este, în subtextele sale structurale o naraţiune a interogaţiilor. În special, interogativul este prezent, direct sau
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implicit, în filonul eseistic al textului care, e necesar
să subliniem, concordă întru totul cu rigorile de gen
ale romanului ca pânză sui generic artistică. Se produce inter-operativitatea dintre memorialistică, eseu
şi ficţiune artistică, stratificarea şi întrepătrunderea
inter-genuri care şi sugerează-generează definiţia de
roman-fapt, de care Serafim Saka era mândru că a
lansat-o, însă, la un moment dat, după ce o destăinuise în presă, pomenindu-se că un alt coleg de generaţie,
dar nu şi de formaţie-atitudine, A. Cibotaru, o pusese
pe coperta unei scrieri a sale, intitulate „Pe vremea lui
Victor Teleucă“. Indiscutabil, prioritatea e de partea
autorului romanului-fapt „Pe mine mie redă-mă“ şi
sub aspect creator-ontologic, şi sub aspect cronologic.
Intervenţiile sociologice şi politologice ar constitui,
dimpreună cu alte aspecte-laitmotiv, armatura naraţiunii, apărând, interstiţial, pe parcursul întregii cărţi.
De regulă, ele sunt ca nişte accente explicite şi apăsate, pentru a releva dramatismul existenţei în comunism, nedreptăţile, perversităţile, cinismul şi cruzimea
regimului: era „o formă camuflată a aceleiaşi politici de
sovhozizare, cu care Ivan Ivanovici Bodiul îi fericea în
mod forţat de câţiva ani pe moldoveni…. Spre deosebire de colhoz, care era o formă închisă de gospodărie,
sovhozul, gospodărie de stat fiind, deschidea porţile
până în ţâţâni, ca să poată năvăli barbarii unionali şi să
modifice, ireversibil, configuraţia demografică. Astfel,
moldovenii se puteau pomeni într-o nefastă zi minoritari în propria lor casă. Ori tocmai acesta era visul
de veacuri al tuturor ocupaţiilor istorice ruseşti…“ (p.
287); „…în numele unui belşug fantomatic, Moldova
era supusă unui distrugător experiment agroindustrial,
care avea să ne ducă la pierzanie. Alunecări de teren,
spurcarea solului cu tot felul de chimicale, acumulare
de mari cantităţi de urină de porc, aceste bombe ecologice, cum le-a numit cineva, aveau să dezechilibreze
fragila balanţă ecologică şi să transforme fântânile –
în primul rând fântânile de la ţară, cu dulcea lor apă
– din izvorul vieţii în sursă de moarte lentă. Ceea ce
preziceau cândva ecologii s-a împlinit“ (p. 289). Astfel
de elemente publicistice, eseistice, intrate organic în
naraţiune, fac din cartea lui Serafim Saka una necesară
şi viitorilor istorici, sociologi, etnografi. Prin urmare,
romanul-fapt s-ar putea numi şi roman-document.
Ţinând de literatură, de artă, dar şi de arhivă.
Implicit, cu toate ale sale, eseistică narativă sau naraţiunea eseistică din „Pe mine mie redă-mă“ mi se pare
definită convingător de o remarcă sagace, stratificată a
lui Mihail Epştein: „Eseul este ceva parţial recunoscut
ca jurnal, parţial ca articol, parţial ca povestire. Acesta
e un gen care se şi bazează pe principiala sa formă care
este în afara genurilor propriu-zise. E suficient să atingă
deplina sinceritate, francheţea mărturisirilor intime, şi
el se transformă în confesiune sau jurnal. E suficient să
se dedea raţionamentelor logice, transgresiunilor dialectice, procesului izvodirii gândului, şi în faţa noastră
apare articolul sau tratatul. E suficient să cadă într-o
manieră narativă, în descrierea evenimentelor, care
se dezvoltă conform legităţilor subiectului, şi parcă,
vrând-nevrând, apare nuvela, povestirea“.
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Iar în romanul-fapt „Pe mine mie redă-mă“ apropierea dintre proză şi eseu, în multe pagini sinteza
lor organică, duce la o stilistică, deci şi la o naraţiune aparte, exemplară şi memorabilă graţie tocmai
apariţiei-reapariţiei nucleelor adagistice, poate că chiar a
proverbelor ce poartă marca Saka. Sunt frazele sui generis dense în esenţe semantice, literare, care au o radiere
în preajma lor, să zic aşa, „molipsind“ de suflu literar,
artistic, metaforic, de sugestivitate şi plasticitate pasaje
întregi, în care ele, singulare, tronează orânduitor/
structural, împlinitor. Sunt sintagmele-surpriză, „lipicioase“. Unele dintre ele – un fel de fraze „du-te-vino“
în propria lor structură, un fel de „navetă“ a aceluiaşi
sens care, ajuns la capătul propoziţiei, revine oarecum
modificat, altul în reperele vectorului semnificaţiilor.
Sunt constructele ingeniozităţii, inteligenţei în (s)clipita
de graţie a creativităţii. Ele ţin de mai multele componente ale naraţiunii, oferindu-i acesteia sarea şi piperul. Iată unele/ altele dintre ele: „pentru că lui Nichita
(Stănescu) nu-i place când cineva vorbeşte mai mult
decât poate el tăcea“ (p. 339); „eu unul manifestând
îndoit mai mult interes pentru cei doi, decât ei amândoi pentru mine, unul“ (p. 339); „Nu ştiu ce să spun şi
spun ceea ce ştiu“ (p. 178); „ne putem permite nepermise libertăţi“ (p. 189); „Trăia izolat, singur cu sine, câteodată şi fără“ (p. 197); „colegi radiind de fericirea nefericirii confratelui“ (p. 214); „La acea oră, o învinuire din
cele mai grave posibile, azi – o metaforă de onoare“ (p.
215); „scriitorii şi ziariştii să scrie (…) că avem tot ce
ne trebuie pentru a fi ceea ce nu eram“ (p. 219); „Tbilisi era, mai era la acea oră, un oraş liniştit şi provincial universal“ (p. 225); „Ca să-i audă Kremlinul, care
dădea dreptate armenilor, dar ţinea cu azerii“ (p. 232);
„Dacă voi nu mă vreţi, eu cu atât mai mult!“ (p. 234);
„după destrămarea indestrămabilei Uniuni Sovietice“ (p.
240); „mutându-se la Moscova, unde a făcut o faimoasă
detestabilă carieră“ (p. 242); „…Bogdan Istru. O capodoperă de om, un munte de contradicţii, o inepuizabilă
concentraţie de egoism şi generozităţi“ (p. 257); „aşa că
s-a băut până s-au inversat culorile. Albul înclina spre
negru şi negrul se însurea“; „procesul recolorării culorilor“ (p. 269); „veneau dintr-o lume în care toate câte
erau stăteau cu susul în jos. Sau cu josul în sus, dacă
poate cuiva nu-i convenea să creadă că toate au fost
altfel“ (p. 276); „Dacă-i iei acasă, o faci pe răspunderea
ta, aşa mi-a spus Damian să-ţi spun că i-a spus Boţu“
(p. 283); „Mai ales în rol de tamada, un fel de paharnic care comenta tot, inclusiv propriul său comentariu“ (p. 284); „sărmana Vera Malev, secretara de partid
şi mâna când dreapta, când stânga a lui Andrei Pavlovici (Lupan)“ (p. 192); „ne muşcam limba şi umblam cu
ochii cât mai în patru pentru a face impresia că suntem
vigilenţi“ (p. 296); „Iar noi, noi uitam, fie şi pe o clipă,
unde ne aflăm şi vorbeam liber până şi despre nelibertate“ (p. 301); „Trebuia să-l laşi să facă ce vrea, că nu
făcea nimic“ (p. 306); „venise şi clipa să-l vedem şi pe
poet în carne, oase şi restul numai talent“ (p.318); „aşa
că scriitorii n-au avut cum să vadă ceea ce s-a auzit că
vine, dar nu s-a văzut să sosească“ (p. 320); „Ca să nu
mai zică de Andriţoiu, care este de parcă nu ar fi“ (p.
322) etc. Astfel de mostre expresive se pot naşte din

140

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

inteligenţă, din conştient, dar şi subconştient, din intuiţia ce declanşează mereu surprinzătorul ei automatism,
ca şi cum, acolo, în „adâncuri, unde se produc chimiile omeneşti şi alchimiile scriitoriceşti“ (p. 320), scrie
autorul, parcă definindu-şi, într-o anumită măsură,
metoda-nemetodă de a crea, în ansamblu, dar şi detaliu, în sintagme-construct de mare eficienţă stilistică.
Nu o singură dată, Serafim Saka a excelat prin lansarea în mediul scriitoricesc, intelectual în general, dar
şi în societate a unor noţiuni-diagnostic, să le zic astfel.
Pentru a se înţelege despre ce este vorba, să ne amintim că, acum cam trei decenii şi ceva, pe unii, inclusiv
scriitori, îi supărase foarte tare faptul că, în presă, Saka
îi trecuse în rândul celor care filarmonizează cultura
dintre Prut şi Nistru (şi ceva… trans-Nistru). Adică,
se cânta, se improvizau texte bizare pentru melodii de
(e)stradă, se dansa abitir, toate astea făcute parcă special la indicaţia mahărilor, pentru a se abate atenţia de
la esenţial – dezastrul generalizat al societăţii multilateral nedezvoltate, totuşi. Astăzi acea filarmonizare
poate fi numită şlagărizare, dominată anost şi excesiv
de ritmuri deocheate şi rime pocite, cu idei primare
care preocupă, uneori, primarii cine ştie căror sate.
Astea însă, nu sunt suficiente. Nici pe departe. Nici pe
aproape. Omul de creaţie, intelectualul trebuie să aibă
un alt nivel de a percepe şi de a crea cultura, arta. În
detestarea filarmonizării, şlagărizării e subînţeleasă
necesitatea vaccinării prin cultură contra nepăsării,
superficialităţii, excesului de chef jucăuş, neseriozităţii în abordarea cărţii ca temei de construire de sine a
omului, ca individ, individualitate, ca cetăţean. Vaccinarea, vindecarea unei societăţi care două secole la
rând a fost asuprită, îngrădită de toate cele ale dreptăţii şi lumii civilizate, societate căreia i s-a interzis
să aibă vederi sau chiar viziuni mult-cuprinzătoare şi
juste asupra istoriei, civilizaţiei, culturii, ştiinţei etc.
Grijile de toate zile – legate de precaritatea existenţei
materiale, dar şi de îngrădirea draconică a elementarelor drepturi la şcoală naţională, opinie proprie etc.
– nu prea dispunea spuza de intelectualitate autohtonă la gândire abstractă şi aspiraţie la transcendentalitate. Iar despre profunzimile trăirilor religioase nici
nu poate fi vorba într-o societate unde nu se mai ţin
servicii divine în limba poporului, nu se mai editează
cărţi în această limbă sau unde, cum s-a întâmplat după
1944, pur şi simplu totul ce ţine de religie era pângărit, lăcaşele de cult – demolate. Astfel că în societatea
pruto-nistreană nu filosofia a fost cea cu camertonul
intelectual în mână, nu ea a dat tonalitatea vieţii spirituale, nu ea a trasat (sau doar a visat!) perspectivele
culturale, de civilitate; nu ea, filosofia, a năzuit basarabeneşte la o oarecare lume (sau doar societate) ideală sau doar bună de trăit în ea, liber, cu demnitate.
De o mie de ori şi de mii de ani au dreptate cei care
au susţinut şi susţin că filosofia te învaţă să cugeţi corect.
Şi să exişti corect. Prin fapta spre care te mobilizează
ideea. Apoi, filosofia aruncă punţi de legătură între
toate componentele existenţiale, de destin ale omului.
Le oferă unitate şi coerenţă. Ea demonstrează cum un
sens poate deveni o faptă, cum acea faptă naşte un nou
sens. Aici e perpetuumul mobile al umanităţii. Aici e
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miezul miezurilor care se dovedeşte a fi comun spiritului şi trupescului uman. Chiar dacă, luată sub acest
aspect (cam exagerat, credeţi?) de panaceu, filosofia ar
putea adia puţin şi a utopie. Dar nu e bai să ai un ideal,
chiar dacă el nu se împlineşte. Pentru că neîmplinirile
(eşecurile întru ideal?) nu trebuie să ne demoralizeze
până la deplina renunţare la înalte năzuinţe şi splendide
victorii (de sine, cel puţin, dacă cele general-sociale sunt
deocamdată imposibile); să nu renunţăm la desăvârşit,
perfect, deoarece, chiar şi neîmplinite, idealurile proiectate şi neatinse, precum şi multe altele, au influenţat
benefic euristica, însuşi procesul de cunoaştere, practica activităţii (şi avansării) sociale, ştiinţifice, de creaţie etc. (E ca şi după un război pierdut: ţara înfrântă
se mobilizează extraordinar, incredibil de mult pentru
a-şi reveni: exemplul Germaniei sau cel al Japoniei. Ca
şi după calamităţi: oraşe întregi se reconstruiesc într-un
timp record după incendii, cutremure, inundaţii, erupţii vulcanice etc. Să nu ezităm a vorbi de nenorociri,
escamotându-le cu filarmonizarea, şlagărizarea: ele
există şi, fiind imposibil de a le evita, urmările lor trebuie puse în serviciul dezvoltării excepţionale a inventivităţii, creativităţii umane). Noi trebuie să fim deosebit de atenţi la motricitatea obligatoriu asigurată a mişcării ideii în societate; a ideii ce mişcă societatea, nu o
lasă să dormiteze, să vegeteze, să-şi risipească aiurea
timpul (istoria!) în proiecte mizerabile, de doi bani, din
care lipseşte şi curajul, şi nobleţea, şi aspiraţia la ceva
ce depăşeşte parşivenia prezentului. Astea şi altele îţi
sugerează textul şi subtextul romanului-fapt Pe mine
mie redă-mă.
…Însă timpul nu a mai avut răbdare, Serafim Saka
plecând spre pulberea cerului pe când mai migălea la
romanul său fapt. Dacă destinul nu l-ar fi grăbit, sigur că
autorul ar fi eliminat unele inexactităţi, neconcordanţe,
aproximaţii semantico-uzuale, să zic. Spre exemplu, în
loc de simplul „a trage frâna de siguranţă“ apar construcţii sintactice „şovăielnice“, improprii: „opreau, prin ruperea momentană a manivelei, trenul“ (p. 144); „încercă
să rupă frâna de rezervă“ (p. 153) – fiind vorba de frâna
de siguranţă; „flăcăii satului nu-şi dădeau rând la învârtit coarda“, în realitate fiind vorba de: coarbă; manivelă;
„Bucovina de Nord“ (p. 66 şi în alte locuri) – în loc de
Nordul Bucovinei; „şosea de prund“ (p. 121) – şosea de
pietriş; „la volantele moderate de redactorul-şef “ (pp.
88, 129); „aşa-zisele, volante de planificări“ (p. 169); –
ei bine, „aşa-zisele“ se numesc şedinţele redacţionale;
să fi evitat regionalismul „sarai/ sărăieşi“ (p. 125), pentru ca vreun cititor să nu se gândească cumva la „palatul sultanului“; „aceştia s-au cuprins pe de la spate“ (p.
135), vorba fiind de a se fi cuprins pe după umeri; de mai
multe ori este ortografiat Yalta, când varianta, corectă,
nepretenţioasă şi ne-străinizată, e simplă: Ialta. E de
revenit şi la notele/ traducerile din subsol, unele dintre care pot câştiga în precizie şi plasticitate: „Mgnovenie dol’şe veka“ ar însemna mai curând „Clipa mai
lungă decât veacul“ şi nu „Clipa cât un veac“ (p. 285),
precum sună nota; „Inace mojno soiti s uma“ poate fi
acceptată şi ca „Astfel poţi să-ţi ieşi din minţi“ (p. 281),
însă tot mai adecvat ar fi: „În caz contrar, poţi să-ţi ieşi
din minţi“… Era bine dacă aceste şi alte nepotriviri ar
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fi fost observate şi evitate la redactarea de la editură,
ceea ce s-ar putea face, însă, la o nouă ediţie a cărţii,
fapt pentru care le şi remarc aici.
Pentru autenticitate şi efect stilistic ce ar releva flagelul, autorul respectă nefasta coloratură a macaronismului (şi… străinismului!) lingvistic generat, viermănos, de năpârca rusificării, utilizând multe expresii
în formele lor originale sau în cele ale melanjului dizgraţios, toxic. Nu ştiu dacă notele de subsol sunt chiar
ale lui Serafim Saka (era posibil să nu fi reuşit să le
redacteze). Însă unele din ele, care aparţin redactorului de carte, menţionate cu (n.r.), suferă de inadecvări
şi imprecizii. Să zicem, versul de cântec „Şiroka strana
moia rodnaia“ (p. 61) era cunoscut în varianta românească „Necuprinsă-i ţara mea natală“, iar nota propune varianta tautologică, „incompletă“: „Ţară mare
e patria mea“. Tot redactorul cărţii traduce, la subsol,
rusescul „Ţari-puşka“ prin „Tunul ţarului“ (p. 336), ceea
ce deturnează sensul, de la Tunul-ţar (adică cel mai cel
din toate tunurile), spre cui ar fi aparţinut, parcă. La o
adică, toate tunurile erau ale ţarului şi numai colosalul, fabulosul, ca dimensiuni, tun fusese botezat drept
tun-ţar. În schimb e salutară intervenţia redactorului
când, printr-o notă, face lumină asupra unei substanţe
vindecătoare, extrasă din unele din zone alpestre, zisă
şi ceară de munte, pe care autorul o consideră „excremente de liliac din peşterile Uzbekistanului“ (p. 338).
Ar fi fost bine dacă se observa că, atunci când să intre
la secţia raională de învăţământ, protagonistul-narator
spune: „Înăbuşeală apăsătoare, dar mai ales cravata pe
care mi-am pus-o prima dată mă sufoca“ (p. 118), pentru
ca, peste trei pagini, după ce iese de la secţie, să scrie:
„…am ieşit în oraş. La primul magazin, mi-am cumpărat o cravată şi am rugat vânzătoarea să mi-o lege, nod
subţire. Până atunci nu ţin minte să fi purtat treburi de
astea“ (p. 121). Mă rog, cazuri asemănătoare sunt cunoscute de când literatura, inclusiv la scriitorii mari, cum
ar fi, să zicem, Marcel Proust, pentru unele personaje
de roman cerneala din călimara lui dovedindu-se a fi
cu adevărat apă vie făcătoare de minuni: doamna Villesparisis moare în Captiva, însă, ca şi cum nu s-ar fi
întâmplat ceva ieşit din comun, reapare în Fugara. De
asemenea, Proust uită că Gottard din ciclul romanesc
În căutarea timpului pierdut s-a stins deja o dată, de
moarte bună, şi-l mai omoară a doua oară, la război,
în Timpul regăsit.
Ce să-i faci, Quandoque bonus dormitat Homerus (Câteodată aţipeşte chiar şi bunul Homer), zicea
Horaţiu în Ars poetica, nu a dojană, ci a dezinteresată
şi binevoitoare constatare că până şi în opera magnificului rapsod există destule neglijenţe. Apoi în scrisul
lor au lăsat diverse erori şi neconcordanţe Puşkin, Tolstoi, Dostoievski, Ion Creangă…
Voltaire nu găsea potrivit ca autorii să se supere când
opera le este citită cu luare-aminte, întrucât: „Trebuie
să indicăm greşelile într-o carte folositoare; anume aici
trebuie ele căutate. A-i contesta ceva unei lucrări bune
înseamnă că o respecţi; altele nu merită această onoare“.
Aşadar, repet: am remarcat inadvertenţele cu gândul
ca, poate, la o nouă ediţie a acestei cărţi (o merită cu
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prisosinţă), noul lector/ redactor să aibă o sarcină ceva
mai uşoară la revizia noţională, gramaticală a textului.
În carte există, evident, şi momente care predispun
la interpretări dihotomice. Spre exemplu, unor cititori le
poate părea cam întinsă şi „buretoasă“ intens-dialogica
întâmplare cu vizita nocturnă a inoportunului musafir
Jorra-Gheorghe-Gheorghieş, scenă mai puţin strunită
sub aspect compoziţional/ stilistic. În schimb, alţi cititori ar putea găsi amplul pasaj adecvat în toate. Pentru
că, romanul-fapt, fiind impregnat cu realitate/ obiectivitate, pentru a ajunge ceea ce este, operă de artă, nu a
putut evita o doză mai mare sau mai mică (mai mică,
totuşi, dar de neglijat) de subiectivitate. Într-o mai sesizabilă relaxare a grilei rigurozităţilor a ceea ce se spune
„acelaşi înţeles cu alt cuvânt“, putem admite că ultimul
pe lista sinonimelor subiectivităţii ar fi: estetica. Nu însă
şi invers. Pentru că a spune că estetica e subiectivitate
(dez)întrupată, mi se pare că am comite o tautologie.
Astfel că unii cititori ar putea ajunge şi rămâne doar la
„substanţa“ realitate-fapt (concret)-obiectivitate, alţii,
graţie instruirii şi inteligenţei, să meargă spre subiectiv/ estetic, judecând cât de cât mai exigent-polifonic
naraţiunea în cauză. Însă ambele categorii de cititori vor
remarca, indiscutabil, plăcerea dialogului a autorului,
pasiunea sa pentru ben trovato-ul, neuitând, uneori, şi
de o primă componentă a sintagmei italiene care, integral, sună astfel: Se non e vero, e ben trovato.
Aşa cum se încheie naraţiunea, ea pare nefinalizată,
totuşi. Sau cu un final nedefinitiv. Însă intenţia autorului pare a fi înţeleasă şi de asemenea poate fi presupus cu oarecare certitudine motivul inserării aici a
fragmentului-capitol „Înapoi la maimuţă“, preluat din
mărturisirile regretatului folclorist Gheorghe Spătaru
(ni le-a povestit odată şi nouă, când eram invitaţii săi,
împreună cu Arcadie Suceveanu şi Mihai Cimpoi),
localizată însă inexact: „reproduc interviul cu mucenicul acelor timpuri Gheorghe Spătaru… publicat în
volumul „Aici şi acum», în 1976“. De unde în 1976?! A
fost un simplu moment de neatenţie al autorului, textul
fiind preluat din volumul „Basarabia în Gulag“ (1993).
Editorii ar fi trebuit să-şi dea seama, că „Înapoi la maimuţă“ nu putea fi nu că publicat, ci nici chiar mărturisit în 1976 în necăzătoarea, cum ar fi spus Serafim
Saka, Uniune Sovietică.
În privinţa finalului… nefinalizat, din păcate, al
romanului-fapt, ar putea exista două ipoteze: sau că
autorul dorise să împlinească o acoladă, legând începutul şi sfârşitul cărţii cu pagini despre copilărie, dar pentru asta mai gândind să migălească pe viitor, de care a
fost cu mare părere de rău lipsit prematur, sau că fragmentul era trecut provizoriu la urmă, pentru a fi, eventual, introdus în prima parte a cărţii, când Serafim Saka
vorbeşte de deportări, de unde şi nota sa la începutul
fragmentului în cauză: „Prima deportare, 1941, eu nu
am de unde să o ţin minte, aşa că reproduc interviul…“
(Referitor la vârsta precoce a autorului-memorialist,
o paranteză necesară. Constatând că „romanul aduce
sub lentilele măritoare o mare falie de timp – peste o
jumătate de secol!“, la analiza naraţiunii prefaţatorul
Eugen Lungu face abstracţie de o componentă importantă a ei, perioada copilăriei – capitolele „Originile“,
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„Venetic în propria ta ţară!“, „Orfani de război“, „Anii
de şcoală“, care nu doar alcătuiesc un sfert din zigzagata confesiune întru redare de sine a autorului, ci constituie, eminamente, împreună cu ultimul capitol, „Înapoi la maimuţă“, un cutremurător document uman din
timpurile, când antiumanul bântuia istoria. Sau poate
e mai bine aşa, deoarece, cu alte ocazii, când a încercat să opineze despre literatura memorialistică despre
copilărie, criticul s-a dovedit în afara temei, emiţând
presupuneri ce frizau hazliul, amendabile, îndoielnice
din punct de vedere exegetic.)
Aceste şi alte momente tehnice, stilistice neclare
până la capăt, unele suprapuneri repetitive de idei, de
formule-formulări, dau certitudinea senzaţiei că autorul era încă în proces de finalizare a romanului-fapt,
ducându-mă din nou spre unele concluzii demne de
atenţie ale esteticianului Mihail Epştein, citat mai sus:
„Eseul s-a născut din combinaţia unei filosofii proaste,
lipsite de sistem, a unei beletristici proaste, fragmentare, a unui jurnal prost, nesincer, pentru ca, dintr-o
dată, să se înţeleagă că tocmai în lipsa sa de nobleţe
(prăsilă) acest gen este neobişnuit de mlădios şi valoros. Neîmpovărat de o grea moştenire, el, ca oricare
alt plebeu, se adaptează mai bine mereu fluctuantelor condiţii ale vieţii, să anime mai multe personalităţi care scriu, decât genurile care îşi trag obârşia din
antichitate. Eseisticul ar fi un amestec al diverselor
cusururi şi nefinalizări, care dintr-o dată ne permit să
vedem acea parte a întregului, care le scapă iremediabil genurilor mai determinate, ce-şi au un ideal de perfecţiune (poemul, tragedia, romanul ş. a.), care retează
totul ce nu corespunde parametrilor lor. Pe când eseul
îmbină: autenticitatea cotidianului, caracteristică jurnalului, generalizările raţionale (teoretice), specifice filosofiei, concreteţea imaginativă şi plasticitatea, definitorii pentru literatură“. Mihail Epştein concluzionează
că: „Eseisticul reprezintă o orientare mult mai amplă
şi mai puternică decât oricare orientare filosofică sau
artistică, mai cuprinzătoare decât fenomenologia sau
existenţialismul, suprarealismul sau expresionismul
ş.a.m.d. – tocmai din motivul că el nu reprezintă orientarea uneia dintre branşamentele culturale, ci întruchipează specificul întregii culturi contemporane, ce
tinde spre unitatea neomitologică, spre concreşterea
nu doar a metaforei şi noţiunii în interiorul culturii,
dar şi spre concreşterea culturii cu existenţa dincolo
de spaţiile culturii. Eseisticul e apanajul conştiinţei creatoare la fel de înglobatoare, ce e peste acele curente,
care se revarsă în ea, ca şi mitologia, din care toate ele
şi-au luat cursul“. Iar eu unul cred că sub lumina acestor idei vine inclusiv elementul explicativ plusat romanului: faptul. Romanul-fapt ca motivaţie, configuraţie,
tehnică, stil, libertate de a muta şi de a câştiga pe tabla
de şah a fragmentelor/ fragmentarismului. Faptul fiind,
implicit, sinonimul literaturologic al eseului în multitudinea ipostazelor şi planurilor sale de manifestare în
cadrul unui construct atât de amplu şi de valoros, „Pe
mine mie redă-mă“.
Serafim Saka, Pe mine mie redă-mă,
Editura Arc, Chişinău, 2013
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La masa umbrelor: Beniamin Sîngeorzan
(1969-2005), Nicolae Manea (1947-2009)

S

Soţia şi prietenii apropiaţi au hotărât să-i cinstească
memoria lui Beniamin Sîngeorzan printr-un volum
(Între cuvinte, Iaşi, Editura „Opera Magna“, 2006)
adunând la un loc textele publicate deja, precum şi
diverse alte fragmente, în special proză şi aforisme,
de o calitate ce probează posibilităţile multiple ale
talentului său, din păcate prea puţin valorificate. Şi
aşa, chiar nedus până la capăt, gândul celui ce nu mai
este păstrează încă în sine, nealterată, substanţa unei
luminoase vieţuiri, despre care voi încerca să spun
acum câteva lucruri.
Citindu-i de la un capăt la altul toate textele, m-am
convins că Beniamin Sîngeorzan, omul acesta falnic, cu alură aprigă, de războinic, a fost şi un scriitor
înzestrat. Dar talentul său nu era deloc unul facil, nu
venea din îndemânarea aceea care face mândria spiritelor mărunte, înclinate spre grafomanie din stearpă
vanitate şi dintr-o de nevindecat inapetenţă pentru
contemplaţie. Condeiul lui Beniamin nu alunecă pe
hârtie, zglobiu, ci se opinteşte mereu, căznit, pentru
că fiecare rând sângerează parcă o suferinţă secretă,
transpusă nondiscursiv, în tonalităţile unui ţipăt înăbuşit, frânt, ultim ecou al cuvintelor îndurerate, cenuşă
a fiinţei obosite să tot vorbească zadarnic. De aici
şi lapidaritatea scrâşnită a expresiei, rănită de atâta
migăloasă şlefuire. Nu întâmplător, pe lângă versurile propriu-zis reflexive, autorul a cultivat şi genul
aforistic în sine, câteodată cu rezultate memorabile.
Cu ochii aţintiţi mereu undeva, departe, dintr-un
soi de inadecvare la lumea strâmbă din jur, incapabil
de compromisuri şi de acomodări lesnicioase, refuzând
obstinat tranzacţiile meschine, Beniamin nu aruncă
totuşi peste lume angoasa unui univers fără soluţie.
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Din mijlocul infernului răsare mereu o oază de lumină
şi puritate, pentru că scriitorul trăieşte intens cu credinţa în mântuirea sufletului şi în salvarea prin iubire:
„cînd pleoapa/ sub norul greu/ de zile/ privire/ se va
desface/ fluturi vom fi/ zburînzi/ salvaţi prin iubire“
(cîndva); „Nu există singurătate, ci doar nerecunoaşterea lui Dumnezeu în tine“.
Beniamin Sîngeorzan nu găseşte nici o plăcere
în confesiunea neruşinată, iar poezia sa nu explorează decât întâmplător orizontul îngust al trăirilor
şi emoţiilor prea personale, subiective. Amănuntul
biografic nu schiţează, ca la atâţia alţii, contururile
unei existenţe banale, cenuşii, deschizându-se însă
cu generozitate sensurilor grave, cu cârlig metafizic. Mizeria cotidiană nu-l copleşeşte până într-atât,
încât să-i acorde o susţinută atenţie. Există pe lume
destule lucruri frumoase şi suficientă iubire pentru
care merită să trăieşti. De aceea, poetul nu agreează
ideea morţii lui Dumnezeu şi nu porneşte vânătoarea
în transcendent cu sentimentul inutilităţii. Nu scrie
în silă sau pentru că, oricum, nu ar avea altceva mai
bun de făcut. Are încredere în cuvinte, cu care asediază necontenit cerul, în căutarea revelaţiei. Iar revelaţia nu se lasă mult aşteptată. Aşa, cel puţin, ne lasă
să înţelegem titlurile unor poeme. Starea de graţie
vine, oricum, de undeva, de sus: „formele se ridică/
înspre sărut/ orbeşte-mă/ Doamne/ să simt alt început“ (spectacolul iubirii. început).
Şi totuşi, versurile capătă adesea accente întunecate, mărturisind eşecul, deznădejdea omului care
nu poate accepta gândul efemerităţii şi insignifianţei
sale: „mă dor vertebrele de singurătate/ mă dor timpanele de linişte/ braţele mi-au amorţit cărîndu-mă/
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tălpile privind mereu pămîntul/ pîntecul născînd nimicul“ (prea multă durere pentru o viaţă). Ceva nelămurit şi rău prevestitor pătrunde adânc în substanţa
unor viziuni străbătute de revelaţia consubstanţialităţii viaţă-moarte: „ne-a prins viaţa/ între ani/ pe
ape stăm/ în cuvinte/ şi amar, amar/ plutitoare morminte“ (2000). Ritmată în tonalităţi blagiene, sfâşierea aceasta, tragică, nu se încarcă totuşi niciodată cu
veninul reproşurilor iconoclaste. Regretul despărţirii
definitive, implacabile, nu dă aici naştere blestemului
şi resentimentelor. Propria neputinţă este înţeleasă şi
asumată discret, în cuvinte simple, abia şoptite – „în
pămînt/ din viaţă/ se întoarce iubirea/ cu noi de faţă“
(neputinţă) –, curăţate aşadar de broboada fandositelor interjecţii care acoperă îndeobşte mizeria dejecţiilor sufleteşti şi a emoţiilor glandulare, ţâşnind dezmăţat într-un cor de asurzitoare jelanii.
Din delicateţe sufletească şi oroare de exhibiţionism, cum spuneam, Beniamin Sîngeorzan îşi surdinizează bătăile inimii, strunindu-şi sensibilitatea
printr-o cerebralitate naturală, firească, mai mult un
soi de corelativ etic, şi nu emfază raţiocinantă. Caligrafiată discret, trăirea subiectivă se metamorfozează,
treptat, în idee. Iată un exemplu: „de la linişte/ la tîmple/ e un pas/ şi-n rest morminte“ (umanitate). Deşi
presentimentul propriului sfârşit se strecoară ca o
parşivă otravă în fiecare vers, suferinţa e înfruntată
curajos, fără tânguieli de prisos şi fără gesticulaţia
ridicol-autocompătimitoare. Doar atitudinea virilă,
bărbătească, din care nu lipseşte o notă de sublimă
infatuare, face suportabil preaplinul unei vieţi trăită
intens, pe marginea abisului: „nimeni/ dacă eu nu pot/
nu poate/ îmbrăca/ precum o haină/ vraja simplă şi
supremă:/ să iubească şi să moară“ (nimeni, dacă eu).
Altădată, orgoliul subliniază parcă neputinţa
omului de a trăi de-a pururi în amintirile celorlalţi:
„urcaţi-mă/ de frică/ în amintirea voastră/ şi-o să vă
fie singura împlinire“ (infatuare). Femeia, mai cuminte
şi mai modestă, trebuie să-şi accepte condiţia de simplu spectator al războaielor pe care le poartă bărbatul: „copilo/ tu/ niciodată întreagă/ n-ai să ştii de ce/
oameni mai mor“ (femeii).
Cele mai frecvente teme de reflecţie din literatura
lui Beniamin Sîngeorzan semnalează preocuparea
morală, din perspectiva căreia şi este preţuită viaţa
afectivă, cu pasiunile şi emoţiile ei, mai mult sau mai
puţin trecătoare. Sentimentul despre care vorbesc cele
mai multe poezii şi aforisme este iubirea. Iubirea ca
virtute nobilă, creştină, şi nu oarbă pasiune, atracţie
maniacală sau cine ştie ce alte lucruri urâte.
Ca atare, poetul face elogiul feminităţii caste, protejată de puritatea legământului matrimonial. Iată un
poem dedicat soţiei: „ca noaptea/ fără cer/ ca zumzetul/ fără albine/ e ca nunta/ fără miri/ paradisul/ fără
tine“ (Adelei). Strădania scriitorului îşi găseşte, tot
aici, justificarea etică: „Scriu, pentru ca fiica mea să-mi
găsească paşii. Să nu rătăcească drumul spre casă“.
Imaginea femeii iubite e totodată întruchiparea
cea mai desăvârşită a frumuseţii. Nu o frumuseţe
enigmatic-neliniştitoare, dar una simplă şi pură, de
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neconceput în afara legii morale, care nu trebuie
văzută în lumina protestantă a datoriei, obositoare
prin caracterul ei imperativ, dictatorial. În viziunea
poetului, fericirea nu vine din renunţare – ea este
darul firesc al iubirii, de oameni şi de Dumnezeu. O
iubire fără constrângeri, curată, ce alungă răul şi spală
păcatele: „rotundul/ n-are mîini/ să apuce/ şi să ţină/
după noapte vine mîine/ e lumină“ (împlinire); „sosesc
fluturii/ iubiri curate/ să-şi spele aripile/ în sufletul
meu/ plin de păcate“ (mîntuire).
Despre ipocrizie şi necesitatea căinţei a scris autorul fragmente demne de reţinut, din care citez doar
două, la întâmplare: „Cînd greşeşti nu trebuie să ştie
şi ceilalţi, este de ajuns să ştie Dumnezeu!“, „Frumuseţea secretelor? Să nu ai nici un secret“.
Beniamin ştia că poezia nu e decât un „joc de copii
serioşi în nisipul cuvintelor“. Ce şi cât din fiinţa sa va
fi pus el în acest joc nu suntem în măsură decât să
aproximăm.
Dacă în poezie s-au condensat „universurile preaposibile“ în care obişnuia să trăiască scriitorul, alături de soţia şi de fiica sa, lângă câţiva prieteni ori în
singurătatea plină de viaţă a bibliotecii, paginile de
roman configurează, în cu totul alt registru, un univers infernal şi crud, de o dureroasă concreteţe. Pagini
întregi din Soldatul românesc par scrise de cei mai
buni prozatori nouăzecişti, Beniamin dovedind pe
alocuri un foarte acut simţ de observaţie şi o forţă
a invectivei aproape céliniană. Dar imprecaţia nu se
naşte tot dintr-o etică a refuzului, din oroarea faţă de
compromisuri, faţă de mizeria şi ticăloşia celor lipsiţi de conştiinţă, fără demnitate, oricând dispuşi să
pactizeze cu răul?
Fragmentele acestea aduc în prim-plan imaginea
omului revoltat, strivit de sistem. Eroul celor câteva
episoade ale naraţiunii face parte din familia lui Mite
Cafanu, protagonistul din Amantul colivăresei, roman
cu care proza lui Beniamin Sîngeorzan are mai multe
lucruri comune, de-ar fi să menţionez doar minimalismul estetic, preponderenţa elementului descriptiv, caracterul documentar, de experienţă personală
şi cronică socială deopotrivă, toate acestea circumscrise unui orizont etic radicalizat, fără nuanţe menite
să atenueze virulenţa discursului.
Însă Beniamin a crezut cu tărie în posibilitatea
ieşirii din infern. De aceea a scris cuvintele pe care le
citim acum, tulburaţi de emoţie: „Cu fiecare om care
moare, spune el undeva, sentimentul de dragoste, pe
pământ, îmbătrîneşte“.
Beniamin Sîngeorzan a preferat să rămână tânăr.
*
Nicolae Manea părea un om tânăr chiar şi atunci
când nu mai era de mult tânăr, iar cine avea norocul
de a-i sta prin preajmă învăţa repede lecţia gestului
firesc, degajat, şi a dialogului sincer, lipsit de ipocrizie, care-i îndeamnă pe oameni să-şi vorbească deschis, dincolo de orice formă de egoism şi de vanitate
meschină.
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Nimic nu i se părea mai de preţ ca libertatea.
Semăna în multe privinţe cu Moţu Pittiş, şi mi-l imaginam ades recitând versurile celebrului hit lansat de
„Pasărea Colibri“ – „Nu contează cât de lung am părul
etc.“ –, ca o sfidare la adresa burghezului imbecilizat.
Îmi vorbea mereu de anii studenţiei, cu prieteni unul
şi unul, cu nopţi petrecute la redacţie la „Alma Mater“,
cu recitaluri de poezie şi muzică bună, de la Beatles
şi Jimi Hendrix la Led Zeppelin, Jethro Tull sau Pink
Floyd, cele mai teribile trupe de atunci şi dintotdeauna. De la Nic am aflat de moda hippy, a pletelor şi a
pantalonilor evazaţi, de frumuseţea boemei literare
de altădată, cu mâncare pe blat, călătorii, chiul de la
orele plicticoase dar şi cu lecturi grele, extenuante. De
la Nic am auzit prima oară de Tarkovski, Bergman şi
Antonioni, el mi-a pus în mână la vremea adolescenţei
Orlando furioso, într-o ediţie de pe la 1700, Cărticica
de seară cu autograf de la autor, Gellu Naum, Blecher,
cum şi Ştiinţa nouă, voluminosul tratat al lui Giambattista Vico, Estetica lui Croce, jurnalele lui Baudelaire, povestirile lui Poe şi multe multe altele. Nic mi-a
stârnit pasiunea pentru Kavafis şi Pavese, autorii săi
preferaţi, Nic m-a îndemnat să scriu şi să-mi înving
în bună măsură timiditatea, şi tot Nic mi-a dăruit o
mulţime de cărţi la care ţinea el însuşi enorm, dar de
care înţelegea totuşi să se despartă, cu generozitatea
celui obişnuit mai mult să dea decât să primească.
Parcă-l văd aievea cum zâmbea în sine, pe sub mustaţă, detaşându-se ironic de lumea din jur şi de automatismele unei existenţe la care nu mai voia să participe decât ca spectator, amuzat de ridicolul condiţiei umane. Pentru că, după absolvirea facultăţii, în
lipsa buletinului de Iaşi şi a unor relaţii temeinice în
sistem, el a preferat să rămână deoparte şi să-şi păstreze intactă doar libertatea interioară, spre uimirea
prefăcută a colegilor săi mai ambiţioşi, foarte mulţumiţi de fapt că au scăpat de un potenţial concurent,
renumit prin talentul şi limba lui ascuţită. Însă Nic
nu a pretins niciodată nimic, iar după 1989, când s-ar
fi putut reîntoarce în Iaşi, a ales să se ţină departe de
zgomotul neplăcut al unei vieţi literare măcinate de tot
soiul de conflicte murdare, departe de lumea învrăjbită a scriitorilor şi a intelectualilor cu blazonul pătat
de puroiul compromisurilor morale.
Cunoscând prea bine natura umană, fără iluzii,
Nicolae Manea – fostul secretar general al prestigioasei reviste studenţeşti „Alma Mater“, fostul lider
al generaţiei sale, fostul şef de cenaclu – va fi înţeles prea bine că amicii de altădată s-au mai schimbat
între timp, devenind oameni serioşi, cu familie grea,
şi că nimănui nu-i pasă de fapt cu adevărat de soarta
talentului său de poet genial, căzut într-o nedreaptă
uitare. Cu toate acestea, o vreme pare să fi nutrit oarecare speranţe, de vreme ce s-a înduplecat să-şi publice
nişte texte. Mi-a mărturisit chiar că vrea să-şi adune
poeziile într-un volum, pe care ar fi urmat să i-l editeze prietenul său emigrat de ani buni în Germania,
Hoppy Winckler. Nu ştiu ce s-a întâmplat mai apoi,
dar, de câte ori îi aminteam de volum, Nic schimba
vorba, nu fără o urmă de amărăciune.
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După ce am intrat la facultate, Nic m-a introdus la
Junimea, unde urma să debutez ca poet cu o selecţie
de versuri pe care tot el mi le ajustase, încurajându-mă
să perseverez. Ţin minte o noapte de pomină la Casa
Pogor, prin 1991-1992, când la discuţii au rămas, pe
lângă Lucian Vasiliu, amfitrionul cel cu limbă dulce
ca mierla, poetul Gellu Dorian, venit în vizită de la
Botoşani, profesorul de elină de la universitate Marius
Alexianu, care mi-a mărturisit în taină că fusese coleg
de cameră cu Gabriel Liiceanu, îndemnându-mă să
studiez istoria religiilor pe motiv că aş semăna la chip
cu Ioan Petru Culianu, iubitorul de documente vechi
Liviu Papuc, cu care actualmente am onoarea de a fi
coleg de redacţie la „Convorbiri“, şi Emil Iordache,
regretatul profesor care ne-a fost multora ca un părinte
de suflet şi un model intelectual, pe atunci însă doar
tânăr asistent la catedra de slavistică. Aşa se face că
tot Nicolae Manea, profesorul şi magistrul tinereţilor mele, mi-a înlesnit apropierea de oamenii care
m-au sprijinit ulterior, facilitându-mi accesul la cele
mai importante reviste. Apoi, nu ştiu cum s-a întâmplat, dar ne-am văzut tot mai rar. Îi mai dădeam câte
un telefon de sărbători, ne mai întâlneam din când
în când, fără să mai vorbim însă de poezie şi de volumul ce se înverşuna să nu mai apară.
Şi, deodată, la fel de discret, Nic a dispărut dintre
noi fără să-şi anunţe retragerea, într-o manieră demnă,
nobilă, de om care nu vrea să deranjeze pe nimeni.
De fapt, a murit aşa cum trăise: ca un spirit ales, de
o nobleţe înnăscută, înclinat mai mult către contemplaţie decât către acţiune, dar şi ca un fiu risipitor,
generos cu ceilalţi până acolo încât devenea mult prea
nedrept cu sine, cultivând o subtilă filozofie a anonimatului necesar şi a libertăţii refuzurilor care-l făcea
să nu regrete nimic, să se mulţumească de pildă cu
postura modestă de profesor de ţară, el, unul dintre
cei mai talentaţi poeţi din generaţia sa, „intelectualul
rafinat“ (aşa îl apreciază Mihai Ursachi într-o dedicaţie de pe volumul Inel cu enigmă, rămas în posesia mea), primit oricând cu braţele deschise în cercurile cele mai alese, ca un oaspete de seamă. E drept,
mulţi dintre cei care-i cunoşteau posibilităţile intelectuale s-au arătat totdeauna surprinşi de presupusa
„ratare“ a scriitorului, sustras de la menirea-i firească
printr-un nefericit concurs de împrejurări. Dar, fără să
se fi acrit de resentiment, cum li se întâmplă de obicei
intelectualilor cu potenţial, atinşi de microbul voinţei de putere, Nicolae Manea, poetul fără volum, şi-a
găsit salvarea altundeva, departe de masa de lucru, în
poezia vieţii de zi cu zi, asumată existenţial ca o stare
de graţie, printre oameni poate mai puţin instruiţi,
dar mult mai înţelepţi şi modeşti, alături de soţia şi
de copiii săi, de câţiva prieteni dragi şi de elevii cărora
le-a modelat cu iscusinţă mintea şi inima.
Din textele adunate acum în sfârşit la un loc ne
putem da seama numai într-o mică măsură de cât
am pierdut cu toţii, pierzându-l pe cel ce a fost Nicolae Manea.
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O descindere-fulger la Milano (II)

A doua zi a început conferinţa propriu-zisă, ce cuprindea,
drept cel mai consistent segment, sesiunea de comunicări,
o reuşită totală, model de eleganţă şi organizare pe care nu
aveam să-l mai reîntâlnesc vreodată la acest nivel, în alte
ocazii similare. Conferinţa a durat exact atât cât s-a estimat.
Nimeni nu a depăşit minutele alocate comunicării sale. Nivelul de civilitate al întâlnirii a fost maxim, exemplar. Pentru
detalieri existau traducerile. Nu numai că se asculta la cască,
fapt uzual în astfel de ocazii, ci toate comunicările, în limbile
engleză şi italiană, erau cuprinse într-un document pdf postat
pe site-ul PEN-Clubului italian, spre a fi uşor recitite ulterior.
Numărul mare al participanţilor şi provenienţa lor
din aproape 30 de ţări ale lumii arată anvergura acţiunii
PEN-Clubului Italian. Să spun că exista cel puţin câte un
reprezentant pentru fiecare din următoarele organizaţii (a
se observa că, într-un caz, existau două organizaţii pentru
aceeaşi ţară, în funcţie de specificul limbii vorbite şi că alte
trei organisme erau transnaţionale): Austria, Bangladesh,
Bosnia-Herţegovina, Cecenia, China, Columbia, Cuba, Kurdistan, Franţa, Germania, Hong Kong, India, Marea Britanie, Italia, Macedonia, Nigeria, Norvegia, Portugalia, România, Slovenia, Elveţia Franceză, Elveţia Italiană, Tibet, Turcia, Ungaria, Zimbabwe, PEN Esperanto, IPCE (Centrul PEN
al scriitorilor iranieni în exil), ICORN (Reţeaua internaţională a oraşelor pentru refugiaţi). La sesiunea de comunicări,
în centrul atenţiei s-au aflat mai mulţi scriitori persecutaţi:
Mainar Kourbanova din Cecenia, Qing Zhou, scriitor chinez
trăitor în exil, Marwell Sibanda din Zimbabwe, Murat Belge
din Turcia – care ne-a spus lucruri uluitoare despre ceea ce
se întâmpla în ţara sa sub raportul privării de firescul drept
la expresie, fapte confirmate de evoluţia ulterioară a lucrurilor, Jorge Luiz Arzola din Cuba.
În acel moment am înţeles cu precizie ce înseamnă PEN
Clubul astăzi şi cât de mult se zbat comitetele sale pentru dreptul scriitorilor şi jurnaliştilor la viaţă şi creaţie. Dar am înţeles şi caracterul hotărât umanitar şi militant al acestui club,
turnură decisivă, luată în epoca noastră. Literatura ca literatură pur şi simplu se află în planul secund în sânul PEN. Tre-
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buie neapărat să aibă un conţinut social etc., ca să fie „literatură PEN“, adică onorabilă din punctul de vedere al filosofiei
acestei organizaţii. Dar există oare o literatură PEN, e posibil să existe, printr-o fracturare de nişă a literaturii? Cu toate
acestea, organizatorii actuali ai unor conferinţe sunt demni de
laudă, reunind, atât cât se poate, în cadrul prescris, scriitori
din diverse ţări, cu problemele şi visurile lor. E, pesemne, o
fatalitate a vântului istoric, în a cărui bătaie ne aflăm, ca spectrul social, exoteric şi fad, să ascundă, să distorsioneze ori să
amâne magia literaturii. Am recunoscut în această orientare
pecetea indelebilă a orientării anglo-saxonilor, care exercită
puterea în club. Mi-am susţinut cu patos, liber, comunicarea, ascultată cu atenţie, lăudată de mulţi, la capătul lucrărilor. Prilej de a simţi căldură colegială, dincolo de spaţii culturale distincte.
Am făcut fotografii cu reprezentantul PEN-ului chinez în
exil, Qing Zhou, care mi-a arătat o simpatie deosebită, şi cu
Anna Santaliquido, o poetă italiană ce vizitase Bucureştiul.
Am fost invitaţi a doua zi la un tur la oraşului Milano, la
care nu am putut participa, din pricină că avionul meu pleca
devreme. La micul dejun însă am avut parte de o discuţie
captivantă cu Eugene Schoulgin, membru al conducerii PEN
International, sosit special de la Londra ca să gireze evenimentul. Pleca şi el devreme, aşa că îşi lua dejunul, în sala de
mese nu prea îmbelşugată a hotelului nostru. Scriitorul este
norvegian, fiu al pictorului Alexander Schultz, are studii de
arheologie clasică şi de istorie a artei şi a trăit în numeroase
ţări ale lumii. Pentru el a călători a fost şi a rămas, încă din
copilărie, ceva obişnuit, un cadru firesc al vieţii sale. Recent,
în 2014, a primit în ţara sa o importantă distincţie, premiul
de onoare al Uniunii Autorilor Norvegieni, pentru întreaga
operă de prozator, dar poziţiile proeminente ocupate în PEN
International au fost acelea care i-au asigurat un plus de substanţială preţuire. A fost, ani de zile, conducătorul Comitetului pentru Scriitorii întemniţaţi al PEN International, calitate
în care a făcut mult bine. Toată admiraţia pentru acest tip de
fiu al nordului, ascetic, pentru care hrana nu conta, la dejun
abia a mâncat două cutiuţe de iaurt şi o bucăţică de pâine,
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pentru el nu exista ghiftuiala, tihna, trebuia să plece, era, se
vede, mereu pe fugă, aşa cum dictează hieraticele cutume ale
PEN International board-ului său.
În timp ce discutam, eram urmăriţi cu maxim interes de
Tsering Tharcin, reprezentantul PEN-ului tibetan aflat în
exil la Dharamsala, care îmi dăruise în ziua precedentă un
fular alb de mătase, în semn tradiţional de salut. El spera din
toată inima să se poată face şi pentru ai săi ceva, dar şansele
de acţiune erau deocamdată limitate. Şi cu el vorbisem mult,
dar invitaţia sa de a veni la Dharamsala nu m-a ispitit deloc.
Vorbea de o zonă permanent ploioasă, cu hoteluri ieftine,
pătrunse de umezeală. Mi se rupea inima pentru suferinţa
poporului său, unul dintre cele mai religioase din lume, nu
înţelegeam raţiunea acestei suferinţe. Totuşi, există o motivaţie pentru toate faptele şi ocurenţele. Va fi fost, în cazul tibetanilor, o încercare de ordin karmic? Cu siguranţă. Nu avem
de unde şti însă cu exactitate mai mult. Ceea ce cred eu este
că orice situaţie trebuie îndurată cu multă răbdare şi credinţă,
fără a forţa lucrurile, până la schimbarea direcţiei destinului.
Uzând, desigur, de orice efort ce se oferă şi căutându-l, dincolo de orice pasivitate.
Reproduc mai jos comunicarea mea în trei limbi – română,
engleză şi italiană.

Simona-Grazia Dima
(Secretar al PEN-Clubului Român)

Chipul celuilalt:
propriul nostru chip
Dacă ne declarăm de acord cu afirmaţia conform căreia

munca scriitorului (în sensul său ultim) este „o halcă aburindă de conştiinţă“ (aşa cum sugestiv scria Boris Pasternak
într-o scrisoare ce face parte dintr-un uluitor şir de misive
ce alcătuiesc împreună un veritabil „roman epistolar“ compus împreună cu Marina Ţvetaieva şi Rainer Maria Rilke –
ce splendid comerţ intercultural!), atunci putem afla motive
de optimism fie şi în faptul (câteodată atroce) că scriitorul a
fost dintotdeauna un martor incomod dar nepreţuit al epocii sale. Poate că acesta este rolul său, pe care e destinat să-l
joace pe scena vieţii.
Prin puternica şi acaparanta sa experienţă lăuntrică, scriitorul îşi arde complet epoca în care a fost hărăzit să vieţuiască, revelând astfel, din sedimentele de cenuşă (rămăşiţe
ale combustiei) intactele geme ale sensului, ale înaltei înţelepciuni, precum şi un drum de urmat.
Deşi scriitorul nu-şi poate transpune intuiţiile în realitatea materială (timpul, doar, o poate face), iar influenţa sa
pe tărâmul politicii e rareori relevantă, prezenţa sa aici, în
lume, este esenţială. Ea demonstrează pur şi simplu că libertatea şi frumuseţea, daruri fireşti, legitime ale omului, constituie, totodată, comori ameninţate, dificil de apărat şi de
aceea încă mai preţioase.
Ţelul lumii globalizate este, deocamdată, doar o schiţă:
abstractă, rudimentară. În schimb, fiecare fiinţă umană, fiecare naţiune are o existenţă concretă şi unică, o aromă distinctă şi un mod de viaţă specific.
Raţiunea existenţei noastre nu poate fi aflată în vânarea frenetică a unor scopuri exterioare. Dimpotrivă, ţelurile noastre se hrănesc din forţa noastră lăuntrică, spirituală.
Atunci când privim din această perspectivă, toate clipele vieţii noastre se dovedesc a fi preţioase, chiar şi acelea ale con-
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fruntărilor: cu teroarea, minciuna, nemernicia. Noi suntem
cei ce privesc, noi suntem aceia ce vor da curând mărturie.
De aceea ar trebui să ţinem mereu ochii larg deschişi,
fără a clipi – nici măcar înaintea nefericirii, încă revărsată
abundent asupra condiţiei umane. Nu putem lăuda suficient
libertatea, care include, ca pe o formă particulară, şi libertatea de expresie. Mă întreb dacă nu cumva acest proces complicat al contemplării faptelor oribile şi chinuitoare, a tot ce
este împotriva noastră sau contrar nouă nu reprezintă, de
o manieră stranie, un soi de privilegiu: în mijlocul opoziţiei,
al încleştării, al torturii, poate că primim o sclipire a unui
chip, care, oricât de urât ar fi, este şi el, încă, al nostru; nu e
chipul unui inamic, ci una din feţele din mulţime, din ipostazele acelor oameni ţinuţi captivi de istorie în chip de tragici prizonieri, una din nenumăratele ipostaze ale umanităţii neglijate sau dispreţuite. Scriitorul se aseamănă unui pod
pe care se poate păşi din beznă în lumină, căci el eliberează
mecanismul nevăzut graţie căruia invizibilul devine manifest, iar teribilul suportabil.
Ca victimă inocentă a obligaţiilor şi constrângerilor de tot
felul, scriitorul persecutat ridică vălul de pe zonele obscure
şi dezagreabile ale istoriei, de pe acea substanţă îndeobşte
neplăcută, ascunsă, redusă la tăcere – de pe toate tabuurile.
Măiestria (şi destinul) scriitorului constă de aceea tocmai
în a elibera energiile înlănţuite, de a aduce în plină lumină
teme, problematici, subiecte menite dezbaterii.
Atâta timp cât dăinuie iluzia alterităţii, terorismul, ura,
războaiele vor continua să existe. De îndată însă ce oamenii
vor descoperi în semenii lor un alter ego aflat şi el în căutarea fericirii şi a armoniei, perspectiva se va modifica, chipul
străin se va metamorfozează în cel al unui geamăn. Doar în
acea clipă împrejurările extrerioare se vor schimba în bine.
Stă în puterea noastră, ca artişti, să facem astfel încât chipul celuilalt să devină al nostru.
Deasupra lumii pluteşte necunoscutul, voinţa divinităţii
atotputernice. Noi, actorii de pe scena imaginară a unui teatru de război, ar trebui să lăsăm pământul într-o stare mai
bună decât era înainte să ne naştem.
Dumnezeu a conceput lumea ca o entitate cu nenumătrate faţete şi de atunci, din clipa creaţiei, nu a arătat vreo
părtinire. El ne iubeşte pe toţi. Doar oamenii văd diferenţe
şi opoziţii acolo unde el a intenţionat să etaleze doar varietăţi, valori complementare. Inechitatea şi lipsa de şanse nasc
ură, sentimente distructive. Afirmaţia că doar iubirea poate
vindeca maladiile umane sună banal, dar este, cu toate acestea, un adevăr niciodată plictisitor, dacă echivalăm iubirea
nu doar cu sentimentele, ci şi cu o mare capacitate de a-i
înţelege pe alţii, de a vibra empatic. A ne deschide inimile
şi minţile, în scopul de a înţelege infinitul, constituie gloria
noastră ca scriitori.
Aceste gânduri pare doar literatură, dar nu-i aşa. E certitudinea că numai printr-un efort şi o luciditate continue,
generând o schimbare interioare reală, se poate progresa în
aplanarea conflictelor de tot felul. Este şi rugăciunea mea
zilnică, arma mea împotriva injustiţiei, a amânărilor de tot
felul, a exilului pe care l-am experimentat în vremea comunismului şi pe care îl trăiesc şi astăzi, sub altă formă, la fel.
Cred uneori că bunăvoinţa omenească va oferi soluţia oricăror dezastre.
După acest scurt popas de o mare calitate culturală, în
pofida scurtimii sale, dar, totodată auster şi sacrificial, m-am
îndreptat spre aeroport dimineaţa devreme şi am revenit în
timp util la Bucureşti.
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Marius CHELARU

Poezie contemporană din Japonia

La hotarul dintre
iluzie şi gând
În numărul trecut al revistei „Hyperion“ am prezentat

I

două autoare din Japonia, de loc din fosta capitală imperială, Kyoto, Taeko Uemura şi Mariko Sumikura.
Între autorii pe care i-am cunoscut în Japonia sau în
alte locuri mai apropiate sau mai depărtate se numără şi
Chiaki Hamada.
Chiaki Hamada este poet (membră a JUNPA – Japan
Universal Poetry Association), cu sediul în Kyoto, Japonia),
designer). Locuieşte în Kyoto, Japonia. A publicat până
acum volumele „A Candle Dedicated to M, A Rose Dedicated to S, Cyanided Illusion (pentru care a primit premiul
JUNPA „for Featured Poet“ în 2013).
Am asculta-o recitând un poem la o întâlnire cu autori
membri ai JUNPA, în Kyoto. Apoi, citind-i cartea, am regăsit aceeaşi atmosferă – un „tablou-puzzle“ în care apar stări
amestecate, frame-uri de sentimente şi trăiri într-un decor
când „cosmic“ („Being twisted to heartbeats/ It begins to
emit scent of stars/ Being touching strings“; ori: „In order
to fly over the blue sky/ Breaking through the first shell/
OF a perfect world“), când coborând în grădini (unele
ieşite parcă dintr-o „poveste“ din propriul înlăuntru, ca
în „Lifeless garden“), între scorpioide sau petale de cireş,
când marcat de pecetea Orientului, a Japoniei (Samsara,
karma, Kamaitachi etc.).
Uneori, o „durere transparentă“ marchează hotarul dintre iluzie şi gând, dintre iluzie/ gând şi realitate/ timp, cu
laturile lui cunoscute şi mai puţin cunoscute, către înţelesul culorilor, cu sensurile şi corolarul lor cultural/ sentimental: „Transparent pain/ Never know an illusion[1]/ Called TIME// From an icy outline/ Breath is gradually untied/
Asking about the meaning of WHITE“. Nu lipsesc nici atât
de impregnatele în cultura, în poezia tradiţională japo1 Am folosit grafia din carte în toate cazurile.
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neză poeme dedicate/ scrise explicit sub semnul anotimpurilor, dar în notă personală (Spring – Oriental Aquamarine, Summer – Southern Cornelian, Autumn – Occidental Topaz, Winter – Northern Lapis Lazuli). Foto-colajele
care însoţesc poemele întregesc, cred, imaginea dorită de
autoare, de pendulare între realitate şi pseudo-iluzie.
Pentru mine a constituit o lectură interesantă din perspectiva faptului că este vorba de o manieră de abordare a
unui autor japonez tânăr, din Kyoto, din vremurile noastre, este un volum de poezie modernă, dar din care nu lipsesc ecourile tradiţionale, mai mult sau mai puţin limpezi/ frecvente.
Chiaki Hamada, Cyanided Illusion, poems and photo
collage, bilingual edition (Japanese – English), English
version – Mariko Sumikura, JUNPA Books, Kyoto, Japan,
2013, 84 p.

Chiaki HAMADA

Primăvara – Acvamarin oriental

Zilele ierbii verzi nu mai sunt de văzut
Frunze galbene
Zâmbind cu modestie
Vălurind
În soarele moale al primăverii
O gemă verde-palid-albăstrie
S-a spart şi şlefuit
cu propria pasiune şi propria cădere
Se răsuceşte spre Orient

Toamna – topaz occidental

Interpretând muzica în umbra purpurie
Campanula japoneză

Eseu

Îşi arată măciuliile bogate
Potolindu-şi iubirea în apă rece
O gemă aurie
Lasă
O nelinişte şi regretul
Cu noianul de clipe finite
Înserării liniştite

Sayumi Kamakura

Sayumi Kamakura s-a născut în Japonia, prefectura Kochi,
la 24 ianuarie 1953. A început să scrie haiku din perioada
studenţiei, la universitatea Saitama. S-a afiliat grupului de
creatori haiku „Oki“ în 1975, studiind sub îndrumarea lui
Toshiro Nomura şi Shō Hayashi. A devenit Dojin (membru senior) al grupului în 1979. Cu toate că a primit premiul „Oki Sango“ pentru Dojin, în 1988, a părăsit grupul.
Felul ei de a scrie haiku în cartea Jun (Umezeală), 1984,
a atras atenţia lui Tōru Haga, profesor la Universitatea din
Tokyo, şi a lui Tohta Kaneko, preşedintele „Gendai Haiku
Kyōkai“ („Modern Haiku Association“). În anii 1990 a stat
un an la Paris cu soţul ei, Ban’ya Natsuishi, fapt care, spune
Sayumi Kamakura, s-a reflectat şi în creaţia ei.
A participat la mai multe festivaluri/ întâlniri pe teme
haiku naţionale şi internaţionale, sesiuni de comunicări
ş.a. În 2001 a câştigat premiul Modern Haiku Association.
A publicat mai multe volume personale, este coautoare la
altele (între care: Gendai Haiku Panorama, 1994, Gendai
Haiku Handbook, 1995, Gendai Haiku Shusei Zen 1 Kan/
Contemporary Haiku Anthology in One Volume, 1996), poemele ei se regăsesc în numeroase antologii din ţară şi de
peste hotare. Poemele ei au fost traduse în română, engleză,
rusă, greacă, maghiară, coreeană, bulgară, portugheză ş.a.
Este membru şi trezorier al World Haiku Association.
Din 1998 a fondat, împreună cu Masayuki Inui (pseudonim Ban’ya Natsuishi), azi preşedintele World Haiku Association, revista de haiku „Ginyu/ Trubadurul“, al cărei editor este de atunci.
Într-un interviu acordat lui Kan‘ichi Abe, publicat în
„Simply Haiku“, Sayumi Kamakura spunea că, pentru ea,
„haiku este o cale de a fi mai aproape de propriile gânduri“. Întrebată fiind care este cel mai important lucru,
esenţa pentru un haiku japonez, a răspuns că, dacă iniţial
credea că este cuvântul sezonal, ulterior a ajuns la părerea
că au mişcat-o cu adevărat cele în care „sentimentele adevărate ale autorului izbucnesc în cuvinte“. Altfel spus, ce
este cu adevărat important în haiku ţine de „cât de mult
se regăsesc sentimentele adevărate în poem“. Acest fel de
a vedea/ scrie haiku se regăseşte în poemele semnate de
Sayumi Kamakura[2].
*
Norul orbitor –
când am fost depăşită de el?

*
Vocea ei
Furată de lumina lunii –
Pisica albă
*
Pălăria de vară
uitată atârnată într-un cui –
absenţă
*
Gheaţa subţire a râului
şi amintirile lui
topindu-se împreună
*
Vântul n-are chip –
te rog acceptă trandafirii
galbeni şi roşii
*
Iubirea e fum…
ca praful stelar,
dar fum
*
Deschid batista
ca să fac ziua
curată
*
O pisică pe-acoperiş
luna la răsărit,
soţul meu
*
Unei copile îi pare
că tatăl ei porneşte cursa
spre soare
*
Sfârşit de vară
apa se agaţă
de un burete
*
Transparent –
un iepure
străbate orizontul
*
Chipul primăverii
e chipul unui dragon
spune tradiţia

2 Poemele de mai jos sunt din volumul Sayumi Kamaku*
ra, Furată de lumina lunii, haiku, versiunea română, prefaţă şi
Mugurii pomilor înfloresc –
note: Marius Chelaru, Editura Fundaţiei Culturale Poezia, carexact cum cere
te apărută în colaborare cu revista Kadō, Review of Eurasiatic cerul
Poetry, Poetic Culture and Spirituality, Iaşi, 2012.
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*
Templele mele
înecate în singurătate:
sărută-le, te rog
*
Un cerc rece
numit Dumnezeu
sau soarele

vor fi mai multe lalele
roşii
*
Cenuşăreasa merge la castel
un dovleac
în coş
*
„Eu sunt pământul!“
gândeşte
broasca râioasă

*
Dacă te plimbi
printre copacii goi,
poţi vedea veşnicia

*
Trupul femeii:
promontoriu marin
ce reflectă toate luminile

*
Seminţe de iarbă
zboară să descopere
cerul
*
Vom trece munţii
şi traversa marea
până vom găsi „speranţa“
*
Sălăşluiesc în mine:
un prost, un idiot
şi o lumină de seară

*
Un balon,
puntea unui vas,
şi un strălucitor soare de mai
*
Până nu mă prăbuşesc
nu înţeleg
sunt un strop de rouă
*
Toamnă veselă –
vântul înoată şi el
în râu

*
Pentru un sicriu,
o fereastră
pentru mare, vântul

*
Mama e un izvor –
bem apă din conţinutul
inimii ei

*
Mâine

Dumitru IGNAT

Z

Un veac de relativitate

Zeii sunt regi şi eroi ridicaţi la divinitate în povestirile în
care sunt pomeniţi, predica Euhemeros din Messene.
Era o explicaţie pentru felul în care au fost construite
miturile. Fireşte că timpul dintre existenţa personajelor
şi idolatrizarea lor atenua ori ştergea cu totul detaliile
ce puteau discredita noul statut.
Ceea ce nu puteau să-şi închipuie, nici Euhemeros,
nici numeroşii săi susţinători, de atunci sau de mai târziu, a fost faptul că, după douăzeci de secole, nu monarhii şi eroii aveau să fie înălţaţi la rang de nemuritori, ci
nişte oameni de ştiinţă!
Întâiul savant (noţiune inexistentă, desigur, în lumea
lui Euhemeros) trecut între divini a fost Isaac Newton.
Un poet, Alexander Pope (altminteri, un satiric de marcă)
şi-l imagina pe Creator iscând Lumina cu porunca Să
fie Newton!; chiar şi pentru Voltaire compasul lui Newton măsoară Universul!
După alte (aproape) trei secole, a venit rândul lui
Albert Einstein, cel care a enunţat, în 1916, Teoria generală a relativităţii.
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Încerc, mai departe, să desluşesc, pe cât pot, temeiurile articulării cultului Einstein. Primul pas trebuie să
fie răspunsul la o întrebare anume. Ce înzestrări neobişnuite a arătat savantul celor ce au plasat persoana sa
în fabulos?
Dacă n-aş fi fost fizician, probabil că aş fi fost muzician… De multe ori gândesc muzical… Cea mai mare
bucurie (!) în viaţă mi-o aduce vioara mea. – preciza
Einstein însuşi (într-un interviu din 1929). E drept că
şi un inspector şcolar notifica, în 1896, pe când subiectul nostru avea doar 17 ani: Un elev, pe nume Einstein,
a interpretat strălucit şi cu mare sensibilitate un adagio dintr-o sonată de Beethoven. Mult mai târziu, la 72
de ani, Einstein îi scria reginei Belgiei: Am terminat cu
vioara. Pe măsură ce trece vremea, mi-e tot mai greu să
mă aud cântând.! O reacţie pe care alţii au încercat-o mai
devreme: Scârţâitul lui Einstein la vioară seamănă cu al
unui tăietor de lemne, denunţa un violonist, notoriu în
epocă. Altă dată, un pianist de calibru se arăta exasperat deoarece Einstein greşise, de mai multe ori(!), intră-

Eseu

rile în cursul unei repetiţii: Pentru Dumnezeu, Albert,
nu ştii să numeri?!
Einstein ştia, fireşte. Dar că era dotat în chip aparte
în privinţa număratului, adică a Matematicii, e o altă
poveste. În Note autobiografice (Cum văd eu lumea,
Humanitas, 1996), Einstein admite:…intuiţia mea în
sfera matematicii nu era prea puternică… Detalii a dat
matematicianul Herman Minkovscki, ale cărui contribuţii la teoria relativităţii au fost importante: Pregătirea
matematică a tânărului fizician Albert Einstein nu este
prea solidă, lucru pe care îl pot afirma cu îndreptăţire
din moment ce a căpătat-o de la mine, cu multă vreme
în urmă, la Zurich.
De fapt, atitudinea lui Einstein faţă de Matematică
a fost una pragmatică:… matematica este cea care conferă ştiinţelor exacte ale naturii un anume grad de siguranţă…, opina el în conferinţa Geometrie şi experienţă, ţinută în 1921. Ideea
nu e nouă; încă Aristotel distingea între Matematicile
care oferă certitudine obiectelor ideale, precum numerele, şi disciplinele fizice, ce
nu pot pretinde aceeaşi precizie, doearece se referă la
lumea substanţei. Pentru
teoreticienii (azi tot mai
mulţi) care nu pot aduce în
sprijinul lor datele convingătoare ale experimentelor,
modelul matematic, definit
de ecuaţii, are statut de argument. De asta a şi căutat Einstein, cu atâta cerbicie, un
suport matematic pentru relativitatea generală. Pe care
credea că l-a găsit în teoria spaţiilor curbe, elaborată în
principal de Riemann. Putem însă accepta că el nu credita descrierile matematice drept explicaţii ale felului
în care Fizica vede lumea.
Einstein a făcut atât de frecvent dovada gândirii profunde şi originale, încât a existat şi ispita de a vedea în el
un fizician dublat de un filozof. Dar savantul dezminte:
După ce am citit câteva cărţi de filozofie, mi-am dat
seama că eram ca un orb în faţa unui tablou… lucrările
de filozofie speculativă mă depăşesc; concepţiile mele seamănă cu cele ale lui Spinoza; admiraţia pentru frumos
şi credinţa în simplitatea logică a ordinii şi armoniei…
Aşadar, chiar dacă teoria relativităţii pare să aibă şi
consecinţe să le zicem filozofice, ea rămâne un discurs al
Fizicii. Iar meditaţiile lui Einstein despre faptele, metodele şi perspectivele ştiinţei sunt cele ale unui savant.
De altfel, C.F. von Weizsacker, prestigios fizician şi cosmolog, spunea tranşant: Einstein a fost un fizician, nu
un filozof. Însă spontaneitatea naivă a întrebărilor sale
era filozofică.
În felurite împrejurări, Einstein formula opinii despre varii subiecte. Opinii ce au fost, ba uneori sunt şi
acum, aclamate ca fiind impresionante, superlative. A
fost întocmită şi o carte ce adună mare parte din zicerile
fizicianului, intitulată, desigur, Albert Einstein – cuvinte
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memorabile (Humanitas, 2012). Din fericire, cartea este
echilibrată şi putem afla că, pe lângă rostirile admirabile (unele), de un umor superior (altele), Einstein a fost
şi autorul a numeroase poncife, contraziceri, repetări,
afirmaţii de originalitate îndoielnică.
Neobişnuită a fost însă capacitatea lui Einstein de
a face experimente mintale. Un biograf al fizicianului
(şi au fost destui: Iar a mai scris cineva o biografie de-a
mea… – ofta savantul), chiar proclama experimentul
mintal drept specialitatea lui Einstein (Jeremy Bernstein: Albert Einstein şi frontierele fizicii, Humanitas,
2008). Iar Simon Singh (în Big Bang, Humanitas, 2008)
îl califica pe fizician, din aceleaşi motive, copil-minune!
Experimentele mintale ţin locul celor reale, imposibil
de realizat. Sau imposibil de realizat deocamdată. Pentru
că, în timp, pe măsura dezvoltării tehnologiei, ele devin
posibile şi, adesea, banale.
Cele ale lui Einstein sunt
creditate ca dovezi ale genialităţii. Ele par să fi fost decisive în elaborarea teoriei
relativităţii. Dar Einstein
le-a folosit şi pentru punerea în dificultate a adversarilor. Printre fizicieni, e
memorabilă Conferinţa
Solvay din 1930, când Einstein a imaginat un dispozitiv menit să ruineze principiul de incertitudine enunţat
de Heisenberg; doar că Niels
Bohr l-a contrazis cu succes,
utilizând un argument derivat din… teoria relativităţii!
Dar chiar şi o scurtă
retrospectivă arată frecvenţa cu care experimentul mintal a fost folosit de… Galilei. Mai mult, raţionamentele
abstracte şi artificiile logice erau, să zic aşa, pâinea de
toate zilele a scolasticii! Thomas Kuhn confirmă (în Tensiunea esenţială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
1982): Metoda de bază a lui Galilei…n-a fost decât o
formă perfecţionată a experimentului tradiţional al ştiinţei scolastice.
Nu trebuie să ne mire: Einstein utiliza experimentul
mintal ca un scolast. Era fizician teoretician şi… orice
teoretician autentic este un fel de metafizician îmblânzit…! Iar construcţia teoretică este prevalentă: Sarcina
supremă a fizicianului este să găsească acele legi fundamentale universale, pornind de la care poate fi construit cosmosul prin simplă deducţie. (Şi Descartes credea că poate cunoaşte mai bine prin spiritul propriu
decât prin simţuri.)
Se poate înţelege de aici cât de mult preţuia Einstein
imaginaţia. Pe care o socotea chiar mai importantă decât
cunoaşterea! Sigur că se pot admite îndoieli cu privire la
verosimilitatea acestei aprecieri; dar e la vedere stima lui
Einstein pentru capacitatea de a concepe reprezentări
noi, pentru ingeniozitate. Poate că acesta a fost punctul
forte al marelui fizician.
Revenind la experimentele mintale, risc să spun că ele
mi se par, câteodată, speculaţii de genul numit talmudic,
HYPERION

151

ce complică excesiv problemele şi artificializează analizele; presupun însă că mă refer la un procedeu acum
inactual; ori că, pur şi simplu, mă înşel.
*
Dacă aptitudinile lui Einstein în materie de Muzică,
Matematică, Filozofie n-au fost temeiuri pentru un statut superlativ, putem admite că fiecare dintre ele a sprijinit, laolaltă cu facultatea remarcabilă de a imagina experimente mintale, crearea unei opere ce-l ridică pe autorul ei în spaţii privilegiate.
Într-adevăr, Einstein a apărut brusc în lumea Fizicii,
ilustrându-se, cu lucrări deschizătoare de căi, în câteva
domenii diferite: electrodinamica corpurilor în mişcare
(teoria specială a relativităţii), cuantică, termodinamică;
în 1916, a vizat, în teoria generală a relativităţii, fenomenele gravitaţionale, cu raporturile de masă într-un univers în care timpul este a patra dimensiune a spaţiului.
Era un alt mod de a vedea şi de a înţelege lumea. Dar
această viziune, neîndoios revoluţionară, dezvăluie un
paradox, primul pe care-l consemn aici: cel care a dovedit un curaj rar întâlnit în a reuni fenomene aparent
contradictorii, pe baza unor premise înnoitoare, era, în
fond, un conservator! Unul de un soi aparte, sugerat de
biograful său Abraham Pais: Einstein este o figură tipică
a Vechiului Testament, cu o atitudine ce aminteşte de
Iehova – există o lege, iar ea trebuie găsită.
Educaţia religioasă a lui Einstein a durat până la împlinirea vârstei de 12 ani. Apoi, s-a declarat fără apartenenţă religioasă, până în anii ’20, când a redescoperit
iudaismul. A respins ipostaza unui Dumnezeu personal, care să influenţeze direct acţiunile indivizilor, dar a
spus limpede (într-un interviu din 1929): Nu sunt ateu!
Se identifica, aşa cum am văzut, cu Spinoza, în admiraţia pentru armonia universală, care presupune că Totul
e determinat… de forţe asupra cărora nu avem nici un
control. Aşa chiar şi era Einstein: un determinist; care
voia să ştie cum a creat Dumnezeu lumea asta…Vreau
să ştiu ce a gândit. Restul sunt detalii.
*
E vorba de un sentiment religios cosmic, în legătura
cu care Einstein formulează explicit paradoxul de care
pomeneam: Susţin că trăirea religioasă cosmică este cea
mai puternică şi mai nobilă forţă motrice care stă la
baza cercetării ştiinţifice!
Trimiterile la religie nu sunt ocazionale. Scriitorul
elveţian Friederich Durenmatt ajungea la mirare: Einstein
era înclinat să vorbească atât de des despre Dumnezeu
încât am fost tentat să bănuiesc că e un teolog deghizat.
În mulţimea de referiri, apare şi câte o notă stridentă.
La întrebarea despre ce ar fi zis dacă teoria relativităţii
n-ar fi primit confirmarea din 1919, Einstein a răspuns::
Atunci mi-ar fi părut rău de bunul Dumnezeu. Teoria
e oricum corectă. Chiar şi într-o religie cosmică, creatorul unei teorii şi creatorul universului nu pot fi interşanjabili! Dacă nu vrem s-o discredităm, în felul pe care-l
sugera un episcop, altfel stimat de Einstein: Religia lui
cosmică n-are decât o singură problemă: are o literă în
plus – litera s.
De fapt, nu interesează, aici, aspectul, totdeauna privat, al unor convingeri în raporturile cu divinitatea; ci
numai măsura în care religiozitatea explică viziunea lui
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Einstein despre lume. Religiozitatea şi reflexul ei, determinismul. Iar viziunea a fost aceea a unui univers rigid,
dat o dată pentru totdeauna. Deşi ecuaţiile sale iniţiale
prevedeau expansiunea (sau contracţia) universului,
Einstein le-a adăugat un termen cosmologic, care conducea la un univers static. (Poate că, instinctiv, voia să
evite un cârd de întrebări neplăcute, începînd cu aceea
despre startul universului!) Abia după ce Edwin Hubble
a constatat că universul e în dilatare (în 1929), Einstein
a admis că introducerea constantei cosmologice a fost
cea mai mare greşeală a vieţii mele.
Această rătăcire, recunoscută într-un târziu, păleşte
totuşi în faţa atitudinii de neîncredere în mecanica cuantică. Deşi a fost unul dintre întemeietorii domeniului.
Cu cât teoria cuantică are mai mult succes, cu atât pare
mai ridicolă, scria el unui prieten, în 1912, deşi mărturisea că La problemele cuantice m-am gândit de o sută
de ori mai mult decât la teoria relativităţii generale. Dar
Fiinţa Supremă, în armura determinismului, nu putea
accepta imprecizia, probabilitatea, întâmplarea, impredictibilul; aşa că Einstein se simţea îndreptăţit să spună
că Dumnezeu nu joacă zaruri!.
*
În privinţa trăirilor religioase ale lui Einstein, evaluările au mers destul de departe, adică până la actul, cel
puţin inedit, de amplasare a unei statui a fizicianului la
intrarea într-o catedrală din New York, savantul figurând acolo în calitate de sfânt evreu!
De ce să se fi aflat Einstein printre îngeri şi alţi nemuritori? Pentru că marele public nu vede alt argument mai
puternic în favoarea credinţei decât un om de ştiinţă,
ale cărui convingeri religioase sunt neîndoielnice şi afirmate. Un om de ştiinţă care pare să fi avut îngăduinţa de
a pătrunde adânc în intimitatea lucrurilor, înţelegând-o
şi apoi înfăţişând-o tuturor, dar rămânând neînţeleasă.
Acum este momentul să menţionez alt paradox. S-a
structurat un cult Einstein fără ca opera lui să fie pricepută, ba, adesea, semnalată. În ciuda faptului că fizicianul voia Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor.
În 1920, un editor sublinia: … publicul ignoră cu desăvârşire semnificaţia relativităţii. Foarte mulţi oameni
par să creadă că această carte se ocupă de relaţiile dintre sexe! Actorul Charlie Chaplin înlătura orice echivoc:
Pe mine mă aplaudă pentru că mă înţeleg toţi, pe tine
te aplaudă pentru că nimeni nu te înţelege. Un biograf
se simţea obligat să precizeze: Einstein a negat că ar fi
afirmat vreodată că numai doisprezece oameni din toată
lumea ar putea să înţeleagă teoria sa. Pentru umorul ei,
menţionez şi relatarea lui Chaim Weizmann, împreună
cu care savantul a trecut Atlanticul, în prima sa vizită
în S.U.A. (1921): Pe durata traversării noastre, Einstein
mi-a explicat zi de zi teoria lui, aşa că în momentul în
care am ajuns la capătul călătoriei eram pe deplin convins că a înţeles-o. Dar să nu înmulţesc citatele şi exemplele, nici acum şi nici mai târziu, şi să notez doar constatarea edificatoare a lui Einstein însuşi, făcută în Prefaţa unei biografii (în 1942): Nu am înţeles niciodată de
ce teoria relaţivităţii, ale cărei concepte şi probleme sunt
atât de îndepărtate de traiul practic, s-a bucurat de o
primire atât de vie, de-a dreptul entuziastă, din partea
unei mari părţi a publicului.
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*
Într-o parte a publicului se află fizicienii şi alţi oameni
de ştiinţă, mulţi dintre intelectualii timpului. Un articol
despre Opera ştiinţifică a lui Albert Einstein, al lui Werner Heisenberg (în Paşi peste graniţe, Editura Politică,
1977), limpezeşte situaţia:… Einstein a trăit la o răscruce
de vremuri în ştiinţele naturii: lucrările sale sunt prima
expresie a acestei cotituri, de aici rezultând şi impresia
ca el însuşi ar fi determinat cotitura. Această impresie,
larg răspândită, arată şi motivul pentru care personalităţi
comparabile în privinţa valorii şi calibrului operei ştiinţifice au fost departe de o popularitate asemănătoare.
*
Am descoperit poporul evreu abia în America constata Einstein în articolul Cum am devenit sionist, publicat într-un ziar evreiesc, în 1921. Dar evreii din America şi de pretutindeni îl descoperiseră pe savant cu mult
înainte. Pentru că era exact ceea ce îşi doreau ei să fie:
un om de ştiinţă de prim rang, care confirmă, în cel mai
înalt grad, potenţialul seminţiei sale. Abba Eban, fost
ambasador în S.U.A. şi ministru al statului Israel, insista
asupra acestei originale simbioze: Dr. Einstein, omul de
ştiinţă, şi Einstein evreul coexistă într-o armonie desăvârşită. Publicitatea excepţională făcută savantului de
către evreii americani şi primirea lui triumfală în State
au determinat, în măsură consistentă, faima mondială
şi, de aici, un cult Einstein.
Prin ascendenţă sunt evreu… menţiona fizicianul,
într-o scrisoare din 1918. Iar … naţionalitatea evreiască
e un fapt şi cred că fiecare evreu trebuie să suporte consecinţele acestui fapt. (Cum am devenit sionist).Şi încă:
Evreul care îşi uită credinţa (în sensul formal al cuvântului) se găseşte într-o situaţie similară cu cea a melcului care îşi părăseşte cochilia. Rămâne un evreu. (Într-un
articol din 1938). Concluzia logică e că Nu există evrei
germani, evrei ruşi sau evrei americani… de fapt, există
numai evrei. (în 1935, la o cină de Purim).
Einstein s-a definit ca evreu tot mai apăsat, pe măsură
ce în lume s-a accentuat antisemitismul. În 1924, a devenit membru al unui templu. O fotografie din 1930 îl
înfăţişează cu tichia tradiţională pe cap şi cu vioara în
mână, pregătindu-se pentru un concert de binefacere în
folosul conaţionalilor. Totuşi, fizicianul aprecia evoluţia
lucrurilor în chip nuanţat: cred că evreimea germană îşi
datorează existenţa neîntreruptă antisemitismului… În
absenţa acestei distincţii, asimilarea evreilor în Germania s-ar fi petrecut rapid şi nestingherit. Einstein avea,
desigur, şi reprezentarea reciprocei acestei constatări:
rezistenţa la asimilare venea şi de la singulara sinteză
dintre etnic şi religios care îi descrie pe evrei. Iar antisemitismul, din Germania sau de oriunde, poate fi termenul secund al acestei ecuaţii.
În privinţa vinovăţiei pentru cele petrecute în Şoah,
savantul a fost însă necruţător: Nemţii, ca popor, sunt responsabili pentru aceste crime în masă şi trebuie pedepsiţi ca popor… În spatele Partidului Nazist se află poporul german, care l-a ales pe Hitler… (în Buletinul Societăţii evreilor polonezi, 1944).
Solidaritatea etnică a lui Einstein era, mai întâi, de
ordin afectiv: Sunt bucuros că aparţin poporului evreu,
deşi nu îl privesc ca pe Poporul Ales. (Despre Chaim
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Weizmann, primul preşedinte al Israelului, vorbea totuşi
ca despre Cel ales de poporul ales!). Dar aprecierea calităţilor poporului e la fel de prezentă: poate că evreii, ca
grup, sunt lipsiţi de forţă, însă pretutindeni suma realizării membrilor individuali este considerabilă şi grăitoare… (într-un articol din 1938).
Cum am arătat, preţuirea era reciprocă. În ochii
evreilor, Einstein demonstra şi alte competenţe pe lângă
aceea a unui savant de prestigiu ridicat, permeabil, totodată, la credinţa iudaică: marea capacitate de comunicare şi dialog în medii extraştiinţifice, pacifismul perseverent, nonconformismul notoriu, manifest în comportament şi ţinută; până şi viaţa amoroasă putea fi inventariată printre trăsăturile care-i consolidau popularitatea de vedetă eclatantă (Acţiona asupra femeilor ca un
magnet asupra piliturii de fier, observa un arhitect aflat
printre apropiaţi.).
În 1952, popularitatea lui Einstein determina desemnarea sa drept candidat pentru preşedinţia statului Israel
(după decesul lui Weizmann). Savantul a refuzat, pentru că nu voia funcţii oficiale; la urma urmei, avea 75 de
ani şi o viaţă bogată în spate.
Astăzi, nu ne putem închipui vreun dicţionar de civilizaţie ebraică din care să lipsească articolul despre Einstein.
*
Până şi contestările, unele radicale, au contribuit la
potenţarea mitului Einstein. Un episod: În Germania,
se înfiinţase o ligă anti-Einstein. Printre promotori, se
număra Philip Lenard, laureat Nobel în 1905, pentru
cercetări asupra fenomenului fotoelectric. Fenomenul
a fost explicat de Einstein, care a primit, pentru această
contribuţie, Premiul Nobel, în 1921. Lenard a susţinut
că relativitatea a fost creată de un profesor vienez, Friederich Hasenhohrl, care făcuse cercetări asupra radiaţiei
închise într-o cavitate şi publicase celebra formulă privind echivalenţa dintre energie şi masă, înaintea lui Einstein. Bineînţeles că acţiunea lui Lenard, nazist şi antisemit vehement, venind dinspre partea vinovată, a avut,
în lume, efectul contrar celui intenţionat. În treacăt fie
spus, Einstein îl admira pe Lenard, ca pe un maestru al
fizicii experimentale.
*
Este ştiut că relativitatea are o istorie care începe cu
Galilei. Mai mult: Se crede în general că acest principiu
a fost inventat de Einstein, dar există şi un principiu al
relativităţii şi în mecanica newtoniană, arată Steven
Weinberg (în Visul unei teorii finale, Humanitas, 2008).
Pentru Fizica de azi, Relativitatea generală a lui Einstein
e ceea ce se numeşte o teorie clasică, deoarece nu încorporează principiul incertitudinii, precizează Stephen
Hawking (în Visul lui Einstein şi alte eseuri, Humanitas, 1997). Şi adaugă: Relativitatea generală nu este o
teorie completă.;… nu poate prezice rezultatul unei
singularităţi.;…nu poate prezice cum a apărut universul din big bang.! Dar acest lucru îl ştia bine şi Einstein,
care declara într-un interviu din 1945: Teoria relativităţii… nu explică atomismul şi fenomenele cuantice. Şi
nici nu conţine o formulare matematică comună, valabilă atât pentru fenomenele câmpului electromagnetic, cât şi pentru cele ale câmpului gravitaţional. Asta
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demonstrează că formularea originală a teoriei relativităţii nu e definitivă….
E de presupus că Einstein a înţeles acest lucru foarte
devreme. Situaţia putea fi schimbată printr-o teorie mai
cuprinzătoare. Folosesc iarăşi atestarea lui Weinberg:
Ultimii treizeci de ani ai lui Einstein au fost dedicaţi unei
aşa-numite teorii unificate a câmpurilor…; Încercarea
lui Einstein nu a fost încununată de succes, iar acum ne
putem da seama că era greşit orientată.; Electromagnetismul şi gravitaţia se întâmplă să fie singurele forţe sesizabile în viaţa de zi cu zi (şi singurele forţe cunoscute pe
când Einstein era tânăr), însă există şi alte tipuri de forţe
în natură, forţele nucleare tare şi slabă. Hawking spune
şi el: Einstein şi-a petrecut ultimii de viaţă căutând … o
teorie care prezice totul în univers. El n-a găsit-o, deoarece nu avea încredere în mecanica cuantică.
Şi Weinberg, şi Hawking (amândoi laureaţi Nobel) au,
desigur, dreptate. Dar Einstein constatase deja lipsa de
roade şi de perspectivă a demersului său: Teoria unificată a câmpului a fost scoasă la pensie, scria el, cu amărăciune, în 1951, unui prieten. În vreme ce teoria recuzată
ocupa şi ocupă prim-planul Fizicii: Descoperirea mecanicii cuantice la mijlocul anilor „20 a fost cea mai profundă revoluţie din fizica teoretică de la naşterea fizicii
moderne în secolul al XVII-lea, socoteşte Weinberg. În
Scurtă istorie a timpului (Humanitas, 1994), Hawking
detaliază: (Mecanica cuantică)… stă la baza aproape a
întregii ştiinţe şi tehnologii moderne. Ea guvernează comportarea tranzistorilor şi circuitelor integrate care sunt
componentele esenţiale ale unor aparate electronice cum
sunt televizoarele şi computerele şi reprezintă, de asemenea, baza chimiei şi tehnologiei moderne.
Respingerea teoriei cuantice a fost drama profundă
a lui Einstein. Cu atât mai mult cu cât fusese unul dintre cei care întemeiaseră domeniul. Şi în condiţiile în
care era creditat, de alţii şi de sine însuşi, cu un discernământ infailibil.: Unii au un fler aparte pentru intuiţiile fizice fundamentale…!
*
Idolatrizarea lui Einstein a avut efecte din cele mai
diverse. Veleitarii care se închipuiau savanţi în devenire imitau elemente ale ţinutei lui Einstein, lăsându-şi
părul mare şi în dezordine şi ignorând şosetele. Acestea
sunt însă aspecte de suprafaţă. Importante sunt, fireşte,
cele de fond.
Una dintre urmări a fost amploarea ce defineşte azi
Fizica teoretică. Fără îndoială, cercetarea teoretică este
esenţială pentru ştiinţa normală; în plus, costurile ei sunt
reduse. Dar mulţimea de teorii şi de teoreticieni cere o
atitudine măcar prudentă în privinţa creditării concepţiilor şi autorilor acestora. Poate că Academia Suedeză a
avut o bună premoniţie atunci când i-a acordat lui Einstein Premiul Nobel pentru explicarea efectului fotoelectric şi nu pentru teroria relativităţii. Astronomul Harlow
Shapley avea dreptate să spună că Teoriile devin praf şi
pulbere, dar observaţiile bune nu pălesc niciodată. Dar
chiar Einstein avertiza (în Inducţie şi deducţie în fizică,
1919): Adevărul unei teorii nu poate fi niciodată demonstrat, pentru că nu ştii niciodată dacă experienţele viitoare nu vor contrazice concluziile. Aserţiunea e în spiritul ideilor lui Hume. Într-adevăr, structurarea intui-
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tivă a unei teorii ia în seamă aspecte ale Fizicii cunoscute în momentul respectiv, nu presupunerea subînţeleasă, dar greşită, că şi în viitor stările de lucruri vor fi
aceleaşi şi vor conduce spre o teorie analogă.
O altă consecinţă este atribuirea neapărat lui Einstein a ideilor care au dus la descoperiri făcute mult mai
târziu şi care puteau să vină, tot atât de bine, de la alţi
cercetători. Se ignoră şi faptul că se poate merge îndărăt, spre originea vreunei sugestii, pe un drum al surprizelor. O pildă: despre construirea maserului şi, apoi, a
laserului, după 1950, biograful Bernstein susţine că Articolul lui Einstein din 1916 stă la baza realizării lor….
Trimiterile stăruitoare la paternitatea prezumată a lui
Einstein, în privinţa a tot felul de idei, abundă. Numai
că fizicianul n-a prevestit, uneori, nici consecinţele propriilor teorii. În Structura revoluţiilor ştiinţifice (Editura
ştiinţifică şi enciclopedică, 1976), Thomas Kuhn afirmă:
Einstein, de exemplu, nu părea să fi anticipat că relativitatea generalizată va explica cu precizie binecunoscuta anomalie observată în mişcarea periheliului lui
Mercur, drept care a trăit o mare victorie când s-a adeverit că lucrurile stau altfel.
Evaluarea radicală este însă derivarea evoluţiei Fizicii pornind de la lucrările lui Einstein, concomitent cu
minimalizarea contribuţiei antecesorilor, mai ales a celei
aparţinând învechitului Newton. Lee Smolin, un exemplu dintr-o serie largă, pare să simtă o evidentă satisfacţie (în Spaţiu, timp, univers, Humanitas, 2008) că… perspectiva lui Newton a fost definitiv înlăturată (!) de experimentele care au verificat relativitatea generală a lui
Einstein. (Acelaşi Smolin proclamă, cu tonul celui care
face o descoperire esenţială, că Nu există timp în afara
schimbării, de parcă, ceva mai devreme (!), Aristotel n-ar
fi spus că timpul este măsura schimbării!)
N-ar fi vorba numai de faptul că Einstein se află la
două secole şi jumătate de evoluţie a ştiinţei de epoca
lui Newton, ci şi de înţelegerea situaţiei în care el există,
probabil, în prelungirea a ceea ce a însemnat savantul
britanic. Fără să mai pun pe cântar calităţile acestuia de
mare matematician şi inventator. Din fericire, chiar Einstein clarifică lucrurile:… Newton este cel care a repurtat cea mai mare izbândă pe tărâmul ştiinţei.
Cred că Heisenberg a dat formula de evaluare echilibrată a teoriei lui Newton şi, în general, a teoriilor din
Fizică. În articolul Conceptul de << teorie închisă >> în
ştiinţa modernă (1948; inclus în Paşi peste graniţe), el
enunţă: Mecanica clasică este o teorie ştiinţifică închisă
în sine. Ea este o descriere strict << corectă >> a naturii, pretutindeni unde conceptele ei pot fi aplicate.
*
Stephen Hawking îşi aminteşte că, la şcoală, colegii îl strigau Einstein, semn că dovedea anumite înzestrări. Dar nu cred că e trist să fi devenit Hawking, fizician prestigios, cu toate că, de zeci de ani, circulă într-un
scaun cu rotile.
Astfel, vreau să spun că lumea de azi n-are nevoie
de idoli. De nici un fel. În lumea de azi, tocmai Ştiinţa
e aceea care aşază Aspectele şi Atributele oricărei persoane în lumina şi în ierarhia condiţiei umane.
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Nicolae ENCIU

Scrierea şi rescrierea istoriei. Participarea
Rusiei ţariste la Primul Război Mondial în
istoriografia rusă contemporană

I

În anul 1922, o cunoscută editură din Moscova a lansat
culegerea de studii „Oswald Spengler şi Declinul Europei“, semnată de cunoscuţi filozofi ruşi, inclusiv F.A. Stepun, S.L. Frank, N.A. Berdiaev, Ia. M. Bukşpan[1]. Aşa
cum încă din primele luni de guvernare, Consiliul Comisarilor Poporului prezidat de V.I. Lenin adoptase o serie
de măsuri autoritare, suprimând ziarele „burgheze“, suspendând orice publicaţii care „semănau tulburări în spirite, publicând ştiri voit eronate“, controlând radioul şi
telegrafia, arestând personalităţile partidelor din opoziţie, atât „burgheze“, cât şi socialiste, iar din 10 iulie
1918, cu adoptarea primei Constituţii sovietice, care
consacra rolul atotputernic al partidului bolşevicilor în
Rusia sovietică[2], V.I. Lenin a considerat necesar să se
implice personal în pedepsirea profesorilor rebeli, calificând respectiva culegere drept „o acoperire literară a
organizaţiei albgardiste“[3], mai semnând şi o dispoziţie
de expulzare peste hotare a primei partide de oponenţi
intelectuali ai noii puteri bolşevice[4].

Începând cu acel an şi, practic, pe parcursul întregii perioade sovietice, istoricii au descris evenimentele
Primului Război Mondial exclusiv prin prisma tezelor
leniniste despre imperialism ca „stadiul cel mai înalt al
capitalismului“[5] şi creării premiselor pentru victoria
„Marii revoluţii socialiste din Octombrie“.
Abia din 1991, istoricii ruşi încep să manifeste un
interes tot mai pronunţat faţă de istoria Primului Război Mondial şi consecinţele acestuia.
Astfel, începând cu anul 1992, în Rusia activează o
Asociaţie a Istoricilor Primului Război Mondial (AIPRM),
statutul căreia urmăreşte „să contribuie, prin varii forme
şi activităţi, la progresul studiilor de istorie a Primului
Război Mondial în interesul oglindirii obiective a acestui eveniment de importanţă globală, precum şi la păstrarea amintirii acestuia în memoria generaţiilor actuale de cetăţeni ai Rusiei“[6].
Deja în primul an de activitate (28-29 septembrie
1993), AIPRM a organizat o „masă rotundă“ la care s-au
pus în discuţie aspecte privind originile Primului Răz1 Ф.А. Степун, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, Я.М. Букшпан. boi Mondial, publicând şi o culegere de studii cu anaОсвальд Шпенглер и Закат Европы. Москва: Книгоиздательство lize ale problemelor insuficient studiate de istorie a Primului Război Mondial[7].
„Берег», 1922. 95с.

2 Marusia Cîrstea, De la Rusia Ţaristă la URSS, în Europa XXI.
Vol. XIII-XIV (2004-2005): Românii între ruşi şi sovietici. Redactor
5 V.I. Lenin, Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismuşef: Gheorghe Buzatu, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2007, p. 75-76. lui (ianuarie-iunie 1916), în Opere alese, Editura Politică, Bucureşti,
3 В.И. Ленин. Полное собрание сочинений. 5-е издание. Том 1970, p. 75-213.
54 (Письма. Ноябрь 1921 – март 1923). Москва: Издательство
6 Устав Российской Ассоциации историков Первой мировой
политической литературы, 1975. С. 198.
войны (принят 10 декабря 1992 г., изменения внесены 25 февраля
4 К.А. Свасьян. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // 2009 г.) // www.rusasww1.ru/post_nav.php?cat=news
Освальд Шпенглер. Закат Европы. Очерки морфологии мировой
7 Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории.
истории. 1. Гештальт и действительность / Пер. с нем., вступ. ст. Сб. статей / Писарев Ю.А., Мальков В.Л. (отв. ред.). Москва:
и примеч. К.А. Свасьяна. Москва: „Мысль», 1998. С. 5-6.
„Наука», 1994. 306с.

Eseu
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

155

În anul 1999, la Moscova a fost editată şi o primă
culegere de studii cu participare internaţională, autorii
căreia au urmărit să elucideze principalele aspecte ale
Primului Război Mondial[8]. Aşa cum pe bună dreptate
afirmă V.P. Buldakov, „o interpretare veridică a istoriei
secolului al XX-lea presupune cu necesitate regândirea
şi reinterpretarea principalelor aspecte privind rădăcinile şi caracterul Primului Război Mondial“[9]. Contribuţii extrem de importante în această privinţă au semnat istoricii V.L. Malikov, P.V. Volobuev, V.P. Buldakov,
S.V. Listikov ş.a.
În special S.V. Tiutiukin a efectuat, se pare, o primă
încercare după 1991 de elucidare a rolului „aurului german“ în stimularea evenimentelor revoluţionare din Rusia
anilor 1915-1917. Aşa cum, potrivit teoriei în cauză, preţul subsidiilor germane ar fi fost semnarea tratatului de
pace de la Brest-Litovsk între Rusia Sovietică şi Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria şi Turcia, „ca sinonim
al umilirii naţionale a Rusiei şi exploatării neruşinate a
bogăţiilor ei naturale de către imperialismul german“,
S.V. Tiutiukin şi-a propus să urmărească posibila legătură a acelor evenimente cu ipotetica aversiune a lui V.I.
Lenin faţă de Rusia şi ruşi ca naţiune, cu nihilismul său
naţional şi cu politica bolşevică de înfrângere a Rusiei
în războiul mondial[10].
Într-un mod oarecum neaşteptat şi cu toate că neagă
existenţa unor documente care ar proba expres transferul banilor germani în susţinerea procesului revoluţionar din Rusia, S.V. Tiutiukin afirmă că „doar faptul elaborării, în 1915, de către social-democratul german Parvus, al planului de revoluţionarizare şi de dezmembrare a Rusiei din interior, cu ajutorul elementelor ultra-radicale din cadrul Partidului muncitoresc
social-democrat din Rusia, al socialiştilor revoluţionari
(„eserilor“) şi altor câtorva partide naţional-socialiste
şi liberale de stânga (…), constituie o probă suficient de
logică, având în vedere că în 1914-1917, atât cercurile
guvernante ale Germaniei, cât şi revoluţionarii ruşi, luptau pentru răsturnarea ţarismului (…). Anume din aceste
considerente apare drept firesc faptul că atât Ministerul
de Externe, cât şi Cartierul General al Armatei germane
şi structurile sale de spionaj au fost de acord cu planul
lui Parvus, alocând în această privinţă importante mijloace financiare“[11].
Anterior studiului lui S.V. Tiutiukin, Dmitri Volkogonov, într-o nouă biografie a lui Lenin, urmat de lucrarea
lui A.G. Latâşev „Lenin desecretizat“ din 1996[12], şi-au
pus aceeaşi întrebare, dacă a existat sau nu o înţelegere
germano-bolşevică cu privire la „propaganda paşnică“,
cum preferau germanii să denumească chestiunea delicată a ajutorului financiar acordat lui Lenin şi partidului bolşevicilor. Au primit sau nu bolşevicii bani de la
nemţi pentru declanşarea revoluţiei?
8 Первая мировая война: Пролог XX века. Отв. ред. В.Л.
Мальков. Москва: „Наука», 1999. 698c.
9 Ibidem, p. 21.
10 Ibidem, p. 246-247.
11 Ibidem, p. 247.
12
А.Г. Латышев. Рассекреченный Ленин. Москва:
Издательство „Март», 1996. 336с.
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Aşa cum susţine D. Volkogonov, problema respectivă
reprezintă unul din marile secrete care învăluie până în
prezent revoluţia bolşevică şi, deşi a examinat un număr
considerabil de documente, până recent inaccesibile,
nu a reuşit să o clarifice: „s-au luat numeroase decizii
în cadrul unui cerc restrâns de bolşevici şi s-au distrus
o sumedenie de documente după revoluţie. La aceasta
se adaugă faptul că Lenin se pricepea foarte bine să păstreze secretele“[13].
După 1991, asupra importanţei şi semnificaţiei Primului Război Mondial în istoria universală şi în cea a
Rusiei, în particular, s-au pronunţat atât istorici de profesie, cât şi o seamă de publicişti şi analişti politici, ultimii imprimând problemelor în discuţie o pronunţată
tentă emoţională.
Istoricii ruşi au depus eforturi mai ales în direcţia
conceptualizării căii parcurse de istoriografia sovietică
şi cea rusă a Primului Război Mondial, ajungându-se
inclusiv la susţinerea unor teze de doctorat privind istoriografia participării Rusiei la marea conflagraţie mondială din 1914-1918[14]. La rândul său, prof. B.D. Kozenko a
propus una din cele mai reuşite periodizări ale studierii
Primului Război Mondial în istoriografia rusă, constând
din cinci etape principale: 1) 1918 – anii ’20, când are
loc procesul constituirii istoriografiei sovietice; 2) anii
’30 – 1945, când istoriografia Primului Război Mondial
a avut de suportat cele mai grave consecinţe ale cultului personalităţii lui Stalin; 3) 1945 – anii ’60, – perioadă
contradictorie, marcată de inconsecvenţa „dezgheţului“ hruşciovist; 4) 1970 – anii ’80, perioadă caracterizată de intensificarea politizării şi ideologizării ştiinţei
istorice în contextul „Războiului Rece“; 5) sfârşitul anilor ’80, marcaţi de critica trecutului sovietic şi încercări
de creare a unei noi istorii a Primului Război Mondial[15].
Începând cu primii ani ai noului secol şi noului mileniu, în istoriografia rusă se remarcă tendinţa tot mai
pronunţată de interpretare a evenimentelor şi proceselor din cadrul Primului Război Mondial prin prisma
„războiului uitat“. În 2004, istoricul Serghei V. Volkov a
publicat un studiu cu un astfel de titlu, preluat ulterior
şi de alţi autori, în care a acuzat propaganda bolşevică,
cu justificat temei, de transformare în conştiinţa publică
a Primului Război Mondial în război „imperialist“ ruşinos, astfel încât eroismul ostaşilor ruşi nu doar a fost dat
uitării, ci chiar interzisă evocarea acestuia. Pornind de
la caracterul principial internaţionalist şi antirusesc al
doctrinei bolşevice, S.V. Volkov i-a incriminat la modul
direct lui V.I. Lenin nu doar îndemnurile de „transfor13 Dmitri Volkogonov, Lenin. O nouă biografie. Traducere: Anca
Irina Ionescu, Editura Orizonturi, Editura Lider, Bucureşti, 1994, p.
143.
14 Шубин Н.А. Россия в Первой мировой войне:

Историография проблемы, 1914-2000 гг. (2001 г.) // http://
www.dissercat.com/content/rossiya-v-pervoi-mirovoi-voineistoriografiya-problemy-1914-2000-gg#ixzz2mVTfxuev
15 Б.Д. Козенко. Отечественная историография Первой
мировой войны // Новая и новейшая история. 2001. № 3. С.
3-27; Vezi şi Свилас Светлана. Российская историография
первой мировой войны // Белорусский журнал
международного права и международных отношений.
2004. № 4 (www.evolutio.info/content/view/724/55)
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mare a războiului imperialist în război civil în Rusia“, ci
şi activitatea sa nemijlocit practică, în calitate de lider al
partidului bolşevicilor, în vederea demoralizării armatei ruse prin asmuţirea ostaşilor împotriva ofiţerilor şi
executarea acestora fără judecată[16].
Un important studiu privind alternativele derulării evenimentelor în vara-toamna anului 1914 aparţine cunoscutului istoric V.N. Vinogradov[17]. În opinia
autorului, Primul Război Mondial a fost „uitat“ în mod
intenţionat, fiind pus în umbra revoluţiei bolşevice din
octombrie 1917. Pe un fundal în general sumbru al evenimentelor Primului Război Mondial descrise în istoriografia sovietică, se recunoştea doar caracterul eliberator
al luptei Belgiei şi Serbiei, fără ca aceste două excepţii să
poată schimba tabloul general extrem de sever.
Apreciată la modul general, istoriografia rusă a Primului Război Mondial a făcut progrese incontestabile de
la 1991, reuşind să depăşească o serie de clişee ale propagandei oficiale din perioada sovietică. O serie de manifestări ştiinţifice de amploare preconizate pentru anul 2014,
când se împlinesc 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial, denotă importanţa deosebită acordată acestui eveniment la nivel academic, dar şi în egală
măsură politic. Astfel, conferinţe ştiinţifico-practice cu
o largă participare internaţională au avut loc deja în or.
Moscova („Primul Război Mondial de la distanţa unui
secol“, septembrie 2013), în or. Sankt-Peterburg („Primul
Război Mondial, sistemul de la Versailles şi lumea contemporană“, octombrie 2013), precum şi în or. Kaliningrad („Primul Război Mondial în istoria şi cultura Rusiei
şi Europei“, noiembrie 2013). Pentru anul 2014, este preconizată conferinţa ştiinţifică din or. Rostov-pe-Don
(„Războiul şi pacea privite cu ochii populaţiei civile“,
aprilie 2014), manifestările culminând cu desfăşurarea
conferinţei internaţionale sub egida Institutului de Istorie universală al Academiei Ruse de Ştiinţe „Primul Război Mondial – prologul secolului XX“ şi lansarea dicţionarului enciclopedic „Primul Război Mondial“[18].
Totodată, este de notat că eforturile unor autori ruşi
de reevaluare a consecinţelor Primului Război Mondial
prin transformarea imposibilă a Rusiei ţariste, care şi-a
încălcat propriile angajamente faţă de Aliaţi din 4 septembrie 1914 de a nu încheia pace separată cu Germania în tot cursul războiului, în ţară învingătoare, reflectă
mai degrabă dorinţa acestora, decât realităţile acelei perioade. Astfel procedează, bunăoară, Nikolai Starikov, în
încercarea explicării paradoxului, potrivit căruia Rusia
a luptat cu onestitate împotriva Germaniei, însă nu a
mai ajuns să semneze tratatul de pace de la Versailles
în calitate de ţară învingătoare. Potrivit autorului, vina
eliminării Rusiei din cursă ar purta-o „partenerii britanici“ care, prin intermediul unor finanţări generoase, au
reuşit să distrugă statalitatea rusă în cursul evenimentelor din februarie 1917[19].

Autorul merge chiar mai departe în argumentarea
dreptului Rusiei de a se considera ţară învingătoare în
Primul Război Mondial, invocând faptul că „România,
bunăoară, a semnat pacea de la Brest chiar înaintea Rusiei,
şi totuşi a devenit nu numai putere învingătoare, ci a mai
primit, drept cadou de la aliaţii noştri „recunoscători»,
şi o bucată de teritoriu rusesc – Basarabia“[20]. Tocmai
din aceste considerente, susţine N. Starikov, Rusia are
tot dreptul de a se considera ţară învingătoare în Primul Război Mondial. Să însemne, oare, această afirmaţie intenţia Rusiei de a-şi recupera „teritoriile“ pierdute
în 1918? Autorul nu oferă vreun răspuns la respectiva
întrebare, preferând să planeze echivocul.
Din nefericire, opinia lui N. Starikov nu este nici originală, şi nici singulară în istoriografia rusă contemporană, ea fiind împărtăşită şi dezvoltată şi de alţi autori.
Astfel, una din cele mai recente încercări de evaluare a
importanţei României şi a spaţiului românesc de cultură
şi civilizaţie în proiectele geopolitice ale Rusiei ţariste în
anii Primului Război Mondial a fost întreprinsă de către
D.L. Zâkin, în studiul său privind „Aspectul geopolitic
al Primului Război Mondial“[21].
În aparenţă, D.L. Zâkin îşi propune nobilul obiectiv de
demolare a prejudecăţilor adânc înrădăcinate nu numai
în mediul academic, ci şi în opinia publică din mai multe
ţări, potrivit căror intrarea României în războiul mondial
din 1914-1918 nu ar fi uşurat nici situaţia Antantei şi nici
cea a Rusiei. În favoarea respectivei teze, potrivit autorului, sunt formulate opinii extrem de şubrede: chipurile,
România a fost foarte repede învinsă, ea a trebuit să fie
salvată, din care motiv frontul rusesc s-a extins până la
dimensiuni greu de gestionat. Polemizând cu astfel de
opinii inconsistente, D.L. Zâkin afirmă, pe bună dreptate, că în pofida slăbiciunilor armatei române, aceasta
a cauzat, totuşi, anumite pierderi inamicului, forţându-l
să menţină pe această direcţie forţe armate considerabile. În aşa mod, conchide autorul, răspunsul la întrebarea dacă intrarea României în război a ajutat forţele
armate ale Antantei, este univoc şi categoric afirmativ.
În opinia aceluiaşi autor, nu au dreptate nici cei care
susţin că, deşi benefică în general pentru puterile Antantei, intrarea României în război ar fi fost inconvenabilă
anume Rusiei. Doar frontul apărat de armatele ruse s-a
extins la proporţii destul de mari, complicându-i şi mai
mult situaţia. În replică la opinii de acest fel, D.L. Zâkin
susţine că autorii respectivi, concentrându-şi analizele
preponderent sau chiar exclusiv asupra aspectelor militare ale intrării României în război, omit aproape cu desăvârşire aspectele geopolitice şi diplomatice, care au fost
chiar cele mai importante. Doar România, potrivit unei
hărţi invocate de autor[22], se află în proximitatea strâmtorilor Bosfor şi Dardanele, – unul din obietivele prioritare ale participării Rusiei la Primul Război Mondial.
Aşa cum bine observă autorul, în anii Primului Război Mondial, lupta s-a dat nu numai între ţările Antan-

16 С.В. Волков. Забытая война (2004 г.) // www.swolkov.narod.
ru/publ/27.htm
20 Ibidem.
17 В.Н. Виноградов. 1914 год: быть войне или не быть? //
21 Д.Л. Зыкин. Первая мировая: геополитический аспект
Новая и новейшая история. 2004. № 6. С. 17-25.
[Электронный ресурс] // Информационно-гуманитарный портал
18 www.rusasww1.ru/view_news_about.php?id=89
„Знание. Понимание. Умение». 2011. № 2 (март-апрель). http://
19 Н. Стариков. Россия должна быть среди победителей www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/2/ZykinWWI
Первой мировой войны // www.nstarikov.ru/blog/28688
22 www.hrono.ru/proekty/ostu/ww1.html
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tei şi cele ale Puterilor Centrale, ci şi în interiorul Antantei, în special între Rusia şi Marea Britanie pentru stăpânirea sau controlul strâmtorilor. Iar, pentru a-şi atinge
obiectivul strategic râvnit de-a lungul timpului, Rusia
avea nevoie stringentă de un spate sigur al frontului,
respectiv, de includerea cât mai strânsă în sfera sa de
influenţă a României şi Bulgariei. În continuare, reflecţiile autorului asupra esenţei României ca entitate statală şi locul acesteia în planurile Imperiului ţarist devin
extrem de relevante. Căci, se întreabă D.L. Zâkin, ce
reprezintă, în esenţă, România ca stat? Cum a apărut
ea pe harta politică?
Din punct de vedere istoric, explică autorul, au existat trei principate, locuite, în esenţă, de unul şi acelaşi
popor, vorbind aceeaşi limbă şi împărtăşind aceeaşi religie. Aceste principate erau Moldova (Moldavia), Valahia şi Transilvania. Au existat şi perioade istorice de
independenţă politică a acestora, însă tustrele, într-un
fel sau altul, au intrat în componenţa altor state. Autorului i se pare „interesant“ faptul că o parte din Moldova s-a pomenit în componenţa Turciei, în timp ce o
altă parte „a intrat“ în componenţa Imperiului Rus cu
statut de gubernie, fără a specifica şi condiţiile în care
s-a produs „intrarea“. În continuare, D.L. Zâkin expune
cu fidelitate tezele cunoscute ale istoriografiei sovietice,
privind calea istorică deosebită de dezvoltare a Basarabiei şi Moldovei de peste Prut şi constituirea, în consecinţă, a „două naţiuni diferite“.
Anume faptul menţinerii Basarabiei în componenţa
Imperiului ţarist în anii Primului Război Mondial constituia, după părerea autorului, principalul „argument“
al Rusiei de aliniere benevol-forţată a factorilor de decizie de la Bucureşti la propriile interese geopolitice. Astfel, Rusia avea posibilitatea de a ameninţa / şantaja în
permanenţă Guvernul României cu „reunificarea Moldovei“ în propriul interes, altfel spus, cu anexarea întregii Moldove, nu numai a Basarabiei. O Moldovă Mare,
în opinia lui D.L. Zâkin, chiar dacă i s-ar fi recunoscut o
independenţă formală, ar fi fost controlată în întregime
de Rusia. Din nefericire, se tânguie autorul, înfrângerea
Rusiei în Primul Război Mondial nu a permis realizarea
acestor promiţătoare perspective[23].
Aşa cum era de aşteptat, interpretările privind participarea Rusiei la Primul Război Mondial nu au putut
evita ingerinţele neunivoce ale factorilor de decizie politică. Într-un mod pe cât de neaşteptat, pe atât şi de paradoxal, asupra problemei în cauză s-a pronunţat însuşi
preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir V. Putin.
Astfel, în iunie 2012, cu prilejul unor dezbateri din
cadrul Consiliului Federaţiei Ruse şi răspunzând la o
întrebare a senatorului rus Anatolie Lisiţân despre modul
în care oficialităţile intenţionează să consemneze centenarul începutului Primului Război Mondial, după o
scurtă reflecţie asupra importanţei istorice a evenimentului respectiv, s-a aprofundat într-o amplă analiză istorică
a unor procese constituind apanajul exclusiv al istoricilor de profesie. Preşedintele Vl. Putin a afirmat, în acea
23 Д.Л. Зыкин. Первая мировая: геополитический аспект
[Электронный ресурс] // Информационно-гуманитарный портал
„Знание. Понимание. Умение». 2011. № 2 (март-апрель). http://
www.zpu-journal.ru/e-zpu/2011/2/ZykinWWI
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şedinţă, că Rusia a pierdut în Primul Război Mondial din
1914-1918 din cauza trădării naţionale comise de guvernul bolşevic, care a încheiat pace separată cu Germania.
„Ţara noastră, a spus Vl. Putin, a pierdut acel război în
faţa unei ţări învinse, – o situaţie cu caracter de unicat
în istoria omenirii. Noi am pierdut în faţa Germaniei
învinse, – în esenţă, am capitulat în faţa ei, care, peste
un timp, a capitulat, la rândul său, în faţa Antantei“[24].
În cadrul răspunsului său, Vl. Putin s-a referit inclusiv la cauzele tăcerii istoriografiei sovietice şi a celei ruse
în privinţa actului trădării comis de guvernul bolşevic:
„bolşevicii au comis, indiscutabil, un act de înaltă trădare naţională; ei se temeau de a fi demascaţi, din care
considerent nu doreau să discute acest subiect, respectiv, îl treceau sub tăcere (…). Este adevărat că ei şi-au răscumpărat vina în anii celui de-Al Doilea Război Mondial. Nu este acum cazul să punem în discuţie preţul cu
care şi-au răscumpărat această vină, cert însă este că evenimentele respective au fost trecute cu vederea anume
din considerente de partid“[25].
Urmare a acelei discuţii din Consiliul Federaţiei Ruse,
serviciul de presă al preşedintelui Vl. Putin a emis, la 31
decembrie 2012, un comunicat de presă prin care ziua
intrării Rusiei în Primul Război Mondial – 1 august 1914
– este declarată ziua memoriei şi proslăvirii celor căzuţi
pe câmpurile de luptă în anii 1914-1918[26].
La fel ca în multe alte cazuri, Rusia fie că nu poate,
fie că nu doreşte să meargă în pas cu ţările Europei.
Aceasta deoarece 11 noiembrie 1918 – dată marcată
anual în majoritatea ţărilor de pe continentul european –
este ziua în care Germania semnase armistiţiul cu ţările
Antantei, în timp ce Rusia ieşise deja din război. Pe de
altă parte, nu a putut fi acceptată nici ieşirea Rusiei din
război drept zi comemorativă şi de „proslăvire a ostaşilor căzuţi pe câmpurile de luptă“, deoarece acea ieşire
s-a produs la 3 martie 1918, prin capitularea Rusiei în
faţa Germaniei, respectiv, prin semnarea păcii separate
de la Brest-Litovsk.
În aşa mod, din reflecţiile istorice ale preşedintelui
Vl. Putin reiese cu toată claritatea faptul „înaltei trădări
naţionale comise de guvernul bolşevic în anii 1917-1918“,
afirmat la cel mai înalt nivel politic.
Aşa cum remarcă mai mulţi analişti politici, atitudinea tranşant antibolşevică a preşedintelui Vl. Putin este
de natură să pericliteze serios consensul creat în conştiinţa istorică a populaţiei Federaţiei Ruse, plasându-se
deasupra împărţirii tradiţionale a societăţii ruse în liberali şi patrioţi[27]. Conform opiniei aceloraşi analişti, un
pas atât de îndrăzneţ pe cât şi de riscant al unei persoane care are obligaţia constituţională de a menţine şi
consolida consensul social, ar avea mai multe explicaţii.
Precum consideră politologul Boris Mejuev, după
toate probabilităţile, lui Vl. Putin îi este mai familiar,
24
Путин обвинил большевиков в национальном
предательстве // www.izvestia.ru/news/528739 (27 iunie 2012).
25 Ibidem.
26 Путин утвердил день памяти ветеранов Первой мировой //
www.rusedin.ru/2013/01/09/putin-utverdil-den-pamyati-pervoj-mirovoj (31 decembrie 2012).
27 Почтить проигравших. Политолог Борис Межуев – о
том, как исторический опыт может помочь решить нынешние
внешнеполитические проблемы // www.izvestia.ru/news/528844
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inclusiv la nivel psihologic, patriotismul gardiştilor albi:
sunt fapte notorii simpatia sa faţă de personalitatea generalului alb Anton Denikin (1872-1947), la fel şi pasiunea faţă de filozofia lui Ivan Ilyin (1883-1954). Datorită
acestui fapt, Vl. Putin acuză bolşevicii exact în maniera
în care o făceau gardiştii albi, anume de ratarea şansei
reale de a împărtţi cu Aliaţii victoria comună în războiul mondial. „În cazul în care Rusia s-ar mai fi menţinut
un an, noi, – comentează politologul B. Mejuev, – am fi
stat la masa învingătorilor din Versailles, iar strâmtorile
Mării Negre ar fi fost ale noastre“[28]. Pe de altă parte, în
opinia aceluiaşi politolog, este probabil ca în intervenţia din Consiliul Federaţiei Ruse să se fi manifestat, involuntar, „europenismul alb“ al preşedintelui, în variantă
nordică, „petersburgheză“ şi foarte specifică: „părăsind
rândurile Antantei şi semnând pace separată cu nemţii, Rusia s-a auto-exclus din lista marilor puteri europene. Rolul de hegemon al lumii europene a fost preluat de SUA, iar astăzi Rusia are de suportat consecinţele acelei prime catastrofe geopolitice, care le-a determinat pe toate cele care au urmat (…)“[29].
La fel de ambigue şi contestabile sunt şi încercările
recente ale unor istorici ruşi de reevaluare a evenimentelor Primului Război Mondial, prin prisma reflecţiilor preşedintelui Vl. Putin asupra subiectelor în discuţie. Constituind, în esenţă, un proces firesc, necesar şi
obiectiv, rescrierea periodică a istoriei Primului Război
Mondial nu poate merge, totuşi, aşa cum procedează unii
istorici ruşi, până la a transforma Rusia din ţară învinsă
în ţară învingătoare în acel război. În plus, de cele mai
multe ori, rescrierea istoriei Primului Război Mondial
este însoţită de interpretarea voluntară sau reeditarea
unor teze perimate ale istoriografiei sovietice privind
procesele derulate în acei ani în guberniile neruse de la
periferia Imperiului ţarist, inclusiv în Basarabia.
Anume astfel procedează, bunăoară, istoricul V.V.
Pohlebkin într-o lucrare, de altfel, bine elaborată privind politica externă a Rusiei de-a lungul unui mileniu
în nume, date şi fapte. Cât priveşte interpretarea evenimentelor din Basarabia anilor 1917-1918, aceasta nu
are nimic în comun cu realităţile acelei perioade, autorul afirmând, fără nici un temei, că „încă în ajunul revoluţiei din Octombrie 1917, în ziua de 20 octombrie, în
or. Chişinău, un grup de ofiţeri români, veniţi clandestin
pe teritoriul rusesc, precum şi nişte aventurieri români
aflaţi în serviciul unor diverse instituţii străine de informaţii, au convocat aşa-numitul „Congres militar moldovenesc“. Scopul congresului era de a pregăti organizarea „Sfatului Ţării“ din persoane special alese, şi nu pe
baze eligibile, în vederea formulării chestiunii privind
transmiterea către România a întregii Basarabii sau a
părţii ei sudice“[30].
Precum se vede, criteriile cu care operează V.V.
Pohlebkin în interpretarea evenimentelor istorice sunt
extrem de flexibile şi labile. Astfel, în timp ce lovitura

de stat bolşevică din octombrie 1917 este apreciată de
pe poziţii marxiste, autorul se face a „uita“ de Marx şi
Engels, atunci când afirmă că Basarabia ar fi fost „teritoriu rusesc“. Or, este un fapt arhicunoscut că atât K.
Marx, cât şi Fr. Engels au afirmat fără nici un echivoc
că Rusia a acaparat în 1812 un teritoriu străin ce nu-i
aparţinuse niciodată[31]. Mai vehement chiar decât Marx,
Friedrich Engels a acuzat în mod expres Rusia ţaristă
de a fi comis la 1812 un rapt, de a-şi fi însuşit un teritoriu în virtutea exclusivă a raportului de forţe favorabil
ei: „aici nici vorbă nu poate fi de unirea unor neamuri
înrudite, risipite, care poartă numele de ruşi, aici avem
de-a face, pur şi simplu, cu o cucerire prin forţă a unor
teritorii străine, pur şi simplu, cu un jaf“[32].
Aşadar, ceea ce fusese acaparat de Rusia ţaristă prin
jaf, agresiune, şantaj şi împărţire a sferelor de influenţă
între două imperii în 1812, nu putea deveni, nici chiar
peste un secol, „teritoriu rusesc“.
Din cele expuse reiese cu toată claritatea, că reflecţiile istorice ale preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir
Putin, asupra unor procese şi evenimente produse acum
un secol, nu au fost nicidecum o improvizare spontană,
ci un act politic bine gândit, urmărind preponderent
sau chiar exclusiv o mai comodă şi avantajoasă plasare a
Rusiei în conjunctura geopolitică şi geostrategică a lumii
contemporane. În cazul în care s-ar fi urmărit, cu adevărat, elucidarea de pe poziţiile adevărului istoric a evenimentelor din anii Primului Război Mondial, afirmaţia
la cel mai înalt nivel politic privind „înalta trădare naţională comisă de guvernul bolşevic în anii 1917-1918“ ar
fi avut drept consecinţă practică scoaterea mumiei lui
Lenin din Mausoleu şi înhumarea acestuia, la fel cum a
procedat Nikita Hruşciov cu mumia lui Stalin.
Cât priveşte revirimentul aşteptat al studiilor istorice
despre anii 1914-1918, de felul spectaculoaselor reconsiderări produse în Franţa, Germania, Marea Britanie,
Italia sau SUA, care să schimbe în profunzime aspectul
istoriografiei ruse a Primului Război Mondial, acesta se
lasă, încă, aşteptat. Unii autori consideră că, „mai mult
decât sfârşitul comunismului, căderea imperiului mutilează identitatea rusă“, în sensul că „problema naţionalismului rus şi potenţialul său agresiv vin din faptul că
acest naţionalism actual nu poate invoca nici un argument puţin contestabil“[33]. Dubla ruptură cu comunismul şi cu imperiul alimentează un sentiment de umilinţă şi de pierdere nu numai la nivelul elitelor politice,
ci şi la cel al elitelor intelectuale din Rusia contemporană. Din care motiv, o spectaculoasă schimbare la faţă
a istoriografiei ruse, în ansamblul ei, reprezintă un proces lung, anevoios şi dureros, posibil a îngloba mai multe
generaţii de istorici.

28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 В.В. Похлебкин. Внешняя политика Руси, России и СССР
за 1000 лет в именах, датах, фактах. Вып. II: Войны и мирные
договоры. Книга 3-я: Европа в 1-й половине XX в. Справочник.
Москва: „Международные отношения», 1999. С. 178-179.

31 Karl Marx, Însemnări despre români (Manuscrise inedite),
Editura Moldova, Iaşi, 1995, p. 38.
32 Фридрих Энгельс. Внешняя политика русского царизма //
Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Том 22. Москва, 1988. С. 31.
33 Zaki Laïdi, Un monde privé de sens, Fayard, Paris, 1994, p.
90-91.
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Vlad A. GHEORGHIU

Lucian Blaga în jurnalul şi
corespondenţa lui I.D. Sîrbu

D

După mărturisirile din jurnale, din corespondenţă sau
din interviuri şi chiar din documentele securităţii, Lucian
Blaga a avut o influenţă covârşitoare asupra noilor generaţii de intelectuali postbelici, începând cu „Cercul Literar de la Sibiu“, cu studenţii săi, cu cei care i-au frecventat opera sa filosofică sau poetică. Această influenţă
nu putea să treacă neobservată de către noile structuri
ideologice din România. Astfel, din cauză că scriitorul
nu a acceptat să intre în Comitetul Central al Partidului Naţional Popular, un satelit al Partidului Comunist,
Securitatea a început să îl urmărească îndeaproape pe
Lucian Blaga. Astfel, în 1949, după reforma învăţământului, Blaga a fost înlăturat definitiv din postul de profesor universitar. Până în 1959 a lucrat la Institutul de
Istorie şi Filosofie din Cluj, ca cercetător, iar apoi a fost
transferat la Biblioteca Filialei Academiei din Cluj. În
anul 1956 a fost propus pentru Premiul Nobel de către
un grup de scriitori din afara graniţelor, referatul de susţinere fiind scris de Mircea Eliade. Autorităţile române
au refuzat însă această nominalizare, după documentele Securităţii chiar Zaharia Stancu s-ar fi deplasat la
Stockholm pentru a respinge această onoare făcută culturii române. După mărturisirile fiicei sale, Dorli Blaga,
care a intrat în posesia documentelor de la securitate, în
anul 1961, când a murit, Lucian Blaga urma să fie arestat. Moartea l-a scăpat de o umilinţă în plus.
Relaţia cu Ion Dezideriu Sîrbu a fost una specială,
determinantă pentru destinul acestuia. Jurnalul lui I.
D. Sîrbu, corespondenţa acestuia, abundă de mărturii
care îl au în miezul lor pe Lucian Blaga. Într-o pagină
din jurnal, datată 23 decembrie 1985, I. D. Sîrbu face o
caracterizare a magistrului său, expresie a opiniilor despre acesta din întreaga epocă: „Lucian Blaga reprezintă
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pentru mine (şi pentru generaţia mea transilvană, din
care fac parte) „meşter-grinda » conştiinţei noastre cărturăreşti… […], este zeul protector al singurătăţii mele.“
„[…] Am nimerit la Sibiu într-un moment tragic al Istoriei ţării mele: în 1940, Ardealul fiind „vremelnic cedat »,
Universitatea din Cluj s-a mutat la Sibiu. Aici, la Facultatea de Filosofie, am dat peste o seamă de colegi cu totul
excepţionali, şi ca seriozitate şi ca talent. Încet-încet, sub
patronajul discret al lui Blaga, şi în cadrul bătăioaselor
noastre discuţii despre poezie, teatru şi proză s-a format
un Cerc Literar care, ca noţiune istorică, sper că există şi
azi. Au fost ani de război, de camuflaj, de grozăvii. Aceşti
amici ai mei, în special Stanca, Cotruş, Doinaş, au fost
cei care m-au „îmblânzit » cultural, învăţându-mă să
citesc şi să gândesc, să scriu şi să critic…“. [1]
Prima întâlnire cu Lucian Blaga este una determinantă, îi modifică deja destinul tânărului I. D. Sîrbu. Aflat
în faza opţiunii pentru o carieră, pregătit să se înscrie la
facultatea de drept, la Cluj, ajunge în biroul unui notar
ca să îşi vizeze copia diplomei de bacalaureat, o procedură tehnică în fapt. Aici un necunoscut, după ce s-a uitat
la documentul în discuţie, după ce i-a văzut notele, l-a
întrebat de ce nu vrea să se înscrie la facultatea de filosofie. Întrebarea, fără să aibă nimic imperativ în ton, îi
modifică tânărului opţiunea: ajunge student la filosofie.
Cel care l-a întrebat, inofensiv, era Lucian Blaga. Acest
lucru i-a determinat opţiunea ulterioară. Ieşind de la
notar, a fost interpelat de un tânăr care i-a spus că acel
necunoscut era „marele Lucian Blaga“. Mai mult, tânărul care l-a interpelat se numea Radu Stanca. Aceasta a
fost, de fapt, primul contact cu unul din membrii viitoa1 Ion D. Sîrbu – Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, Ed Fundaţiei
Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2013 – pg 44

Eseu

rei grupări literare cunoscută drept Cercul de la Sibiu.
Iată cum apare în jurnal acest lucru: „Eram în biroul fratelui său, Lionel Blaga, la care m-am dus să-mi vizeze,
ca notar, copia după diploma mea de bacalaureat. S-a
uitat la diploma mea (nu ştiam cine este) şi m-a întrebat
la ce facultate vreau să mă înscriu. Am spus: la Drept.
A zâmbit şi m-a bătut pe umăr: „Cu notele astea, eu, în
locul tău, m-aş înscrie la Filosofie!». De lângă el s-a desprins un tânăr înalt şi frumos. Mi-a spus că-l cheamă
Radu Stanca şi că […] „domnul“ cu care am vorbiteste
mareleLucian Blaga.“ [2]
Vremea ticăloşiei este fără seamăn. I. D. Sîrbu are
parte de lecţii care mai de care mai dezumanizante. La
o şedinţă a cadrelor universitare, „directorul politic al
Universităţii“ îi cere să scrie articole împotriva profesorilor săi, Lucian Blaga şi Liviu Rusu, să-i demaşte, să-i
compromită. Ion D. Sîrbu refuză categoric: „Directorul de studii, cunoscându-mi firea, şi dosarul, şi relaţiile ce le aveam cu Lucian Blaga […], mi-a spus cam aşa:
„Dumneata, tovarăşe Sîrbu, vei scrie un articol contra
lui Blaga. Un articol tare, dărâmător… […] Noi îţi cerem
un articol prin care să-l demaşti, să-l compromiţi ca om,
ca bărbat, ca cetăţean… » Cum – am întrebat eu fierbând. „De pildă, poţi să afirmi că face baie gol cu fiica
sa nubilă. » […] Mă bâlbâiam: „Cum să fac aşa ceva?
Blaga mă iubeşte, Blaga m-a ajutat, îi datorez enorm…»
Îmi sări în ajutor: „Te înţeleg. Dacă nu vrei să scrii despre Blaga, nu ai decât să scrii despre Liviu Rusu. Şi el
are fete!» După aceste cuvinte, am ţipat: „Refuz! Refuz
categoric », şi am ieşit din bancă. „Atitudinea dumitale,
tovarăşe Sîrbu, nu este marxistă! », strigă bietul inchizitor. „Poate că nu este marxistă, dar este în orice caz
morală! » Şi am ieşit trântind foarte tare uşa. [3]
Ne putem imagina că au fost o mulţime de indivizi
care au colaborat cu forţele represive, ideologice, care
au turnat fără să aibă mustrări de conştiinţă.
Efectul acestui refuz este arestarea lui I. D. Sîrbu.
Închisoarea lasă urme adânci în memoria şi în sensibilitatea tânărului filosof: „În momentele mele cele mai
degradante şi umilitoare – când eram bătut la cur, gonit
şi muşcat de câinii-lup, trădat de prieteni şi batjocorit de
călăi – am simţit doctoratul în filosofie al lui Marx, lecturile din Hegel, ale lui Lenin, broşura lui Stalin şi teza
de doctorat a acelui Torquemada al Facultăţii de Filosofie din Cluj, Pavel Apostol, care se intitula: „spre un nou
umanism socialist ». Blaga a fost un martir – dar spaţiul
său mioritic, fără voia lui, este astăzi o mârţoagă încălecată de toţi protocroniştii-kitsch ai tuturor sărbătorilor sultanale“. [4]
Pentru intelectualii vremii Uniunea Sovietică era
un ţinut aproape necunoscut, de unde veneau informaţii contradictorii. I. D. Sîrbu are parte de cunoaşterea directă a realităţilor de acolo, participând la război. Lucian Blaga, îşi aminteşte I. D. Sîrbu, i-a cerut să
îi povestească tot ce a văzut acolo: „M‑am întors de la
Berislav (Nipru) în ianuarie, 1942. Blaga, conform obiceiului său, mă invită la el, îmi pune în faţă o farfurie cu
mere şi fursecuri, se culcă pe divan şi închide ochii: îmi
2 Ibidem, pg 45
3 Ibidem, pg 58
4 Ibidem, pg 32
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spune: „Gary, acum să‑mi povesteşti tot ce ai văzut acolo!“
Îi povestesc. Despre satele fără garduri şi fără niciun singur câine: despre bărbaţii speriaţi şi femeile curajoase şi
pline de suflet: despre sărăcie şi resemnare, despre o învăţătoare din Razdelnaya care a vrut să‑mi cumpere cutia
„Elida“, fiindcă mirosea frumos şi fiindcă avea pe faţă
imaginea unei femei cosmetice, frumoase: despre noroaie
şi foamete, suferinţă şi vocaţie pentru suferinţă. „Rusia,
îi spun eu cu inima mea de stânga, e un imens laborator
social, jefuit şi spart acum de nişte armate barbar civilizate.“ Îi povestesc apoi de colosala inovaţie a infanteriei sovieticilor: în loc de tranşeele clasice, groapa individuală. „Mi s‑a părut ciudat, am observat eu, apariţia
acestei gropi individuale, la un popor mare şi numeros,
având un pronunţat caracter colectivist.“ Blaga s‑a gândit şi mi‑a spus: „Groapa aceea nu e o formă de viaţă, ci
o formă de moarte. Moartea de unul singur, în timp de
război, e un lux existenţial…“ D. D. Roşca, căruia Blaga
i‑a transmis esenţialul din „metafizica“ noastră discuţie,
m‑a oprit pe coridor şi mi‑a spus râzând: „Sergentule,
poate că groapa aceea e o soluţie practică împotriva fricei colective?! Poate că în spatele acestor gropi există un
comisar care trage cu puşca, pe la spate, în orice soldat
care ar dori să fugă sau să se predea.“[5]
Lucian Blaga continuă să fie magistrul care se pronunţă şi din memorie, ecoul zicerilor sale bântuie gîndurile lui I. D. Sîrbu. Iată ce scrie acesta, comentând
schimbările din Uniunea Sovietică, acolo unde se producea Glasnost-ul, în anii `80: „Ascult ştirile despre
Glasnost – şi îmi aduc aminte de Blaga. Urcam Feleacul, în 1947, era foarte îngândurat. Tăcea. Sus, în dreptul străzii Văcărescu, unde la numărul unu locuiam eu,
s‑a oprit şi, fără nicio introducere, mi‑a povestit următoarea întâmplare din acea zi: „Gary, eu cred că bolşevicii ruşi vor cuceri lumea… Azi, ne‑a chemat la decanat Ion Breazu. Pe mine, pe Liviu Rusu, pe D. D. Roşca
şi D. Popovici. Niciunul din noi nu e membru de partid. Ne cunoaştem de o viaţă. A zis Breazu: „Am primit ordin să citim în colectiv articolul de fond din Scânteia»… Eram între noi, vechi colegi şi prieteni, într‑un
cabinet cu uşi capitonate. Aveam absolut aceeaşi părere
despre acest aşa‑zis „citit în colectiv»… şi totuşi, totuşi,
după o oră în care am tăcut şi oftat, cineva dintre noi a
zis: „Dacă tot suntem aici, hai să citim articolul acela
de fond. Pentru orice eventualitate.» Şi am citit articolul. Nu era de faţă sau pe aproape niciun politruc. Doar
Frica. Frica şi începutul acela de neîncredere în aproapele.“ [6] Suspiciunea, neîncrederea, frica ucid mai mult
decât armele, la o adică.
În altă parte avem de a face cu un Lucian Blaga vizionar, filosoful vedea prin hăţişurile istoriei: „Blaga ne spunea că un sistem totalitar e ca şi sticla incasabilă (cea
de parbriz, de pildă): dacă reuşeşti să‑i fărâmi un singur atom, totul se face praf şi pulbere“.[7] Şi tot de vizionarism ţine şi următoarea însemnare din jurnal, din data
de……: „Americanii, zicea Blaga, vor deveni (având un
5 Ibidem, pg 537-538
6 Ibidem, pg 967
7 Ibidem, pg 976
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preşedinte negru) un simplu vecin înfricoşat al agresivei
Uniuni Sovietice Mexicane.“[8]
Evocarea personalităţii lui Blaga este una permanentă,
I. D. Sîrbu ajunsese, la un moment dat, după propria mărturisire, să vorbească despre magistrul său chiar când
ajunsese la o anume saturaţie. Iată ce îi mărturiseşte el
lui Dorli Blaga, într-o scrisoare trimisă din Craiova în 11
februarie 1981: „După ce ne-am despărţit – eu plecând
la acea lungă reciclare filosofică pe care o ştii – soarta
a vrut ca tinerii mei compagnoni de destin («destinul
înseamnă politică » – a spus-o Napoleon) să-mi ceară,
uneori chiar să mă oblige, la a ţine prelegeri despre Blaga,
omul-opera-poetul-filosoful-ardeleanul-marele Caracter – etc. Am vorbit, zile, luni, ani, mi se dusese vestea.
În ore de cursuri prestate (Sergiu Al-George, Al. Paleologu, actorul Mitică Popescu, Omescu, Ivasiuc, arh. N.
Rădulescu şi mulţi, mulţi alţii, îmi sunt martori), am
depăşit orice conferenţiar cu stat de plată.“ Lucian Blaga
fusese pe deplin reabilitat, opera sa circula fără nici o
oprelişte, cei care îl cunoscuseră puteau să îl evoce, să
depună mărturie.
Cum îşi citea Lucian Blaga poeziile? Mărturisirea
lui I. D. Sîrbu este una relevantă. Fragmentul din jurnalul său ni-l prezintă pe Lucian Blaga în faza senectuţii, când fiecare poezie este aproape testamentară. I.
D. Sîrbu realizează o caracterizare a poeziei lui Blaga
văzută ca vibraţie, ca expresie a vieţii acestuia. Răspunsul lui Blaga este o adevărată artă poetică, dialogul dintre cei doi are ceva special din relaţia magistru-discipol:
„Ieri, Blaga a venit la noi şi ne‑a citit din ultimele sale
versuri. Cu vocea lui rară – egală – B[laga] citeşte linear
– fără efecte, fără nuanţări. La început, te supără acest
fel geometric de lectură, dar, pe urmă, cu atât mai curat
şi mai pregnant, se încheagă, în liniştea ascultării, frumuseţea simplă şi adâncă a versului. Ciclul (pe care eu
îl intitulez al lui „Ulysse“) acestor poeme are un fir unitar de emoţie; sunt încărcate toate de acel fior tragic al
bătrâneţii şi al morţii. Spre deosebire de versurile sale
de debut – toate tăiate oarecum preţios şi artificial în
ceea ce are cuvântul mai liric –, poemele de acum sunt
de o simplicitate nudă, de o naturaleţă copleşitoare. Versul popular şi, ce e mai important, intuiţia metafizică a
metaforei populare pătrund foarte des, ca un filon preţios, printre neologismele împământenite. Blaga pare a
fi câştigat, în anii din urmă, o definitivă acuitate lirică, o
priză permanentă la ceea ce este poezie pură (nu în sens
valéryan, ci în sensul filosofiei metaforei). Fiecare poem
e o compoziţie calată şi echilibrată în jurul unei emoţii
revelatrice. În faţa tainelor şi suferinţelor acestei lumi,
inima grăieşte înţelept şi resemnat. E un fel de frânare în
totul, un gen de trăire molcomă, conturată în sfera unor
imagini pe jumătate luminate. Rămâne însă, în urma
receptării, o vibraţie ce coboară până în straturile cele
mai adânci ale inconştientului. I‑am spus: „Mi se pare
că de astă dată o aveţi goală, în braţe, pe acea ascunsă
muză a poeziei.“ „Da, mi‑a răspuns el, şi e cu atât mai
tragic pentru că sunt bătrân şi aproape de capătul vieţii…“ – „Cum asta?“, am întrebat eu. „Nu simţi, mi‑a
spus… Fiecare poezie o scriu cu sentimentul că poate e
ultima din viaţă…“ Am simţit acest lucru. I‑am spus lui
8 Ibidem, pg 902
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Gigi – care a fost de‑a dreptul copleşită de emoţia lecturii – că mi se pare că B[laga] a intrat într‑o fază „testamentară“ a creaţiei sale. De altfel, estetica sa e deplin
conturată: Ulysse – în strălucirea liniştită a bătrâneţii
şi a azurului – spune Penelopei, ca un fel de concluzie
la zbuciumul întregei sale vieţi, că … viaţa aceasta este
frumuseţe şi moarte.“ [9]
Calitatea de mentor a lui Blaga este foarte bine evidenţiată în paginile de jurnal din perioada în care Sîrbu
era proaspăt conferenţiar la Conservatorul de Artă Dramatică din Cluj şi se plângea de interesul scăzut al studenţilor, viitori actori, pentru filosofia teatrului. Este
interesant de observat faptul că, Lucian Blaga, de fiecare
dată când învăţăcelul Sîrbu venea să îl consulte într-o
anumită problemă, el intervenea cu o anecdotă, în cel
mai pur spirit zen. „Urcam, împreună cu Blaga şi Liviu
Rusu, Dealul Feleacului, în drum spre casele noastre.
Asta s‑a întâmplat prin anul 1947, eram proaspăt conferenţiar la fostul Conservator de Artă Dramatică din
Cluj. Mă plângeam dascălilor mei de puţinul interes pe
care îl arată viitorii actori faţă de problemele de psihologia şi filosofia actului artistic care este interpretarea.
„Blaga zâmbea. Liviu Rusu, la fel. M‑am înfuriat: am
cerut să‑mi explice de ce mă consideră ridicol.
Blaga, oprindu‑se la capătul străzii Văcărescu, continuând să zâmbească, mă linişti, bătându‑mă protector pe umeri.
„Poţi fi un foarte bun agricultor, fără să ştii prea multe
despre sămânţă, pământ, încolţire. Poţi să fii un excelent
pictor, fără să ştii din ce e făcută lumina, ce este în fond
culoarea, unde se întâlnesc liniile de fugă ale perspectivei şi de ce. Ca să te linişteşti în ceea ce priveşte „cultura“
actorilor tăi, îţi voi povesti o întâmplare…
Prin anii 1920, cel mai vestit şi celebru specialist în
oftalmologie, de la tânăra Facultate de Medicină din
Cluj, era regretatul profesor Mihail. De la el ştiu această
întâmplare. Aflase într‑o bună zi că undeva, într‑un sat
de munte din judeţul Năsăud, un fierar analfabet, cu
unelte primitive, de el însuşi făcute, reuşea să opereze
pe bătrânii ce suferă de „orbanţ», adică de albeaţa de pe
ochi. Această operaţie delicată, în clinicile universitare,
era o raritate experimentală, considerată a fi riscantă şi
chiar imposibilă. Profesorul Mihail, în total incognito, a
mers în satul respectiv şi a asistat la mai multe asemenea operaţii făcute în fierărie, folosindu‑se ca dezinfectant apa în care se călesc potcoavele… În sfârşit, după
multe îndemnuri şi rugăminţi, fierarul acela a acceptat să vină la Cluj şi să facă o operaţie demonstrativă
în faţa corpului medical şi a studenţilor din ultimii ani.
Marele amfiteatru era plin, baba bolnavă de albeaţă era
acolo, fierarul, în halat, urmând să lucreze ca acasă la
el. Dar, profesorul, înainte de a începe operaţia (de care
el nu se mai îndoia), a ţinut, în faţa unei imagini anatomice a ochiului, să explice de ce, până acum, doctorii
se temeau să taie aici şi aici, fiindcă se putea întâmpla
asta şi asta. Sclerotica, corneea, irisul et caetera… Terminându‑şi expunerea, profesorul spuse: „Şi cu toate aceste
piedici şi riscuri, iată că acest fierar curajos a reuşit să…»
Dar, când să înceapă demonstraţia, fierarul, tremurând, îşi dezbrăcă halatul şi zise: „Iertaţi‑mă, domnule
9 Ibidem, pg 216-218
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profesor, dar acum, că ştiu cum arată ochiul şi ce pericole se ascund după el, nu mă mai pot atinge de cuţitele mele…»“
Mi‑am adus aminte de această veche şi uitată poveste
azi‑noapte, în timp ce citeam nu ştiu ce hermeneutică
analiză a acestui teribil de profund şi posedat teoretician
al textului literar, care este Adrian Marino. Şi mi‑am zis:
dacă voi ajunge să înţeleg tot ce spune şi să cred tot ce
afirmă, ar însemna ca în viaţa mea să nu mai îndrăznesc
a scrie nici măcar o scrisoare către un amic. Aş începe
să tremur şi, ca fierarul din povestea lui Blaga, aş zice:
„Acum, că ştiu ce labirint este textul, mi‑e frică să mai
fac cel mai mic pas spre el…“[10]
În cartea sa „Un om din est“, Daniel Cristea Enache
evidenţiază foarte bine una dintre învăţăturile despre
text, pe care Blaga i-o insuflă lui I. D Sîrbu: „După cum
a învăţat de la Blaga, textul înseamnă nu numai literatură. El e şi parte integrantă din conştiinţa spirituală a
poporului care i-a împrumutat limba şi în numele căruia
scrie şi publică“.[11] Şi asta notează şi Sîrbu în jurnal, când
vine vorba despre cum îi vorbea Blaga. Magistrul este
numit un „maestru al tăcerii“, fiind unul dintre puţinii
care ştia greutatea şi valoarea cuvintelor şi care avea o
întreagă filosofie în ceea ce priveşte acest lucru: „Blaga
nu era un bun vorbitor (fiind un maestru al „tăcerii“ de
tip oriental – nu degeaba noi l‑am poreclit Tao), avea o
frică magică de cuvinte, tocmai fiindcă credea cu toată
fiinţa sa sublim‑copilărească în autoritatea magic‑metafizică a Limbii. Dacă cineva comitea o impietate sau o
minciună, el exclama cu toată seriozitatea: „Vai, ce va
zice Limba Română!?“ Nu o dată mi‑a spus că un scriitor este o investiţie a Limbii acestui pământ, şi că această
10 Ibidem, pg 709- 711
11 Daniel Cristea Enache, Un om din est, Ed Curtea Veche, Bucureşti 2006, p 302

Zână măiastră are puterea să‑ţi retragă la un moment
dat girul său… Îmi dădea chiar exemple concrete, pe
acea vreme… Tocmai fiindcă mă ştia „orfan de limba
maternă“, cunoscându‑mi direct pe amândoi părinţii,
Blaga mi‑a devenit mai mult decât un dascăl sau mentor universitar…“[12]
Chiar dacă „Jurnalul unui jurnalist fără jurnal“ este un
„jurnal exterior“, autorul evitând amănuntele intime, în
favoarea unei generalizări a observaţiilor, când vine vorba
de Blaga sau de tatăl său, Ion Desideriu Sîrbu încearcă
să păstreze toate amintirile nealterate, folosindu-le uneori ca morală a unor povestiri esopice.
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Dumitru MATEESCU

SCHIŢĂ A UNEI NOI TEORII
A ADEVĂRULUI

D

Din perspectivă rezolvatistă adevărul este calitatea propoziţiilor de a indica proceduri, metode,cu un grad mai
mare sau mai mic de rezolvabilitate. Măsura in care
referentul propoziţiei este procedură pentru probleme
la care trimite propoziţia,in aceeaşi măsură este adevărată. Propoziţia este o expresie a unui mod de a gândi
deci ea este o metodă din opinie. Adevărul unei propoziţii indică însuşirea unei metode din opinie de a trimite la
o procedură. Deoarece între structura metodei din opinie si aceea a metodei presupuse a fi procedură relaţia
este de la metasistem la sistem,expresia adevărului propoziţiei ce exprimă metoda din opinie implică relaţia cu
metoda materială sau analoagă celei materiale. Metoda
din opinie, exprimată prin propoziţii,alege ca referent,
o structură,o metodă sau negaţia acelei metode. Ea este
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izomorfă cu acea alegere. Propoziţia indică o procedură
dacă şi numai dacă metoda din opinie are ca referent o
altă metodă ideală sau materială (la care se ajunge direct
sau indirect) sau negaţia sa ceea ce înseamnă că metoda
din opinie exprimată prin o propoziţie are structura
identică cu a unui spaţiu deoarece referentul său este
spaţial. Dacă are structura unui spaţiu şi este izomorfă
cu acesta rezultă structura unei conjuncţii intre actualitate, limbajul empiric,cultura agentului, în limbajul meu,
ceea ce este izomorf cu structura determinării comunicării de către limbajul abstract. Conform rezolvatismului adevărul nu este categorie filosofică deoarece structura sa nu este o tautologie.
Se numeşte adevăr implicarea comunicării de către
limbajul abstract. Orice enunţ este adevărat dacă el mijHYPERION
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loceşte transmiterea unei soluţii, anume a unui nume, al
unei entităţi ce completează un sistem cu lipsuri. De exemplu Enunţul „zăpada este albă“ este adevărat deoarece
însuşirea albului de a aparţine şi zăpezii (gând exprimat
prin limbaj abstract) determină posibilitatea de a comunica răspunsul la întrebarea „ce culoare are zăpada?“, care
evidenţiază lipsă la cineva, culoarea albă a zăpezii fiind
o soluţie pentru zăpadă dar şi pentru cel interogat care
dă soluţia. Răspunsul „zăpada este albastră“ nu este soluţia la întrebare şi nici soluţia zăpezii (soluţia spontană a
acesteia când a fost să se coloreze). ceea ce denotă falsitatea propoziţiei. Ecuaţia „x2 -7x +10=0“ are soluţia 5.
Expresia „soluţia ii este 5“ este adevărată deoarece limbajul acesta abstract generează comunicarea,transferul
soluţiei deoarece 5 este soluţia ecuaţiei de mai sus.
Adevărul este însuşirea unei propoziţii a limbajului
articulat de a transmite soluţii. Dacă referentul indicat
de acea propoziţie asigură funcţionarea structurii in care
se află atunci propoziţia este adevărată. Adevărul ca si
soluţia,au grade de adecvare. În măsura in care expresia
respectivă transmite soluţii, anume nume ale entităţilor
completive unui sistem cu lipsuri, determină comunicări, ea este adevărată. Limbajul abstract,in sens foarte
larg, este orice limbaj articulat, cu cuvinte. Am o teorie
a limbajului. Limbajul este ansamblul metodelor pentru
comunicare, pentru transmiterea de soluţii. Nu orice răspuns este soluţie fie şi parţială.
Adevărul este metoda din opinie spaţializată.
Adevărul este şi metoda spaţială din opinie exprimată
prin limbajul empiric la un anumit nivel cultural.
Adevărul este dezvăluit de ştiinţa din opinie. Structura
acestei relaţii este aceea a rezolvării interioare determinată de lipsa interioară. Deoarece adevărul este o funcţie cu domeniul de definiţie în lumea ideală el este un
transcendent.
Comunicarea adevărului este actualitatea interioară
şi aceasta este determinarea metodei din opinie de către
comunicare. Adevărul ştiinţei este limbajul abstract sau
ştiinţa determinată de metoda din opinie. Adevărul
cunoaşterii este scopul condiţionat de finalităţi exprimate cu disponibilităţile noţionale ale rezolvatorului.
Structura adevărului ştiinţei este izomorfă structurii limbajului abstract. Ştiinţa adevărului este intenţia
altuia cauzată de lipsă sau metoda generatoare de prezenţe interioare.
Structura teoriei adevărului este a adevărului însuşi.
Adevărul teoriei este scopul altuia şi lipsurile interioare.
Menţionez că informaţia teoriei este noutatea despre altul.
Teoria dezvăluie lipsuri interioare şi scopuri,finalităţi,ale
celor cercetaţi. Dacă înţelegerea a ceva,cum am stabilit
eu[1], descoperă scopul acţiunii, rezultă ideea că adevărul teoriei contribuie la înţelegerea domeniului teoretizat
depistându-i finalităţile, proprietăţile materiale efective
şi posibile şi mai puţin la explicarea acestuia,explicaţia
expunând geneza structurii dinamice a celui investigat.
Adevărul experienţei este scopul celui ce explică condiţionat de comunicare şi scopul altuia decât al celui
explicat.
1 Prin intelegere se determină scopul.tinta,finalitatea,tendinţa
celui cercetat.Este recomnadabila studierea articolelor elaborate
de mine si publicate in revista Hypeion.
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Experienţa adevărată este comunicarea aceasta deoarece reuşita experienţei, înţeleasă ca program condiţionat, constă in a comunica o soluţie.
Adevărul generează in mod necesar, noutatea agentului, structura fiind obligaţia generatoare de scop
permisiv,limbajul abstract şi limbajul empiric.
Limbajul strict al adevărului este cultura agentului.
Adevărul limbajului strict, a conjuncţiei limbajului abstract cu a celui empiric are si structura limbajului abstract.
Esenţa adevărului are structura limbajului empiric.
Din perspectiva concepţiei pe care o construiesc se
descoperă că intre teorie[2] şi adevăr exista o incompatibilitate explicabilă prin aceea că nu există teorii absolut adevărate. Nici teoria numărului din matematică nu
este elaborată pe deplin si nici altele diferind intre teoria
a ceva si acel ceva. O teorie nu poate fi absolut adevărată
dar poate fi absolut falsă,fiind compatibilitate între fals
si teorie. Dacă falsul este compatibil cu o teorie, o teorie putând fi falsă in mod absolut, atunci ea are structura teoriei generată de către programul altuia conditionat de către programul rezolvatorului.
Negaţia adevărului este falsul. Cercetarea falsului dezvăluie prezenţa a doi agenţi,cel puţin,in depistarea adevărului, a unei entităţi:a unuia care afirmă şi a altuia care
neagă. De aici şi ideea de falsifiabilitate. Există o luptă
intre cel ce afirmă şi cel ce contrazice a cărei prezenţă
poate fi şi implicită. Adevărul este de domeniul transcendentului fiind chiar o metodă rezolvativă din opinie.
Negaţia lui afirmă scopul altui agent blocându-l pe acela
al a afirmatorului. Falsul nu mai îngăduie transferul de
soluţii din partea rezolvatorului ci afirmarea altei soluţii.
Falsul unui enunţ al rezolvatorului deschide şanse atingerii scopurilor altuia. Acest scop al altuia,in cazul falsului,
este generat de spaţiul afirmatorului şi afirmarea spaţiului
rezolvatorului este domeniul rezolvării altui agent. Prin
fals modul de a presupune,a gândi,al rezolvatorului îşi
închide spaţiul, modul său de a gândi împiedică şi rezolvarea altuia. Mai mult:falsul rezolvatorului neagă calitatea de soluţie a ce transmite rezolvatorul şi îngăduie afirmarea unor noutăţi diferite realizate de altcineva. Falsul
rezolvatorului este scopul adversarului, afirmarea adevărului acestuia. Diferenţa, marcatoarea lipsei, este caracterizată inclusiv prin prezenţa a două scopuri. Identitatea presupune un singur scop. Rezultă teza că diferenţa
marchează prezenţa falsului la cel puţin doi agenţi. Diferenţa de conţinut, indică evoluţii care includ şi respingeri ori respingerile, în substanţa lor,semnalează prezenţa
unor falsuri sau presupuse falsuri, care nu sunt obligatoriu şi minciuni, cel puţin la unul dintre cei in concurenţă,
în relaţie, inclusiv deoarece lipsa determină o anumita
subiectivitate iar aceasta include si ea erori deci falsuri
datorită imperfecţiunii.

2 Teoria este un mod de raportare la altul si anume este suma
logică a referirilor la disponibilitaţile materiale ale altuia cu ajutorul
noţiunilor disponibile cu cerintele materiale ale altuia exprimate cu
ajutorul cerinţelor noţionale ale agentului,ale celui ce teoretizează.In raport cu acesta conţinutul gandurilor sale referitoare la altul
constituie materialul reflecţiilor sale.
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Remus Valeriu GIORGIONI

LAZĂR MAGU, UN POET „CICLIC“*

C

Poetul anotimpurilor

Ciclicitatea lumii, a universului cu galaxiile şi sistemele
sale solare – ciclicitatea anotimpurilor a fost una din
„obsesiile istorice“ ale fiinţei umane, iar poetul s-a făcut
întotdeauna purtătorul de cuvânt al speciei. El vede univers ca pe o mare fiinţă, dar nu în sens panteist, ci ca pe
o entitate adusă la fiinţă de Fiinţa Supremă. În curgerea
vremilor – ere, epoci, eoni – anotimpurile terestre, date
de mişcarea de revoluţie a planetei sunt în sine o „mişcare poetică“, inspirativă.
Un poet al ciclicităţii universale, conectat la ritmul
naturii este arădeanul Lazăr Magu. Ciclicitatea poetului nu este însă una ordonată, „canonică“, ci mai curând
una aleatorie. Primăvara sa este un incendiu al simţurilor:
„A pus o mână dinamită-n muguri şi-n fiecare mierlă o
vioară“; „(primăvara) mi-a înverzit cămaşa şi mi-a-nflorit
ţigara“ (Pastel). Anotimpul revenirii la viaţă este un miraj
cu „ochi de miei descărcaţi din căruţe cereşti, trase de
îngeri puşi în ham, iar sudoarea lor are miros de sulfină“.
Ea este în acelaşi timp „o umbră albă de vecie“ şi „o gleznă
albă de femeie“: „Nici noi nu ştim cum umblă prin grădină/ cereşti căruţe, îngeri puşi în ham…/ Doar le simţim sudoarea de sulfină/ când ochi de miel descarcă-n
orice ram“ (Primăvară). „Pus la lucru“ şi în alte poeme,
îngerul devine partenerul de viaţă/ lucrare al omului
sau al animalului pământesc – simbol al împletirii celor
două elemente: „În zile de miercuri mama trece pe deal/
Căruţa e trasă de-un înger şi-un cal“ – Ziua de miercuri. (Trebuie să evocăm aici o altă poetă bănăţeană,
Veronica Balaj, care a scris placheta Cu îngerul la arat.
Îngerul lui L.M. este de asemenea pus la lucru: el „pune
o uşă-n balamale şi o deschide dinspre cer spre vale“.)
Vara poetului, fără a-i fi dedicat vreun poem explicit, este o atmosferă aurorală prezentă în multe poeme:
„M-am născut într-o vară fierbinte/ Nori deshidrataţi
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agonizau la marginea cerului/ ca nişte cămile în pustiu“ (Supravieţuire).
Începând cu toamna, se produce răvăşirea sufletului
– cea care în poetica simbolistă produce acele atât de
trâmbiţate „ravagii“ ale fiinţei lăuntrice la poetul nostru, care nu scapă nici el de unele vagi ecouri simboliste:
„O galbenă frunză e inima mea/ iar moartea e toamnă
ciudată…“ (Tabloul). Este sezonul reveriilor absconse,
al toamnelor galvanice, acide, nervoase, alcaline, când
apar „arcaşii nebuni“, cei care împuşcă frunze… „Sufletul
meu e un geam deschis,/ o vamă prin care trece vântul“
(Toamnă). (Unele titluri ale poemelor – cum ar fi Pastel,
Nevroze, Monotonie de toamnă, Accente de primăvară
– chiar amintesc de titluri pe care şi le-au adjudecat cu
vârf şi îndesat simboliştii, gen „Nervi de toamnă“). „Stă
cerul ca un clopot de aramă/ Ce a uitat din îngeri să mai
bată“. Unul din poemele cele mai reuşite ale culegerii este
Poştaşul, care face apologia culorii galbene, ca emblemă
a toamnei. Ca în cunoscuta Carte a Apocalipsei, poetul
este invitat de un înger în cer, şi are surpriza de a descoperi chiar şi acolo o atmosferă mohorâtă de toamnă:
„Clădesc amintiri prin galbena ploaie/ şi galbenă fi-va
lumea de sus/ în care un înger o clipă m-adus/ Şi-acolo
e toamnă, e vreme de ploaie.“
Dar cel mai bine reprezentat în carte este anotimpul
iernii (am numărat în cuprins cel puţin trei-patru poeme
despre iarnă, şi tot atâtea despre zăpadă). Iarna poetului/ poeziei e declanşată de un taur care dă buzna într-un
salon: „E frig de-ngheţă sângele în săbii!/ (…) / Un cer
amorf se sprijină de-un pom/ ca un datornic de ştampila băncii…/ (…) / Un taur intră brusc într-un salon/ şi
invitaţii-n jurul lui îngheaţă.“ (Zăpadă şi frig). Convulsiile anotimpului friguros sunt percepute ca un delict
cosmic, doliul alb al unei „înmormântări de îngeri“: „Un
zeu de brumă, veşnic nesătul,/ a început să strângă timpul sul. / Cu el pe umăr umblă prin grădină;/ m-a dezvelit de zile şi lumină“.
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Poet al iubirii şi al
vieţii de zi cu zi

La poetul Lazăr Magu lirica erotică este bine reprezentată – iar poemul Iarna ca o iubită chiar face tranziţia între tematica iernii şi cea a iubirii. Un alt splendid poem, Navetista, dă socoteală de aceasta, amintind
fragranţele feminine din poezia uitatului Dan Verona –
în speţă: Femeia cu piersici, căreia merită să-i rezumăm
aici mesajul: Dintr-o livadă de piersici îşi face apariţia
în urbe o femeie îmbibată de aroma fructelor coapte,
iar după ea se iau pompierii, frizerii, funcţionarii… Toţi
bărbaţii oraşului se înşiruie în trena miroznelor emanate
de femeia care a locuit o vreme în „anturajul“ pomilor
erotici. Ca într-un poem oriental, în care o frunză este
întrebată de unde are mirosul acela mirobolant. Iar ea
răspunde cu nonşalanţă: Am locuit o vreme în preajma
unui trandafir… Iar poetul nostru astfel grăieşte: „Când
am trecut aseară pe drumul vieţii tale/ cu un miros de
floare eu ţi-am bătut la poartă…/ … Un fagur greu de
miere era în noapte luna/ Şi stelele-albine au invadat
grădina./… Un foşnet lung, de rochii, înfierbânta axonii/ când te privea oglinda flămândă…“ (Om cu ieşire la
mare). În poezia lui L. Magu trenul întoarce şi el capul
după femeia frumoasă: „Şi, parcă de niciunde, ca dintr-o
altă viaţă,/ a apărut Prinţesa – femeia sărbătoare,/ femeia
artificiu, femeia dimineaţă,/ ca o licoare scumpă, băută
în altare“. Combustiile interne ale dragostei, enormul
consum de energie – eternul regret al părăsitului sunt
ilustrate în versuri cum sunt cele ce urmează: „Tu toate
florile le-ai stins când ai plecat/… Ai stins şi becurile
cerului, pe rând/…/ Şi-am înţeles că-n lume stăpână e
iubirea/ Combustie e numai, febrilă, despărţirea“ (Mire
de rezervă).
Un loc aparte îl deţine lirica simbolurilor naţionale
şi poezia cu accente sociale. Istoria patriei este prezentată ca o Golgotă perenă, pe care poporul român
o urcă mereu, an de an, secol de secol – deceniu cu
deceniu ca un nou Sisif bolovanul. O poezie cu titlu
premonitiv-simbolic este Hartă mototolită, care ne aminteşte de lirica social-protestatară a lui Adrian Păunescu
(poate cel mai mare poet politic al nostru, cel care cu versuri de genul „Un hotar străin şi greu/ mi-a căzut peste
picior“ intrase în atenţia autorităţilor sovietice, care au
şi protestat la ambasadă). La fel poetul în discuţie, înainte de criza ucraineană şi invadarea Crimeii, readuce în
prim-plan etern controversata politică expansionistă a
„Marelui Urs“: „Plâng hărţile copilărie noastre/ cu lacrimi
roşii, galbene, albastre/… Prin lume a trecut cândva un
Urs/ şi braţul drept al ţării noastre-a smuls/ şi umerii din
nordicii Carpaţi…/ …/ Din vechi morminte strigă mari
eroi:/ „Întindeţi harta ţării peste noi!“. Poetul deplânge şi
eternele suferinţe morale ale ţării, determinate de perenitatea unei tranziţii care a determinat o mare parte a
populaţiei să plece la muncă în străinătate: „Plecate sunt
şi satele de-acasă!“; „A emigrat şi stema ţării, frate/ pe
alte steaguri în străinătate“. Poema Baladă se doreşte a
fi o parafrază rezumativă în registru propriu după Mioriţa: „Mamă obosită, cauţi degeaba urme/ Mână vântul,
singur, peste lume turme“.
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În economia volumului întâlnim şi poeme care
deplâng starea actuală de lucruri, corupţia politicienilor, – dar genul acesta (favorizat şi de jocurile de cuvinte)
este cel mai susceptibil a cădea în registrul declamativ:
„Oraş fetid, constrictor, enervat/ privirea ta acidă ne
îngheaţă…“ Ca şi zeul Cronos în mitologia antică, oraşul
contemporan îşi devoră fiii, care din consumatori devin…
consumaţi: „Meseni am fost, la prânzul din Eden/ la cină
azi, meniul noi suntem!“ (Flotanţi în flotaţie).

Poet religios. „Un nume
adunat pe-o carte“

Poezia lui L.M. e înţesată de evanescenţe, imponderabile, gracilităţi dar şi de locuri comune: „Cu lacrimi
de înger spăl luna şi aştrii/ şi pacea menţin între ziuă
şi noapte“ (Trecutul). Poemele sunt efemeride care farmecă precum copilăreştile baloane de săpun, ca „Faptul
divers“, care ţine o zi, o clipă: „Faptul divers anunţă în
lume dispariţii: „Au dispărut din spectrul creştin ebioniţii“/…/ A dispărut surâsul Giocondei, bunăoară/ lăsând
doar o grimasă, o panică dentară…“. Multe din ele sunt
poeme ale trecerii-petrecerii, elegii ale morţii, printre
care şi Trenul: „vreau să m-ascund, să nu permit plecarea/ acestui tren ce caută-ntruna marea“. Dar cel mai
relevant aspect este faptul că întreaga lirică a poetului
arădean e străbătută de un fior sacru, referinţele biblice
ca: Mâna înţeleaptă a Pantocratorului (ea pune ordine
şi în haosul actual, de care se face vinovat omul), răstignirea, trădarea lui Iuda, etc. se întâlnesc peste tot. Poezia „de inspiraţie religioasă“ se constituie într-o consistentă secţiune a cărţii: Penitenţe, Treizeci, Pelerinaj la
rănile Domnului (un titlu de-a dreptul frumos): „Au şi
ajuns pe marginea de groapă/ a rănii ce o porţi smerit în
palmă./… Zâmbeşte, Doamne-acestei pioşenii“. Părinţii, satul natal, copilăria sunt evocate într-o altă serie de
poeme, între care excelează (străluceşte) Pâine la ţest:
„Cu pielea tăbăcită de sudoare/ părinţii mers-au seara la
culcare/…/ Spre dimineaţă, au luat din cui/ secera lunii şi
un lan gălbui/ au secerat pe rouă şi devreme,/ cum seceri
azi o carte cu poeme“. Motivul cărţii este asociat cu cel
al „poştaşului“, văzut ca sol al vieţii-şi-morţii, mesager
al iubirii, într-un final. Trecând peste toate obstacolele
întâlnite în cale, el duce urgent la destinatar o misivă de
dragoste: „Aceasta mi-e ruga: în lumea de flori/ să fiu
eu poştaşul ce duce scrisori.“ (Poştaşul); „Pe cărare stau
să vină/ sfânta iarnă şi poştaşul.// Iarna – o scrisoare
albă“ (Scrisoare).
Elementele fabuloase şi stranii abundă în poezia cu
marca L.M. – poetul cultivă cu plăcere paradoxul („s-a
îngropat groparul“…). În poezia Farul, un far prăbuşit în
mare migrează prin oceanul planetar, atrăgând cu mirajul său de fata morgana acvatic vapoarele în adânc: „Sunt
nopţi în care farul aleargă pe sub mare/… Şi marea e o
ţară de insule hoinare“. Un copac straniu creşte dintr-o
pivniţă, simbol al aspiraţiei, ascensiunii teluricului către
astre: „Un pom ciudat din pivniţă crescuse/ Uşa găsi şi
treptele să urce“ (Copacul crescut din pivniţă). Galopul cailor de bronz este un alt exemplu, iar Femeia de
citit aduce în scenă femeia-carte şi femeia-erată: poetul
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„răsfoieşte“ iubita ca pe o carte (la fel de valabilă poate
deveni reciproca: a devora o carte ca pe-o iubită…): „Erai
o cronică în rună,/ erai un manuscris grecesc./ Eu transpiram în nopţi cu brumă/ visând doar titlul să-l citesc“.
Dar, emblematică pentru poezia lui Magu – cel puţin ca
titlu – este poemul Magul Mogul (care nouă ne aduce
aminte de un alt poem, mai vechi, dintr-un volum publicat mai de mult, „Magii“), în care poetul se crede „mai
bogat ca un mogul“, devenind stăpânul acelei „rochii
de galben tul“ pe care o purta iubita. Aceste poeme ar fi
putut fi prinse la secţiunea „lirica de dragoste“, dar ele
ilustrează şi propensiunile postmoderne ale unei poezii tradiţional-moderne, lirică prin excelenţă. Deşi se
arată a fi un bun versificator, L. Magu are unele reuşite
absolute în vers alb: Fata pădurarului, Crochiu, Rude de
sânge, Supravieţuire, poeme în care ideea curge liber, fără
încorsetări fiindcă – se ştie – rima îl poate trage uneori
pe poet „la edec“…

Este interesant de descoperit la un poet
clasic-spre-modernist (cu vagi ecouri simboliste, cum
spuneam) propensiuni postmoderne – autoreferenţiale,
legate de scrierea cărţii, preocupări cărturăreşti: „Petale
au zidarii în mistrie – / grădinile sunt cărţi de poezie“
(Accente de primăvară); „Pe mormântul meu de hârtie
velină/ va veghea un câine de tuş“ (Musafir de lux). La
acest capitol, unele poeme sunt integral citabile: Repetiţie,
Scrisoarea, Rugăciunea unei cărţi, Salvarea prin lectură.
Cu unele ecouri benefice din Esenin (în poezia „stepei“, a satului cu părinţi şi copii), din A. Păunescu în poezia social-politică, după şase cărţi de poezie – această
antologie fiind ce-a de-a şaptea – Lazăr Magu nu mai
poate fi ignorat ca poet. Fiindcă el chiar este poet adevărat, inspirat, după modelul vechilor aezi, cântăreţi,
menestreli. De aceeaşi părere fiind şi Constanţa Buzea,
într-o prezentare de pe coperta a patra a cărţii pe care
tocmai avem pe masă. O carte frumoasă.
* Lazăr Magu, CONDENS, Mirador, Arad, 2014

Ioan HOLBAN

O

Proza lui Mircea Nedelciu

„O descriere nu-mi foloseşte nici măcar ca semn pentru
o construcţie de semne, dacă pentru această copie există
un original, ea-l serveşte pe acela, nu pe mine, cel care
vorbesc. Aşadar, a scrie nu e totuna cu a descrie un şir de
fapte, ci cu a făptui un enunţ. Acesta poate să pară şi el a
fi o descriere de fapte, dar, în măsura în care aceste fapte
n-au existat, acest enunţ este un fapt al meu independent
şi tu, ascultând, te afli făptuind independent“. Nu este
vorba, aşadar, doar despre „manieră“ – cum s-a spus adesea –, ci despre o concepţie asupra scrisului şi, totodată,
despre o perspectivă asupra relaţiei autor-text-cititor,
care înnoiesc substanţial mijloacele specifice de exprimare ale epicii noastre actuale. Pentru mulţi, caracteristicile acestei concepţii au constituit tot atâtea paradoxuri;
faptul poate părea surprinzător, cu atât mai mult cu cât
există destule temeiuri – dacă ar fi să invoc doar cărţile
lui Mircea Horia Simionescu, Radu Petrescu şi Costache
Olăreanu – pentru ca „noutatea“ pe care au adus-o volumele tinerilor prozatori să nu fie chiar o „noutate“ şi, mai
cu seamă, o sumă de paradoxuri: cât priveşte modul acestei reacţii, nu o dată inhibitorie, o explicaţie ar putea-o
furniza sociologul literaturii.
„Breşa“ pe care a produs-o primul volum al lui Mircea
Nedelciu şi „pârtia“ pe care a creat-o anunţă nu numai
o împrospătare a „atmosferei“ din spaţiul epicii contem
porane, saturată de psihologism, de „raporturile de putere“
şi de contextul socio-politic al „obsedantului deceniu“,
dar face posibil un nou mod de a citi proza, tinerii scriitori selectându-şi publicul dintre oamenii dispuşi „să
lucreze“ în timpul lecturii, „să făptuiască“ independent
un alt enunţ, complementar celui dintre copertele cărţii.
Primul „paradox“ sau, altfel, prima condiţie a făptuirii textului se cuprinde în deprinderea de a folosi „impersonalul“ ca modalitate de rost(u)ire a subiectivităţii: nuvelele
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din Aventuri într-o curte
interioară (1979) desemnează un cadru impersonal
în esenţa sa (fiecare element al său este în chip deliberat
lipsit de personalitate), în interiorul căruia se defineşte
poziţia fiinţei faţă de lume şi se constituie unghiurile de
vedere ale abordării acesteia în naraţiune: a spune totul
despre sine folosind persoana a treia, acesta este unul
dintre paradoxurile noii proze. Textele simulează perfect
atmosfera specifică unui „şantier“: aici, personajele sunt
încă persoane (numite, din discreţie, cu porecle sau iniţiale), semnificaţia se află în stadiul „blocurilor de sens“
(toate prozele cărţii sunt nişte texte-mozaic alcătuite din
„fragmente de intensitate“ diferită), mesajul nu s-a constituit încă pentru că, iată, cititorul trebuie să aleagă „mize“,
piste convenabile, deznodăminte verosimile: aşadar, elementele textului epic „tradiţional“ – personaj, semnificaţie, mesaj – se găsesc în cartea lui Mircea Nedelciu la
nivelul unor „instrumente de lucru“, alcătuind cel mult
„fundaţia“ zidurilor care împrejmuiesc curtea sa interioară. Cititorul unor asemenea proze este conectat direct la
fluxul narativ, fiind obligat să caute alt „orizont de aşteptare“ decât cel cu care l-au obişnuit romanele promoţiilor precedente: „Voi încă mai căutaţi în fiece poveste –
spune niţel supărat Mircea Nedelciu – un singur om pe
care să mizaţi. V-aţi obişnuit să ascultaţi în felul acesta o
poveste: cine pierde şi cine câştigă? Nu cred că e cel mai
fericit mod de a asculta o poveste“.
Dar cititorul Aventurilor într-o curte interioară va
mai întâmpina şi alte „obstacole“ pe care noua „poetică“
narativă le creează lecturii „obişnuite“; calitatea esenţială
a prozei – spune Mircea Nedelciu – este reflexivitatea;
textul este înţeles ca un organism al cărui metabolism se
conduce după legi proprii, străine „convenţiei“ lecturii,
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dar cât se poate de familiare realităţii trăirii: între altele,
textul este „conştient de împrejurările propriei elaborări“,
nu poate fi „captat“ decât de un ochi „alertat“, istoria sa
legându-se de forma paginii, a locului destinat (importanţa
aspectului formal, a „aranjării în pagină“ cum se spune,
va fi pusă în evidenţă de aproape toate cărţile nucleului textualist, ca şi de ultimele două volume ale lui Vasile
Andru, de exemplu). Mircea Nedelciu
face, apoi, o distincţie tranşantă între a
descrie şi a scrie, între a reproduce şi a
spune cuvintele. A descrie presupune un
„instrument“, în timp ce a scrie (a făptui un enunţ) necesită prezenţa unui
„agent“: între aceste două verbe se constituie, în fapt, condiţia naratorului din
textele lui Mircea Nedelciu. Mai mult
decât atât, momentele acţiunii şi „textuării“, succesive în povestirea „tradiţională“ (în sensul în care povestirea este
posterioară evenimentului, are adică un
caracter istoric marcat), sunt în proza
„textualiştilor“ coincidente: iar modul
suprapunerii lor este experimentat de
caporalul G.P. zis Bobocică într-un jurnal de front intitulat Istoria brutăriei
nr. 4, unde nu se descrie istoria acelei
brutării şi acelui brutar, ci se scrie prezentul lor acolo, în istorie. Semnificativă este, apoi, prezenţa activă a naratorului, eficient fie
şi prin simple întrebări plasate în paranteze, secţionând o
povestire precum Călătorie în vederea negaţiei; referinţa
din titlu este dublă: priveşte adică „intriga“ propriu-zisă
– un absolvent merge la postul repartizat pentru a obţine
negaţia –, dar şi un context mai larg, acela al dinamicii
modalităţilor de creaţie: tânărul prozator „călătoreşte“ în
stil tradiţional tocmai pentru a-l nega prin parodie sau
observaţie critică. Autorul, „persoana“ şi cititorul din cărţile lui Mircea Nedelciu au o neostoită „sete de naraţiune“ (ei trăiesc în grupuri de indivizi, unde „dacă povesteai un roman, îţi făceau patul, îţi dădeau din ţigările lor,
din pâinea lor de dimineaţă, măturau în locul tău şi, mai
ales, te ascultau cu mare atenţie“), prozele marcând în
chip definitiv ceea ce se numeşte „socializarea textului“,
fenomen complex care, aşteptându-şi încă abordarea critică, este analizat epic în următoarele trei cărţi ale tânărului prozator.
Subtitlul „transmisiune directă“ al multora dintre naraţiunile cuprinse în cel de-al doilea volum, Efectul de
ecou controlat (1981), ar putea certifica realizarea intenţiei anunţate epigramatic dacă raportul dintre ficţiune şi
realitate şi-ar schimba cu adevărat sensul; numai că Mircea Nedelciu plasează aici o capcană, îi arată cititorului
o cărare bătută care pleacă din faţa porţii curţii interioare dar care nu duce nicăieri. Şi aceasta pentru că, iată,
totul este mai întâi imaginat şi apoi transmis direct. Totul
pleacă şi se întoarce la masa de scris: privirea (cuvântul) celui care scrie purcede din faţa paginii, trece prin
fereastra „pe al cărei pervaz se află o pereche de ochelari
cu dioptrii mari, un pahar de vişinată – o, ce culoare – şi
cele câteva foiţe subţiri, roz, abia scrise“, ecoul său se îndepărtează în linii succesive spre exteriorul bănuit doar, iar
controlul efectului de ecou se realizează tot prin cuvânt;
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obiectele aflate pe pervazul ferestrei (ochelarii, paharul
cu lichid vişiniu, foiţele roz) transformă realitatea, o colorează după dorinţa celui care priveşte: proza lui Mircea
Nedelciu se constituie astfel ca un cuvânt despre cuvânt,
răs-foind viaţa, în fapt, iluzia ei, organizând-o prin intermediul unor montaje cinematografice, dând nenumărate
indicaţii de regie, tăind fragmente din fluxul existenţei
cu bisturiul ficţiunii. Scrisul său transmite direct faptul imaginat („direct“ se
referă aici la modalitatea narativă şi nu
la calitatea evenimentului relatat) prin
apelul permanent la memoria involuntară, „timpul acela al imaginării unei
persoane“ adunând, e adevărat, date ale
unor elemente exterioare, adică reale
(filmul de capă şi spadă vizionat într-o
după-amiază, camera de hotel, străzile
oraşului, relaţia încordată cu şeful, eşecul unei echipe de fotbal); în Mesaje,
de pildă, textul nu îşi propune să povestească despre persoana cu care naratorul a vorbit la telefon, nici despre întâlnirea stabilită pe această cale, ci despre
ceea ce „va fi făcut ea (persoana – n.n.),
între cele două telefoane“: răs-foirea
vieţii se petrece în litera, nu în spiritul
său, traducând existenţa a ceea ce aş
numi realitatea ca ficţiune.
„Socializarea“ textului, despre care a fost vorba în
primele două cărţi, se identifică în următoarele două –
Amendament la instinctul proprietăţii (1983) şi Zmeura de câmpie (1984) – în ceea ce s-a numit „dezgolirea“
procedeelor; Mircea Nedelciu, ca şi alţi prozatori tineri,
îşi stabileşte (defineşte) „din mers“ tehnica narativă, o
pune la dispoziţia cititorului, îi arată cum se scrie şi cum
trebuie citit textul; producerea, ca şi receptarea literaturii, nu mai au nimic „secret“, epoca socializării extreme a
oricărui tip de informaţie fiind, în aceeaşi măsură, epoca
unei comunicări pe alte temeiuri între autorul şi cititorul textului: „arătând“ procedeul scrierii, autorul îşi provoacă interlocutorii, le cere participarea la construcţia
edificiului epic, îi invită să producă literatură: tot el defineşte apoi textul drept o reţea de poveşti, vorbeşte despre „relansatori textuali“, despre efectele folosirii intertextualităţii, despre felul cum trebuie făcut un decupaj în
realitate şi cum se cere proiectat „filmul“ astfel produs
pe „ecranul“ paginii sau despre rolul de ghid al naratorului: făcând explicită tehnica epică, discutând-o mereu
şi elaborând-o pe măsură ce naraţiunea se desfăşoară în
spaţiul cărţii, textul se prezintă ca un mecanism bine pus
la punct, cu toate resorturile acţionând ireproşabil şi, în
acelaşi timp, permite cititorului accesul direct la realitatea „vieţii“ (substanţa epică propriu-zisă) şi la cealaltă
realitate, a „literaturii“ ca expunere romanescă a existenţei. Rezultă de aici o relatare dinamică (pusă în valoare
şi prin aranjarea în pagină) şi constituirea sub ochii şi cu
participarea deplină a cititorului a reţelei de poveşti, textul devenind un mod de a organiza lumea, depăşind astfel
concepţia tradiţională conform căreia literatura ne „înfăţişează“ o „felie“ din viaţă. Sigur că în Amendament la
instinctul proprietăţii se află tot ceea ce ne-am obişnuit să căutăm în proză: fapte, fir epic, personaje, situa-
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ţii „complexe“, „transfigurarea“ realităţii, poveşti triste şi
vesele, drumuri, chipuri şi limbaj „artistic“. Noutatea constă însă nu în ceea ce ni se spune, ci cum ni se relatează
şi, mai ales, performanţa lui Mircea Nedelciu este aici
conturarea în termeni exacţi a unui nou mod de organizare a substanţei narative pe care realitatea o oferă prozatorului: ochiul priveşte, iar povestirea se produce, perspectiva subiectivă asupra realului fiind dublată de aceea
a poveştii „socializate“.
Mai cu seamă ultimele cărţi ale lui Mircea Nedelciu
împlinesc profilul unuia dintre cei mai importanţi prozatori ai generaţiei ’80: după debutul din 1979, Mircea
Nedelciu a reuşit să-şi precizeze, într-un interval de timp
relativ scurt, un spaţiu epic propriu şi, în primul rând, o
„poetică“ a povestirii despre care se poate spune că repre
zintă, în datele sale principale, „poetica“ epicii nucleului
textualist al generaţiei literare amintite: şi aceasta pentru
că Mircea Nedelciu scrie texte, el povesteşte şi „teoreti
zează“, încercând să ofere un model de „textualizare“ a
lumii, în fond, reorganizând-o prin intermediul unui dispozitiv complex ale cărui resorturi esenţiale sunt privirea
şi povestea. Aceşti doi pivoţi ai textului constituie, în fapt,
un alt fel de a fi al relaţiei dintre subiectivitatea perspectivei celui care produce naraţiunea şi obiectivitatea spre
care tinde acesta; privirea este modul subiectiv absolut,
aş spune, prin care se manifestă un sistem de percepere
a realităţii, iar povestea este modul obiectiv sub care se
prezintă faptele lumii: dinamica evoluţiei celor două elemente conduce spre zona unui raport tensional pentru
că, iată, dacă ochiul prozatorului selectează din realitate
în chip cu totul particular detalii pe care ochiul „comun“
nu le vede, performanţele privirii condiţionând astfel performanţele naratorului, povestea, aflată aparent doar în
deplina proprietate a celui care o produce, „se socializează“, iar această socializare este împinsă – cum spune
G. Călinescu – „până la desfiinţarea modului însuşi de
expresie a personalităţii“.
Mircea Nedelciu a fost, probabil, între prozatorii noului val din anii ’80 ai secolului trecut, cel mai consecvent
cu propriul său program, conturat încă de la volumul de
debut, Aventuri într-o curte interioară; privirea mereu
ironică, fragmentarea perspectivei, cultivarea contrastului cu deschidere spre comic, uneori, spre tragic, cel
mai adesea, povestirea pură şi simplă, ale cărei puritate
şi simplitate realizează, în fapt, complexitatea unor texte
pe care fratele cititor trebuie să le citească „subversiv“,
în conexiunile lor interioare, developarea decorului prin
plimbarea obiectivului, încet, urmând o logică a încadrării peisajului în ceea ce aş numi câmp de vedere – acestea sunt câteva dintre caracteristicile prozei lui Mircea
Nedelciu din Efectul de ecou controlat, Amendament la
instinctul proprietăţii, Zmeura de câmpie, Tratament
fabulatoriu, Şi ieri va fi o zi. Numele său este citat, alături de cel al altor „desantişti“ (autori antologaţi în celebra carte-manifest Desant ’83), la capitolul „textualism“
şi, mai nou, „postmodernism“. Sintagmele acestea sunt
nu o dată înţelese greşit, minimalizate sau supralicitate,
lăudate sau aspru criticate, în funcţie de gusturile şi cultura celor care scriu despre ele; şi nu rareori „textualismul“ a fost judecat ca o „formă fără fond“, ca o „manieră“ şi chiar ca un abil mod de a disimula lipsa de talent.
Nu ne mai aflăm în 1980, numărul volumelor apărute şi,
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mai cu seamă, calitatea lor impunând, măcar, seriozitate
şi dorinţa de înţelegere a faptelor literare ce ţin de proza
generaţiei ’80 în general, de „textualism“ şi „postmodernism“, în special. Prefaţa care deschide romanul Tratament fabulatoriu e în multe privinţe lămuritoare şi argumentează, în chip decisiv, asupra programului estetic al
noii proze; acest text critic a fost scris de Mircea Nedelciu nu atât din dorinţa de a explica, cât din aceea de a
„controla“ efectele textului narativ propriu-zis, de a dialoga cu cititorul cărţii în orizontul raportului ce se stabilea atunci între artă şi societate. Esenţa celor spuse în
această prefaţă o reprezintă câteva disocieri utile între
literatura ca „intervenţie constructivă“ şi aceea ca „textualitate opusă lumii“, în care Mircea Nedelciu vede „două
aspecte ale aceluiaşi moment de dezvoltare a literaturii moderne“ şi care se deosebesc prin „luarea de poziţie
tocmai pentru că au a reflecta poziţii diferite ale societăţii faţă de artă, în cele două sisteme sociale (socialism
şi capitalism – n.n.)“. Dacă acesta este cadrul, să-i spun,
general, literatura, în perspectiva lui Mircea Nedelciu
(şi a „desantiştilor“) încearcă „integrarea socialului prin
textualizare“, dar nu în felul „utopiei“ textualismului de
tip Tel Quel, ci într-un mod activ, care presupune rezistenţa la fenomenele specifice epocii contemporane, la
ceea ce se cheamă „integrarea în sistemul pieţei“. Relaţia
mereu denunţată de Mircea Nedelciu în Prefaţa sa este
aceea dintre „comercializarea“ cărţii şi „moartea“ artei.
Textul său critic este explicit polemic cu o serie întreagă
de „industriaşi“ ai prozei (observaţii asemănătoare făcea
Norman Manea în Anii de ucenicie ai lui August Prostul), pe care îl interesează, în primul rând, profitul, succesul de pe piaţa de desfacere, oricâte riscuri „estetice“
ar comporta aceste eforturi: cartea nu trebuie să fie considerată o „marfă“ – şi, aici, intră în polemică, să zicem,
cu Pierre Bourdieu –, pentru că, iată, „odată intrată în
circuitul mărfurilor, opera literară îşi vede valoarea estetică pusă între paranteze, iar eficienţa sa pentru om – în
pericol de a fi sacrificată în favoarea creşterii eficienţei
economice“. Sunt şi alte aspecte interesante în această
Prefaţă care dovedeşte faptul că un bun prozator trebuie
să fie, înainte de toate, un critic inteligent şi un sociolog
competent.
Cititorul – spune Mircea Nedelciu – are libertatea
de a citi numai romanul sau numai prefaţa „sau nici una
nici alta“; sigur că Prefaţa nu este un text neapărat intro
ductiv al acestui roman, ci unul teoretic privind proza şi,
încă mai larg, arta contemporană. Dacă prima calitate
a prefeţei este exactitatea observaţiilor, bine alimentate
dintr-o bibliografie asumată, romanul Tratament fabulatoriu este un bun exemplu pentru posibilităţile pe care
le-a deschis însăşi concepţia dezvăluită în textul critic.
Integrarea socialului are loc în roman prin textualizarea
existenţei protagonistului, meteorolog la staţia de lângă
Fitotronul din Fuica, şi prin aceea a structurii sociale în
care evoluează Luca (un cerc de intelectuali, colectivitatea
unui sat, o instituţie de cercetare şi un „falanster“ organizat după toate legile „utopiei“ acestuia). Mecanismul textualizării socialului este osmoza dintre individ şi colectivitate; în textul romanului, în existenţa protagonistului
ca şi în structura socială, totul stă sub semnul dublului,
mai exact, al genezei reciproce: dubla subordonare a Fitotronului cere şi insului ce lucrează acolo „hârtii“ care să-i
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confere, şi lui, statutul instituţiei, există un dublu calendar (in vivo şi in vitro), meteorologul se înfăţişează viitorului socru, avocatul Mierean, într-o dublă ipostază (ca
„un cioban de la stână“, apoi, spilcuit şi „înţolit“) şi apare
în roman ca un personaj care trăieşte atât realitatea prezentului („omul la timpul prezent“ este obsesia sa), cât
şi halucinaţiile singurătăţii şi himerele utopiei, pe el îl
caracterizează luciditatea şi „aberaţiile“, iluziile şi cunoştinţele temeinice, deplasarea în sens psihanalitic de la
„femeia fantasmatică“ (Nuşa-Păpuşa) la aceea din „realitate“ (Gina-Felina), ca şi cercetarea propriului destin şi
a structurilor de referinţă („mezalianţa ca formă specifică a mutaţiei sociale“, de pildă) în „sincronia“ existenţei
şi în „diacronia“ unor norme: dubla determinare a socialului construieşte „abstracţiunile“ din psihicul lui Luca pe
care îl individualizează ceea ce aş numi gândirea critică
a realului: aceasta este, în fond, condiţia lui a fi prezent
şi a se afla în posesia cuvintelor, modul asumării ambivalenţei semnului, a scrisului ca „tăinuire“ a existenţei şi
socialului. Dublul registru al prezenţei personajului şi al
constituirii textului este pus în evidenţă, de altfel, şi prin
titlul cărţii: tratamentul este fabulatoriu, scrisul fiind un
„exerciţiu de semnificare“ a cărui finalitate este prezentificarea unui vis, descoperirea „ecuaţiei“, a abstracţiunii sale în limitele realului: „Chiar aşa visasem în tren în
cele câteva minute cât aţipisem cu capul proptit în căuşul palmei şi cu dosul mâinii lipit de geamul rece: un fel
de aparat cu pendul şi cu un vârf de ac lăsând pe o hârtie de calc o urmă de cerneală roşie; trebuia să aduc vârful acului într-un punct din centrul hârtiei şi nu reuşeam;
liniile roşii de pe hârtie se tot aglomerau şi începeau să
figureze peşti, şerpi, dragoni, cai bălţaţi“. Fapt semnificativ, nu psihanalistul specialist (doctorul Abraş) va dezlega enigma acestui vis, ci experimentul protagonistului,
care îl repetă pe cel al anticarului Gheorghe (din „istoria“ romanului lui Mircea Nedelciu) şi care, într-o altă
ordine, îl reface pe cel al lui Dionis din cunoscuta nuvelă
eminesciană: meteorologul şi anticarul din Tratament
fabulatoriu, ca şi celebrul lor predecesor, experimentează „mutarea centrului personal de timp în altă parte
decât în cotidian“.
Sigur că resorturile sunt diferite; dar repetarea acestei experienţe dovedeşte încă o dată faptul că neoromantismul este o realitate incontestabilă a prozei contemporane care deplasează subiecte ce păreau uzate. Se poate
prevedea o restructurare masivă a materialului şi materiei literare prin această deplasare a subiectelor şi temelor, care nu presupune doar o simplă reconsiderare ci, în
primul rând, interpretarea lor (în nici un caz prelucrarea
sau preluarea, ca în epocile anterioare); în aproape fiecare
prozator din generaţia ’80 – şi, în această privinţă, Mircea Nedelciu este un înaintemergător – se află şi un eseist care dublează textul „artistic“ cu cel „critic“, mizând
în creaţie pe sensul nou descoperit prin analiză. Deplasarea acestui subiect, notoriu în epoca romantică, dar şi
intenţia declarată a exprimării inexprimabilului, căutarea
contextului „neutru“ pentru rescrierea textului, povestea
de dragoste dintre Luca şi Ula, care este emoţionantă şi în
relatarea căreia nu este nimic ironic (aşa cum ne-a obişnuit „sensibilitatea modernă“), povestirea care metamorfozează, încercarea de a găsi spaţiul utopic, „insular“, ca
şi însuşi „fenomenul“ Luca (adică „infuzia de laşitate“) –
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toate acestea reprezintă elementele structurii romanului Tratament fabulatoriu, caracterizând direcţia neoromantică a noii proze. Iar încercarea de a integra socialul şi existenţa insului prin textualizare implică funcţia
activă a scrisului şi scriitorului generaţiei ’80; atitudinea
acestuia faţă de real este sensibil diferită de aceea a promoţiilor anterioare: „scriitorul trebuie să-şi iubească poporul în primul rând sub aspectul lui contemporan şi, dacă
poate, să încerce să schimbe ceva în aspectul lui viitor,
să-l determine. El trebuie să cerceteze mai ales modul de
percepţie al contemporanilor şi conaţionalilor săi şi abia
după aceea să emită judecăţi asupra faptelor lor“.
Toate naraţiunile din volumul Şi ieri va fi o zi au câte
un subtitlu sau pornesc de la o notă plasată în subsolul
paginii indicând poziţia declanşatorilor textuali şi jalonând, totodată, amintita lectură subversivă pe care trebuie să o practice cititorul; precizări de tipul „transmisiune directă“ sau „variaţiuni în căutarea temei“ sau „transmisiune indirectă“, ca şi o notă precum aceea de la textul
Probleme cu identitatea („O a treia variantă a succesiunii de întâmplări relatate aici, probabil mult mai apropiată de „realitate», poate fi obţinută uşor de la cetăţeanul Vasile Mureşan, originar din judeţul Bistriţa“) indică
formula scrierii şi registrul corespunzător al lecturii; un
experiment cu întreg mecanismul epic aflat la vedere,
developat în scopul constituirii unui „manual al autorului“ de pe care trebuie să înveţe cititorul „mon semblable, mon frère“ practica receptării literaturii: dar se învaţă
aceasta? Din observarea „pe viu“ (pe textul în „transmisiune directă“, adică) a modului în care glisează viaţa spre
literatură, până la deplina confundare a faptului existenţial cu spaţiul cultural. S-a spus că proza generaţiei ’80
(dincolo de eticheta vagă şi greşit pusă, adesea, de „textualism“) cultivă realismul; un realism, însă, aflat la polul opus
celui „socialist“ şi, mai mult încă, dinamitând modalităţile prozei realiste de tip tradiţional unde autorul „cobora“
în realitate pentru a o organiza şi a o stăpâni cu puterea
demiurgului: creatorul era stăpânul personajelor, evenimentelor, istoriei, socialului, vieţii intime a celor pe care
i-a scris în cartea sa. Noua proză – şi Mircea Nedelciu
este unul dintre exponenţii ei, poate cel mai marcant în
această direcţie – inversează raporturile „clasice“, le contestă şi, implicit, creează o altă figură a „spiritului creator“: pe scurt, coborârea se petrece în literatură, unde
autorul vine însoţit de un număr de persoane care, singure, vor decide dacă şi, mai ales, cum vor deveni personaje: e o „coborâre care nu se mai termină“ a vieţii în
literatură în volumele lui Mircea Nedelciu, ca şi în cărţile
altor colegi de generaţie, dintre cei care au realizat „desantul“ prin anii ’80, în plină epocă (neo)dogmatică. Autorul
e acum un flux de scriitură, creatorul unor experimente
care, tocmai prin dogmatismul lor… antidogmatic, au dat
mult de furcă cenzurii: iată cum arată lumea (anti)utopică, ale cărei eşantioane au pus la grea încercare inteligenţa „profesioniştilor“ din cabinetele unde se decidea
dacă „merge“ sau „nu merge“ cartea la tipografie: „Ideal
ar fi ca lumea să fie fundamental rea. În felul acesta nu
am mai avea niciodată penibila senzaţie că asistăm la un
proces de degradare, iar faptele noastre, oricare ar fi ele,
vor fi mereu considerate bune sau, mai bine zis, eterne
pietre de temelie ale unui progres continuu. Simplul fapt
de a te naşte ar fi un act de eroism de pe urma căruia ai
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putea trăi în admiraţia concetăţeanului până la moarte.
Eroism ar fi şi să mori după ce ai trecut printr-o lume
fundamental rea“. Cine e eroul lumii „fundamental rea“
din proza Dex 305? Omul invizibil, insul căruia nu i se dă
nici o atenţie, individul depersonalizat până la neantizare
– realitatea crudă a anilor când şi-a scris Mircea Nedelciu cărţile; omul nevăzut de nimeni; nici de directorul la
care merge în audienţă, nici de colegii de serviciu, nici la
coada de la alimentară, nici acasă, niciunde. Aceasta era
condiţia, pe de o parte; pe de altă parte, aceasta devenea
strategia de viaţă: să nu te vadă nimeni, să nu ieşi în faţă,
să nu ţipi căci, dacă o faci, „nu mai eşti omu’ invizibil şi
atunci nu te alegi decât cu mai nimic“.
Majoritatea prozelor experimentale din Şi ieri va fi o
zi au o tăietură cinematografică, sunt foarte aproape de
scenariu; semnificativă în acest sens este naraţiunea Probleme cu identitatea, unde autorul „implicat“, narativizat,
pulverizat printre celelalte elemente ale discursului său,
abordează nivele culturale diferite prin aceeaşi poveste,
realizând un ingenios eseu de sociologia literaturii; tema
e cum interpretează omul „obişnuit“ un fapt de istorie
literară (moartea lui Nichita Stănescu): sergentul Rădoi şi
inginerul Sache, muncitorul Murivale şi soldatul cu acelaşi
nume participă cu variaţiuni aproape insesizabile (unul
e „beţiv“, altul, în acelaşi punct al povestirii, e doar „bol-

nav“), la un eveniment care le marchează viaţa: trăindu-l,
însă, pe acesta, interpretează fără să ştie poezia lui Nichita
Stănescu. Personajul lui Mircea Nedelciu nu e, deci, omul
care face proză fără să ştie, ci acela care comentează (păstrând „ignoranţa“ molierescă, fără glazura textului clasic,
însă) un fapt din câmpul literar, situat, în aparenţă, dincolo de orizontul existenţei sale „pragmatice“. Depăşind
experimentul interesant în sine (Crizantemele din tundră, de pildă, se află „pe urmele“ lui Michel Butor), Mircea Nedelciu scrie o proză de observaţie socială, cu secvenţe din (i)realitatea imediată: cuvântul listă şi inerţiile
specifice trădând şabloanele gândirii (Fahrenheit 91,4),
o percheziţie în atelierul unui artist (Împrejurarea iunie
sau „Fabula rasa“), înstrăinarea insului în lumea în care
trăieşte (Şi ieri va fi o zi) – acestea sunt câteva din temele
care susţin un stil şi un orizont de abordare a realului,
„fragmentarismul“ de care s-a făcut atâta caz şi care e un
mod particular (citeşte: „subversiv“) de decriptare a unei
lumi greu de înţeles. Iar propoziţia care anunţă triumful
omului „invizibil“, al celui nevăzut de nimeni, semnificând gestul de rezistenţă, micul, ascunsul gest de rezistenţă al autorului şi personajelor-persoane cu care străbate lumea „fundamental rea“, este aceasta: „Noi suntem
născuţi învingători!“.

Mircea OPREA
Literatura ca document de viaţă

AMBIGUITATEA
DUBLULUI ŞI
SUSPICIUNEA
DUPLICITĂŢII (1)

D

Dubiul ce pluteşte asupra condiţiei de astăzi a personajelor împrumutate din realitatea istorică stăruie şi după
ce închizi cartea încât îţi îngăduie să crezi că acestea, animate de vieţi adevărate, continuă să respire aceeaşi
libertate ca şi noi. Ambiguitatea din Dragul meu turnător este, poate, un fin sarcasm al autorului cât să ne transmită aluziv că demonii totalitarismului nu s-au lăsat exorcizaţi şi alungaţi în neant, n-au dispărut, sunt doar
adormiţi, ei trezindu-se în răstimpuri pentru a-şi aduce în realitate utopiile. Cu oarecare spaimă, ştiindu-mi experienţa trăită mai bine de o jumătate din viaţă, presimt în finalul acestei cărţi, un final deschis, avertismentul
că viitorul, cât o mai fi, nu şi-a epuizat surprizele încât este bine să privesc oglinda: dublul meu, seamănul cel
bănuitor, stă cu ochii pe mine.

O operă ce-şi caută genul

Echivocul determinării genului în conceperea cărţii pune
cititorul interesat în faţa opţiunii: avem romanul adevărat al unei ficţiuni sau doar biografia restaurată, recupe-
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rată ca operă postmodernă? Esenţa cărţii stă, fără îndoială, în autenticul documentelor ce ni se deschid ca mărturii inedite ale unor experienţe umane de excepţie (cazul
Constantin Noica, Imre Toth, Walter Biemel), în vreme
ce măsura de preţ a operei beletristice aparţine interpreHYPERION
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tării profund afectate a peripeţiilor proprii dar comune
în acei ani multora dintre noi, ca şi în comentariului de o
impecabilă conotaţie spirituală cu trimiteri incisive, polemice, la sfera culturală a perioadei. Prin interpolări beletristice de amploare, Dragul meu turnător e un document
alterat; ca roman – e obez prin informaţia redundantă
şi insuficient digerată ca ingredient literar. Aşadar, cartea lui Gabriel Liiceanu, impresionantă, capabilă să trezească empatii bine localizate, elogii demne de o lucrare
de beletristică, îşi întoarce virtuţile în tot atâta vicii când
o vedem ca document care n-ar trebui să-şi ducă grija
dacă-i convingător, ci doar cât de bine acoperă o realitate încă fierbinte, ce continuă să intereseze, fără argumente patetice pro sau contra, fără dramatice comentarii diaristice, fără opinii de editorialist justiţiar (altfel la
modă), fără bonusuri estetice. Pentru redactarea corectă
şi neutră a unui documentar ajunge arhivarul pasionat,
pe când filozoful, scriitorul, editorul, formatorul de opinie Gabriel Liiceanu este, sigur, supra-calificat.
Altfel, tocmai interpretările filigranate peste imaginea
istoriei, imposibil de ignorat, diminuează cărţii valoarea
de document ghiontindu-ne silnic spre a vedea şi a simţi
la fel cu autorul – metodă care ţine de altă profesie, de
altă vocaţie. Ca mărturie subiectivă a lui 1 (unu!) valabilitatea cărţii rămâne de 1/20 milioane, valoarea fiecărei
unităţi fiind egală cu a oricăreia din total, iar întâmplarea
mea, o judec eu fără să mă subsumez obedient experienţei străine şi, cu atât mai puţin, judecăţii străine pe care o
pot recunoaşte oricând mai competentă dar şi cu defectul de a fi tăiată pe măsura străinului. Ne comparăm, nu
ne înlocuim; te ascult, dar nu te urmez. Într-o societate
liberă, şi mai ales la noi, liderul de opinie miroase urât, a
interes oneros. Din privinţa mea, experienţa lui Liiceanu
este experienţa sa cu Securitatea sa. Aleg să apreciez cartea nu ca pe o depoziţie de martor – de care iau act şi atât,
ci ca pe un roman, ca beletristică pură.
Aş vrea să fiu doar subiectiv, nu şi nedrept, motiv să
observ: pintenul lucidităţii nu lasă autorul să-şi umfle
penajul iar itinerarul, trasat cu abilitatea unui sofist, devine
mai expresiv cu cât ghidul, prevenitor, va refuza soclul
disidentului, al victimei sau al revoluţionarului dedicat
demolării: Aş vrea să nu mă înţelegeţi greşit. Spunând
toate astea, nu îmi arog nici un nimb eroic. (…) Aveam
„dosar de urmărire“ pentru că nevoia lor de „eroi negativi“ mă transformaseră în erou. (pp. 196 – 197) Pe bună
dreptate căci totul s-a petrecut într-o „zonă gri“, a hărţuielii vizibile împletite cu cea a pericolului virtual neconştientizat. Fraza, emisă pentru a evita astăzi o înţelegere
greşită din partea cititorului, datează din 2013 şi aparţine
autorului care, la data redactării cărţii e o personalitate
consacrată, de o notorietate naţională indiscutabilă, dar
cu totul altul faţă de anii ’70 – acela fiind timpul faptelor
narate, personajul fiind un tânăr cercetător, unul dintre
cei asemeni lui. Şi atunci era un unicat, desigur, ca mulţi
alţii în felul lor, dar astăzi autorul, mai mult decât un unicat, e o culme vizibilă prin înălţime şi raritate. Strict literar, ar fi o greşeală să-l substituim pe Liiceanu de azi acelui Lungeanu, chiar dacă asta ni se sugerează cu forţa şi
autoritatea imaginii de astăzi a autorului. Prevenitorul nu
îmi arog nici un nimb eroic ne trimite la faimosul truc al
lui Cicero, şi el „o culme“ a vremii sale: la revenirea sa din
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postul de guvernator al Ciliciei (anul 50 î.e.n.), pretinde o
întoarcere în triumf şi, împreună cu suita şi gărzile militare care îl însoţeau, a rămas în aşteptare la porţile Romei
cât Senatul să discute, să voteze celebrarea cerută şi să se
facă pregătirile care ar fi durat mai bine de o săptămână.
Senatul stătea în cumpănă pentru că era pus în faţa unei
excepţii, ceremonia pretinsă de Cicero fiind rezervată
doar împăraţilor întorşi din lungi campanii de cucerire
şi, mai târziu, generalilor acoperiţi de gloria victoriilor.
Şansele de a i se acorda favoarea păreau incerte şi, ca să
evite ridicolul, după ce a dat lovitura de imagine, cum s-ar
spune astăzi, Cicero a avut abilitatea de a renunţa înainte
ca Senatul să se pronunţe, lăsând impresia că, modest, el
însuşi se opune unei primiri triumfale! N-aş vrea să sune
nici măcar ironic, dar Gabriel Liiceanu nu are cum să-şi
aroge, nu are de ce vorbi despre nimbul eroic când nimeni
nu se grăbeşte să-i propună vreo cunună de lauri, oricât
ar adăsta la poarta cetăţii. Măcar Cicero aştepta primirea
triumfală sub pretextul că stârpise o bandă de tâlhari din
provincia pe care o guvernase. Pe când contemporanul
nostru renunţă la… „triumf“ doar pentru peripeţiile sale
cât, plecat de acasă pe bicicletă să cumpere zahăr, roşii şi
ridichi, era filat de oamenii Securităţii! Dar să restabilim
adevărul la scara 1/1: obiectivul Lungeanu, zis şi Lulu, a
fost filat şi fotografiat, i s-au plantat în apartament microfoane, i s-au răvăşit lucrurile pentru intimidare, acte cu
semnătura vizibilă a poliţiei politice şi autorul crede că,
mai devreme cu zece ani, n-ar fi ratat puşcăria.

Ierarhiile politice –
mână-n mână cu ierarhia
gradelor de ticăloşie

De ce toată această atenţie din partea „organelor“? Doar
pentru că nu era capabil de doza zilnică de ipocrizie,
Gabriel Liiceanu recunoscându-se un personaj cu capacitate scăzută de disimulare socială (p. 340). Cu o superbie ce-şi cerea puniţiunea, el îşi arăta resentimentele faţă
de alţii, fără a-i trata, convenţional, după locul în ierarhie,
după vârstă. Liiceanu se purta în anii ’70 ca şi cum ar fi
avut deja statutul de astăzi şi, atitudine tipic juvenilă, pretinzând o recunoaştere legitimă altfel dar pe care încă nu
o merita, cel puţin nu după sistemul de valori de atunci.
Radu Pantazi, director adjunct al Institutului de Filozofie şi cu încă o funcţie ce-ţi trezeşte repulsia, secretar de
partid pe Academie, se plânge pe drept de subordonatul său: N-aţi văzut că se uita la mine cu scârbă? Se uita
ca la un rahat! Într-o pagină splendidă dedicată categoriei urâtului, un exerciţiu practic la studiul lui Umberto
Eco, Liiceanu îşi vituperează şi acum fostul şef: o pocitanie ticăloasă (p. 268) care devine, câteva rânduri mai
jos şi fără a se contrazice în fond, un om armonios pentru că în auzul estetic al autorului hidoşenia exterioară
rimează perfect cu sufletul ticăloşit. O pagină, dintre
puţinele, în care talentul prozatorului se sumeţeşte până
la a jigni înţelegerea filozofului, întorcând pe dos kalokagathía, armonie între trup şi suflet rămasă şi pentru
greci un ideal doar. Fiind secretar de partid, bineînţeles
că Pantazi are statura de pitic, ochii verzi bulbucaţi, meşa
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rărită de pe frunte, dinţii galbeni, burtica proeminentă (p.
268). La prima lectură ai jura că autorul vorbeşte, ca rod
al selecţiei inverse, despre Socrate care, la înfăţişare, se
zice semăna leit portretului! Comunist cu funcţie, Pantazi îi va da lui Liiceanu, (şi?) pe atunci fără apartenenţă
la partid, o replică bine calată pe polemica iscată de parabola fiului risipitor: Dumitale ţi se pare corect ca unul să
se spetească muncind, şi altul, care bate lumea şi nu face
nimic, să fie primit la întoarcere cu braţele deschise şi să
se taie pentru el viţelul cel gras? (…) În chestiune e că nu
vrei să înţelegi că aici e un institut ideologic. E atât de simplu! (p. 276) Şi asta când „fiul risipitor“ părea a fi chiar
autorul lăsat să plece în 1971 la Aachen, la o bursă de studii. Academicianul I.C. Gulian, directorul Institutului de
Filozofie, o spune fără ocol: Noi avem nevoie de tovarăşi
de nădejde, de propa-gan-dişti! (p. 246)
Vorbim de ticăloşi? De ce, în istorie, a izbândit la un
moment dat o societate în care ierarhiile politice mergeau
mână-n mână cu ierarhia gradelor de ticăloşie? (p. 268)
Întrebarea, demnă de Sfinx, cutremură iar dezlegarea,
dacă am afla-o, ar puncta miezul problemei. Lucrurile
par să stea aşa ca dintotdeauna, prezentul doar desăvârşind „preţioasa“ tradiţie. Însă, ca dintr-o teamă de a deschide bătălii delicat de dus, se evită săgeţile către prezent
încât, de la distanţă, ai crede că deja suntem într-o lume
leibniziană. Se întâmplă multor exemplare de succes să
se predea cu arme şi bagaje clipei trăite şi să rămână, în
ciuda paradoxului, pentru totdeauna, captive ale prezentului, aşa cum ne previne chiar autorul asupra ambiţiilor,
nu ale indivizilor ci ale revoluţiilor sociale (p. 162). Comparativ cu ororile suportate de alte persoane urmărite de
Securitate, istoria a fost clementă cu Lungeanu: a trebuit
să treacă de la Institutul de Filozofie la Institutul de Istoria Artei (…a fost o uşurare şi pentru cei de acolo, şi pentru mine. p. 221); i s-a oprit o carte în şpalt; i s-a blocat
pentru un timp susţinerea doctoratului; i-a fost amânată
plecarea în străinătate. Toate seamănă prea bine cu tactica de intimidare prin care individul, „protejat“ şi „consiliat“ prin supraveghere, îşi va inhiba purtările vizibil agresive împotriva Sistemului, mizându-se pe regula că insul
inteligent, ştiindu-şi interesul, nu va trece la „acte necugetate“. Este un joc pervers practicat cu înţelegere… mutuală: noi „închidem ochii“, tu „ţineţi-ţi gura“.

Sudor dar nu… turnător!

Speculând formule noiciene ale limbajului, autorul nu
ezită, în Postfaţă, să ne arunce într-o subtilă ucronie: Cartea aceasta e alcătuită din perspectiva cumulativă a lui
„a fost“ cu „era să fie“ sau „n-a fost să fie“ (p. 339) după ce
chiar în pragul cărţii, în fraze pline de sens (p. 7), gazda
ne întâmpină cu interogaţia de ce-o fi scris-o când e atât
de greu s-o aşezi într-un gen anume. Cu ţinta propusă de
a înţelege geneza şi fiziologia unei ticăloşii istorice, lucrarea se va limita să ne ţină trează uimirea în faţa misterului răului care însoţeşte natura umană. Coborând
într-o istorie ce-mi scapă cunoaşterii, geneza şi fiziologia
ticăloşiei e mult prea tenebroasă pentru mine, în vreme
ce uimirea îmi rămâne intactă în continuare. Am perceput cartea ca pe un roman postmodern ţesut în bătătură
şi-n urzeală din documente şi trăiri afective decupate din
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epocă dar şi cu ficţionarea unor memorii în care personajul principal, Lungeanu, se află în atenţia „organelor“ mai
tot timpul, de la terminarea facultăţii până la epuizarea
istorică a totalitarismului. Pentru cei din generaţia autorului nu-i de mirare că un intelectual tânăr apropiat de
Noica, fost deţinut politic, e urmărit, practică intrată în
normalitatea timpului, deşi astăzi pare de neacceptat, de
neînchipuit. E adevărat că, pe atunci, o plecare în străinătate, fapt banal azi, trecea în ochii oricui drept o favoare,
iar cel ales căpăta un statut aparte şi, dincolo de meritele
profesionale niciodată suficiente pentru a justifica privilegiul, cei rămaşi în ţară îl bănuiau de servicii făcute Securităţii ori îl invidiau pentru prezumtive relaţii suspuse cu
ierarhia partidului, nici acelea gratuite. În ochii lumii Liiceanu era deja compromis de vreme ce fusese lăsat să
plece un pas mai încolo de Cortina de Fier. Poliţia politică ştia prea bine asta şi o specula în felul ei făcându-şi
jocul şi fără să-l avertizeze. Ca scuză târzie pentru lipsa
sa de reacţie din acei ani, Gabriel Liiceanu afirmă adesea
că, uitat în inocenţă şi credulitate, urmărirea se făcea fără
ştirea sa, el nebănuind nimic. Vom vedea că de aici lucrurile se complică, pentru că trăirile de atunci vor fi analizate mai târziu, viitorul rezervându-i surprize deloc liniştitoare. Dar să nu anticipăm…
În acea atmosferă de suspiciune pe toate planurile, a
pleca legal din ţară nu era simplu, mai ales dincolo de Cortina de Fier. Citez: Dacă nu erai trimis, precum Ion Caraion (…) dacă ieşeai din ţară aşa zicând „de capul tău“,
dacă plecai aşadar, fără misiuni speciale şi te mai şi întorceai, atunci era evident că ceva nu era în ordine cu tine.
Cum majoritatea vizelor de ieşire din ţară îi transforma
pe beneficiarii lor în informatori ai Securităţii, era firesc,
în mintea acestor oameni bolnavi de spionită şi care raţionau potrivit unei vulgare logici a reciprocităţii, ca oricare
român necontaminat de colaborarea cu ei să se întoarcă,
de vreme ce nu plecase ca spion autohton, metamorfozat
în spion străin. (p. 56) Şi mai încolo: Cert este că după ce
te întorceai, nu mai erai în regulă. Ieşiseşi din rând. Deveniseşi vizibil. Părăsiseşi anonimatul. Ţi se deschidea un
dosar. Deveneai Cineva. Deveneai Obiectiv. (p. 58) El o
spune, noi l-om crede. Să comparăm, totuşi, mărturia de
faţă cu alta din acei ani. Şi Ecaterina Oproiu, un intelectual la fel de expus „ipotezelor de lucru“ ale Securităţii,
a fost deseori în străinătate şi, mai ales, în lumea liberă:
Roma, Cannes, Londra, Madrid, Paris, Atena şi tot aşa.
Călătoriile sunt descrise pe larg în Jurnalul cu însemnări
zilnice (vol. 1, Editura Semne, Bucureşti, 2013), dar nici
vorbă de turnători, de informatori, nici măcar de sâcâitoarele note obligatorii ce avea să le scrie orice român întors
din străinătate, să spună tot ce a făcut el, ce au făcut colegii din grup, asta fiind legea. Fără să o spună nicăieri în
Jurnal, n-am nici o îndoială că Ecaterina Oproiu şi toţi
prietenii ei, actori, regizori, echipa întreagă, erau atent
supravegheaţi de ochii Securităţii, în ţară, peste graniţă.
Ea tace din privinţa asta? Noi o credem şi pe ea! Complicităţi, compromisuri, oportunism – nimic de mirare.
Aşa mergeau lucrurile, toţi ştiau şi le suportau ca pe un
fenomen natural. E adevărat că, tot atunci, se întâmplau
şi cruzimi atroce cu intelectuali de aceeaşi talie sau de o
notorietate mai mare decât a autorului, disidenţi despre
care ştiam câte ceva din zvonuri, de la Europa Liberă,
HYPERION

173

informaţii pe care le discutam doar cu prieteni de încredere, cât or fi fost şi ei de încredere. Alţii, cu respect faţă
de ei înşişi, au refuzat orice dialog cu ideologia oficială
retrăgându-se în munci umile, disimulându-se în „clasă
muncitoare“ precum doctorandul lui Heidegger, Alexandru Dragomir, care s-a angajat sudor la Câmpia Turzii.
Sudor şi nu… turnător!

A se citi peste o
sută de ani!

Încerc să văd Dragul meu turnător nu ca pe un volum de
memorii-document care, în întregul său, ne copleşeşte
cu mizerabilele tehnici ale poliţiei politice slujind un despotism de Ev Mediu, cu fictive spovedanii ale securiştilor, cu fotografii, documente, Anexe pline de probe, toate
– mărturii trăite într-o epocă de coşmar, ci îl voi privi în
latura sa cea mai merituoasă, ca pe un eseu beletristic,
uzând de sugestia din subtextul replicii: Etee! O să mă
scarpin acuma pe chelie de ce-o să se zică despre mine
peste o sută de ani! (p. 322) Ce vrea să zică asta? A avea
conştiinţă înseamnă a te scărpina pe chelie… va tranşa
autorul pe pagina următoare. Se pare că simţul practic
evită intersecţiile spiritului, labirintul moral, şi sare peste
scărpinatul pe chelie, fără să se întrebe ce va mai fi. Dar,
observând gestul, Gabriel Liiceanu arată că lui îi pasă
– aceasta fiind şi proiecţia întrebării mele: Etee! Vă daţi
seama cum va suna replica asta peste veac? Mă iluzionez
că vor mai fi cititori şi atunci când o bună parte din datele
perioadei trăite de noi în comunism se vor estompa, se
vor uita, îşi vor redimensiona valoarea şi locul în pagina
istoriei, unele urmând a fi uitate cu totul. Cum se va vedea
perioada comunistă când rănile se vor cicatriza, unele
vindecându-se prin deschiderea altora, cum se va vedea
comunismul când emoţiile, care acum încă ne îmbujorează creierii, vor dispărea şi vom privi de la o oarecare
distanţă tragedia atroce şi zadarnică, ratată în utopia ei
cu preţul suferinţei infernale a câtorva generaţii? Ştiu însă
că, peste o sută de ani, cititorul rătăcit într-o bibliotecă
(bănuiesc electronică) va citi cartea drept literatură. Şi
pentru autor, cu siguranţă, miza cărţii bate veacul, altfel
de ce… Dacă nu eşti convins că opera ta va fi citită şi
atunci, de ce să scrii acum?!
Să lămurim un lucru: în 2013 apare o carte-document
a unei realităţi din anii ’70 ai secolului trecut şi, inevitabil, va fi citită astăzi de oamenii care au trăit epoca în tot
marasmul ei, cu părinţi sau copii ucişi, cu familii distruse,
purtând şi acum sechele dureroase, de nevindecat. Cine,
după tragedii pirogravate pe pielea sa, pe creierul său, ar
fi impresionat de preludiul unei arestări care nu mai are
loc? De la distanţa unui veac, când nenorocirile oamenilor de rând, cei care umplu de obicei cu carne de tun
tranşeele tuturor războaielor – vor fi uitate, vor fi uitaţi
– se va auzi mai degrabă de bătătura din călcâi a vreunui
general neghiob decât de cei o mie de soldaţi morţi sub
comanda lui. Când memoria omului de rând va dispărea
odată cu micimea vieţii şi faptelor lui, topindu-se în compostul lumii ce vine, peste un veac, două, poate că această
carte va fi documentul ce va arunca o lumină în plus peste
hagiografia unei mari personalităţi a cărei voce de prim
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solist s-a distins la începutul secolului creştin XXI în acea
zonă geografică numită un timp România.
Stilul formal al romanului este net epistolar, de suprafaţă, textul cultivând chiar la vedere eseul subordonat
tematic, cultivând, de regulă, pamfletul blasfemic ce desfiinţează destinatarul din start şi pulverizându-l sub anateme laice ca personaj de carte, de vreme ce scrisorile nu
vor ajunge niciodată la el; acelaşi eseu va deveni encomiastic când personajul descris a fost victimă a poliţiei politice
dar, înainte de toate, un model spiritual pentru autor. La
prima vedere, Gabriel Liiceanu ficţionează epistole-eseu
(de fapt deghizate capitole de roman) suprapunându-le
pe realitatea restaurată în detaliu cu o acribie ce frizează
mania. Adresarea către un destinatar viu şi real prin apelarea intim duioasă Dragul meu turnător te face să crezi
că, sărind peste conotaţia infamantă, turnător e doar
cognomenul de alint dintre doi amanţi iar eu, citind ca
prin gaura cheii, voi fi martor la intimităţi de alcov. Nu
mult, dar m-am înşelat! Scenele nu-s intim-amoroase, ci
intim-scandaloase, cei doi aflându-se tocmai în toiul divorţului! Autorul îşi inculpă perechea cu o incredibilă „tandreţe perversă“, cititorul simţind că sentimentele sale nu
s-au schimbat prea mult în urma trădării ce durează de
ceva vreme încât apelativul Dragul meu turnător sună ca
o dojană sarcastică, urmând preludiul împăcării sau gestul vindicativ şi radical al rupturii!

Prada ratată de vânător
devine prădător

Concepută într-o dublă faţetare, cartea arată ca un palat
cu două intrări la fel de impunătoare, întregul edificiu
fiind închinat lui Ianus, zeul latin cu două chipuri pe acelaşi trunchi şi care priveşte simultan în trecut şi în viitor,
înainte şi înapoi (cine mai ştie aceste sensuri cum cad?),
ideal dorit de orice autoritate în supravegherea realităţii ce-i curge pe sub ochi fără să o poată stăpâni. Făcând
parte din roman, Anexele, ca documentar probator cu
caracter facultativ, ţin cumva de fişa biografică a personajelor, cititorul interesat având să le consulte pentru a
distinge limita ilizibilă, deseori, dintre realitate şi ficţiune.
Suprapuse faptului istoric, planurile temporale se interferează, întâmplări şi oamenii alunecă dintr-un timp în
altul, prezentul în trecut, trecutul în viitor, totul într-o
cronologie fluidă, într-o defilare turbionară ce ameţeşte la
fel ca viaţa. Periodizarea subiectivă impusă de autor reordonează povestea acelei lumi într-o logică a sentimentului, istoria fiind asumată imperativ pe cont propriu. Timpul dezvăluirii, prezentul care-şi scrie opera, face recurs
la viitor să judece delaţiunii de odinioară. Personajele îşi
schimbă masca în secvenţele epistolare ca într-o prelucrare onirică, până la a deveni altele decât cele care au
fost în realitatea zilei, toate petrecându-se sub o perversitate fidelă, fireşte, tuturor vremurilor în ciuda oricăror
schimbări: O tempora! O mores!
Cartea e alcătuită din bucăţi articulate după criteriul
potenţărilor reciproce şi, mulţumită utilizării cu rafinamente a fragmentului, autorul schimbă registrul, când
grav, când justiţiar, ca apăsând pedale de orgă. Prin teme
şi idei alternate de la o pagină la alta, de la un capitol la
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altul, este sigur un roman tranşat în eseuri expuse într-un
galantar de lux sub candelabre orbitoare; când vezi cantitatea de documente redate cu probitate de secretar de oficiu, simţi că ai în mână dosarul unui evadat citit pe holul
întunecos al penitenciarului. Ce avem totuşi? Ambiguitatea facilitându-i alunecarea de sub verdictul consensului,
cartea se va supune lesne dublei semantici: ca document
incriminator al unui timp revolut, al unui regim politic
abominabil, al unor instituţii de represiune şi pedepsire dar
şi ca roman, cel urmărit păstrându-şi identitatea reală fără
a-şi refuza însă haloul de personaj care, suspicionându-şi
autorul-avocat de manevre subterane, îşi scrie pledoaria
apărării cu mâna sa. Personajul îşi arogă întreaga poveste
la persoana întâia singular, acel Eu narativ care dă vigoare
întregului dar şi o cromatică subiectivă de neevitat. Cu
aceeaşi vigoare narativă, Liiceanu va povesti tot la persoana întâia şi pasajele ce cuprind vieţile ofiţerilor, o bună
cale pentru adâncirea ambiguităţii. Prin cele trei personaje
care-şi iau rolul de autor povestindu-şi viaţa, toate, la persoana întâia (Lungeanu, Pătrulescu, C.A.) coerenţa epică
devine ceţoasă, încât cititorului îi este dificil să intuiască
paternitatea textelor, constanţă ce alterează semnificaţia
cu atât mai derutant cu cât Cristian, turnătorul, şi el autor
de texte, îşi scria notele la persoana a treia. Totul decurge
ca un montaj de documente reale şi fragmente de ficţiune, cititorul încă ezitând de care parte a ecranului să se
aşeze în acest cinematograf de umbre şi dubluri, fantasme
capabile să ilustreze teze oricât de părtinitoare ar părea.
Ca pradă ratată/evadată a poliţiei politice, Gabriel Liiceanu, tânăr intelectual din România socialistă, îşi construieşte biografia, exemplară şi incoruptibilă, pe coloana unui
ideal de sorginte umanistă cultivat prin grija maeştrilor,
ideal urmat cu tenacitate şi care se developează limpede,
peste timp, în cartea sa apărută recent. Dar, fără a se finaliza, după ’89, într-o libertate deloc liniştitoare, biografia
autorului se ramifică stufos în direcţii poate chiar divergente, contradictorii, aş zice, într-o amploare romanescă
şi plină de vigoare, personajul de astăzi rătăcind încă prin
planuri existenţiale nici măcar bănuite în anii ’70.

- Eu sunt Cristian,
turnătorul!
- O, mă bucur să vă
cunosc, în sfârşit!

Obsesia dublului, ca pereche de contrarii a aceluiaşi cerc,
vizibilă şi în alte creaţii ale lui Gabriel Liiceanu, restaurează de această dată entităţi reale din momente istorice
recognoscibile şi în forma epistolară, în personaje ficţionate beletristic şi disimulate ca mărturisiri personale,
translocându-le existenţa dintr-o realitate sufocantă în
lejera atmosferă a paginii cu perspectiva virtuală a unui
suflu etern. Dacă vorbim de dubluri, să vorbim şi de
dublări, de reverberări precum ecoul, şi să îndrăznim a
crede că o „tandreţe perversă“ simte probabil şi făptaşul
Cristian când, sub pretextul unui interes ordinar, peste
ani, se întoarce la locul faptei (al turnătoriei), acum Edi-
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tura Humanitas, o prestigioasă societate comercială privată de la care, ce ironie, fostul comunist, duşman al capitalismului nu se sfiieşte să încasează dividende, esenţa
profitabilă a dispreţuitei societăţi de consum. Ovidiu
Cheţan, un om în carne şi oase, dintr-un timp limitat
istoric şi dintr-un spaţiu determinat geografic, ştiut de
contemporanii săi drept redactor şef la Revista de filozofie, apare acum personaj într-un roman care abia începe.
El se va întâlni aici cu personajul principal, directorul
Editurii, nimeni altul decât Gabriel Liiceanu, cândva un
subaltern dintre alţii şi pe care îl turnase cât se pricepuse şi el, delaţiunea fiind pe atunci cel mai popular gen
al… (supra)realismului socialist. La data întâlnirii de la
Editură, Liiceanu ştia deja cine fusese cu adevărat şeful
său şi, în carte, Octavian Cheţan va deveni Dragul meu
turnător, autorul împieliţându-i încă o viaţă, mai lungă,
mai adevărată decât cea reală. Actul de naştere a personajului Cristian datează din 2006 când Gabriel Liiceanu,
studiindu-şi dosarul de la CNSAS, descoperă că şeful său
prinde o a doua faţă, cea de turnător. Întâlnirea cu noul
chip ce ieşea dintre hârtiile îngălbenite, străbătută de un
uşor frison paranormal, pare să fi fost o mondenitate consumată civilizat, după protocol. Din dosarul Securităţii,
şnuruit şi cu file numerotate, fostul său şef se prezintă sub
o identitate nouă: Bună ziua, eu sunt Cristian! Autorul
i-ar fi răspuns: Lungeanu, iar pentru dumneavoastră –
Lulu. Şi apoi, ca „le mot d’ordre“: Vita vasta est!
Între toate celelalte, cartea va avea şi un personaj pluriform, omniprezent, dificil de conturat într-un singur chip
care să arate omeneşte: Securitatea ceauşistă. Rolul ei este
cel de păpuşar – în sens larg, până la un anumit nivel ea
concepând scenarii şi regizând spectacole cu unele presupuse acţiuni duşmănoase la adresa regimului. Spectacolele se prezentau „conducerii superioare de partid şi de
stat“ ca făcând parte din marea epopee comunistă, capitolul: lupta eroică împotriva duşmanului de clasă. Aprecierile se transformau repede în avansări în grad şi funcţii,
în privilegii. Întâmplările surprinse de Gabriel Liiceanu
intră, toate, în scenariul Securităţii iar amatorul de thrillere va afla în această poveste motivul „unui film bazat
pe întâmplări reale“, cum se scrie de obicei pe generic, pe
când un ins ce cultivă simţul umorului va găsi, în aceeaşi
poveste, motivul unei răvăşitoare tristeţi.

Proprietatea de stat se
exorcizează prin privatizare

Ca prolegomenă a cazului său particular, autorul socoteşte necesar să facă, pe scurt, o istorie a Editurii Politice, instituţia ce va deveni după „evenimente“ Editura
Humanitas. Şi care este rolul lui Gabriel Liiceanu aici?
În termeni evaziv-mistici rolul său sună aşa (citez de la
paragraf încercând să rup cât mai puţin din context!): Mi
se propune să exorcizez locul. Pe ruinele vechii instituţii, urma să creez „ceva“ pe măsura libertăţii dobândite.
Accept provocarea. Noua instituţie va purta numele de
Humanitas, editură de ştiinţe umaniste (p. 12). Curios
ca tot omul, mă întreb din partea cui (persoană, „organ“)
i se propune să exorcizeze locul şi bănuiesc că nu fusese
Părintele Teoctist şi nici Patriarhia. Şi nu dezvolt dar
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chestia asta cu „exorcizarea“ mi-a plăcut până-ntr-atât
încât râd şi eu pe măsura libertăţii dobândite pentru
că şi râsul exorcizează. Cel puţin aşa credea Alexandru Paleologu, alt „pârlit“ de flama celui rău – în spirit şi în trup! Lăsând gluma la o parte, mă îngrijorez în
privinţa autorului întrucât, în actul exorcizării, se zice,
spiritul malefic, Diavolul, trece în cel care exorcizează,
în altul apropiat iar dacă pleacă, nu pleacă prea departe.
Oricum, cel de i-a propus preluarea editurii (persoană,
instituţie, centru de comandă ceva…) pare să fi ştiut
bine „dosarul de cadre“ al noului director plin de virtuţi recomandate unui om de succes într-o lume liberă,
democratică: n-a fost membru de partid şi n-a fost compromis prin numirea sa în vechile organisme de conducere, prestigiul său în mediul intelectual e în creştere,
deţine conexiuni certe în sfera academică din Occident
şi, deloc de neglijat, deşi urmărit de Securitate mai tot
timpul ca un posibil „element duşmănos“, nu i s-au atribuit acte ostile făţişe. Totul îl indica pe acest matur trecut de vârsta aventurilor ca ideal în noile structuri de
conducere. Cine, oare, să-l fi cunoscut ca exorcizator pe
Gabriel Liiceanu la începutul lui ’90 şi să aibă şi puterea de a-i da pe mână o editură ce se profila ca matcă
modelatoare pentru elita noii democraţii, pentru reformarea clasei politice?
Gata exorcizată, în anul următor, editura se va privatiza, (probabil prin sistemul MEBO, la modă atunci),
„oamenii muncii“ din socialism, toţi angajaţii, trecând
automat în capitalism, ca acţionari ai noii societăţi comerciale, cu tot cu foştii directori, cu foştii secretari de partid sau de sindicat şi, curat… democraţie, cu tot cu informatorii şi turnătorii rămaşi mai departe în schemă, între
care şi Ovidiu Cheţan, fost director, fost comunist, fost
turnător, acum „acţionar“ în aşteptare de dividende. Fără
un management competent într-o piaţă liberă sălbăticită, lipsite de orice sursă de finanţare şi devalizate de
capital, fără un portofoliu de comenzi şi cu beneficiarii risipiţi ori răpiţi de concurenţa firmelor străine, cele
mai multe societăţi apărute astfel şi-au vândut patrimoniul abia reuşind să-şi acopere datoriile. Cele mai
multe societăţi „exorcizate“ au dispărut cu tot cu Diavol, dar nu toate!
Securitatea, în anii ’70, urmărea persoane de felul
lui Gabriel Liiceanu dintr-un reflex rămas din anii ’50
şi pe care acum nu şi-l mai putea reprima. „Duşmanul
de clasă“, o specie dispărută, trebuia inventat şi reinventat mereu pentru că altfel îi dispărea obiectul muncii,
justificarea unor funcţii, a unor cheltuieli! Parabola din
Hidopadesha preluată de Heinrich Zimmer în Filozofia
indiană e, pe cât de simplă, pe atât de didactică, aceasta
fiind formula persistenţei în orice epocă, sub orice ideologie, a poliţiei secrete care se va îngriji să işte mereu
cazuri şi comploturi, tot ea fiind chemată să le stingă.
În anii socialismului „multilateral dezvoltat“, unui cetăţean (în sens juridic) al României Securitatea i-a creat un
dublu halucinant pe care îl modela după cum dorea ea
şi-i îndruma evoluţia spre un final reconstruit în variantele regiei ei: ori devine turnător din anturajul lui Noica
(Ce destin mediocru îmi pregăteau! p. 214) ori, după o
încercare de recrutare fictivă, va urma compromiterea
sa în faţa elementelor din cercul în care se află. (p. 216)
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Autorului i se trasa viaţa anilor viitori într-o paradigmă
securisto-comunistă, victima având obligaţia să se conformeze în totalitate. Abia aşa Securitatea însăşi crea disidenţi, crea eroi, crea „dubluri“, ficţiuni pe care avea să
le urmărească în realitate! Şi dacă nu intrai în acest joc?
Vorbim de anul 1976, de România ceauşistă, şi nu mă
îndoiesc că varianta a doua, cea a înscenării unui delict
de drept comun, avea mai mari şanse, aşa cum la alţii se
pare că a avut. Mă întreb ce anume l-a salvat pe Gabriel
Liiceanu de acel „destin mediocru“ indiferent de varianta pe care i-ar fi înscenat-o până la capăt Securitatea?
Prin dezvăluirile din dosarul său de urmărire informativă (DUI) Gabriel Liiceanu descoperă, şi el, dublul
ascuns al lumii în care trăim (p. 337) – adevăr în stare
să ducă la disperare pe oricine, oricât de echilibrat s-ar
crede. Şi cel de o onestitate impecabilă în lume, ajuns
între patru pereţi are momente de slăbiciune, altfel atât
de omeneşti, autorul ştiind că nici un om surprins în
intimitate nu mai e demn (p. 307) iar când ţi se sugerează că viaţa ta e supravegheată „de organe“ clipă de
clipă, nu poţi zice cu o indiferenţă refrigerată: Nu-mi
pasă, n-am nimic de ascuns! Şi asta într-o lume în care
supravieţuitorul unei zile de coşmar cu siguranţă că a
făcut şi ceva pe alături de lege: şi-a procurat o bucată de
carne, un pachet de unt, antibioticul pentru copil, a făcut
rost şi de o carte pe sub mână, toate prin relaţii cu persoane ce se strecurau în marginea legii! Era un joc umilitor, plin de compromisuri în care ţi se făcea, mai întâi,
scârbă de tine, apoi de ceilalţi, tu ştiind prea bine cum
se descurcă şi ei. Măsurat după normele acelor ani, orice
supravieţuitor al socialismului era un delincvent care a
călcat sigur pe alături. În normele acelor ani, cinstea şi
onoarea ta ţineau de aprecierea „organelor“, a partidului, câtă vreme ai rămas în viaţă tu aflându-te permanent sub prezumţia de vinovăţie.

Pactul cu diavolul:
manual de utilizare

Se pot scrie şi cărţi-document cu har încât plăcerea lecturii să-ţi ducă emoţia în perimetrul artei literare? Se
poate dar meritul lucrării nu aici va fi. Argumente că
Dragul meu turnător e literatură afli mai întâi din felul
în care autorul îşi edifică personajul devenit pilon esenţial în structura de rezistenţă a operei: Octavian Cheţan,
turnătorul, adică destinatarul neonorat şi neonorabil al
scrisorilor. Şi totuşi, acelaşi turnător încărcat cu toate
păcatele – toate de neiertat, este ridicat la rangul de personaj dominant căruia, simbolic şi nu direct, Gabriel
Liiceanu, cel din anul 2013 şi nu cel din 1971, i se adresează ca fiindu-i, astăzi, de rang egal, propunându-i, în
eternitate, un dialog doct şi elevat cu convingerea că
va fi înţeles în toate nuanţele şi în toate subtilităţile de
sens, autorul dorind ca prin dialogul cu el să-şi lumineze
nedumeririle iscate după un episod liniştit, cel până să
afle de dosarul de la Securitate, până să afle că fusese
turnat chiar de şeful său. Scrisorile – niciodată francate
şi trimise printr-un banal serviciu de poştă, vor ajunge
la Cristian (dacă o mai fi în viaţă!), la fel ca şi la mine şi la
toţi ceilalţi cititori, sub formă de carte. Exonerându-l pe

Eseu

Cheţan de obligaţia unui răspuns închis în plic şi a unei
răspunderi directe faţă de expeditor, oricât de straniu ar
arăta intenţia, autorul îl încarcă pe cititor cu această responsabilitate. În întregimea ei, cartea se dezvăluie ca o
scrisoare deschisă; în vechea polemică în care Cristian
atrăsese Securitatea, autorul ne ia pe noi ca martori ai
disputei somându-ne la o atitudine, la un gest de solidarizare nu atât cu sine, cât cu victimele ştiute sau nu
ale poliţiei politice.
Întâlnirea dintre directorul Editurii Humanitas şi fostul său şef este redată în dialog cu atâtea amănunte de
oralitate încât cred că, deşi citesc o creaţie romanescă
bine stilizată, are la origine un contact real înregistrat,
în termeni securistici, cu mijloace TO. Într-o lucrare
interesată de poliţia politică ce uzează de aparatura de
ascultare, înregistrare şi redare, voi fi atent la tehnicile asemănătoare folosite de autor pentru a-şi ilustra
tezele şi ipotezele care, în final, vor (re)construi o realitate cu precizarea că aceleaşi instrumente, neutre în
fond, slujesc mobiluri diferite. Reţeta reuşită a Întâlnirii la editură, pe seama fabulării unui adevăr bănuiesc,
se va repeta şi în alte capitole, autorul prevenindu-ne
abia în Postfaţă, după ce efectul s-a produs, că a strecurat şi porţiuni imaginate (p. 345), fără a ni le spune pe
toate. Vom pluti permanent în plină ambiguitate, stare
benefică oricând artei cuvântului ca înfiinţare de realitate dar, oricând, suspectă într-o carte document. Fript
cândva, la o nouă lectură cititorul va rămâne bănuielnic
pentru tot textul, afirmaţiile mai tranşante ale autorului fiind întâmpinate de partea cealaltă cu replica: Oare!
Atunci, cu orgoliu preluat de la instanţa auctorială, vei
fi de acord cu tot ce ştiai şi înainte de a citi şi, urmând
acelaşi model, vei respinge afirmaţia căzută sub dubiu.
Autorul mi-a luat-o înainte prevestind, în altă împrejurare: În general, oamenii nu sunt capabili să facă pasul
în afara celor trăite de ei. (p. 338) Cum nu pot sări peste
umbra mea, rămân şi eu cu înţelegerea doar la ce am
trăit; asta i se întâmplă şi unui om de rând dar, deseori,
şi scriitorului.
Sub semnul lui oare ajungem să fim şi beneficiarii privilegiaţi ai mărturisirii, veritabilă spovedanie de
ateu, a lui Octavian Cheţan, alias Cristian, care îi destăinuie fostului subaltern viaţa sa, un model de compromis când îţi doreşti succesul cu orice preţ. Tânărul, fără
nici o previziune asupra viitorului său, a lumii din jur, va
intra pe nesimţite într-un lung pact cu diavolul încheiat pe toată durata vieţii, novicele acceptat fiind iniţiat
pas cu pas în societatea ocultă a puterii din umbră. Termenii pactului sună ca o lozincă din socialism: Dai ce
poţi, îţi dăm după nevoi! Cred că totul a început odată
cu recomandarea aceea de la UTM. (p. 323) va mărturisi Cheţan. Primul compromis, primul pas spre pactul
cu diavolul e un succes pentru el: nu reuşea să intre la
nici o facultate mai bună – medicină, drept, pentru că,
în ciuda notelor mari, nu avea diabolica „recomandare“
devenită obligatorie. Când a primit-o din partea UTM,
întreaga lume şi-a schimbat atitudinea faţă de el, cum şi
el a prins să vadă lumea cu alţi ochi. Îndatorat, Ovidiu
Cheţan va face mici servicii organizaţiei, mai întâi pictând fondul la portretele „tătucului“ Stalin. Nimic mai
nevinovat, dacă ignorăm apropierea simbolică a celui
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pornit pe calea iniţierii de chipul Satanei! După ce a avut
recomandarea în mână, devenit peste noapte „un tânăr
care promite“, acum se băteau profesorii să-i ofere un
loc la facultate, să-i asigure un viitor. Asta era în 1950.
Ajunge, până la urmă, student la Filozofie. După absolvire, va fi trimis la specializare la Moscova, la „Andrei
Jdanov“ unde se pregăteau activiştii de carieră. Absolvirea şcolii sovietice de propagandă echivala cu doctoratul în lumea academică românească şi, aşa, personajul ajunge şeful Revistei de filozofie. Intraţi în politică,
mulţi oameni, de valoare sau nu, vor fi însemnaţi tot
restul vieţii cu o dâră de jeg pe obraz pentru că, în tinereţe, într-un moment de criză, au acceptat „ajutorul“
vreunei organizaţii, au dat cu bidineaua fondul la portretul „tătucului“, al unui „conducător iubit“.

Ierarhiile ascunse
ale socialismului

În multiplele sale duplicităţi, socialismul avea o ierarhie la vedere, cea simplă, a locului de muncă şi alta, de
prestigiu, impusă de plasarea în ierarhia de partid. Poate
şi mai profitabilă era însă poziţia din ierarhia secretă.
Octavian Cheţan, specializat la Moscova şi promovat în
zona superioară a nomenclaturii comuniste, va accepta
totuşi ca în slujba Securităţii să ucenicească în gradul
umil de turnător. De ce? În viziunea lui Cristian, şi cu
siguranţă şi a altora, departe de a fi infamantă, delaţiunea intra în fişa postului. Atras în ierarhia ascunsă a
Securităţii Cristian primeşte să se înjosească, ştiind că
aşa îşi stabilizează postul, că poate spera la avansare.
Turnătorul, altfel „cercetător-ştiinţific“ gradul I la Institutul de Filozofie al Academiei de Ştiinţe Sociale, specialist în „ateism“ şi redactor şef la Revista de filozofie (p.
239), nu publica nimic, „opera“ sa scrisă sub pseudonim fiind suma delaţiunilor despre colegi! „Opera“ sa,
din câte am citit, e anostă, plină de şabloanele vremii
şi pare scrisă fără pic de elan, un fel de recomandări pe
dos date candidatului la intrarea în partid. Evident, Cheţan rămânea o sursă secundară şi, continuând metafora,
el încă picta doar „fondul“, profilul final al portretului
creionându-l ofiţerul din Securitate.
Când „obiectivul“ era urmărit pas cu pas, apartamentul – ascultat, corespondenţa – interceptată, la ce
mai folosea un turnător? Era util, aflăm din text, pentru că microfoanele nu pot interpreta (p. 220), nu pot
reda nuanţe, sensul unui surâs, al unei pauze, e nevoie
de un interpret al acestui spectacol ascuns, pe scurt, e
nevoie de un Cristian! Numai creierul unui seamăn, al
unui coleg şi confrate putea atesta că „gândirea mea“ era
idealistă, iraţionalistă, dezangajată – pe scurt, duşmănoasă. (p. 220) Într-o lume aşezată, acuzaţiile şi observaţiile lui Cristian strecurate cu mefienţă ca denunţuri
acoperite formal de competenţa absolventului de filozofie, ar fi trecut ca obiecţii polemice într-o dezbatere de
idei şi, la limită – e adevărat, Gabriel Liiceanu putea fi
„certat“ de colegi şi cu argumente din acest arsenal. Dar,
pentru că putea să-şi procure încă o satisfacţie secretă,
Cristian implica Securitatea ca pe un for profesional
superior cerându-i să arbitreze dispute peste nivelul ei,
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motivul demolator şi just în epocă fiind lipsa de fidelitatea a subordonatului său faţă de ideologia comunistă,
detaşarea faţă de marxism.
Şi autorul se întreabă de cum asemenea oameni au
existat, de cum răul a fost posibil? A fost posibil şi fără
un mobil precis, fără un interes material (sumele, dacă
se dădeau, erau derizorii: 150 lei; p. 76), şi fără justificarea supravieţuirii, a unei intenţii defensive, deseori răul a
fost făcut doar pentru că seamănul nostru avea posibilitatea să-l facă fără a fi pedepsit, fără să fie ştiut. În notele
lui Cristian incriminant nu-i mesajul în sine (astăzi, conţinutul delaţiunii pare ridicol de-a dreptul), cât reaua sa
intenţie în relaţie cu instituţia represiunii. „Turnarea“
unui coleg rămâne vinovată oricum încât, dacă în notele
acelea, cine ştie, erau laude, până şi laudele ar fi fost la
fel de condamnabile în eternitate. De fapt, ce aflăm din
aceste denunţuri către ofiţerii poliţiei politice care, cred,
nu erau doctori în filozofie, nici măcar în cea marxistă?
Liiceanu a evitat cu bună ştiinţă orice angajare ideologică (p. 376); apoi Liiceanu mai era turnat că, dintr-un
articol, îi lipsea orice argumentare în spirit marxist a
metodologiei folosite (p. 377); şi iarăşi Liiceanu a scris
un articol complet străin de filozofia marxistă (p. 379);
mai încolo acelaşi Liiceanu Gabriel, un tânăr deosebit
de înzestrat, nu a fost din păcate suficient de sistematic
îndrumat spre o studiere serioasă a filozofiei marxiste.
I s-a acceptat, de pildă, ca temă de plan pe ultimii doi
ani, traducerea din greaca veche în română a unui text
clasic de acum două mii de ani. (p. 243)
Bine, domnule, dar asta e o „autocritică“ în toată
regula din partea directorului Institutului în faţa organizaţiei de partid, şi nu delaţiune către Securitate! Alte
fraze, rupte dintr-un context mult mai doct, îmi sună
ca pâra unui şef invidios pe subalternul său pe care îl
întrecea doar la skanderberg! către un for profesional, în
stare să aprecieze nuanţele ce despart diferitele curente
filozofice şi, eventual, nocivitatea unora pentru filozofia admisă oficial, cea marxistă. Astăzi, aceleaşi critici
infame, printr-un efect pervers al istoriei, sună ca o prea
generoasă laudatio la care, atunci, nimeni, chiar nimeni,
nu s-ar fi aşteptat din partea unui turnător! Astăzi, ticăloşia lui Cristian scapă de sub blestemul eternităţii şi, prin
intervenţia miraculoasă a întâmplării, a devenit o probă
la Dosarul Lungeanu, probă a unei integrităţi morale şi
ideologice fără reproş ce datează dintr-o vreme când
calitatea vieţii intelectualului român se măsura, fără
nici o îndoială, după nivelul până la care se cufunda în
prostituţia morală! Să şi le fi scris autorul cu mâna proprie, aceste infamii nu puteau suna mai bine – dar asta
întrece orice închipuire. Aşa ajungem sub norii nevrozei, prizonierii angoasei formulate ca dilemă: modelul
Cheţan e inacceptabil, modelul Liiceanu – inaccesibil.
Cum să apucăm şi ziua de mâine fără prozac, fără zoloft?

Coşmarul securistului:
din urmăritor – urmărit

Jocul contradictoriu al dublului, de data aceasta – realitate versus ficţiune, ne apropie mai mult de profilul
acelui maior Ion Pătrulescu, securistul/personaj care
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l-a urmărit ani buni pe Liiceanu/Lungeanu, considerat drept element duşmănos faţă de orânduirea noastră socialistă (p. 289). În fapt, autorul era periculos
doar pentru el, fiind lipsit de acea capacitate de disimulare cum nu o aveau nici alţii, cu deosebirea că unii
se aflau în preajma lui Noica, tot un „element duşmănos“ dar cu antecedente. Dominat de halucinaţii securiste, Pătrulescu va „lucra“ la două dosare cu miză pentru el care puneau problema naşterii unui grup de reacţionari (MO: şi aici se dau date despre Noica) condus de
un fost legionar condamnat politic în 1960, eliberat în
1964 (p. 283), după ce fusese arestat în 1959 şi condamnat la douăzeci şi cinci de ani de muncă silnică „pentru
uneltire contra ordinii sociale“. În unul din puţinele texte
care nu sunt scrisori (Apărarea maiorului Ion Pătrulescu), ca printr-o răsturnare de planuri, securistul are
o tresărire vizionară nefastă: Cum ar fi fost ca omul
urmărit de mine de-a lungul anilor să devină acum, el
urmăritorul? (p. 292) Întoarcerea urmăritului asupra
urmăritorului, în aceeaşi viaţă, în acelaşi univers e, desigur, o idee bizară dar şi seducătoare cu care fantezia de
romancier cochetează ca variantă productivă în adâncirea dramatismului paginii. Personajele „negative“, s-ar
crede, deconspiră tot ce autorul refulează în inconştient, umbra de spaimă a lui Pătrulescu de a fi urmărit de
„obiectiv“ fiind, în fapt, reflexul mărturisirii indirecte a
celui care scrie. Da, într-o manieră literară, în Dragul
meu turnător asta se şi întâmplă: cu mijloacele sale de
investigare şi de „ascultare“ fostul urmărit îşi cercetează
urmăritorii până la desfiinţarea lor, în spirit, în fapt şi,
vom vedea, şi juridic. Sau, abandonând ipoteza beletristică, să credem că şi această mărturisire a lui Gabriel Liiceanu ar fi un document?
În Apărarea maiorului Ion Pătrulescu (p. 277) se profilează existenţa (închipuită şi nu prea) a unui personaj
ocult, zămislit din umbre de hrubă, aceasta fiind arahnida care i-a ţinut ani buni sub observaţie mişcările, vorbele. Ca replică a intruziunii ofiţerului în viaţa intimă a
celui urmărit, la fel, acum, şi autorul îi răscoleşte intimitatea într-o simetrie vindicativă şi etic-justiţiară. În aceeaşi simetrie, cei doi, vânătorul de atunci şi cel de astăzi,
vânează în numele unor principii care, după vremuri,
sunt tot altele, doar că acestea de acum au legitimitatea
valabilităţii lor în eternitate! Descrierea personajului ca
din interior, arată cumva că ticăloşia securiştilor venea
şi din răutatea unei specii denaturate, din structura, din
sămânţa ei, Sistemul folosindu-şi oamenii aşa răi cum
erau şi străduindu-se să le stimuleze şi mai mult „virtuţile“ native! În ordinea răsturnată a unui regim torţionar,
ca esenţă a aberaţiei, cei care trebuiau izolaţi şi închişi în
penitenciare torturau nevinovaţii. Intrând într-o organizaţie criminală jurământul torţionarilor avea la bază
resentimentul: Jur să urăsc din adâncul fiinţei mele… (p.
295) Crimele pe care parte dintre miliţieni şi securişti
le-au comis ca angajaţi ai statului totalitar, s-ar fi petrecut, cu alte victime probabil, şi fără să fi fost „în numele
cauzei“ pentru că oricum crima le era în fibră. România
socialistă şi-a recompensat, fireşte, criminalii necesari
menţinerii sale până la expirarea istorică acordându-le
protecţie şi statut social! A nu se citi ca publicitate: cel
care lucrează în serviciile secrete, în poliţie, în insti-
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tuţiile de coerciţie şi represiune – se ştia protejat pentru toată viaţa şi nu a greşit. Faptul că torţionarii de ieri
ai unui regim despotic ajunşi, astăzi, într-un regim de
esenţă democratică primesc pensii legale ca oricare alt
„om al muncii“ arată pe înţelesul tuturor că Statul dintotdeauna îşi asumă protejarea sistemului de coerciţie
şi pedeapsă, indiferent de culoarea politică.

Talpa Iadului comunist
– poliţia politică

Nu am auzit, dar or fi fost oare securişti care să refuze
executarea ordinului cu motivarea că se încalcă drepturile cetăţeanului înscrise în Constituţie? Înafară de
defectare ori sinucidere, ce altă soluţie avea un securist, câtă vreme a depus jurământul şi a intrat în joc?
Toţi angajaţii serviciilor de securitate din ţările socialiste care au practicat teroarea, au şi trăit-o pe piele
lor, teroarea stând în cumpănă cu privilegiile pe care le
aveau şi cu sentimentul de a face parte dintr-o „castă“ (p.
310). Formula secretă de funcţionare a Securităţii era ca
mai întâi torţionarul să se teamă să nu cadă sub teroarea colegului, camaradul său de luptă. Într-o diabolică
„emulaţie patriotică“ escaladată prin exces de zel, şi turnătorii erau turnaţi, fiecare securist turnându-şi colegii
ca exerciţiu zilnic de autoperfecţionare, încercând aşa să
contracareze turnătoriile din partea celorlalţi. Caruselul o dată pornit, nu mai putea fi oprit şi nimeni nu era
de invidiat în acest joc practicat ca între echipe alese pe
secţiile unui spital de psihiatrie – nu era de invidiat nici
cel turnat, nici turnătorul, rolurile fiind interşanjabile.
Aparent, securistul îşi alegea singur profesia. În relativismul moral al epocii – oare aşa să fie? Răspunsul îl dă,
peste milenii, o subtilă reflecţie la Protagoras, Liiceanu
tatonând aici sinteza provizorie a aventurii umane: Fiecare individ devine unitate de măsură pentru suferinţa
pe care o provoacă în altul şi al cărei subiect, la rândul
său, ar putea fi. (p. 314) Şi asta când ştim de la acelaşi
grec că eu, omul, sunt măsura tuturor lucrurilor dar
iată, voi crede, şi a suferinţei ce o produc, ce o suport –
totul dându-mi-se după măsura mea.
Vizând vinovăţia instituţionalizată, inevitabil va veni
vorba şi despre conştiinţa „funcţionarului divin“ (Jean
Levi) în uniformă de securist, conştiinţă care va exista
doar prin delegaţie (pp. 305-306), deţinătorul de drept
al conştiinţei fiind decidentul politic: Ştie el, Partidul,
ce face! Oare ce cod etic va supravieţui într-o instituţie
structurată militar când individul are doar rol de execuţie (uneori la propriu!), răspunderea transferându-se
ierarhic în sus, înafara „organului“ de represiune? Într-o
democraţie cât mai apropiată de ideal, decizia politică
este a structurii civile, prin excelenţă şi dintotdeauna conştiinţa fiind o calitate civilă, nu o virtute militară. Căzut
ca sub fatalitatea unei axiome, Pătrulescu se face vinovat, emite solemn Gabriel Liiceanu, de lucruri ce sunt
rele în eternitate (p. 336) – adică indiferent de momentul istoric. Sună excelent, pare şi de bun simţ. Dar, filozofii o ştiu mai bine, un lucru rău făcut azi, s-ar putea
ca în eternitate să ajungă bun. Şi ticăloşiile au o puternică tentă subiectivă, ca orice categorie etică – se rela-
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tivizează şi, în timp, îşi pot schimba sensul, sistemul de
referinţă, dacă nu vrem să ne ţintuim singuri într-un
maniheism obscur: am hotărât că e rău ori bun, şi ce-i
rău e rău pentru totdeauna! O adeverire a celor de mai
sus pare a fi chiar delaţiunea lui Cristian, „de toată lauda“
pentru profilul de astăzi a romancierului, cum nimeni
nu putea bănui pe atunci.
Talpă a Iadului comunist, Securitatea îşi merită diabolizarea mai ales în partea ei de poliţie politică îndreptată asupra cetăţenilor propriei ţări învinuiţi de delict de
opinie şi care nu-şi puteau disimula grimasă de respingere faţă de regim. Anatemizând în totalitate, fără nuanţe
şi particularizări, este riscul ca, aduse în prezent, acuzaţiile să sune disproporţionat, cu acute stridente prin
volumul portavocii dat la maximum, metodă ce le-ar
aneantiza făcându-le neverosimile, disculpându-le, prin
exagerare. Ca o acuzaţie să poată fi condamnată într-o
instanţă respectabilă are nevoie să nu se piardă în dimensiuni incomensurabile, ci să se înscrie într-un perimetru oricât de larg dar precis trasat.

Securitatea află că
socialismul avea duşmani
înainte de a se naşte

Dosarul Lungeanu, de care se vor ocupa, pe puţin, vreo
douăzeci de oameni (20!), fusese deschis în noiembrie
1971 de Direcţia I, subunitatea având ca obiect munca
informativă în rândul elementelor duşmănoase din interior, colabora cu Direcţia a III-a – acţiuni de spionaj ale
cetăţenilor străini, cu Direcţia a V-a, a VIII-a – pentru
montarea instalaţiilor de ascultare în locuinţă şi a IX-a
– pentru filaj şi interceptarea corespondenţei. Se mai
colabora cu Inspectoratele judeţene şi unităţile militare ale Ministerului de Interne. Într-adevăr, oamenii
aceştia se luau în serios şi, fapt notoriu, ori de câte ori
era nevoie, Securitatea apela la oricare altă instituţie de
stat sau organizaţie direct prin oamenii ei „de pe obiectiv“, prin colaboratori, intermediari, şi nici o informaţie nu-i era refuzată. Aşa se face că în dosarul lui Aurel
Cioran s-au găsit toate adresele prietenilor la care trimisese, (model de subminare a ordinii de stat), felicitări de Paşte. Gabriel Liiceanu se miră de unde le-o fi
aflat Securitatea? Simplu: de la Oficiul poştal din Sibiu,
dacă din Sibiu fuseseră trimise. Apoi, în dosar apare lista
cu capii de familie dintr-un bloc în care intrase Constantin Noica (p. 113). Securistul de pe „obiectiv“ n-a
făcut decât să copie numele din Cartea de imobil aflată
la şeful de scară (p. 352), atras de regulă între informatori. Şi autorul va fi victima unei „penetrări miraculoase“: după anul 2000, când va avea în mână dosarul
de la CNSAS, va găsi copii făcute după fotografiile din
apartamentul său (pp. 150-151)! Când afli asta parcă nu
te mai poţi lecui de obsesia ochiului străin rămas să te
vegheze şi în restul clipelor vieţii tale.
Reflex al atitudinii oficiale a statului totalitar faţă
fenomenul cultural, modul primitiv, grotesc deseori, al
Securităţii de a-şi „cerceta“ obiectivul, arată totala lipsă
de adecvare a instituţiei de represiune, lipsite de orice
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mijloace de a percepe cu adevărat intimitatea vie a unei
lumi cu totul străine ei, o lume credincioasă idealului
venit din vocaţie şi faţă de care nu se depun jurăminte
resentimentare, o lume care nu se înregimentează, ca
trupă, sub drapelul vreunui partid, sub un crez politic,
şi desfide uniformitatea în atitudine şi simbolul uniformei în ţinută. Dar lucrul pe care o minte îngustă nu reuşeşte să-l înţeleagă, acel lucru va fi periculos şi trebuie
stârpit şi, când va avea şi mijloacele, o va face. Nimeni
nu pretindea ca ofiţerii poliţiei politice să se lase copleşiţi de amploarea fenomenologiei lui Walter Biemel iar
notele informative să concureze comunicările ştiinţifice, nimeni nu se aştepta ca ofiţerii să-şi abandoneze
dosarele ca să cerceteze în extaz, la orele de învăţământ
politic, „inactualitatea“ lui David Armeanul (când, sigur,
autorul n-ar mai fi refuzat rolul de propa-gan-dist!) dar,
în domeniul acesta, misiunea Securităţii s-ar fi împlinit
suficient arătând doar deferenţă şi distanţă faţă de preocupările „neangajate“ ale unor cercetători ai Institutului de Filozofie. Noica avea dreptate să se plângă cu
sarcasm: Dragă, nenorocirea noastră a venit din faptul
că Securitatea a avut informatori proşti. (p. 223) Ca un
specimen al opticii securiste denaturate în observarea
fenomenului avem felul în care erau apreciaţi străinii ce
urmau să vină în contact cu cetăţenii români. Bunăoară,
profesorul Walter Biemel (mentorul meu de la Aachen,
care îmi va păstori destinul din umbră; p. 133) pentru
poliţia politică română nu va fi decât un transfug suspectat a fi omul Serviciilor secrete vest-germane (p. 144)!

Disidentul – un răzvrătit
învins de două ori

Este o lungă istorie a poliţiei politice, şi nu o spun pentru a scuza în vreun fel regimul din perioada României
socialiste. Unde există voinţa de a condamna, există şi
probe (p. 234.), citează autorul un proverb chinez deja
cu o aplicabilitate universală. Românii i-au simţit din
plin valabilitatea, doar că proverbul funcţionează ca
principiu punitiv şi peste căderea comunismului. La noi,
disidentul rămâne un răzvrătit învins de două ori, şi înainte şi acum, pentru că păpuşarul din umbră, organizatorul jocului, Sistemul, câştigă întotdeauna.
În anii ’70, după Conferinţa privind „Securitatea şi
Cooperarea Europeană“ de la Helsinki, potrivit Principiului Şapte al Acordului, guvernul sovietic şi celelalte
state din lagărul socialist se angajau să „respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului“. În lagărul socialist momentul părea de răscruce în eliminarea restricţiilor ce priveau drepturile şi libertăţile omului. Aşa se părea doar că Sistemul a găsit calea să profite
de efortul bine intenţionat al Occidentului pentru a elimina, nu restricţiile, ci disidenţii. În continuarea informaţiei Paul Johnson, din lucrarea căruia mă documentez (Istoria lumii moderne: 1920-2000, ediţia a II-a revizuită, Editura Humanitas, 2005, p. 658), comentează: De
fapt, procesul Helsinki a dus direct la o reluare a represiunii larg răspândite, nu numai în Rusia sovietică, ci pretutindeni în spatele Cortinei de Fier. Căci el i-a încurajat pe disidenţi să iasă la lumină. Şi Securitatea română
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folosise Acordul de la Helsinki ca pe o hârtie de turnesol:
abia punea mai clar în evidenţă pe „duşmanii şi sabotorii regimului“, miliţia pescuindu-i pe toţi cei care protestau sub orice formă, apelând la organizaţiile internaţionale, plângându-se la autorităţi ori încercând să ia legătura cu ambasadele occidentale.
Avem de înţeles că regimul Ceauşescu, pe tot parcursul său, era neîndoios continuarea regimului inaugurat
de Gheorghiu-Dej sub oblăduire sovietică, diferenţele
fiind doar formale şi de nuanţă, nicidecum de conţinut.
Securitatea lucra la foc maxim, informatorii erau recrutaţi mai departe cu deosebirea că, acum, alfabetizaţi la
seral, îşi redactau notele cu tot mai puţine greşeli; tehnica operativă de ascultare, modernizată, se va instala
mai des la domiciliul „obiectivului“ pentru a completa
informaţiile primite de la turnători iar când elementul
duşmănos trebuia anihilat, acestuia ori i se înscena un
dosar penal de drept comun, ori era arestat şi interogat
lungi perioade, cercetare din care nu se excludea tortura
şi chiar asasinarea dacă nu din ordinul direct al superiorilor, atunci din incompetenţa unor cadre (p. 294). După
venirea lui Ceauşescu la conducerea P.C.R., Securitatea
avusese un moment de derută, neştiind cum să se comporte în faţa afirmării ipocrite a libertăţilor cetăţeanului, drepturi trecute şi în noua Constituţie a României
socialiste. Gabriel Liiceanu observă cu ironie amară dar
corect duplicitatea vinovată a autorităţilor: cu o mână i
se dă paşaportul pentru o bursă în Germania Federală,
cu cealaltă i se deschide dosar de urmărire pentru că ia
contact cu persoane străine; cu o mână i se dă viză pentru publicarea unui text, cu cealaltă i se face raport că
e neangajat şi că, „ideologic“, bate câmpii (pp. 59-60).

Când personajul victimizat
cere daune morale în
folosul autorului…

Mai târziu, în apărarea lor unii securişti vor susţine,
cu falsă neştiinţă, că au fost doar tehnicieni, specialişti, experţi, că ei personal n-au urmărit, n-au bătut şi
n-au torturat pe nimeni. Asta este şi Povestea lui C.A.
(pp. 200-212), un veritabil roman în roman sub titlul
complice „Noaptea a fost linişte“, personajul transcriind pentru şefi înregistrările din casa obiectivului Lungeanu. Dacă mărturisirea ofiţerului C.A. este ficţiune
sau nu, autorul o spune explicit abia în Postfaţă. Recunosc că, urmărind cu graba de a afla finalul thrillerului, nu mi-am dat seama de truc, mi-am zis că citesc
într-adevăr spovedania spăşită a ofiţerului, un absolvent de germană care, dacă n-ar fi intrat în Securitate,
ajungea şi el în colimatorul „organelor“ ca element duşmănos, cunoscătorul unei limbi străine trecând drept
un posibil trădător în ochii celor „vigilenţi“. Aşadar, un
tânăr absolvent de filologie ajunge, printr-o alegere fericită la vremea aceea, să lucreze pentru Securitate cu
avantaje nete faţă de un post în învăţământ. În condiţiile de atunci, 99% din absolvenţi nu ar fi refuzat oferta.
De ce ar fi refuzat? C.A. a făcut germana, cred, din vocaţie, tot aşa cum şi Liiceanu, din vocaţie, a făcut filozo-
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fia. Nu este exclus drumurile lor, ca bucureşteni măcar,
să se fi întretăiat uneori, să se fi zărit întâmplător, fără
să simtă nici unul dintre ei că sunt actori într-o piesă de
care unul ştie prea puţin, celălalt nimic. Într-un decor
pitit undeva, prin ungherele Securităţii, lui C.A. i s-a
rezervat rolul unui ofiţer obscur ce transcrie benzile
înregistrate într-o casă străină, având obligaţia de serviciu să-şi păstreze detaşarea unui mecanism lipsit de
viaţă, indiferent de ceea ce ar simţi cu adevărat. Autorul, cel ascultat, descoperă peste mult timp că şi „ascultătorul“ său era, totuşi, un om şi-i înfiripă cu sensibilitate şi înţelegere o dublură fictivă pe care, citind-o, presupun că C.A., flatat, şi-ar însuşi-o ca pe o viaţă deja trăită, memoria sa fiind gata să-l trădeze pentru un alibi
mai stimabil.
Nu la fel va proceda autorul şi cu Pătrulescu, vânător
specializat din clasa arahnidelor. Plasat în nodul reţelei
de informatori, el gestionează o realitate bolnavă în bună
parte fantasmatică, ordonând alte mişcări care să-i aducă
obiectivul, cu nimic mai valoros decât o insectă oarecare,
în plasa ipotezelor sale smintite. În cazul Pătrulescu,
interferenţa real/imaginaţie, adevăr/fantasmă, adânceşte
vraja textului, personajul imaginat până şi în viaţa intimă
va avea de suportat coşmarul vinovăţiei ce se transferă
în toată gravitatea juridică, prin grija autorului-demiurg,
de sub cupola justiţiei transcendente, în sala de judecată a unei instanţe pământeşti, aşa cum personajul îşi
închipuia doar ca divertisment – cum ar fi să ajungă din
urmăritor, urmărit. În acest proces penal o carte, impunătoare prin aspect mai întâi şi semnată de o personalitate de prim rang a vieţii publice, va deveni probă peremptorie la dosar, o probă cu putere de simbol sacru,
aşa cum în justiţia inchiziţiei o aveau doar Crucifixul şi
Biblia. Ca ateu ajuns în instanţă şi consecvent personajului întruchipat, Pătrulescu va refuza Biblia dar va fi
pus să jure pe Dragul meu turnător: Voi spune adevărul şi numai adevărul, aşa să mă pedepsească… Autorul! Dacă textul de faţă va fi înţeles ca un amestec în treburile Judecătoriei, atunci vom avea un exemplu clar de
presiune a Justiţiei asupra libertăţii literaturii căci, literar vorbind, pe noi ne interesează abia felul în care spiritul creator oprimat şi mistificat de un regim totalitar,
spiritul întrupat acum într-un roman postmodern îşi
caută satisfacţie în cotidian printr-o replică vindicativă
faţă de realismul socialist.
Iată că lui Pătrulescu autorul îi ţese la rândul său,
chiar în paginile romanului, o biografie fictivă pe când
în realitatea terestră cetăţeanul Gabriel Liiceanu, pentru a întregi festinul, în anul apariţiei cărţii îi va intenta
un proces (recuperare daune morale – 500.000 lei) încât
spaima urmăritorului de a fi vânat de victimă e coşmarul
ce-l caută şi ziua în amiaza mare. În cazul de faţă, scriitorul îşi dă în judecată personajul şi, fără nici o sugestie
peiorativă, voi aminti că, la fel, în Aventurile baronului
Münchhausen se ficţionează întâmplări reale, motiv pentru care la apariţia cărţii eroul Münchhausen, în viaţă
încă fiind, pornise şi el un proces împotriva autorului.
Da, spectrul dublului în lumi paralele, realitate/ficţiune,
planează peste întreaga operă a lui Gabriel Liiceanu ca
o viaţă de rezervă şi neconsumată încă. Şi dacă asta nu-i
operă literară, dacă nu-i literatură, atunci ce este?
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Duplicitari în eternitate

De câte ori Securitatea avea nevoie de un Cristian, de
un turnător într-un mediu oarecare, îl afla pe alese. Fie
că era un colectiv de academicieni, de cercetători de la
Institutul de Filozofie, fie că era o brigadă de mineri!
Dacă e nevoie să-şi trădeze vecinul sau colegul de serviciu, omul obişnuit o face! Şi aici nu-i vorba de slaba fibră
morală a românului, de lipsa lui de caracter; aceeaşi slăbiciune au arătat-o de-a lungul istoriei şi alte mândre
neamuri de pe glob! În moto-ul cărţii se citează din
Mencius: …dacă n-ai o inimă care poate resimţi ruşinea, nu eşti o fiinţă umană; dacă n-ai o inimă care poate
deosebi adevărul de fals, nu eşti o fiinţă umană. Îmi este
şi mie ruşine de Mencius când mă trage de urechi cu
atâta dragoste, dar n-am a mă ruşina mai mult decât
alţii. Tragedia lui Abel, reiterată şi de Gabriel Liiceanu,
s-a repetat în fiecare neam iar noi suntem, mai degrabă,
urmaşii lui Cain. Spun asta pentru că şi cartea adaugă
sferei dezbaterii dimensiunea credinţei. Dar ce putea
face religia, biserica, într-o vreme când Securitatea îşi
infiltrase oamenii şi în altar iar pe recalcitranţii în odăjdii i-a decimat? Înafara unei vieţi viitoare compensatorii, biserica (în partea ei benignă) oferea, pe cât putea,
împăcarea credinciosului cu micimea sa, cu soarta dar şi
cu „stăpânirea“ pe care, cu ştiutul tact pastoral, o tămâia
şi o binecuvânta în toate slujbele – de aceeaşi cădelniţă slujindu-se şi azi. Oamenii simpli, imitându-şi cu
toată silinţa conducătorii, modele de succes ce le sunt
băgate pe gât pe toate căile, adică de la indivizi gata
să se adapteze rapid la orice schimbare, oamenii simpli
învaţă, pe cât de „talentaţi“ sunt, să mintă, să corupă, să
înşele, să trădeze la fel ca oricare şef de stat, ca oricare
prim-ministru, atât cât poate la nivelul său, nu mult, nu
puţin, doar să-şi asigure supravieţuirea, a lui, a familiei lui. E ruşinos dar trebuie spus: cel mai adesea s-a
supravieţuit prin mimarea supunerii, prin disimulare,
prin înşelarea piezişă a conducătorilor de toate soiurile, impuşi de afară, aleşi de noi, căzuţi din Cer, dar
care aveau puterea şi mişelia de a ne înşela pe faţă; omul
de rând a supravieţuit, la nevoie, prin vânzarea aproapelui, prin compromisuri, prin mici sau mari trădări –
mai adesea decât prin înfruntarea în forţă a celor puternici. Omul de rând inteligent nu încalcă legea, îşi reţine
resentimentele şi imită şefii din preajmă, imită ce văd la
televizor, altfel la ce-s bune vip-urile, la ce e bun televizorul, şi de ce şi-ar pierde vremea să vadă cum alţii fac
bani pe seama sa ori îşi bat joc de el? Măcar omul de
rând practică minciuna de subzistenţă şi nu-i nemernic
numai aşa, de dragul imaginii publice, cum face politicianul. Se zice, cu haz amar, că un politician înghite zilnic câte o broască râioasă să-şi poată suporta mizeriile.
Omul de rând, fără s-o ştie altul, înghite şi el, dar înghite
un crocodil ca să-şi poată suporta politicienii!
În părerea unor cronicari ai recentei opere a lui Liiceanu, pe fratele cel rău îl exorcizezi „turnându-l“ într-o
carte, dându-l în judecată, cerându-i daune morale. Aşa
vor face exemplarele puternice pe când, mişel de felul
său, omul de rând, după ce pericolul trecea, avea să-şi
înşele mai departe semenul ori de câte ori putea penHYPERION
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tru că astfel era mai simplu să-şi depăşească propriile
dificultăţi. Şi numai faptul că aceste vicii de toată ziua
rezistă de mii de ani în conduita umană, mie îmi arată
că, deopotrivă, regilor, şefilor de stat ca şi oamenilor din
stradă le-au fost utile şi că nu se puteau lipsi de duplicitate oricât de insistentă ar fi fost morala bisericii ori
cea laică. Duplicitatea, da, căci despre duplicitate vorbim, se vede că s-a lipit de om ca o a doua natură. Scriu
toate acestea cu oarecare jenă pentru că mi se pare că
scriu truisme ştiute şi tăcute altfel de toată lumea – de
care, săracul de mine, abia acum am auzit.
Gabriel Liiceanu încearcă să limiteze isteria delaţiunii
generalizate, detaşând deraparea preocupărilor serviciilor secrete în urmărirea propriului popor ca pe un inamic potenţial al puterii (cum se întâmplă într-un regim
totalitar), de potenţialele ameninţări teroriste iar referirea se face strict la Statele Unite de după 11.11.2001.
Cu onestitate lucidă, autorul îşi ia o rezervă: depinde de
moralitatea fiecărui guvernant dacă va deturna sau nu
funcţiile serviciilor secrete pentru a-şi lovi adversarii politici (p. 334). Sar peste cazuri flagrante şi de pomină din
istoria recentă a altor state şi voi spune că, din păcate,
nici un guvernant român de după ’89 n-a ezitat să apeleze la serviciile secrete oficiale, recunoscute legal, atât
cât au putut fi atrase în acest joc mizerabil, nici un guvernant n-a avut „moralitate“ şi s-a folosit de „servicii“ în
interes propriu ori pentru un grup de interese – politice,
economice. (La noi, o discuţie separată necesită, totuşi,
cazul Emil Constantinescu, refuzat se pare de Sistem,
de serviciile secrete ca insul care nu prezenta suficientă
încredere!) Mai mult, aceste servicii s-au interferat fatal
cu serviciile private (uneori servite de aceeaşi oameni
„trecuţi în rezervă“ cu tot cu baza de date şi de conexiuni interne, externe…), înregistrate sau nu ca firme particulare de detectivi, de pază şi supraveghere etc., încât
nici o informaţie şi nici o persoană de un oarecare interes nu se va simţi pe deplin protejată. Reflexul „securistic“ dinainte de 1989 este în continuare în exerciţiu –
doar că nu mai ştii în serviciul cui. Nu-mi rămâne decât
să constat că oricând un scop imoral se va folosi de mijloace criminale, fără nici o ruşine în faţa lui Mencius.

Heteronimele care
ne trăiesc viaţa

Ca om normal ţi-e greu să ştii de cum cineva poate face
răul fără să aibă conştiinţa răului ieşit din mâna sa. Un
răspuns îl afli din felul în care fusese posibilă incomensurabila crimă nazistă: fragmentarea răului în mici gesturi neutre. Aceeaşi tehnică a neutralizării actului criminal prin spargerea sa în fapte mărunte, neidentificabile nicicum drept infracţiuni clare, evidente, uneori
nici cât un fapt imoral, era folosită şi de poliţia politică. „Om al muncii“ la Securitate, C.A. transcria benzile de magnetofon pe care nu el le înregistrase: altcineva instalase microfoanele, altul descuiase uşa, altul
făcuse planul locuinţei; altcineva, un fel de paparazzi
de astăzi dar cu stăpânul ascuns într-un acronim, fila
„obiectivul“ în stradă, îi făcea poze şi transmitea mai
departe – toate informaţiile circulând dintr-o Direcţie
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în alta până se pierdea orice urmă. Celui care transcria
înregistrări audio, celui care fila, îi era imposibil să priceapă în ce anume consta partea nocivă a „muncii“ prin
care îşi câştiga şi el pâinea. Abia Pătrulescu, administratorul dosarului care primea informări, note, rapoarte, le
punea cap la cap şi transmitea şefilor o poveste despre
„obiectiv“, ascuns şi acesta sub un nume fals. Era un act
criminal în toată regula, dar ca o crimă fragmentată în
cioburi vidate de existenţe reale, de oameni vii, şi înlocuite cu ficţiuni despre care se vorbea ca despre personajele unei fantasme.
Ajunse în carte, personajele vor fi imaginate cu biografia lor colată complet pe date reale, recunoscute drept
existenţe înscrise în timp şi spaţiu, cu o voinţă proprie,
capabile să-şi determine viaţa lor dar şi a altora, cu fapte
înregistrate de instituţii oficiale şi mă întreb dacă aceste
creaturi, depăşindu-şi starea de pure ficţiuni ludice ale
unei fantezii ce se dezvoltă în spirală, nu prind deja umbra
unor heteronime ale autorului. Vei termina de citit cartea
şi vei putea crede că locotenentul-major C.A. dar şi acel
maior Pătrulescu îşi duc mai departe viaţa pe-aproape
de noi, ei existând cu adevărat după ce o parte din tot
ce au trăit s-a insinuat ca o altă existenţă în filele unei
cărţi. Heteronimele lui Fernando Pessoa, fabulaţii notorii, nu-i reproşau cu nimic statutul atribuit, dar pot să
mă întreb, iarăşi, în ce măsură nu va fi fost Gabriel Liiceanu un părinte abuziv, tiranic poate, pentru personajele
sale, un fel de heteronime pe care le-a încărcat cu mârşăvii greu de acceptat într-o existenţă pe cât de onestă,
pe atât de fictivă. Când personajul cărţii scrise de tine
e muşcat de ambiţia să devină el însuşi autor, acel personaj va avea determinarea, orgoliul, ca şi puterea să-ţi
rescrie viaţa încât nici măcar trecutul (ce să mai vorbim
de viitor!), nici trecutul tău nu va mai fi un lucru inevitabil, cum ar crede Luigi Zoja (Istoria aroganţei). Existenţele heteronime, căpătându-şi autonomia, au capacitatea să te locuiască şi să te trăiască în nume propriu
ca o altă viaţă a ta adânc ascunsă în inconştientul la
care nu ai acces pe altă cale. Iar când ele sunt ficţiuni în
replică la o persoană reală de ce n-ar fi chiar trecerea ta,
ca autor, în conformitate cu principiul junghian al enantiodromiei, exact nemernicii, bastarzii pe care îl ascunzi
de ochii lumii. Tendinţa oricărei forme de viaţă, a fiecărei fiinţe, crede psihologia abisală, este de a ajunge, în
timp, contrariul ei de acum: azi – alb, mâine – negru,
azi – sfânt, mâine – ticălos, şi asta pentru că, în joaca
sa aleatorie (sau nu?), filogeneza speciei reţine şi evoluţia (selecţia! p. 268) inversă – cât să ne întâlnim destul de des cu mutanţi, monştri, ticăloşi – acelaşi chip al
nostru din oglinzile angoasei.
De la dublu la duplicitate e mai mult decât un joc
de cuvinte, este forma esenţializată, este rezumatul realităţii pe care trebuie să ne-o asumăm pentru a supravieţui, acum trăind cu dublura noastră – şi aceasta cine
ştie de cine ficţionată! Cu toţii practicăm, fiecare la scara
lui şi fără să-l putem evita, un anumit tip de duplicitate
(240), ne va pune în gardă, uşor anesteziant-soporific,
chiar autorul. Hrănind şi eu ipocrizia deseori capabilă să
evite atitudini scandaloase, nu voi contrazice deşi vedem
prea bine unde ne-a adus tartuffismul. De acord, suportăm duplicitatea, o practicăm, o recunoaştem şi la noi
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şi la ceilalţi, doar că unii apelează la ea cu lehamite, ca
mijloc complezent şi defensiv, pe când altul o administrează calculat, ca pe o „multinaţională“ de anvergură
proiectată cu profit în valută la final de an, duplicitatea
fiindu-i ascensor în căţărarea la nivelele superioare ale
oricărei ierarhii.

Specialităţi ale poliţiei
politice: umorul intensiv şi
crima din „incompetenţă“

Autorul are capacitatea de a transforma în personaje
oamenii reali, vii, reflectându-i ca într-un dialog în
oglinzile altor existenţe dintre acelaşi coperţi. Aşa vom
cunoaşte nu neapărat un alt Constantin Noica decât
cel din Jurnalul de la Păltiniş, ci îl vom vedea reconstruit, reanimat prin ochii turnătorului Cristian. Redactorul şef de la Revista de filozofie, dintr-un gest de curtoazie interesată, se va pune la dispoziţia filozofului cu
tot cu maşina personală pentru o călătorie în doi prin
Ardeal, călătorie redată amplu într-un „reportaj“ dedicat şefului său, maiorul. Citit astăzi ca document datat,
Nota informativă are o relevanţă unică pentru cuprinderea mai de aproape a personalităţii maestrului lui Liiceanu. Din prudentele reţineri ale lui Noica faţă de Cheţan e de înţeles că fostul deţinut politic, cu flerul intact,
îl bănuia a fi informator şi, preventiv, îi va vorbi cât mai
puţin despre Gabriel Liiceanu, amintindu-l doar ca pe
o oarecare persoană vag cunoscută (p. 381-382). Şi tot
Noica va avansa prin Cristian, gest de calmare a animozităţilor dintre el şi Securitate, un mesaj: nu are intenţia
de a colabora cu cei de la Europa Liberă! (p. 390) Despre Noica vom afla că el nu-i doar profesorul care cultiva o pepinieră de talente cum credeam noi din Jurnalul de la Păltiniş ci, retuşat în „studiourile“ poliţiei politice, ni se va dezvălui portretul unui inamic al regimului
rămas periculos şi după ce făcuse ani de detenţie, încât
trebuia urmărit în continuare, cum trebuiau urmăriţi şi
discipolii săi.
Trăirile terifiante ale lui Noica aflat în „custodia“
autorităţilor le vom afla, în sinteză, într-un document
din Anexe (p. 348). La 1 august 1964, un şir de galonaţi cu funcţii grele se informau în scris, la numai o zi
de la punerea în libertate a filozofului, despre intenţiile sale de viitor. Cităm: (Noica) „s-a situat pe o poziţie
idealist-reacţionară afirmând că el nu are patrie, că pentru el patria este o noţiune abstractă şi ireală“, în context
făcând aluzie la dictonul Ubi bene ubi patria (M.O. Sic!)
şi, în continuare, „pentru el patria e acolo unde poate
munci, crea şi câştiga existenţa.“ Din acelaşi Referat vom
afla şi cât de categoric respinge Noica o viitoare colaborare cu organele MAI precizând că desconsideră delaţiunea care l-ar transforma în „călău al semenilor lui.“
Lipsit de haine civile, purtătorului de zeghe acum eliberat „i se aprobă“ un costum, două cămăşi, indispensabili, o pereche de pantofi şi două perechi de ciorapi!
(p. 348) Documentul, redactat concis-milităreşte, un
roman de-o pagină, este cu adevărat cutremurător prin
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maxima concentrare a unei vieţi de om, nu alta decât a
celui mai mare filozof român, poate, din secolul trecut.
Aşadar, între alte mii de documente ale CNSAS, copiile selectate în Anexele cărţii fac dovada adevărului peremptoriu al epocii. În fapt aceste documente sunt identice cu ele însele şi sunt ceea ce erau şi în anii ’70, când
au fost create, cum tot aceleaşi sunt şi după publicarea
lor într-o carte de literatură. Funcţionari ai Securităţii, cu statut de cadre militare, cu jurământ de credinţă
depus sub drapelul României, erau mobilizaţi să lupte
zi şi noapte, ei socotindu-se pe un front permanent. Cel
mai adesea, vitejia lor era doar cât scriau rapoartele pline
de fapte întâmplate ori imaginate chiar de ei. Azi trebuiau să exagereze pericolul inventat ieri, să-l redea în
pastă groasă, anume să-şi pună în evidenţă meritele, să
justifice necesitatea slujbelor din care trăiau în condiţii
mult peste media societăţii. Şi nu se poate spune că nu
„se băteau“ pentru privilegiile lor.
Astăzi avem ocazia să vedem disproporţia dintre
resursele imense aruncate în luptă de Securitate şi pericolele reale reprezentate de „inamicul intern“, măcar
atât cât se vede din cartea lui Gabriel Liiceanu. Disproporţia expediază în ridicol, în derizoriu Instituţia terorii care a îngrozit mai bine de patru decenii 20 de milioane de români. Pentru că este de unde, am ales o mostră
de tot râsul, de n-ar fi penibil de-a dreptul: în 6 decembrie 1971 Direcţia a XII a Consiliului Securităţii Statului anunţă Direcţia I că Lulu a ieşit de acasă cu bicicleta şi (…) a făcut diferite cumpărături (zahăr, pâine,
roşii, ridichi, ţigări) până la ora 16.20, când s-a reîntors
la domiciliu (p. 111). Lulu e urmărit, fotografiat, filmat,
iar informaţiile acestea, rezultatul a 12 ore de filare (în
alte zile mai mult!), se transmit între Direcţiile Securităţii într-o maximă conspirativitate ca un mare secret
de stat, sub apostila strict secret exemplar unic, în plicuri sigilate, în mape cu încuietori cu cifru, duse de la
un etaj la altul de subofiţeri înarmaţi sau transmise prin
poşta secretă când serviciile sunt în clădiri diferite, în
alte localităţi, apoi experţii, specialiştii, ofiţeri superiori, după ce primeau din partea altei Direcţii, tot în plicuri sigilate, şi dactilograma cu benzile ascultate noaptea, fac ore suplimentare cercetând îndelung până să
decidă în final dacă într-o zi de decembrie familia Liiceanu a mâncat salată de roşii sau de ridichi. Aflat în
locul lui Lulu, un bun patriot desigur, s-ar fi turnat singur la Securitate anunţându-şi lista de cumpărături şi
meniul pe o săptămână înainte, ca statul să nu mai risipească banii din impozitele noastre! Da, puţine texte
pot conţine atâta comedie pe un spaţiu aşa de mic. Ai
crede că Securitatea n-avea altă treabă decât să cultive
intensiv umorul. Când n-avea treabă, îşi făcea: inşi de
talia acestora, cu grade, funcţii şi salarii asemănătoare,
dar se vede că „incompetente“ totuşi, au „anchetat prin
mijloace specifice“ un elev de liceu, în anii ’80, pentru
că avusese pornirea dreaptă să scrie, cu câţiva ani mai
devreme decât era voie, pe peretele Comitetului judeţean Botoşani al PCR ceea ce gândeam toţi fără să avem
curajul să strigăm: Jos comunismul! Două cuvinte care
l-au costat viaţa pe Mugurel Iulian Călinescu.
(Va urma)
HYPERION
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ALEXANDRU ZUB – 80

Florin CÂNTEC

Preliminarii la analiza operei lui
Alexandru Zub

M

Momentele aniversare, cu sclipirile lor cordiale şi festive, cu acel amestec inefabil de artificialitate educată şi
emulaţie sentimentală, cu căldura şi graţia umană care
le înconjoară sunt, pentru istorici, şi momente potrivite
reflecţiei, evaluărilor şi bilanţului. AL. ZUB – 80 este însă,
cu mult mai mult decît un astfel de moment omagial. E,
mai curând, o provocare!
Într-o reverenţă cordială, cerută de stilistica unui astfel
de text aniversar, dar cu necesarele accente de discreţie şi
cumpătare encomiastică, în acord cu spiritul aulic şi măsurat al domnului Alexandru Zub, puneam în evidenţă, pentru un Festschrift editat de C.J.C.P.C.T. şi Direcţia pentru
Cultură Botoşani dificultatea obţinerii necesarei distanţe
pentru o evaluare a unei opere deja impresionante, dar
aflată încă în derulare, adevărată work-in-progress. „A scrie
despre distinsul istoric ieşean în cheie evocatoare – scriam
atunci şi această perspectivă rămâne perfect legitimă (şi
constrângătoare!) şi acum – e, pentru mine, un exerciţiu
imposibil, nu numai pentru că vitalitatea şi forţa sa creatoare sunt astăzi, la cei 80 de ani, la fel de proaspete şi de
mobilizatoare ca în urmă cu exact trei decenii şi jumătate
când l-am întâlnit prima oară, ci şi pentru că e aproape
cu neputinţă să găsesc tonul potrivit pentru a vorbi despre un istoric pentru care discreţia, moderaţia şi reţinerea augustă sunt principii de viaţă, în ciuda unei clocotitoare interiorităţi.“1 De aceea, trebuie subliniat din capul
locului că momentul aniversar e doar un pretext retoric
pentru a marca necesitatea deschiderii unei necesare şi,
sper, utile analize a activităţii academice şi pedagogice a
istoricului şi academicianului care a condus, mai mult de
două decenii, Institutul „A.D.Xenopol“ din Iaşi, un prim
pas de lectură sintetică printr-o grilă (sau dacă preferaţi
stilistica anglo-saxonă, printr-o „ramă“!) de interpretare a
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unor direcţii, concepte şi teme pe care activitatea de peste
patru decenii a profesorului Zub le-a construit în istoriografia contemporană, românească sau europeană. Ar
fi nevoie aici de un tip de evocare critică şi analiză istoriografică, o lectură desfăşurată cu metodologia istoriei
comparate2 mult mai pe placul domniei sale, cred, decât
textele edulcorate, conjuncturale. Istoria comparată, dincolo de controversele conceptuale şi de multitudinea de
nuanţe şi metode pe care le presupune are, fundamental,
trei sfere de acţiune, aşa cum sunt ele relevate de dicţionar: „1. Orientare spre studiul trecutului bazată pe folosirea analogiilor între două sau mai multe societăţi sau
perioade; 2. O disciplină secundară istoriografiei caracterizată prin compararea sistematică a ideilor definite pe
o bază comună şi a instituţiilor din diferite societăţi; 3. O
metodă specifică a explicaţiei istorice potrivit căreia un
moment din dezvoltarea unei situaţii sociale este comparat cu alte momente din evoluţia situaţiilor sociale“(Ritter,
1986:57). Credem că cea mai potrivită abordare ar fi aici,
cea de-a doua accepţiune a termenului care să deschidă
o prezentare critică şi comparatistă, la fiecare concept
folosit, care sunt elementele definitorii comune, de interes pentru analiza viitoare.
Un al doilea punct care se cuvine limpezit de la bun
început, şi care pune şi el în evidenţă obstacole pe care
orice încercare de analiză a unei opere în desfăşurare,
complexă şi proteică, le întâmpină, îl constiuie încadrarea
viziunii istorice a lui Al. Zub în corsetul incomod şi mutilant al unei şcoli sau direcţii de gândire prin intermediul
căreia să putem legitima o analiză comparată. Aşa cum
ne prezintă o fişă de dicţionar3 istoricul ieşean are peste
30 de volume de autor, fără a mai socoti zecile de volume
coordonate sau miile de studii şi articole publicate în ulti-
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mele patru decenii, ceea ce face ca plasarea sa în cadrul
unei singure şcoli istorice sau a unui traseu metodologic
singular să fie cu neputinţă. O explicaţie, oricât de sumară
şi schematică, a acestui fenomen de metodologie proteică
ar trebui să facă referire cel puţin la sărăcia şi simplitatea
brutal-ideologică care au dominat discursul istoric postbelic din ţara noastră, rudimentar, subordonat temelor şi
metodelor staliniste sau naţional-comuniste ale puterii,
faţă de care istorici precum Al. Zub nu au putut răspunde
decît cu o permanentă încercare de racordare la curentele şi direcţiile de investigare folosite în ţările occidentale în această perioadă. Efortul continuu, sisific de multe
ori, de adoptare critică a direcţiilor de analiză istorică din
lumea liberă a marcat indelebil evoluţia gândirii şi ajustarea continuă a instrumentarului explicaţiei şi înţelegerii fenomenelor istorice şi a făcut ca discursul despre trecut rafinat în ţările „lagărului“ socialist să fie într-un permanent proces de reconfigurare, să se transforme, sinuos
şi aluvionar, în funcţie de ecourile întârziate ale curentelor şi modelelor occidentale, să fie marcate de încercarea
disperată şi uneori defazată de sincronizare. Aceasta ar
putea fi partea de context care explică diversitatea temelor şi nuanţărilor metodologice care ilustrează opera lui
Alexandru Zub (şi, fireşte, a altor istorici din această parte
de lume!) dincolo de poziţionările şi nuanţările fireşti care
jaloanează parcursul de decenii în gândirea oricărui istoric. Mai presus însă de etape, de modificare a accentelor,
de nuanţări stilistice sau de reconfigurări metodologice
proprii oricărui gânditor care îşi rafinează instrumentele
pe parcursul vieţii, diversitatea tematică şi metodologică
a operei lui Al. Zub dă seama şi de misiunea pedagogică
a scrisului său, de încercarea eroică de a infuza un mediu
arid şi rudimentar, cel al istoriografiei româneşti postbelice, cu sugestii de cercetare, cu informaţii şi teme proprii cercetării istorice occidentale, elemente care, datorită
izolării academice promovate de guvernele comuniste,
lipseau din discursul universitar sau din oferta de cercetare şi reflecţie istorică a vremii în ţara noastră. O simplă
trecere în revistă a şcolilor istorice, a metodelor şi a figurilor academice de vârf din domeniu promovate în cărţile, studiile sau articolele scrise de Al. Zub pe parcursul
celor patru decenii de activitate publică precum şi uriaşa
bază de date şi texte conţinută în biblioteca sa personală,
deschisă celor interesaţi, arată miza efortului său „haiducesc“4 de profesionalizare a discursului istoric şi istoriografic, de racordare a lui la cerinţele academice occidentale.
Un element psihologic suplimentar se cuvine adăugat aici, în această încercare de Prolegomene, ca ecou al
unor aşteptări şi clişee care au dominat diversele generaţii de ucenici, studenţi sau cititori ai săi şi care au construit, în ceea ce-l priveşte, un orizont de aşteptare dilatat
care merită a fi disecat şi analizat cu mai multă aplicaţiune decât o putem noi face, fugitiv, aici. Cu atât mai mult
cu cât e vorba de un orizont de aşteptare în fond inadecvat traseului metodologic şi tematic real urmărit de Al.
Zub, bazat pe o proiecţie romantică, dezvoltată cu precădere de tinerii care i-au călcat pragul biroului său de la
Institut în anii de marasm intelectual al ultimei decade
a ceauşismului târziu sau în primul deceniu al României
post-comuniste şi care au văzut în el nu atât partenerul
discret şi afabil, gata să le deschidă porţile tărâmului uma-
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nist, ci, mai curînd, un erou exemplar, o figură mitică,
care transcedea barierele umanului banal. Un magistru de la care aşteptau fapte supraomeneşti. Eu însumi
am fost, multă vreme, prins în capcana aceasta a aşteptării unui op istoric, o sinteză modelatoare, a unui tratat
de filosofie a istoriei pe care credeam că Alexandru Zub
îl pregăteşte văzând imensul său material bibliografic cu
fişe, sinteze, teme şi concepte, direcţii şi metodologii sau
urmărind contactele internaţionale de prestigiu or proiectele de cercetare pe care istoricul ieşean le aduna sau
le genera în lumea academică naţională sau europeană.
Faptul că în spatele monografiilor sale aproape exhaustive
despre Kogălniceanu, Xenopol sau Pârvan stătea o muncă
de documentare colosală, legendară aproape5 a făcut să
se proiecteze asupra sa o lumină de erou romantic, ascet,
vizionar şi, bineînţeles, de istoric dotat cu o minte strălucită, destinat unei isprăvi cărturăreşti de excepţie. Deşi
parcursul său profesional a fost unul strălucit, exemplar,
asupra operei sale stă, pentru foarte multă lume, apăsător şi nedrept într-un fel pentru că Al. Zub nu-şi propusese niciodată asta, prezumţia că urmează să apară o sinteză de anvergură care să influenţeze decisiv şi iremediabil disciplina istoriei. Cum spuneam, un op de filosofie a istoriei în siajul dacă nu al lui Hegel, cel puţin al lui
Pârvan şi Iorga, cu autoritatea morală, academică şi cu
îndreptăţirea ştiinţifică şi metodologică a timpului său
pe măsura capacităţii sale de sinteză şi a unei disponibilităţi către munca de cercetare aproape neomenească a
istoricului. Deşi anacronică, pentru că acest gen de construcţie monumentală era potrivit pentru filosofii istoriei
postkantieni, această percepţie are, în ceea ce-l priveşte
pe Al. Zub, o forţă de seducţie neiertătoare.
Posibilii cititori sau discipoli dezamăgiţi că această
sinteză monumentală, adevărat tο bibloν al istoriografiei româneşti, încă nu a fost dată tiparului sunt, în primul rând, cei cărora le este dedicat eseul monografic de
faţă care, fără a insista asupra faptului că sinteza monumentală asupra istoriei istoriografiei româneşti, cu cele
trei articulări ale sale (Junimea, istoria critică modernă şi
istoriografia interbelică) a apărut de mult6, îşi propune să
deschidă o cheie de lectură asupra operei lui Alexandru
Zub din perspectiva istoriei intelectuale, singura viabilă,
în opinia mea, să ofere o descriere detaliată asupra viziunii sale istorice. Istoria intelectuală, ca demers complex,
post-modern, ne poate fi de folos în investigarea comparată a temelor şi metodologiilor implicate de istoria naţională herderiană sau de tip Risorgimento, alături de provocările istoriei seriale a lui Xenopol, împreună cu teme
ale istoriei culturii germane de tip Kutur und Geistgeschichte, cu istoria intelectuală de tip Roger Chartier sau cu
istoria ideilor şi antropologia culturală americană pentru
a aminti, în treacăt, câteva din motivele şi influenţele care
au marcat semnificativ demersul istoric şi stilistica operei
lui Alexandru Zub. Demersul nostru nu poate fi, considerând toate argumentele schiţate fugar până acum, decât
o introducere care să semnaleze un punct de vedere, un
unghi de lectură şi interpretare ce ni se pare productiv şi
adecvat iar istoria intelectuală un cadru potrivit pentru a
începe un demers critic şi memorabil asupra operei istoricului ieşean. (Din volumul Teme de istorie intelectuală
în opera lui Alexandru Zub, în curs de apariţie).
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(Endnotes)
1 Cântec, Florin – Interior screen în „Frumoasă înălţare de
cuvinte. Academicianului Al. Zub“, Gh. Cliveti (ed.), Ed. Pim,
Iaşi, 2014, p.304
2 Comparative History este o direcţie metodologică care
însoţeşte, potrivit multor teoreticieni ai istoriei, studiul trecutului încă de la naştere. Văzută ca o necesară punere în echilibru între civilizaţie şi barbarie, analiza comparativă a fost, de
la Herodot la Tacit, de la Voltaire la Montesquieu, de la Spengler la Toynbee o perspectivă elementară de a înţelege culturile, civilizaţiile şi alteritatea prin metode istorice comparative.
Articularea metodologică a istoriei comparate, prin reflex faţă
de moda relativismului istoric de după Primul Război Mondial,
a fost deschisă de Marc Bloch în Europa şi explorată de istorici americani în siajul metodologic al lui Bloch precum Sylvia L. Thrupp, William H. Sewell jr. sau Lawrence D. Walker.
La Convenţia naţională din 1978, American Historical Association a avut ca temă de dezbatere chiar „Comparative History“ cea mai importantă sinteză a conceptului fiind realizată
de George M. Fredrikson (vezi studiul său „Comparative History“ în Kammen, 1980: pp.457-473)
3 Busuioc, Nicolae, 2009, Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani, Vasiliana 98, Iaşi
4 Într-un volum edificator de entretiens, cu Sorin Antohi,
Al. Zub afirmă limpede faptul că efortul său titanic de a aduna
informaţii despre marile curente ale domeniului, cărţi şi mii de

xerocopii care formau biblioteca sa personală, era destinat exclusiv pentru colegi şi discipoli, în încercarea singulară, „haiducească“ de a înlocui, de unul singur, instituţiile care nu-şi făceau
treaba. „Eu nu am făcut altceva – spune el – decât să realizez
şi mai dramatic carenţa instituţională de la noi şi faptul că nu
putem întârzia prea mult, fără să ne coste, în acest comportament haiducesc în materie de cultură. Trebuie să spun, însă,
că toată masa informaţională, pe care eu am încercat să o ţin
la curent prin ieşiri aproape ritmice în afară, să-i păstrez actualitatea şi să o fac cât mai productivă a rămas, în bună măsură
în inerţie“(Antohi, 2002:pp.71-72).
5 Sorin Antohi aminteşte, în volumul său de convorbiri,
de legenda ferestrei de la Biblioteca Centrală Universitară din
Iaşi „unde nu se stingea niciodată lumina“ din perioada când,
acceptat doar ca bibliograf după detenţia politică, Al. Zub construia exemplarele sale bio-bibliografii, instrumente de lucru
şi astăzi de neegalat, pentru a putea fundamenta profesionist
şi argumentat cercetările sale monografice sau de istorie comparată asupra unor iluştri precursori precum Kogălniceanu,
Xenopol sau Pârvan (vezi Antohi, 2002: pp. 60-62)
6 Junimea- implicaţii istoriografice, în 1976; De la istoria critică la criticism în 1985 iar Istorie şi critici în perioada
interbelică în 1986, la care trebuie adăugat, ca un apendice util
care trasează câteva direcţii de cercetare şi asupra istoriografiei româneşti din anii ceauşismului târziu, şi volumul Orizont
închis. Istoriografia română sub dictatură, apărut în anul 2000.

Florentina TONIŢĂ

S

Alexandru Zub – 80

S-a spus despre el că a fost o adevărată instituţie. A
fost acuzat de complot împotriva statului, pentru
vina de a-l fi cinstit pe Ştefan cel Mare. A fost arestat
în tren, sub ameninţarea cu pistolul, şi purtat vreme
de şase ani prin puşcării: Jilava, Gherla, Balta Brăilei…
Cuvintele care îl definesc sunt discreţie, rezervă, măsură, echilibru!

Este unul dintre cei mai cunoscuţi istorici români, membru corespondent al Academiei Române din 10 septembrie 1991 şi membru titular din 2004. După absolvirea
Şcolii Normale (Pedagogice) din Şendriceni – Dorohoi,
a urmat cursurile Facultăţii de Istorie din Iaşi. În 1973
a devenit doctor în ştiinţe istorice. Din 1957 a lucrat în
cercetare, iniţial în colectivul de istorie medie, apoi în
cel de istorie modernă la Institutul de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol“ din Iaşi, pe care l-a şi condus după
1990. Membru al Asociaţiei Istoricilor Europeni, al Asociaţiei Istoricilor Americani, al Societăţii Internaţionale
pentru studiul Timpului, al Comisiei Internaţionale de
Istoriografie; cavaler al Ordinului Artelor şi Literelor,
conferit de guvernul francez. Deoarece a organizat, în
1957, o manifestare studenţească considerată ilegală de
către autorităţi, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la
înscăunarea lui Ştefan cel Mare, a fost condamnat la
zece ani de închisoare politică (din care a executat şase).
Prima carte citită, despre care îşi aminteşte, este Noul
Testament. Aceeaşi carte pe care mama sa, în anii târzii
ai vieţii ei, a învăţat să silabisească. O femeie care a strâns
în firea-i modestia şi dârzenia ţăranului creştin. Dârze-
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nie şi discreţie pe care cel de-al cincilea născut (din 10!)
al neamului Zub le-a cules şi le-a cultivat până astăzi.

Post şi rugăciune pentru fiu

Când a fost arestat, Alexandriu Zub a fost printre foarte
puţinii care au refuzat să scrie cererea de graţiere, pe
care au făcut-o, totuşi, părinţii săi. Mama ţinea posturi
negre lungi, aproape inumane. Cu o credinţă foarte
putenică, şi-a pus toată speranţa în eficacitatea rugăciunii pentru fiul ei.
„Cred că m-a ajutat foarte mult, pentru că în închisoare mi s-au întâmplat lucruri pe care nu mi le explic,
am scăpat din momente dificile. Când atmosfera devenea foarte apăsătoare şi nu mai suportam, se întâmpla
un lucru care mă ducea brusc în altă parte. Rugăciunea mamei a contribuit, desigur. Voinţa ei disperată de
a mă ajuta“, îşi aminteşte Alexandru Zub, într-un dialog cu Eugenia Vodă.
După arestare au fost percheziţii acasă. Au fost interogaţi părinţii, oamenii din sat, fraţi, prieteni. „Până târziu, nici fraţii, nici părinţii nu m-au întrebat nimic despre închisoare, doar lucruri generale. Era o delicateţe,
de a nu zgândări o rană care nu se închisese…“.

Serbarea de la Putna

Era în 1957. Alexandru Zub termina facultatea, dar
istoria proprie abia începea să se desfăşoare. „Se împlinea jumătate de mileniu de la urcarea pe tron a lui Şte-
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fan cel Mare. Pentru a marca acest
moment am pregătit, ca studenţi
– unii tocmai terminam facultatea
– o festivitate. A
existat opoziţie la
ceea ce aveam să
facem, dar nu am
dat înapoi, evenimentul a avut loc.
Două zile la Iaşi şi
una la Putna, unde
s-a mers cu tren
special, cu oameni
care au venit pentru noi: unii pentru
a participa, alţii sa
supravegheze serbarea. Un tren
întreg de oameni“, povesteşte Alexandru Zub în acelaşi
dialog cu Eugenia Vodă.
Numai să îl aminteşti pe Ştefan cel Mare era un fapt
de mare îndrăzneală atunci, într-un timp excesiv sovietizat. „Ni se spusese că existau mitraliere instalate pe
traseu, în caz că vom încerca ceva… E posibil ca Securitatea însăşi să fi lansat zvonul acesta pentru a ne speria,
dar nu e de mirare să fi fost adevărat“. Nici mitralierele,
nici Armata Roşie care întinsese tentacule lipicioase prin
întreaga Moldovă, nici securiştii ameninţători nu i-au
făcut pe tineri să dea înapoi. În aceeaşi Putnă, în anul
1871, Eminescu, Ciprian Porumbescu, Slavici, făcuseră
acelaşi lucru: un apel la unitate naţională! „Ne-am gândit la ei. Acolo, la Putna, am închinat un pahar de vin
pentru Eminescu, ceea ce a fost suspect pentru Securitate. Mănăstirea era foarte intimidată, presiunile erau
enorme din cauza noastră. După noi s-a strâns şurubul,
stareţul a fost scos de acolo“.
Ar fi mers mai departe dacă în trenul spre Putna
cineva i-ar fi şoptit că vor urma şase ani de grea închisoare? Cu muncă, bătăi, izolare? DA! „Aveam o credinţă,
o rigoare în mine, de asta am stăruit să fac ceremonia.
Am făcut-o chiar dacă fuseserăm ameninţaţi. În ajunul
plecării trenului, Aurelian Popescu a fost căutat de un
ofiţer de securitate şi ameninţat: să nu ne închipuim că
la Putna vom fi singuri, ei vor fi acolo! Şi totuşi am mers
mai departe. Nebunia aceea o am şi azi. Încerc să dizloc
nişte habitudini de gândire, nişte conştiinţe, comportament, încerc să formez nişte oameni profesionişti, în
spirit de ordine profesională, morală…“, spune istoricul
astăzi, la opt decenii de viata.

Lotul Ştefan cel Mare

Frumuseţea istoriei, spune Alexandru Zub, este că te
obligă să cauţi ordinea, să institui ordinea acolo unde
lucrurile par haotice. Dar, mai ales, istoria se trăieşte,
nu se construieşte din hârtii. Iar oamenii care o străbat
la pas prin timpul lor trebuie să îşi asume o atitudine
şi o demnitate pe care timpul istoric o cere. „În isto-
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rie trebuie să faci
ceea ce se cuvine.
Când conştiinţa ta
îţi dictează că trebuie să faci un gest,
trebuie să-l faci la
momentul potrivit. Nu avea nicio
valoare să îl serbezi
pe Ştefan cel Mare
atunci când partidul dădea liber. La
noi era dorinţa de
a lua în serios nişte
valori, întoarcerea
la valorile naţionale mi se părea
esenţială într-o
ţară care se sovietiza progresiv“.
Au urmat arestări multe, unii au ieşit din cauză în timpul anchetei. Au
rămas cinsi studenţi şi doi din afară. L-au numit Lotul
Ştefan cel Mare.
Alexandru Zub a fost arestat pe 6 martie 1958. Fusese
chemat la Bucureşti într-un mod foarte misterios. Este
adevărat că exista printre studenţi o anumită stare de
nelinişte, plutea în aer ceva greu de definit.
Iată povestea arestării (mărturisită de istoric în interviul acordat Ioanei Boca pe 7 iulie 2002, la al X-lea simpozion de la Memorialul Sighet): „În mod suspect, printr-o
notă telefonică, am fost chemat la Academia din Bucureşti, pentru ziua de 7 martie 1958. M-am interesat peste
tot şi nu am găsit nici o explicaţie plauzibilă a convocării. Nimeni din jur nu mai avusese o asemenea experienţă. Aşa se face că pe 6 martie, spre miezul nopţii,
m-am suit într-un accelerat de Bucureşti, pentru ca a
doua zi să pot fi la Academie. Instalat pe locul meu, la
fereastră, am deschis pentru lectură Grădina lui Epicur,
de Anatole France, un preţios volum de texte filosofice.
N-am făcut însă decât puţină cale, când m-am trezit cu
un individ care mă identifică, rugându-mă să ies puţin pe
culoar. Acolo mă aştepta un altul, care agita un pistol, cu
destulă dexteritate, prevenindu-mă să nu fac nicio mişcare, ar fi inutil. La uşă, era plasat un al treilea. Nu era
loc pentru explicaţii, în pofida protestelor mele, de studios chemat la o întâlnire importantă. Astfel încadrat,
am fost dat jos din vagon la prima staţie, probabil Ciurea, unde aştepta o maşină a Securităţii, tip Volga, plasată acolo pentru a nu se afla imediat de arestare. Legat
la ochi cu propriul fular, am fost dus cu maşina într-o
direcţie neştiută. Domnule, ca apelativ, a devenit brusc
hai, neamule, ca să decadă în timp şi mai mult, până la
banditule, acolo unde orice politeţe părea că e suspendată. N-au stat de vorbă cu mine, protestele nu aveau
nici un efect. Mi-am dat seama iute că eram dus la Iaşi.
Arestarea mea s-a făcut pe la miezul nopţii, într-o jumătate de oră, cel mult, eram la Securitatea din Iaşi. După
percheziţia de rigoare, am fost ţinut pe un scaun tot timpul, apoi a început ancheta, ore, zile, săptămâni, cu ofiţeri ce se schimbau unul pe altul sau echipe de speciaHYPERION
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lişti în asemenea cazuri. Eram pus în situaţii imposibile,
până la exasperare, cu reacţii oarecum adecvate scenariului existent. Unii anchetatori s-au dovedit nişte experţi
capabili a-şi ajusta metodele la subiect. Cu mine au fost
destul de prevenitori. Nu m-au agresat decât accidental şi în forme suportabile, poate fiindcă dispuneau de
informaţii, mărturii, documente destule, pe baza cărora
puteau evalua şi declaraţiile mele. Acesta a fost poate
marele meu noroc, fiindcă în lipsa documentelor s-ar
fi apelat, fără îndoială, la mijloace mai violente, cum li
s-a întâmplat multora. Notele personale, manuscrisele,
corespondenţa cu colegii (unii ajunşi în aceeaşi situaţie)
furnizau date destul de clare pentru a nu mai fi nevoie de
altele sau de mijloace contondente. Începută sub semnul lui nu ştiu, ancheta a evoluat în funcţie de „probele“
existente, unele procurate la percheziţii, altele puse în
joc de Securitate prin metode specifice“.
Aşadar, din tren a coborât direct în ghearele comuniştilor, apoi prin puşcării, vreme de şase ani de zile. Prima
acuzaţie: complot împotriva statului. Ulterior s-a admis
că era vorba de uneltire, apoi numai agitaţie contra ordinii sociale, pentru care se puteau găsi eventual probe.

Bătut, umilit, izolat,
flămând. Da, dar
nu „dramatic!“

Delicateţea şi modestia nu îl lasă nici măcar să îşi evidenţieze suferinţa, de parcă până şi chinul, bătaia ar fi
un merit despre care nu se cade să vorbeşti… În zilele
noastre, călcatul pe bătături este motiv de îndelungi
procese, iar o vorbă colţuroasă naşte pagini întregi de
ziare. La Alexandru Zub, viaţa este cruntă, dar „nu dramatică“… „Da, în închisoare am fost agresat, dar nu la
modul dramatic… Bătaie, da. Dar nu bătaie care desfiinţează. Am fost la Neagra, regim fără mâncare mai
multe zile, fără lumină… Nu te puteai aşeza. trebuia să
te mişti mereu. Maximul de protecţie venea din sprijinirea de un perete rece şi umed. La Jilava se întâmpla asta.
Acolo este un mediu jilav, după cum era şi numele. De
câteva ori am stat la Neagra, până la 7 zile. Zile în care
cheltuiam timpul, făceam jocuri de cifre istorice, evenimente, conexiuni…“.
După ani de cruntă suferinţă fizică, tânărul istoric
rămăsese drept în spirit, de o bunătate lăcrimândă. Băiatul care, la arestare, a refuzat să facă cererea de graţiere,
a avut ocazia, peste o vreme, să scrie acasă două cărţi
poştale. A acceptat să se folosească de acest avantaj, dar
motivul era unul cu adevărat înduioşător…
„În Balta Brăilei, la muncă silnică, am putut să scriu
două cărţi poştale. Eram tentat să nu cer nimic! Dar era
important pentru mine că nişte colegi de-ai mei aveau
nevoie ţigări. Aşa că am cerut ţigări, deşi eu nu fumam“.
Impresionant şi tulburător este portretul făcut lui
Alexandru Zub de un alt botoşănean, Florin Constantin Pavlovici, de asemenea deţinut în puşcăriile comuniste: „Zub nu se plangea. Supunerea corpului fata de
minte parea totala, in cazul sau. Nu-i era foame, nu-i
era frig, oboseala nu-l dobora. Duhorile baracii nu-l
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atingeau si lasa impresia ca trateaza murdaria din jur
ca pe un mediu aseptic. Putea fi suspectat ca se bucura
chiar de luxul de a i se fi luat totul si de a fi fost nevoit sa
umble imbracat in zdrente (…). Cand prietenii sai zaceau
ca niste zdrente abandonate, mortificati dupa ziua de
munca, Sandu Zub gasea energia necesara sa le repare
o haina rupta sau sa le incropeasca din te miri ce pereche de manusi. Avea mana modelata de biblioteca, prin
contactul permanent cu foile de carte; degetele lungi si
nervoase invarteau acul improvizat, de parca ar fi tinut
intre ele nu o sarma grosolana, ci pana de caligraf a unui
copist din alte vremuri. Modestia, simplitatea si bucuria copilaroasa a inimii se armonizau cu taria de caracter. Pe masura ce i se accentua slabiciunea fizica, forta
sa sufleteasca iradia. Trupul, unealta fragila si stravezie, i se transformase intr-un vehicul de unica folosinta:
aceea de a-i purta, asemena unei monturi ieftine de inel,
piatra pretioasa a intransigentei morale. Daca Securitatea l-ar fi ocolit si l-ar fi lasat liber, multi puscariasi ar
fi fost privati de un tipar de comportament impecabil.
In persoana discreta a lui Zub, moralitatea era singurul
lucru lipsit de discretie“.
Alexandru Zub a ieşit din puşcării la 30 de ani. Chinuit fizic şi psihic, dar cu o structură morală sudată şi
bine înfiptă în propriul destin pe care începuse să şi-l
asume conştient. Nu a acceptat nicio colaborare cu Securitatea, nici în puşcărie, nici până în 1989. „Puşcăria m-a
ajutat să fiu mai sigur pe atitudinile mele, să cunosc mai
bine intenţiile celor care mă ispitesc spre o carieră profesională anume. La 30 de ani am ieşit din închisoare.
A trebuit să recuperez şi am sacrificat timpul pentru a
mă prezenta onorabil în faţa istoriei“.
Întoarcerea acasă a fost copleşitoare. „L-am văzut
întâi pe tata, era în mijlocul ogrăzii, tăia lemne. Când
m-a văzut intrând pe poartă a avut o ezitare, când m-a
recunoscut mai întâi a scăpat toporul din mână, apoi a
exclamat: Măăi, băiete! Am intrat în casă, mama lucra.
Şi eu nu ştiam ce să-i spun. Exista o anumită jenă, o
dorinţă a lor de a mă proteja, ştiau că nu trebuie să scormonească. O mentalitate ce ţine de filosofia omului simplu. M-au lăsat să spun doar cât am vrut să spun. Iar
eu am spus foarte puţin. Discreţia intră în natura mea.
Mi-am cultivat această discreţie“, îşi aminteşte istoricul Alexandru Zub.

Alexandru Zub – 80

Pe 16 şi 17 octombrie 2014, la Botoşani au avut loc
manifestări ştiinţifice şi culturale sub egida „Istorie şi
civism – Alexandru Zub-80“, dedicate academicianului Alexandru Zub, cu ocazia împlinirii a 80 de ani. Au
fost prezente la Botoşani şi Vârfu Câmpului personalităţi ale vieţii academice şi ştiinţifice, intelectuali, oficialităţi judeţene şi naţionale, precum şi invitaţi din Republica Moldova. Cu acest prilej a fost lansată cartea „Frumoasă înălţare de cuvinte Academicianului Alexandru
Zub“, editată de Institutul de Istorie „A.D.Xenopol“ Iaşi,
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Botoşani (coordonator Prof.univ.
dr. Gheorghe Cliveţi).
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Stela COVACI

AUREL COVACI – TRADUCĂTOR
ROMÂN DE ELITĂ

C

COVACI, Aurel (13 februarie 1932, oradea, Bihor
– 18 mai 1993, Bucureşti), fiul Eufemiei (n. Hoduţ)
şi al lui Vasile Covaciu, fost poliţist de circulaţie,
arestat şi închis la oradea şi Gherla, trimis, fără
judecată, la canalul dunăre – Marea Neagră (1949
– 1953). Mama îndeplinaşte munci grele, necalificate, pentru a-şi ţine în şcoală, atât pe aurel cît
şi pe ceilalţi copii: Viorica (1934 – 1949), Ion
(1940 – 2010), poet
şi traducător, Vasile
(1945 – 1995), profesor de limba şi literatura franceză la Universitatea din Bucureşti. Aurel Covaci
trece examenul de
bacalaureat la Oradea
(1950) şi este admis
la şcoala de Literatură şi Critică Literară
„Mihai Eminescu“ din
bucureşti, prima promoţie (1950-1951),
angajându-se redactor
la revistele „Flacăra“ şi
„Contemporanul“, în
care publică primele
poezii originale sau
traduse. Devine student al Facultăţii de
Memoria
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Filologie, Secţia de Literatură şi Critică Literară
a Universităţii Bucureşti (1955 – 1958), colg cu
nicolae labiş, cu care va locui cu chirie în strada
Mitelin nr. 14, trăind împreună „nopţi de coşmar“ ale acestuia, încheiate fatal la 9/10 decembrie 1956, când îşi va dicta celebra poezie Pasărea cu clonţ de rubin, în salonul de la Spitalul
de urgenţă din bucureşti. În timpul studenţiei, A.C. aprofundează cunoaşterea limbilor engleză, franceză,
portugheză, rusă, spaniolă şi începe traducerea epopeei Luisiada de Camões. Este
arestat de Securitate
(14 martie 1958), la
denunţul unei colege
fiică şi soră de securist,
anchetat în Bucureşti
şi iaşi pentru „delictul de uneltire contra
ordinii sociale“, judecat şi condamnat de
Tribunalul Militar al
Capitalei la 3 ani închisoare şi 5 ani interdicţie civilă, împreună cu
studenţii Gloria Barna,
Grigore Vereş, precum
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şi Stela Pogorilovschi, care îi va deveni soţie (19
septembrie 1961). În închisoare învaţă limba germană cu Patre Pandrea, deţinut şi el. Graţiat şi
liberat se angajează muncitor necalificat în construcţii (1960), translator la Uzinele „Danubiana“
(1961 – 1963), apoi, la O.N.T. „Carpaţi“, ca ghid
turistic (1963-1966). I se respinge cererea de reînmatriculare de către Universitatea din Bucureşti
(1965), lafel şi soţiei, rămânând cu studiile neterminate în anul IV. Editează, în urma intervenţiilor
energice ale lui Tudor Vianu, epopeea Luisiada
(1965), iar din banii încasaţi de la Editura pentru Literatura Universală, ca drepturi de autor,
cumpără o casă în str. Gr. Alexandrescu nr 21,
adresă la care se va muta şi poetul Nichita Stănescu, împreună cu Gabriela Melinescu (1966),
legându-se între ei o prietenie proverbială. Are
doi copii: Laura (8 februarie 1964), pictoriţă, şi
Andrei (26 februarie 1968), publicist, muzicolog,
romancier. Casa lui Aurel şi a Stelei Covaci (membră a Uniunii Scriitorilor din România) a constituit un loc de întâlnire pentru ambianţa ei familiară şi spirituală, a unor întregi generaţii de artişti
de valoare ai cuvântului, culorii, sunetului. Concomitent, A. C. A lucrat fără răgaz la transpunerea în româneşte a zeci de volume din poezia universală (peste un milion de versuri). Văd lumina
tiparului, integral, pentru prima oară, în limba
română: Paradisul pierdut de John Milton, Ierusalimul eliberat de Torqua to tasso, Don Juan de
Byron, Oberon de Wieland, Luisiada de Camões
etc. A condus Secţia de Traduceri a Uniunii Scriitorilor (1978-1993). A primit Premiile Uniunii Scriitorilor pentru mai multe cărţi traduse:
Poema de W.C.Williams şi Încotro d’amore
de Corrado Alvaro (1971), Teatru de Tirso de
Molina şi Teatru de Lope de Vega(1983). A participat oficial particular la mai multe întâlniri profesionale ale traducătorilor din ţară şi străinătate
(colocvii, simpozioane, congrese, etc.): Austria,
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Estonia, Germania,
Grevia, Italia, Letonia, Lituania, Mongolia, Polonia, Spania, Suedia, Ungaria, U.R.S.S. (Moscova,
Petersburg, Tbilisi), Iugoslavia (Belgrad). Înfiinţează, cu poetul Ion Mircea, Centrul European
de Poezie „Constantin Noica“ la Sibiu (1992), deşi
era grav bolnav cardiac. A întreţinut o vie corespondenţă cu importanţi scriitori universali:J.A.
Goytisolo, Bernardo Atxaga, Justo padron, Guy
Goffette, ş.a. în 1988, la demolarea casei, face
greva foamei împreună cu soţia, fapt ce i-a agravat boala de inimă, moare la spital şi este înhumat
la cimitirul „Şerban Vodă“ (zis Bellu) din Bucureşti, în preajma marilor personalităţi ale neamului: Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Nichita Stănescu, Nicolae Labiş ş.a. C. A., unul dintre cei mai
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prolifici şi mai talentaţi traducători români, poliglot care ştia bine, spre sfârşitul vieţii, treisprezece limbi, a îmbogăţit cultura română cu traduceri din literaturile: engleză – W. B. Yeats (1965),
T. S. Eliot (1969), J. Milton (1972), Byron (opere
complete, I-IV, 1985 – 1990); americană – W.
C. Williams (1971), C. Sandburg (1981), Henri
Miller (1997); laino-americană – J. Hernandez
(1972), O.R.Castillo (1973), Pablo Neruda (1974),
Jose Marti (1974), E. Sabato (1973); africană – A.
Neto ()1977; franceză – Pierre Corneille (1983);
germană – Goethe (1984), Wieland (1978); italiană – T.Tasso (1968), G. Basile (1968), C. Alvaro
(1971); portugheză: Camões (1965); rusă – A.
Tvardovski (1954), M. Ţvetaeva (1970), Ev. Baratinscki (1974); spaniola – Fr. De Quevedo (1970),
Molina (1972), Lope de Vega (1982); bască –B.
Atxaga (1978); indiană – Sitakant Mahapatra
(1991); lituaniană – florilegiu de poezii (1988);
ucraineană – Ivan Kotlearevskyi (în colaborare
cu ion Covaci,2001).
Repere critice: „Aurel Covaci este, în momentul de faţă, prin seriozitatea cumpănită a muncii sale, prin dăruirea neostoită, dar atât de rodnică în dăltuirea frumuseţilor, deopotrivă viguroase şi delicate ale cuvântului, prin foarte înalta
ştiinţă a versului, pe care ştie să îl modeleze spre
a exprima practic orice doreşte, scriitorul care se
apropie cel mai mult de figura nobilă a poetului
renascentist“. (Mircea Ivănescu, „Transilvania“,
Sibiu, 3/1982); A.C. „reprezintî un exemplu poate
unic pe plan mondial. Cunoscător perfect al mai
multor limbi romanice, germanice şi slavice, /…/
a tradus aproape genial cinci epopee sau poeme
epice de mari proporţii, fiecare din altă limbă şi
fiecare în forma fidelă originară.nu mai luăm în
consideraţie faptul că tot el a transpus unele proze
româneşti de sute de pagini în limbile spaniolă
şi engleză“. (Edgar Papu. Lumini, 1992); pentru
omul-computer, cum a fost denumit, cunoscător
al nuanţelor limbii în care a tradus şi al limbilor
din care a tradus, „fidelitatea faţă de original nu
înseamnă doar fidelitatea filologică şi prozodoică
a transpunerii, ci recuperarea sensurilor lăuntrice,
a muzicii pe care numai cineva bine şcolit în ale
armoniei şi contrapunctului o poate auzi“. (Dan
Grigorescu, România Literară, 19/1994).
Repere bibliografice: Edgar Papu.
Lumini,1992,386; Stela Covaci. Aurel Covaci
(notebibliografice). ALA, 1994,8 mai; Stela
Covaci. Destinul unei prietenii. Nichita Stănescu – Aurel Covaci. Ploieşti,2013; Dan Grigorescu. Aurel Covaci. RL, 19/1994; Alex. Ştefănescu. Aurel Covaci, RL, 19/1994; Dicţ. Scriit.
Rom. I, 694-695.
Memoria

TEATRU

Rezultatele celei de a IX-a
ediţii a Concursului de
Creaţie a Piesei de Teatru
într-un act „Mihail Sorbul“,
7-9 Noiembrie 2014, Săveni,
Botoşani

Juriul celei de a IX-a ediţii a Concursului de Creaţie a Piesei de Teatru într-un act „Mihail Sorbul“,
organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani
în parteneriat cu Primăria Oraşului Săveni, format din Adrian Alui Gheorghe, preşedinte, Lucian
Alecsa şi Gellu Dorian, membri, având ca preşedinte al festivalului pe Ştefan Oprea, în urma lecturării celor douăzeci şi patru de piese de teatru
într-un act intrate în concurs, după selecţia din
peste patruzeci de piese de teatru sosite, a decis
acordarea următoarelor premii:
– Premiul I – RADU MACRINICI, pentru
piesa de teatru Jurnalu’ unui şobolan fericit.
– Premiul II – FLAVIUS LUCĂCEL, pentru
piesa Nu te pune cu îngerii.
– Premiul III: – 1. CARMEN DOMINTE, pentru piesa Băiatul cu balonul albastru şi 2. MARIUS
CHIRU, pentru piesa fără titlu cu motoul De la
Brecht la Ionescu, via nemurirea sufletului.
– Menţiunea I – GHEORGHE TRUŢĂ, pentru piesa Foc la etajul nouă.
– Menţiunea II – ANGELA BACIU, pentru
piesa Povestea unui mort care avea o iubită la
Veneţia.
Juriul a mai decis acordarea a încă trei premii
ale unor reviste implicate în organizarea acestei
ediţii a concursului, care vor consta în publicarea
acestora în revistele respective, astfel:
– Premiul revistei „Conta“ –IONUŢ BURUIANĂ, pentru piesa de teatru Ridică-te-n picioare
şi luptă.

Note, comentarii, idei
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– Premiul revistei „Hyperion“ – EDITH NEGULICI, pentru piesa de teatru Most wanted.
– Premiul revistei „Ţara de Sus“ – CODRIN
MOLDOVAN TONITZA, pentru piesa de teatru
Lasă-i să plece.
Juriul a mai reţinut spre publicare în antologia pe care o va edita Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani la ediţia a XXV-a din 2016 următoarele piese de teatru:
– Matrimonial de Călin Ciobotari, fost laureat cu Marele premiu al concursului;
– Expresul de ora 25 de Florentina Loredana
Dalian, fostă laureată cu marele premiu al concursului;
– De cinci ori spaghete. 3 cu ouă, 2 fără! de
Ion Bogdan Martin, fost laureat al concursului;
– Greierele şi furnica de Nina Viciriuc, fostă
laureată a concursului.
– Radu mamei cu suflet de melc obosit de
Radu Părpăuţă.
– Interferenţe de Cristinel Bănică, fost laureat al concursului.
– Filip, izvoditul de Gabriel Vergiliu Costea.
– Încă o zi în camera Elesei de Vlad Dobroiu.
Juriul a decis să scoată din concurs piesele
de teatru care aparţin concurenţilor care au mai
obţinut marele premiu la ediţiile precedente şi să
fie incluse în antologia pe care instituţia organizatoare o va publica la ediţia următoare.

Rezultatele celei de a XXI-a
ediţii a Concursului Naţional
de Interpretare a Piesei de
Teatru într-un act „Mihail
Sorbul“, 7-9 Noiembrie 2014,
Botoşani

Juriul celei de-a XXIV-a ediţii a Concursului de
Interpretare a Piesei de Teatru într-un act, organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, 7-9
noiembrie 2014,cu sprijinul Consiliului Judeţean
Botoşani, format din: Ştefan Oprea – preşedinte,
Oltiţa Cântec,Nicolae Corlat, Florin Aioniţoaei,
Mircea Oprea, Andrada Corlat, Lucian Alecsa şi
Gellu Dorian – membri, în urma vizionării celor
opt spectacole prezentate de tot atâtea formaţii de teatru de amatori, conform Regulamentului de Organizare şi Desfăşurare a concursului, a
decis acordarea următoarelor premii:
– Premiul I – pentru cel mai bun spectacol şi
Trofeul concursului: spectacolul A little drop of
Hamlet, adaptare de Ilinca Anamaria Prisacariu
după W. Shakespeare de la „Atelierul de Teatru“
al Colegiului Naţional „M. Eminescu“ Botoşani.
– Premiul pentru regie: Ilinca Anamaria Prisacariu pentru regia spectacolului ampiticipecreier.com, prezentat de „Atelierul de Teatru“
al Colegiului Naţional „M. Eminescu“ Botoşani.
Nominalizări: Aurel Luca, Ilinca Anamaria Prisacariu.
– Premiul pentru interpretare a unui rol
feminin: Camelia Enăşcuţ pentru rolul Amalia din spectacolul Amalia respiră adânc de
Alina Nelega, prezentat de Casa de Cultură a
Studenţilor Iaşi.
Nominalizări: Emma Mateciuc, Camelia
Enăşcuţ, Ludmila Cioflică.
– Premiul pentru interpretarea unui rol masculin: Radu Mihoc – pentru rolul Vasili Vasilievici Svetlovidov“ din spectacolul Cântecul lebe-

dei de A. P. Cehov de la Casa de Cultură „Mihai
Ursachi“ Iaşi.
Nominalizări: Florin Aioane, Radu Mihoc,
Theodor Şoptelea.
– Premiul pentru interpretarea unui rol episodic: Codrin Prisacariu pentru rolul Stepan
Stepanovici din spectacolul O cerere prezentat de „Drama Club“ a Colegiului Naţional „A.T.
Laurian“ Botoşani.
Nominalizări: Alexandru Afloare, Codrin
Prisacariu, Răzvan Ciobanu.
– Premiul Teatrului pentru copii şi tineret
„Vasilache“ Botoşani: Ilinca Anamaria Prisăcariu pentru textele spectacolelor A little drop
of Hamlet şi ampiticipecreier.com – Colegiul
Naţional „M. Eminescu“ Botoşani.
– Premiul Special al juriului: pentru autenticitate şi popularitate Casa de Cultură a oraşului Drochia – R. Moldova, pentru spectacolul
cu piesa de teatru Cumpăna sau … hopa, hopa
vrem şi noi în Europa!!!
– Premiul special: Florin Aioane pentru rolurile Hamlet din A little drop of Hamlet şi rolul
Daniel din spectacolul ampiticipecreier.com
– Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ Botoşani
– Premiul Special: pentru întreaga activitate
– regizorul Aurel Luca de la Casa de Cultură a
Studenţilor Iaşi.
1). Menţiune: Viorel Cioflică de la Asociaţia „Grupul Skepsis“ Alba Iulia.
2). Menţiune: Costi Bădeţ instructorul formaţiei „Centrul Cultural „Nichita Stănescu“ Drobeta Turnu Severin.
3). Menţiune: Theodor Şoptelea de la trupa
de teatru „Drama Club“ a Colegiului Naţional „A.
T. Laurian“ Botoşani.

CARTE

NICHITA DANILOV,
PORTRETE FĂRĂ RAMĂ

„Prin geamul aburit de litere am aruncat o privire
în camera obscură ce adăposteşte viaţa noastră
literară. (…) M-am străduit (…) să desluşesc personajele ce animă scena noastră culturală. Am
căutat să întrevăd în spatele autorului (…) omul.“
Aşa este justificat pe coperta a IV-a demersul pe
care Nichita îl construieşte cu onestitate, ca pe
nişte memorii, ca pe nişte amintiri dragi pentru a rămâne mărturie istoricilor literari. El este
povestitorul şi personajul principal. Cum s-ar
putea altfel? „Potrete fără ramă“ (Editura Tracus
Arte, Bucureşti, 2012) este o carte voluminoasă
de 431 de pagini, constituită din două părţi, partea I, „Impresii de marţi despre Cenaclul de luni
etcetera“ şi partea a II-a, „La Diabolo“. Autorul
„Ambasadorului invizibil“ ridică pe simeze invizibile, cât mai la vedere, portrete din lumea scriitorilor, a traducătorilor (şi la propriu şi la figurat), din lumea artiştilor, o lume, după câte ne
dăm seama, plină de rivalităţi, de şicane şi orgolii, în care, dacă vrei să-ţi atârni cât mai sus propriul portret, trebuie să pui la index înaintaşii
folosind negarea negaţiei şi să iei în tabarcă contemporanii, colegii de breaslă, sau să-i ignori pur
şi simplu. Ideea este subtil ilustrată de Nichita
Danilov în portretele pe care ni le prezintă, ca
într-o expoziţie.
În prima parte, portretul regretatului Virgil
Mazilescu (autorul lui „Guillaume») deschide
amintirile lui Nichita Danilov, seria de portrete
în care vedem cum poeţii experimentează descoperirea unor noi forme de existenţă a mate-
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riei, ori inventarea lor. Însă, după ce-au inventat
poezia, nu mai au inimă, nici curaj, nici putere,
dar pot transforma cuvintele în idei şi ideile în
filoane aurifere, ori în comete care se risipesc în
cosmos în viraje infinite cu ochii lor albi de alcool
colorând universul. Încălzindu-şi şi băgându-şi
din când în când coada în gura soarelui, ele lăsă
în urma-le prisosul (sau prinosul): resturi de chiştoace, cocoloşi de hârtie dictando cu pete de cerneală, pene de scris supte, mine secate, cronici,
bucurii, speranţe şi tristeţi, ciripit de păsărele,
scrisori rupte, şi, ici colo, câte un oximoron oxidat, laptopuri virusate. Iată-l, într-un alt tablou,
pe Mircea Cărtărescu, „nemuritorul de la Obor“
căruia Eminescu nu-i mai spune nimic. Păi, la ce
i-ar folosi, câtă vreme s-a regăsit în Shakespeare
cântând în dorul lelii în curtea băsesciană? Vorbim despre portretul fără ramă cu titlul „De la
Shakespeare la Cărtărescu şi înapoi. De ce… şi înapoi, s-au întrebat unii şi alţii când au citit titlul.
Pentru că „înapoi“ înseamnă o revenire. Deci, să
ne revenim, domnilor, pentru că acelaşi autor
inegalabil nu poate fi nici Kafka, nici Joyce şi nici
Shakespeare. El este numai Cărtărescu, autorul
„Orbitorului“ din cauza căruia regina Angliei a
avut un şoc. Un Cărtărescu cu linii îngroşate
văzut printre chiuvete şi clanţe, înconjurat de un
gard de sârmă ghimpată. De la Cărtărescu mergem la un dineu dat de Nicolae Manolescu pentru celebrarea „Istoriei critice a literaturii“, pentru
podurile Senei, pentru Turnul Eiffel şi alte înălţimi
de pe care, dacă sari, te sinucizi sigur. Dar oare,
istoria, podurile, Turnul îi ţine minte pe toţi cei
care s-au sinucis, ne-ntrebăm împreună cu autorul care se gândeşte că „Va veni curând timpul
când Nicolae Manolescu îmi va lustrui bocancii
(…), iar Mircea Cărtărescu să-mi lege şireturile“.
Cine ştie?! Cu Nicolae Manolescu coborât parcă
din tablourile lui Chagall şi fixat în cap de masă
consumând mâncare aleasă în farfurii zburătoare,
urmărim un spectacol în care Nichita Danilov
„porneşte de la un amănunt şi intră într-o nebunie“, trasând după gaura din ciorap linii neaşteptate, mirându-se: „Cât de ciudat e alcătuit omul
când, într-un sfârşit îşi aruncă neantul în Sena!“
„Crizele d-lui Patapievici“, un alt tablou, de astă
dată urmuzian, în care ni se înfăţişează un pahar
pe jumătate plin sau pe jumătate gol, o pâlnie a
lui Stamate într-un amplasament select din centrul Bucureştiului cu un meniu sofisticat. Patapievici este încălţat cu două excrescenţe de lac,
cu papion prevăzut cu gaură. Nu lipseşte din peisaj pipa cu care-şi dă fumuri şi fiind îmbrăcat cu
cămaşa de dialog referitor la cultura naţională,
arată ca un filosof vizionar şi subversiv care-l
vede pe Eminescu ca pe un cadavru ascuns printre borcanele din debara. Cred că asta i se trage
de la „icrele de sturion sau de la coniacul franţuzesc“, concluzionăm împreună cu Nichita Danilov.
Florin Iaru, autorul „Cântecelor de trecut strada“,
pare opusul lui Mircea Cărtărescu, nu fiindcă-i
aşezat pe un alt perete. La Florin Iaru „Nemurirea (…) poate fi văzută şi printr-un ciorap găurit“, aşa cum faţa nevăzută a României se vedea
de către demonstranţii din ‘89 prin gaura steagului. Aşa ajungem la „Matei Vişniec – toate ceasurile cântăresc 30 de kg“. E în tablou acel Matei
din „Oraşul cu un singur locuitor“ de pe vremea
când îşi alegea gazde bizare şi trăia „înconjurat
de doamne cu coc şi fără coc, de câini, de papagali, crocodili, şerpi boa, dar şi de pisici aristocrate“. Un Vişniec care trăia într-un oraş al orbilor văzut de la fereastra subsolului, cu clădiri în
formă de ou mobilate cu scaune, o sală de aşteptare cu un singur scaun, care ar mai putea fi şi
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sală de spectacol, numai că scaunul acela e rezervat pentru „o idee animată de un gând“. Tablourile lui Nichita Danilov se aseamănă cu „Tablouri dintr-o expoziţie“, nu numai prin evocările pe
care le prezintă în cartea sa, dar şi prin fantezia
cu care sunt scrise. Afirmaţia nu este deloc riscantă. Ascultaţi-l pe Musorski în vreme ce citiţi
cartea. Am dat mai încolo peste portretul lui Dan
David, sub titlul „Tatăl suprem“, un portret făcut
din pietricelele colorate ale unui „rechin duios
(…), singurul proprietar de nebunie universală“.
Ne-a atras atenţia portretul „Paul Vinicius şi neliniştile sale“, un mort reînviat datorită instinctului
de conservare, mai mereu când se crapă de ziuă,
dar şi..“«Odele satirice“ ale lui Caius Dobrescu“,
un portret alcătuit din bancnote de sus până
jos, cu două monete în loc de ochi. Am observat că în portretul „America, America», Gabriel
Stănescu e mai aproape de romanul „Noi“ al lui
Evgheni Zamiatin decât de alte nume pe care
ni le propune Nichita Danilov. Un tablou cu o
Americă văzută în chip de rinocer, în care rinocerul este urcat în copac. Interesant ca propunere este tabloul intitulat „Impresii de marţi despre Cenaclul de luni etcetera“ care dă şi titlul primului capitol al cărţii, în care facem cunoştinţă
cu Adrian Aluigheorghe, distinsul poet nemţean.
Capitolul continuă cu „Imaginea secretă a literaturii române“ aşa cum apare în fotografiile metaforice ale lui Mircea Struţeanu cu care autorul
se aseamănă, căci recunoaşte că la fel încearcă
să surprindă „un crâmpei din istoria absconsă
a literaturii noastre». Acesta este urmat de un
tablou memorabil intitulat „Sexagenara şi tânărul», un portret al Norei Iuga, „Lebăda cu două
intrări», înconjurat într- o tuşă retro de pulbere
amoroasă în lumina reflectoarelor, şi de tabloul
„Republica Federală Daniel Bănulescu», tânărul
care este aşezat pe simeze lângă portretul Norei.
Cu răbdarea care ne caracterizează, am aflat „Câte
ceva despre „Sanatoriul de boli discrete»» unde
l-am găsit pe Lucian Vasilescu cu capul în jos, pe
faţă cu „pecetea asfaltului crăpat“ iar din tabloul
„Cristian Bădiliţă şi Dumnezeul de la Mancha»,
despre un Don Quijote, un fel de creatură alcătuită din sânge, solzi, carne şi pene dar şi din litere
de foc „ce se târăşte greoi pe uscat, înoată prin
aer şi zboară arzând în adâncuri». Prima parte
se încheie apoteotic cu tabloul denumit „Despre începuturi», o întâlnire savuroasă, memorabilă, de grad zero cu „Proprietarul de poduri“
de la Luceafărul.
În partea a II-a a cărţii, „La Diabolo», îl vedem
în primul tablou intitulat „Miljurco“ pe Miljurco
Vukadinovici, „un fel de Don Quijote postmodern
(…) pe jumătate îmbrăcat în mantie de frunze
ruginite, pe jumătate într-o mantie ţesută din
mătasea broaştei, având agăţate o mulţime de
cochilii de melci şi scoici pe braţe şi pe umeri».
Am admirat „Natura moartă cu un somnambul», un portret a lui Gheorghe Izbăşescu, creionat ca „o maşină de sforăit»(…) ca fierăstrăul,
(…) ca peştele zbătându-se în tigaie, (…) ca ciocănitoarea Woody, (…) ca lemnul ud pus pe foc,
(…) ca tăciunele stins în apă“. Memorabile sunt
tablourile „Cioclea“, „La Dinescu. Aşteptându-l
pe Evgheni“, „Câteva gânduri pe marginea posterităţii lui Grigore Vieru“, „Labiş sub roţi“, „Despre impostură“. Mulţimea de portrete convocate
de Nichita la o serată literară care respiră aerul
chagallian sunt ba uleiuri îngroşate bine, ba crochiuri, ba acuarele, ba guaşe.
Montând şi demontând poveşti nemaiauzite,
descifrând mătănii de cuvinte până le găseşte crucea (cheia), Nichita Danilov caută uneori logica,

înţelesul până-n vârful acului pe care însă nu le
găseşte, aşa cum nici acul în carul cu fân nu e de
găsit, ci doar mirosul proaspăt al fânului. Sunt
tablouri comentate ironic, cu tuşă a la Caragiale,
cum sunt cele denumite „Apocalipsa după LIS“,
„La Diabolo“, ori „Apartamentul lui Val“. Unele
dintre ele au tentă anectodică, cum ar fi „Un poet
al uriaşilor: Ionid Romanescu“, un portret cu un
breloc legat la gât cu o cravată şnur, dedesubtul
dinţilor mari, laţi, galbeni, cu chipul ascuns după
nişte ochelari fumurii“, ori „Increatul lui Emil Brumaru“, veşnicul îndrăgostit de obiectele din bucătărie, sau tabloul „Un trubadur al timpului nostru
– Cezar Ivănescu“, un portret trist, dar fermecător, o „reîncarnare a lui Caius Iulius Caesar, care
va deveni Buddha într-o existenţă viitoare“, privind curios zornăiala celor „trei zaruri care i-au
fost aruncate când s-a născut predestinându-l
înger, împărat şi poet“… Când pictează portretele,
care au totuşi şi umbre subiective, Nichita Danilov foloseşte deseori nu numai tentele împrumutate de la Urmuz sau de la Caragiale, ci şi contururile triunghiurilor chagalliene cu laturile ascuţite îndreptate spre acolo unde interesul e mai
mare. În creionarea portretelor sale, Nichita Danilov foloseşte dialogul care dă veridicitate şi viaţă
chiar şi celor dispăruţi. Caracterizând persoana,
fie prin tehnica dialogului, fie prin analiza succintă a ceea ce se dovedeşte semnificativ în creaţia acesteia, autorul schiţează portrete învăluite
într-un aer fantast, astfel că multe dintre ele par
holograme,. „Niciun scriitor nu se poate ascunde
după defectele cu care scrie.“ Deşi încearcă să
fie echidistant, simţim pe alocuri comentariul
orgolios, chiar maliţios al spectatorului, al singurului spectator care se ridică de la locul lui
din sală şi urcă pe scenă să-şi spună sus şi tare
punctul de vedere, devenind el însuşi personaj
în tabloul cu pricina
Partea a II-a a cărţii, ca şi prima parte, are în
încheiere un tablou memorabil, „Tertulian sau
despre postumitatea lui Mihai Ursachi“. Este „imaginea unui geniu rătăcind meditativ prin oraşul
situat pe malul Bahluiului“, cu un vers sunând atât
de trist: „Un om din Tecuci avea un motor/ dar
nu i-a folosit la nimic…“ O fi motorul din curtea
Muzeului Literaturii Române din Iaşi?
Cartea se încheie cu confesiunea autorului despre modul său de- a fi, sau graniţa fluidă
pe care o simte în sufletul său când întâlneşte
obstacole. Dar, vorba lui Nietzsche, obstacolele
ne-ntăresc… Nil desperandum Auspice Deo.
Una peste alta, „Portrete fără ramă“ pe manşetele căreia, alături de notele biografice, sunt
adunate apariţiile editoriale semnate de Nichita,
este o carte de amintiri în care se simte graniţa,
prezenţa fâşiei străjuită de sârmă ghimpată peste
care Nichita Danilov joacă victorios „tontoroiul“,
învingându-şi obsesia, depăşind elitele din şcoală
şi ajungând, iată, unul dintre cei mai buni scriitori
din România! (Bică Nelu Căciuleanu)

PELERIN ÎN CUVÂNT

Misterul poartă lumile, nişte coconi ce se rotesc
uimiţi de lumină, de tăcere, de înviere. Moment
de început, stare de copil la care au acces doar
cei cu inima pură.
„SFEŞNIC ÎN RUGĂCIUNE“ de Traian Vasilcău este o carte care devine vie pe măsură ce te
adânceşti în ea. Uimirea îl cutreeră pe poet, el
are conştiinţa eternităţii, intră în arderea cea de
taină şi învaţă că trebuie să mori, în viaţă fiind, ca
să nu mai mori niciodată: „ Murmur de stele îmi
inundă zarea,/ Mă lepăd de cuvinte şi-s Cuvânt/ În
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PreaCuvântul lumii ce-i mirarea,/ În care arde-voi
ca-ntr-un descânt./ Îşi face casă-n mine infinirea„.
Uimirea este o stare divin purificatoare şi ea
este susţinută atât de rădăcini (părinţi, tradiţii)
cât şi de antenele macrocosmice: „Blajini părinţii să împartă pască/ Şi ouă zugrăvite cu mister,/
Ca-n inimile toate să renască/ Poveştile uimirii
scrise-n Cer“ (Paştele). Rugăciunea e tema fundamentală, între poet şi Dumnezeu uneori e punte
de astre, alteori ei stau faţă-n faţă, la taifas, precum vechii mistici: „ Doamne,/ carele mi-ai dat
toată tristeţea/ ce-o suport/ şi toată bucuria ce
n-o pot duce,/ în faţa smereniei Tale/ îţi cînt/ cu
glas nevindecat de cruce„. Dumnezeu este Logos,
totul se transformă prin Cuvînt: „Şi-n mine-aud
cum se adună/ Mările logosului sfânt„. Poezia
devine cea mai înaltă formă de rugăciune, ea are
puteri regeneratoare: „Mă vindec de lumină cu
Lumină/ Şi-n Dumnezeu te nasc„.
Imaginea icoană a mamei este sinonimă
cu rugăciunea, credinţa ei coboară cerul între
oameni şi-i face invulnerabili: „Îmi amintesc de
maica mea/ Cum sta-n genunchi şi se ruga,/ Şi
ceru-n faţă-i cobora/ Să nu se roage singurea./
Şi-n clipa când se ridica,/ Cerul la loc se înălţa,/
Iar lacrima pe faţa sa/ Ca diamantul strălucea,/ Şi
de smerenii mîna-mi grea/ Binecuvîntu-i culegea.„
Îndoiala survine simultan cu credinţa, un spirit liber vrea să experimenteze chiar inexprimabilul. El bate la porţi noi, necunoscutul îl atrage
iremediabil şi periculos: „S-alunec prin icoane, să
cad şi să nu doară/ Şi orişice murire să-mi pară
mai uşoară„.
Traian Vasilcău, ca orice mare artist, este o
conştiinţă socială, starea de regres şi incultură
induse de un management corupt îl revoltă. Ţara
devine o stare de suflet, rezistenţă prin iubire:
„Am izbîndit! Suntem durerea/ Acestui neam
uitat de astre./ Se-navuţeşte doar Puterea/ Pe
seama lacrimilor noastre.„ Originile bat valuri,
valuri în conştiinţa umiliţilor români, îi învaţă
tăcerea celor condamnaţi la veşnicie: „Dacii
nu-mblânzesc oraşe, ei numai la sate mor,/ Cu
trecut bolnav în oase, încă mai au viitor.„ (Cîntec pentru dacii noştri).
Starea de egalitate, o stare superioară de
supraconştiinţă, îi este cunoscută poetului: „Ce
rău de bine-aveam, ce rai de moarte„. (Poem
biblic). Introspecţia lăuntrică îl ajută să afle adevărul sintetizat de maeştri spirituali în sintagma:
„Trăieşte clipa„. Căci nu există decât ea, ce e azi
devine ieri iar mâine devine azi şi mai apoi, la rândul lui, trecut. A te rătăci în meandrele energiei
Timp înseamnă a uita să trăieşti cu intensitate şi
folos viaţa: „Ceruri revărsate-n Cer,/ Suflet revărsat în sine, (…) Mai am clipa„.
Expresia lingvistică are simplitatea decantată
în foc pe care o au vocile care rămân. Poeziile în
care apare motivul „blestem“ îl apropie pe poet
de oralitate prin forţa sentimentelor denunţate
dar şi de Marin Radu Paraschivescu prin rafinamentul incantaţiei: „Blestem, lacrim ora clipei,/ Dăruită-n van risipei/ Şi c-un deal de crini
în floare/ Mă-nvelesc şi mi-s uitare,/ Doamne!„.
Limbajul „Psalmilor“ este apropiat de cel biblic
prin claritate dar şi de cel arghezian prin răzvrătire. Dar, mai presus de orice, Traian Vasilcău este
un poet original, psalmii săi sunt o rază pe care
cititorul urcă în miezul Luminii: „Tot crezînd că
am de toate/ Am ajuns de n-am nici moarte.„
(Psalm). El ninge din preaplinul harului ce-l nimiciniceşte şi nu mai este om demult, este doar cântec. (Viorica Petrovici)
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Resetarea unui critic

Mircea V. Ciobanu a debutat editorial ca
poet, în 1995 (cu Haydn între două claxoane, Editura Arc), iar după nouăsprezece ani consacraţi
cărţilor altora (autorul devenind între timp criticul cel mai activ, cel mai prolific, cel mai… critic şi, prin asta, cel mai deranjant pentru mulţi
scriitori din Basarabia), se pare că decide să dea
o şansă celor criticaţi şi supăraţi „de a-i răspunde
cu aceeaşi monedă“ şi îşi publică cel de-al doilea
volum de poezie, resetare (Editura Vinea, 2014).
Dar nu-i lasă pe viitorii demolatori să trăiască din
plin bucuria „răzbunării“ şi îşi supune textele unui
proces de „autoflagelare“, scriind o postfaţă ironică la adresa propriei poezii – Inutile note explicative –, care anticipează eventualele obiecţii şi
reproşuri. De fapt, această postfaţă, dar şi numeroasele paranteze textualiste din poeme vor să
demonstreze atitudinea plină de incertitudine,
ambiguitate, şovăială a lui Mircea V. Ciobanu în
ceea ce priveşte valabilitatea şi autenticitatea
actului scriptural pe care îl realizează (semn al
maturităţii poetice). Este o atitudine anunţată
programatic în poemul liminar din volumul de
debut – „j’écris/ je n’écris pas/ est-ce que j’écris?“
– şi care exprimă relaţia postmodernistă pin excelenţă, bazată pe ludic şi autoironie, dintre autor
şi propria-i scriitură. Or, resetare este o carte de
poezie postmodernistă. Bună.
Mircea V. Ciobanu organizează cele 31 de
poeme (dintre care doar unul, etica şi epica existenţei, este din Haydn între două claxoane), în trei
cicluri – girafa în flăcări, ceai de ierburi, lumea
mea de hârtie – şi explorează tot atâtea dimensiuni ale poeziei create în epoca postmodernă:
intertextualitate, textualism, dar şi minimalism.
Dacă ar fi să definim succint poezia pe care
o face Mircea V. Ciobanu, cea mai relevantă sintagmă ar fi, credem, „literatură de gradul III“. Pentru că autorul acestei cărţi nu numai că intertextualizează asemenea bunilor săi colegi de generaţie, având conştiinţa déjà-dit-ului, ci mai şi ştie că
tot ce a fost scris altădată a fost deja citat. Astfel
încât nu-i rămâne decât să dezvăluie, palimpsestic, folie după folie, straturile textuale din care
se alcătuiesc propriile-i poeme: „toate îmi treceau prin/ faţă o faună dezinteresată absentă/
în memoria mea postimpresionistă/ în care mi-a
rămas din ce am văzut/ doar whitman şi femeia
pe care întâmplător/ a întâlnit-o mai devreme
petrarca/ şi cu care iarăşi hoinărim ne iubim/ iar
ne despărţim“; „te iubesc te iubesc tare te iubesc
la nebunie toate/ imitaţii de sentimente declaraţii străine/ de parcă ţi-aş transmite tocmai eu
dorul lui liala“. În limbaj academic, ar fi vorba de
citat apud, textul devenind hypertext (criticul
Mircea V. Ciobanu utilizează deseori termenul)
şi purtând autorul/cititorul din link în link, prin
inepuizabila reţea (ţesătură vie, ca să-l parafrazez pe Emilian Galaicu-Păun) literară/culturală.
Stau alături aici, numiţi sau doar prezenţe sugerate, Whitman, Petrarca, Liala, Becket, Alecsandri, Eminescu, Sorescu, Apollinaire, Márquez,
Poe, Daniel Corbu, Gogol, Bradbury, Blaga, Miron
Costin, Labiş, Rabelais, Bacovia, Apuleius, Kesey,
Huxley, Nicolae Leahu, Proust, Eco, dar şi Harap
Alb, Godot, Lev Mîşkin, Ivan Nikiforovici, Venecika Erofeev etc., etc. Este resetată astfel întreaga
literatură, sunt rescrise miturile, prin raportare
la livresc (ochiul spre cer, ieşire din mit, poemul
lumi(ni)i ş.a. sunt remitizări postmoderniste ale
miturilor biblice, al genezei şi cel christic), iar
poeticitatea rezultă nu din reflectarea de sentimente puternice („această poezie /…/ este pro-

dusul unui joc al minţii, nu al unor stări ale sufletului“, dezvăluie autorul în postfaţă), ci din aluzia la şi găsirea conexiunilor dintre sentimente,
trăiri, frământări, drame ce stau dincolo faptul
de cultură menţionat. Nota distinctă a poemelor intertextualizante ale lui Mircea V. Ciobanu o
constituie referirile la toate domeniile artei: pictură („casa noastră e un sertar/ care e pus într-un
sertar mai mare/care-i pus în sertarul cu alt nume
/…/ încăpem cu toţii în buzunarul imaginaţiei lui
dali/ al matahalei din girafa în flăcări“; „să arunci
la naiba pozele cu ochii închişi/ parcă-s orbii lui
bruegel/ cum să le arunc uite ce frumoşi sunt cu
toţii/ calistrat doarme frumos/ panaghia a închis
ochii de plăcere/ parcă-i în extazul sfintei tereza
lui bernini“), sculptură („sap în zidul din dreapta
o fereastră deschisă spre lume/ cum ar veni să
aud prin ea cocoşii lui brâncuşi“, dar şi cuprinsul cărţii care pare a fi o caligramă amintind de
Coloana Infinitului), muzică („acordarea instrumentelor vezi schnittke simfonia/ a treia nu este
o muzică decât pentru hermeneuţi“), cinematografie („după ce redactorul care te-a făcut poet
te-a demis şi/ te-a împins în zona critică a criticii/ te faci acum că uiţi sfatul esenţial al călăuzei/
în zonă nu există cale de întoarcere /…/ zona e o
etapă trecută după ea rămâi orfan/ acum eşti în
plin zbor deasupra unui cuib de cuci“) – aici referirea la faptul de cultură e plurivalentă: Zona e a
lui Tarkovski, fireşte, dar poate fi şi a lui Apollinaire (or, predilecţia lui Mircea V. Ciobanu pentru
suprarealism-cubism nu mai trebuie dovedită);
ultimul titlu citat ne aduce în faţă atât romanul
lui Ken Kesey, cât şi cvint-oscarizatul film al lui
Miloš Forman. Iar cititorul, la rândul său, dacă
vrea să pătrundă cu adevărat dincolo de jocurile
livreşti practicate în resetare, trebuie să deschidă
albume de artă, filmoteci, colecţii de discuri şi,
desiguri, marile biblioteci ale lumii.
Relevantă este şi o altă dimensiune a poeziei
lui Mircea V. Ciobanu – biografismul. În bufonul
sau despre mimesis, lumea mea de hârtie, era iacobină, apare un eu critic literar, poet şi editor, care
îşi ironizează relaţia cu lumea. Nu mai puţin ironice sunt poemele textualiste, în care este pusă
la îndoială propria scriitură. Exemplare în acest
sens sunt textele poem albastru şi ultima maşină
de scris. În poem albastru, în aproape toate versurile, a doua jumătate e o paranteză textualistă,
ludică, zeflemitoare: „aburii penetranţi (o fi ceva
ca mâzga, ca negura, ca răceala la spate?)/ te latră
(aici e limpede)/ în tinele lăuntric/ până la sublimare totală (e ceva aici, nu?)/ în vidul iraţional
(pretenţios şi fără vreo legătură între ele, cuvintele)/ al poemului (aha, asta era? stai să mai citesc
o dată)“. Făcând un simplu exerciţiu de înlăturare a parantezelor, obţinem un poem neoexpresionist grav, răscolitor, cu vădită tendinţă de
a revela stări depozitate în profunzimile sinelui:
„sufocant/ infinitul se strânge/…/ din toate părţile/ ca un corset care-şi doreşte/ perfecţiunea
pe care nu ţi-o doreşti// aburii penetranţi/…/
te latră/…/ în tinele lăuntric/ până la sublimare
totală/…/ în vidul iraţional/…/ al poemului//
din nadirul interior/…/ două puncte/…/ infinitul contemplat pe orizontală/ şi culoarea acestui infinit/…/ văzută doar pe verticală/…/“. Dar
Mircea V. Ciobanu evită gravitatea, având acutul sentiment al apartenenţei la epoca „gândirii
slabe“, a contextualizării şi efemerizării adevărului,
a ludicului, hedonismului şi eclectismului. Ultima
maşină de scris este un poem textualist scris probabil în urma discuţiilor/exerciţiilor cenacliste
cu prietenii optzecişti din catedră sau chiar în
timpul când autorul făcea naveta Drochia-Bălţi,
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împreună cu Nicolae Leahu. Or, dialogul dintre
textul lui Mircea V. Ciobanu şi doamna crocantă
a lui Nicolae Leahu este vizibil – „important e ca
foaia să stea din timp la locul ei/ în valul maşinii altfel de pomeneşti cu gândul răscopt/ tăvălit prin noroi şi prozaic băgat pe unde umbli tu/
cu şurubelniţa că maşina ţi se defectează/ exact
când nu te aştepţi“ (Mircea V. Ciobanu) şi „sar
deci şi zic hop! tocmai când dau să botez actul/
de creaţie artistică mi se defectează maşina/ de
scris /…/ iau eu deci o şurubelniţă unsuroasă din
ghidul tehnic /…/ îmi spun iată/ a venit sorocul
să dau şi eu cea ce e de dat“ (Nicolae Leahu) –,
iar cei doi autori au experienţa scrierii la patru/
şase mâini (vezi: Erotokritikon. Făt-Frumos, fiul
pixului de Nicolae Leahu and K⁰).
Deşi se autodefineşte în postfaţă drept un
autor postmodernist livresc, intertextualizant,
şi deci depăşit de timp – „Oricât ar încerca el
să exploreze alte spaţii ale expresiei poetice, i se
văd urechile postmoderniste: referinţe livreşti,
citate şi parafraze, reciclaj literar, jocuri textuale
şi intertextualiste. În universul minimalismului
de azi el arată bizar“ (dacă nu cumva este ironizată chiar atitudinea agresiv exclusivistă a minimaliştilor douămiişti) – Mircea V. Ciobanu ştie
să facă şi poeme minimaliste. Ba mai mult, printre cele mai bune texte ale volumului resetare
sunt ceainicul, împărăţia cerurilor, vizita la elisabeth, poeme de un minimalism imagistic exemplar, care se remarcă printr-o autenticitate neîndoiasă. Vizita la elisabeth este un poem narativizat al banalului cotidian, în care insignifiantul
sau aparent apoeticul devine poezie. E o poezie
de atmosferă, creată, se pare, prin tehnica cinematografică a succesiunii cadrelor: „e servit peştele e un merlan în sos alb cu crevete/ preparat
de ea după reţeta familială probabil/ apoi fromajurile pe alte farfurii bineînţeles/ apoi deserturile
cu surpriză desigur/ apoi toată lumea adoarme
de rău de munte de vin/ şi visează o franţă tradiţională medievală“. În ceainicul, pledoaria pentru autenticitate este evidentă, lumea kitsch-ului,
a inautenticităţii, a artificiului provocând reacţii aproape violente, exprimate la modul declarativ: „mă enervează fluierăturile artistice/ nu
mai pot asculta triluri de păsări în loc de soneria de la uşă/ nu mai pot asculta hiturile muzicii clasice pe telefoanele portabile/ ne putem
pomeni că într-o zi bondarii vor începe/ să zumzăie impecabil din Rimski-Korsakov/ vreau să mi
se bată la uşă/ vreau ca soneria să sune şi telefonul să zbârnâie“.
Împărăţia cerurilor constituie dominanta
lirismului din resetare. Poemul este o elegie dedicată părinţilor plecaţi, e o poezie a regresiunii:
„după plecarea tatei/ casa se lăsa mereu pe o
parte /…/ acum nici mama nu mai este/ şi casa
se prăbuşeşte/ în toate părţile deodată/ intră în
pământ“. Mircea V. Ciobanu practică un lirism
apropiat de cel al lui Nicolae Leahu din Elegiile de
apoi (Nenumitul, Editura Fundaţiei Culturale Poezia, 2008), al Mariei Şleahtiţchi din Oleandrii mă
strigă roz (Cartier, 2010) sau al lui Arcadie Suceveanu din poemele despre tata (Fiinţe, umbre,
epifanii, Arc 2011): „ieri la cimitir am tăiat tufele
de salcâm din jurul mormintelor/ lângă mama
creşteau câţiva ciritei,/ tata însă s-a împrejmuit/
salcâmii spinoşi mi-l amintesc pe el/ cu ghimpii
scoşi atunci când voia să fie lăsat în pace// poate
că ne facem iluzii că ei aşteaptă să venim/ şi să-i
pomenim/ zgomotos/ cum credem că are să le
placă// dar poate că le place să se odihnească/
în pace/ că d-aia se cheamă odihnă de veci/ altfel
cum să-mi explic că/ de secetă nu a crescut fir de
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iarbă/ dar salcâmişul a năpădit casa şi mormintele“. Minimalismul la nivel de limbaj este sugerator de trăire profundă, autentică.
Cu toate că îşi înrămează poemele într-un
cadru autosubminator – alege pentru copertă
celebra pictură a suprarealistului René Magritte
Ceci n’est pas une pipe, cu aluzie, fireşte, şi la jocul
aparenţelor literare/poetice, şi include în final
autocritica postfaţă pe care am mai citat-o –, Mircea V. Ciobanu nu reuşeşte să ne convingă că nu
este poet. Dimpotrivă, aceste ingeniozităţi, alături de poemele propriu-zise ne demonstrează
că autorul volumului resetare („un poet de calibru“, cum îl numeşte pe bună dreptate Nicolae
Tzone în textul de pe coperta a patra) ia foarte
în serios instituţia poeziei şi literatura în general. Într-adevăr, poezia sa „nu reflectă nişte sentimente puternice /…/ nu transmite un mesaj
patriotic, nu pune la zidul infamiei duşmanul,
nu luptă pentru pace, nu descrie trecutul nostru glorios şi frumuseţile de azi ale patriei, nu îşi
propune să schimbe lumea, nu proiectează frământări şi patimi care să rezoneze cumva în inima
cititorului“ (vezi acceaşi postfaţă), dar, cu toate
acestea, conţine un lirism subtil, rafinat, neaccesibil tuturor, dar revelator atunci când ajungi la
el. (Lucia Ţurcanu)

Constantin Arcu sau
romanul ca terapie şi
exorcizare

Măştile exilului (Bucureşti: Ed. Cartea Românească, 2014) e incontestabil un roman cu încărcătură simbolică, o parabolă a coborârii şi călătoriei danteşti prin infern. Infernul nefiind altceva decât timpul prezent al unei Românii confuze şi debusolate. Întocmai ca la poetul florentin, tensiunea şi suferinţele cresc direct proporţional cu fiecare nouă bolgie străbătută de eroul
povestitor. Şi tot ca la Dante sursa nenorocirilor este decadentismul politic şi uman, lipsa de
scrupule a celor investiţi cu puterea deciziei. Pe
o asemenea canava se înalţă construcţia epică,
împletind genul aventurii cu disecţia psihologiilor
aberante, secvenţele terifiante ale criminalităţii
cu fiorul trăirii erotice. Constantin Arcu nu mai
acceptă, ca scriitor, mizele mici. Dacă în Faima
de dincolo de moarte (2001) aria întâmplărilor
şi simbolistica se reduceau la dimensiunile unui
târg, complet lipsit de perspectivă, Cocteil în cranii mici (2011) investiga deja o capitală de provincie, cu viaţă universitară şi mulţi lideri instituţionali. Proaspătul roman lărgeşte însă considerabil scena, întreaga factologie căpătând anvergură
naţională şi chiar europeană. Ramificaţii diverse,
impecabil dirijate epic, conduc spre medii interlope, populate de fauna infractorilor de toate
calibrele. Figuri meteorice sau persistente, toate
sunt precis creionate, foarte vizibile prin ceva
definitoriu şi greu de uitat. Trama epică e simplă.
Un ziarist şi profesor universitar (povestitorul),
simţindu-se în primejdie din cauza convingerilor sale politice anti-regim, exprimate tranşant,
emigrează în Italia, căutând adăpost şi un loc
de muncă. Intră, fără voia lui, în compania unui
grup dubios de transfugi, infractori periculoşi, dispuşi la orice faptă abominabilă pentru a supravieţui. Totul culminează când eroul nimereşte
într-o colonie de muncă izolată, ferită de ochiul
autorităţilor, unde organizarea pare impecabilă,
cu sclavi robotizaţi, ca într-un lagăr de exterminare. După peripeţii halucinante, eroul este salvat şi „tabăra“ dezintegrată de braţul lung al legii

care, culmea, dincolo de scepticismul fiinţelor
fără apărare, funcţionează. Ei bine, acest nucleu
epic este doar pretextul unor derulări minuţioase, adevărate rechizitorii, uneori dificil de urmărit prin nuditatea şi grotescul extrem al faptelor.
Totul este însă înnobilat literar de harul prozatorului, cu priceperea sa remarcabilă de a sublima
materialul brut. În cazul lui Constantin Arcu, nici
un comentariu onest nu poate ocoli cele două
mari componente ale epicului său: arta povestirii şi viabilitatea personajelor. Dincolo de procedee şi limbaj, echivalente prozei contemporane,
Constantin Arcu se sprijină predilect pe tehnica
suspansului, trimiţându-şi cititorii la limita rezistenţei şi făcându-i părtaşi la conflict. Momentele
de răscruce, când se impune parcă gestul decisiv,
sunt numeroase, conferind textului o tensiune
interioară consistentă. Scabrosul, hilarul şi chiar
macabrul constituie aici expectoraţia permanentă a unei realităţi care nu mai este guvernată
de principii etice. Autorul exhibă viziuni bizare,
augmentate continuu de gravele imperfecţiuni
ale istoriei recente. Stranietatea caracterologică
a personajelor şi insolitul întâmplărilor se unesc
la Constantin Arcu, în chip fericit, cu predispoziţia sa de a-şi trece elanul narativ prin filtrul umorului şi ironiei. Nu umorul şi ironia textelor frivole, ci unele care consolidează de fapt senzaţia
noastră de spaimă şi iminentă prăbuşire în neant.
Şirul parcă nesfârşit al peripeţiilor, fiecare cu gradul său de pericol, sugerează un veritabil hăţiş,
care pune serios la încercare spiritul detectivist
al cititorului. Constantin Arcu este opusul minimaliştilor, cultivând aspectul baroc, cu desfăşurări ample şi imagistică bogată. Putem vorbi şi de
alte atribute ale limbajului, rezultând din diversitate lexicală şi vervă inventivă, care par a constitui una din voluptăţile scriitorului. Cât despre personaje, acestea reprezintă de fapt asul din
mâneca autorului. Ele formează o galerie copleşitoare, deşi multe rămân episodice sau chiar secvenţiale. Toate sunt însă memorabile, pentru că
naratorul le singularizează prin ceva anume, o trăsătură care iese în evidenţă până la exacerbare.
Personajele lui Constantin Arcu înseamnă nu
doar tipologii psihologice şi vulnerabilităţi existenţiale, ci mai ales mecanisme instinctive, acţionând în disperare de cauză pentru a se salva. Mai
toate ştiu că, în raport cu semenii, orice acces de
sentimentalism şi sinceritate poate deveni fatal.
Aşa că acceptă defensiva umilitoare a supunerii
sau lovesc orbeşte şi iraţional. Eroul narator e pe
undeva la mijloc, oscilând între acţiune şi repliere
contemplativă. Deşi dezumanizată până la caricatural, Coloneleasa Taifun, în expansivitatea ei
dementă, nu este decât o altă expresie a debilităţii şi micimii omeneşti. Singura încarnare cu
adevărat puternică rămâne Katy, un soi de amazoană din alte vremi, egală cu sine şi nelăsând
nimic la voia hazardului. Ea pare a se situa deasupra combinaţiilor vulgare, aducătoare de profit şi putere, nu întâmplător autorul conferindu-i
semnul distinctiv al vârstei matusalemice. Matei,
Sofia, Alla-Dina şi alţii, precum Velciu, există mai
degrabă pentru a întregi această călătorie, în fond
autoscopică, prin infernul realităţii. Dar dincolo
de personajele fizice, supuse viciilor omeneşti,
tronează o prezenţă nevăzută, singura eficientă
cu adevărat: Răul, insinuat în fibra istoriei şi dăinuind cu toate consecinţele sale peste timp. Un
rău impalpabil, în aparenţă necontondent, dar
care generează anxietăţi dureroase şi renunţare
tragică la propriile repere axiologice. Cadrul politic mai ales oripilează prin sterilitatea şi falsul
său, iar şansa reformărilor pozitive se dovedeşte
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mereu inoperantă. Pentru că totul semnifică de
fapt un proces degenerativ, o înfrângere şi mortificare morală. Pe spaţiile lor mici unii, precum
Levi şi Dragoş, par a fi trecut definitiv de partea
Răului, ca unică soluţie de „succes“. Cu articulaţiile sale politice, culturale şi umane, Răul este
personajul omniprezent, proteic, multiplele sale
înfăţişări sugerând tocmai că nu va putea fi eradicat niciodată. Răul intră în definiţia ontologică a fiinţei, mergând până la substratul ancestral. Dar chiar ubicuitatea sa are menirea de „ a
ne aminti mereu că există şi Binele care ne înalţă
deasupra mizeriei şi ticăloşiei“, cum avertizează
însuşi autorul într-o notă lămuritoare mai optimistă, pe una din manşetele cărţii. De aceea,
deşi romanul oferă tablouri nu tocmai utopice,
când totul devine o imensă forfoteală a Răului,
în care exponenţii acestuia îşi terorizează victimele, autorul, printr-un gest demiurgic, face ca
legea să intervină salutar. Răul este astfel anihilat temporar, ivindu-se prin urmare loc şi pentru speranţă. La Constantin Arcu personajele şi
situaţiile epice se nasc parcă din necesităţi auctoriale. Pentru prozator scrisul devine o formă
de terapie şi exorcizare a structurilor malefice.
Autorul e un realist dur, frescele sale conţinând
adesea secvenţe crude, în măsură să zguduie şi
să cheme la reflecţie. Un vast perimetru înconjurat de aburii Răului devine spaţiul vital al epicii
sale, în care deciziile se iau tainic, mereu în spatele uşilor închise. Romanul lui Constantin Arcu
este un story ingenios despre ravagiile unei lumi
care mai poartă încă amprentele totalitare. Se
bazează pe schema autoficţiunii, în sensul valorizărilor literare autobiografice, cu dese inserţii ale imaginarului. Întregul complex factologic
defineşte finalmente o experienţă – limită, producând personajelor efecte traumatice. Sunt
conturate obsesii psihanalizabile, la confluenţa
cu notele unei atmosfere de teroare. Constantin Arcu este un prozator cu mari disponibilităţi analitice şi vizionare, aflat în posesia unui
arsenal epic care garantează succesul şi promite
noi portrete necosmetizate ale acestor decenii.
(Victor Teişanu)

Elis Râpeanu – Poezii pentru
şcolari şi mai mici, dar şi
mai mari

Elis Râpeanu s-a născut la 27 august 1939 la
Valea Călugăreacă, judeţul Prahova. A absolvit
la Bucureşti: Facultatea de Limba şi Literatura
română; Facultatea de Limbi clasice, romanice
şi orientale (Secţia franceză); Universitatea Ştiinţifică (Secţia spaniolă); Universitatea Politică
de Conducere şi Şcoala Populară de Arte (Canto
popular şi romanţe). A devenit doctor în filologie, în anul 1999, cu tema „Epigrama în literatura
română“ (conducător ştiinţific prof. univ. Dr. Ştefan Cazimir), considerată prima lucrare de doctorat din lume cu acest subiect.
A absolvit toate treptele învăţământului universitar: asistent, lector, conferenţiar şi profesor
la Catedra de Limbi moderne din Universitatea
Politehnică şi Universitatea Spiru Haret, ambele
din capitală.
Debutează editorial cu versuri, cu placheta
Simfonie (Ed Litera, 1970). Până în prezent a publicat 9 volume de poezii, 3 de istorie şi critică literară, un roman pentru tineri (Băiatul cu mingea –
2008), două volume de versuri pentru copii (Sfatul din poiană – 1985; Hora anotimpurilor, poe-
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zii pentru copii, părinţi şi bunici – 2014) şi numeroase studii filologice.
Revine cu Poezii pentru şcolari şi mai mici, dar
şi mai mari (Ed. SemnE, Bucureşti, 2014), volum
pe care-l comentăm în continuare.

Aş încadra poeziile pentru adolescenţi în
regimul diurn al imaginarului, caracterizat de Gilbert Durand (Structurile antropologice ale imaginarului, Ed. Univers, 1977) prin: solaritate, transparenţă, seninătate, eroism, moralitate, spirit justiţiar. Caracteristicile se regăsesc şi în volumul
menţionat, semnat de Elis Râpeanu. Moralitatea se dizolvă în aspectul educaţional al sfaturilor
pentru viitor: „Şi educaţia-i, se pare,/ ca lucrul bun
de dimineaţă:/ Familia-i aceea care/ Ţi-ndrumă
primii paşi în viaţă// Chiar dacă şcoala-i azi schimbată,/ Expresia din vremi rămasă/ Valabilă-i ca
şi-altă dată:/ Să ai cei şapte ani de-acasă…“ (Expresie cu tâlc) Educaţia nu se poate face fără admonestări bine intenţionate: „De m-a certat din când
în când/ sau c-o privire m-a mustrat/ Eu ştiu că
a avut în gând/ Să ies un om adevărat“ (Tata).
Ceea ce conferă specificitate volumului este
o percepţie singulară a luminii florilor care transfigurează liric toate aspectele vieţii adolescentine,
creindu-se un univers paralel, solar: „Şi din înaltul
florilor coboară/ Lumina florilor pe-ntraga ţară“.
Iar primăvara: „Cu soare-n gând, în pas de balerină,/ Pluteşte-n văluri ninse de lumină,“. Am citat
din poezia Primăvara din lumina florilor. În acest
univers înmiresmat: „Trandafirul-şi saltă firul/ Pe
o treaptă de lumină“ (Dimineaţa) şi lebăda îşi
scrie graţios mişcările cu o rază: „Şi tăcută, cum
e taina,/ Fină ca o lalerină,/ Neştiută-şi poartă
haina/ ca pe-o dâră de luminnă“ (Lebăda). Iar
nechezatul cailor: „…… răsună/ ca un ţipăt de
lumină“ (Caii)
Lumina induce sacralitate: „Dă-mi, Doamne,
raza ta de soare/ ca semn de binecuvântare“
(Ruga pruncului Petru la botezul său)
Pe acest fond de transfigurare luminoasă se
petrec evenimentele liricii poetei Elis Râpeanu.
Braţele ocrotitoare ale mamei se strâng ca un
cuib căptuşit cu dragoste: „Braţele măicuţei mele
-/ Două aripi rotunjite -/ Mă cuprind ca-n cuib
în ele/ Când la piept se strând grăbite“ (Braţele
mamei), motiv pentru care i se cuvine recunoştinţă de 8 Martie şi nu numai: „De ziua ta, măicuţa mea,/ Ţi-aş da şi luna de-aş putea/ Şi toate
stelele din cer,/ Şi soarele, drept giuvaer (Sărbătoarea mamei). Observăm şi în finalul acestei

strofe, preponderenţa solară caracteristică regimului diurn al imaginii.
Pentru şcolarii cei mici, poeta le dăruieşte versuri cu personaje din lumea animalelor şi păsărilor, cu scop educaţional (Căţeluşa şi pisoiul, Cloşca,
Broasca şi cuvântul rostit, Capra cea lăudăroasă
etc), iar celor mai mari mari, le atrage atenţai asupra importanţei şcolii pentru viitorul lor. De asemenea, celor mari li se dedică poezii ptriotice atât
de necesare formării unui cetăţean adevărat, cu
atât mai necesare astăzi când aspectul este neglijat în epoca noastră de globalizare prin şetegerea
identităţii naţionale (De Ziua eroilor, Veteranii de
război, Măsura dragostei de Ţară). Poeta nu ezită
să le amintească tinerilor că peste Prut trăiesc tot
fraţii noştri (Frate către frate, Rugăciunea Timpului, Dor de Bucovina): „Fă, Doamne,-n clipa asta o
minune,/ Presară pe hotare busuioc,/ Azi Timpul
stă-n genunchi,la Rugăciune,/ Adună, Doamne,
Ţara la un loc!“ (Rugăciunea timpului – poezie
ilustrată cu harta Românei Mari).
Poeta îşi exprimă recunoştinţa faţă de tinerii cu înalt spirit civic, martiri în revoluţai din
decembrie: „Te-a răstignit secunda de iubire…/
Erai o rază cu priviri de nalbă,/ Iar pletele-ţi foşneau a nemurire…/ Surâsul ţi-a-ngheţat pe-o
cruce albă.“ (Mireasă în decembrie) Regăsim în
această poezie spritul justiţiar din cadrul regimului diurn al imaginarului.
Duhul sărbătorilor de iană readuce spiritul
solar în sufletele tuturor (Casa colindelor, Seara
Anului Nou, Magia Anului Nou, Rondelul Revelionului), sădind totodată în mintea tinerilor dragostea pentru tradiţiile care însoţesc aceste evenimente.
Versurile din volumul Poezii pentru şcolari
şi mai mici, dar şi mai mari sunt de factură clasică, exprimând în ritm şi rime, dragostea autoarei pentru tinerii care constituie viitorul acestei
ţări. Ceea ce aduce nou acest volum de versuri
semnat de Elis Râpeanu este universul de lumină,
dragoste şi candoare, înmiresmat de radiaţiile
florilor, care transfigurează sufletele cititorilor.
(Lucian Gruia)

Maria Calciu – Reveria fără
sfârşit

Maria Calciu a debutat în anul 1992 cu placheta Cântecele anotimpului copt (Imprimeria
„Română“ Craiova), cu o poezie ancorată încă în
cotidian, aşa cum stă bine unei tinere. Stilul propriu începe să se contureze destul de pregnant din
volumul următor, Nenumite (Ed. SemnE, 2007)
care reprezintă desprinderea treptată de contingent şi eliberarea de sub influenţa lui Nichita Stănescu. Urmează Insula Iubirii (Ed. SemnE, 2009)
şi Ninsoare de migdali (Ed. Ed. SemnE, 2009) –
volume care-i reliefează profilul şi mai ales Fata
care vede prin haos (Ed. SemnE, 2010), volum cu
adevărat reprezentativ (tradus şi în limba italiană). În acelaşi an, 2010 mai publică Ceasul din
mine (Ed. SemnE).
Următoarele volume: Sânge de frunze (Ed.
Artemis, 2011); Fugă de aripă (Ed. Artemis, 2011);
Golul din ciob (Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2012); Dincolo de nimeni (Ed. SemnE, 2012);
Ochii din fulger (Ed. Tracus Arte, Bucureşti, 2013);
Pietre cu vise de statui (Ed. Tracus Arte, Bucureşti,
2013) şi Dimineaţă fără Noapte (Ed. Tracus Arte,
Bucureşti, 2014), definitivează stilul inconfundabil al poetei.
Într-o cercetare generală, trecând peste micile
diferenţe semnalate, poezia Mariei Calciu se pre-
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zintă surptinzător de unitară, datorită poieticii
uzitate şi a simbolurilor care se regăsesc în toate
cărţile, simboluri care marchează obsesiile venite
din inconştient/subconştient şi care conferă specificitate stilului. Acestea sunt: scara, drumurile,
orizontul, umbrele, nopţile, ploile, palmele, tălpile, ochii, porţile, ferestrele şi altele. Din corpul omenesc, autoarea reţine: palmele şi tălpile,
apoi ochii, adică este un fel de frumoasă fără
corp, sugerând aplicaţia spre reverie dematerializantă, eliminând carnalul şi senzualitatea. Clipa,
în această dragoste spiritualizată, se împlineşte
când e gândită în doi.

Comentăm acum noul volum de versuri
al Mariei Calciu, Desen pe Vis (Ed. Betta, 2014)
Acesta aduce noi simboluri la cele enumerate
deja, între care oglinda şi fântâna.
Aşa cum rezultă şi din celelalte volume de
versuri, poezia Mariei Calciu reprezintă o reverie
continuă. Aşa cum observă Geo Vasile, lirica poetei se constituie ca o reacţie la substanţa densă,
simbolizată prin zid, care conduce la volatilizarea
materiei. Întâlnim umbre, vise, gânduri, drumuri
prin gând: „Ochiul de foc a lăsat între noi la plecare/ în urmă/ un ochi de oglindă/ greu şi înalt
asemenea unui zid/ transparent către mine/ Căci
numai eu privind/ către adânc/ prin el/ te-aş fi
putut vedea.“ (Ochiul de foc) acest exemplu prefigurează tema întregului volum menţionat şi
anume iubirea neîmpărtăşită, numai de o parte
zidul-oglindă este transparent. Duritatea de zid
simbolizeaza chinurile dragostei iar oglindirea,
persistenţa senzaţiei de neîmplinire. La fel de
aspră este „… poarta de piatră/ închisă/ prin care
n-am putut împreună să trecem/ entru că unul
din noi/ încă plină eclipsă era“ (Oglinzi de cicoare)
Din punct de vedere al reveriilor materiale,
între cele produse de pământ, apă, aer şi foc, în
lirica Mariei Calciu predomină cele imponderabile, aeriene: umbre ceţuri, oglindiri. Dacă adăugăm la acestea ploile şi atmosfera automnală,
obţinem un univers crepuscular, adecvat stingerii sentimentului iubirii.
Aureliu Goci subliniează geneza poeziei
Mariei Calciu prin dicteul automat inducător
de ermetism funciar indescifrabil (în fond, orice
poezie adevărată păstrează o undă de mister).
Un pumn de fum învăluie fiinţa iubită iar în calea
comunicării cu aceasta se aşează un şir de lacăte
închise. „Duceai oriunde la vedere/ un pumn de
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fum cu care/ întruna te stropeai“ (Ploi de fum);
„Nu puteam să mă mai împart/ în lacăte mici/ cu
umbre lungi de roşu/ pentru ca tu aşezându-le
pe unele în spatele altora/ să pari ajuns întreg/
aproape/ de drumul plin cu mine/ Trecut târziu
şi greu din lacăt către lacăt“.
Calea se deschide şi ajunge aproape de împlinire, în vis, ca în poezia care dă titlul volumului:
„Îmi desenai pe vis ceva/ ce vis părea/ fiindcă
visând voia cumva să-mi intre-n visul/ pe care
tocmai îl visam/ să îl deschidă către partea care
privind/ privea spre mine“ (Desen pe vis) Poeta
îşi aminteşte împlinirea dintr-un tărâm alb (pur):
„Când reveneam în palma ta/ către apusul din
apusul ce nu era încă apus“ (Tărâmul castanilor sălbatici).
Neîmplinirea duce la înstrăinare: „Îţi tot
ceream să pleci/ gândindu-mă că poate nu tu
veneai de fapt/ să îmi acoperi fruntea/ ci golul
altei ierni ce-ţi copiase palma/ ori îmbrăcat era
cu mângâierea ta“ (Fereastra dinspre iarnă)
Poeta se teme să nu sece şi ultima fântână
care sugerează împlinirea prin plinul ciuturii:
„Nu îngenunchiasem încă/ pe ultimul adânc din
ultima fântână săpată către ploaie/ de teamă să
nu sece/ la fel ca celelalte/ dacă ar fi văzut/ ce
urme de pustiuri treceai prin tălpi de uşi“ (Ultima
fântână) Dacă fântâna simbolizează plinul, împlinirea, oglinda o duce în timp la momentul când
actanta era mireasă: „Am uitat să mai urc prin
oglinzi de cicoare/ în oglinda din mine/ ca aprinzând astfel adâncul din ea/ să mai văd cum îmi
stă îmbrăcată în alb“ (Oglinzi de cicoare)
Neîmplinirea pare adusă de trădarea partenerului: „dacă ţi-ai fi văzut în vreo lumină mov/
adevăratul gând cu care îmbrăcat/ numai treceai
prin ele“ (Clipe mov); „că pentru toate tu erai/
– dar pentru tien mai ales -/ un fel de cal troian
primit“ (Puf de piatră)
Şi totuşi poeta ar dori să ierte chiar dacă e
prea târziu: „Învăţându-mă să te privesc/ din ultimul târziu/ De dincolo d emantii// Doar din acel
departe d eunde şi din care/ puteam eu să mai
iert“ (Ultimul târziu)
Poezia tinde spre necuvintele nichitastănesciene spre inexprimabilul stărilor nerostite. Necuvintele conţin în stare nemanifestată toate conotaţiile cuvântului referent. „arsura-spin a neiubirii“; „o umbră plină nemurită“.
Pe parcursul reveriei întâlnim imagini şi metafore inedite: „Norul/ din mijlocul căruia creştea
un fel/ de copac cu rădăcina către afară/ risipite
prin tine/ cu frunze neegale/ revopsite cu ochi“
– ca un tablou suprarealist peste care se supraun
ochii din tablourile lui Ţuculescu.
Aşa cum menţionam în recenzia la volumul Dimineţi fără Noapte, inconştientul structurează prin simbolurile emise, discursul liric: „
În concluzie, poezia autoarei acoperă două paliere, imaginarul, visul uşor, dematerializat şi esenţele, grele, profunzimile fiinţei. Între ele există
nişte scări rulante pe care urcă simbolurile din
inconştient şi subconştient, în conştient, pentru
a se elibera în starea lirică de reverie. Pe măsura
urcării, simbolurile îşi pierd greutatea pentru a
nu rupe plasa visului în care se încadrează. Fiecare simbol poartă o semnificaţie principală şi
o pletoră de conotaţii secundare. În jurul fiecărui simbol se ţese o strofă de poezie. Pe măsură
ce trecem de la o strofă la alta (de la un simbol
la altul), parcurgem şi zona de conotaţiile îmtreţesute ale acestor simboluri.“
Important este faptul că Maria Calciu şi-a
creat un stil propriu, inconfundabil, original, în

care simbolurile creează nucleele pentru o viziune specifică asupra lumii. (Lucian Gruia)

Pentru poetul Liviu Ioan
Stoiciu prezentul e „bătut
în cuie“ iar „viitorul se
deteriorează“

Născut în anul 1950, la un canton CFR din
comuna Dumbrava Roşie, judeţul Vrancea, poetul
Liviu Ioan Stoiciu a debutat devreme în revista
Familia de la Oradea, girat de Ştefan Augustin
Doinaş, iar editorial a debutat în 1978, fiind inclus,
cu un ciclu de poezii, în „Caietul debutanţilor
1977“, tipărit de Editura Albatros. În anul 1980
i-a apărut volumul de debut „La fanion“, la aceeaşi editură din Bucureşti, pentru care a primit
Premiul Uniunii Scriitorilor.
Numeroasele sale volume de versuri, proză,
teatru, publicistică şi memorialistică s-au bucurat de o bună primire din partea unor critici literari de marcă, fiind răsplătite multe dintre ele
cu preţioase şi binemeritate premii. Din 1990
este membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Despre Liviu Ioan Stoiciu pot să afirm fără
teama de a greşi că este unul dintre poeţii răsfăţaţi ai generaţiilor care s-au afirmat înainte de
1989, cele mai bune reviste literare de atunci
„bătându-se“, care mai de care, pentru a-i publica
versurile.
Spre deosebire de alţi colegi ai generaţiei
sale, care, după ce s-au bucurat de debuturi fulminante şi surprinzătoare, au căzut, mult prea
repede, în negura automulţumirii şi plafonării, Liviu Ioan Stoiciu a rămas până astăzi la aceleaşi „cote“ înalte ale creaţiei literare, fiind la fel
de activ, continuând să publice frecvent în paginile celor mai bune reviste de profil, din ţară şi
din străinătate.
Am primit recent, cu nespusă bucurie, de la
acest talentat şi apreciat poet, unul dintre ultimele sale volume de versuri, metaforic intitulat
atât de frumos „Substanţe interzise“, apărut în
2012, în colecţia NEO a Editurii Tracus Arte din
Bucureşti. După o atentă lectură am rămas cu
impresia că poemele lui Stoiciu seamănă cu nişte
„broderii“, lucrate cu o îndemânare de invidiat,
în care poetul îşi „ţese“ trăirile sale de moment,
impresiile ori visele ce-i „tulbură“ insomniile: „…
Fântână / deasupra căreia apăreau deseori
vapori asemănători cu / forma unui cocor /
alb: simbol al singurătăţii mele, iubito, şi al
lumii / particulelor elementare.“ (Bileţele ale
sorţii – pag.26) sau: „Sunt un vechi aparat de
zbor sublunar, de fapt, prăbuşit / pe plajă – dar
nimeni nu-şi dă seama.“ (Am iubit ca o nebună
– pag.42). Discursul poetic al celui ce semnează
acest volum se remarcă printr-o simplitate uimitoare dar şi printr-o acurateţe impresionantă.
Fiecare poem pare a fi o frântură dintr-un film
care prezintă viaţa aşa cum este în realitate, cu
bucurii şi tristeţi, cu împliniri şi cu neîmpliniri,
cu oameni şi fapte.
Pentru Liviu Ioan Stoiciu până şi „Viitorul se
deteriorează“ (pag.14): „lângă mine grupuri de
oameni în zdrenţe, grăbiţi şi tăcuţi, / cu copii
în cârcă, având cu toţii ochii larg / deschişi şi
privind fix, cu o uitătură demenţială, unde se
/ duc? Să mă iau după ei? Au ajuns / atât de
sus. Ştiu, viitorul se deteriorează… /… Fulgii de
zăpadă / îmi dau un sentiment insuportabil.“
Poezia pe care ne-o oferă Liviu Ioan Stoiciu
pare o oglindă fidelă a realităţii, o armonizare
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aproape perfectă a unor scene de viaţă, ori pur
şi simplu a unor trăiri interioare, mai mult sau
mai puţin efemere.
Poezia lui, deşi simplă şi sacadată în aparenţă,
fără a avea acea muzicalitate ce poate îndulci
auzul cititorului, are totuşi o frumuseţe aparte,
impresionând prin sinceritatea nedisimulată şi
prin discursul debordant: „vrabia grăsuţă din
tufa uscată de măceş îl priveşte / dând din
cap, nesigură pe ea, / jumulită, el priveşte,
printr-o perdea de apă congelată, / aşezat pe
bancă, prin geamul / prăvăliei, cum i se dau
cu cremă pantofii negrii unui / poliţai tânăr,
lustragiul are / câte o perie în fiecare mână:
du-te, mă, în morţii / mătii, aude…“ (Cu cine
vorbeşte – pag.66).
Liviu Ioan Stoiciu ştie să valorifice limbajul
imaginilor, dând astfel o surprinzătoare cromatică poeziei vizuale cu care ne-a obişnuit şi care-l
reprezintă şi-l singularizează în imensul „ocean“
al liricii contemporane. Chiar dacă „şi-a pierdut
şi ultimul dram de candoare“ poetul ne povesteşte cum doi tineri „au întreţinut relaţii / sexuale în biblioteca satului“, pentru ca într-un alt
poem să ne descrie misterioasa viaţă din „oraşul în care moartea ţine în gură sperma / unui
zeu ros de lanţ…“
În finalul acestor sumare comentarii, îndrăznesc să afirm că Liviu Ioan Stoiciu continuă să
demonstreze, cu fiecare nou volum tipărit, că este
un poet autentic, înzestrat cu un talent indiscutabil, aflat mereu în competiţie cu sine însuşi,
lăsând impresia că se grăbeşte în căutarea unei
perfecţiuni a expresiei.
Este unul dintre cele mai reprezentative „vârfuri de lance“ ale generaţiei sale, un adevărat
bijutier al cuvântului, un neobosit „căutător de
comori“, capabil să exploreze cele mai ascunse
filoane ale existenţei nefalsificate şi netrucate.
(Ioan Vasiu)

Amintiri din Gulagul siberian

„Va veni vremea când şcoala îşi va propune să formeze mari caractere, adică să refacă
structura de rezistenţă a neamului nostru, când
cinstea, curajul şi demnitatea îşi vor recâştiga
preţuirea ce li se cuvine. Atunci, cartea Aniţei
va fi o lectură de referinţă, nelipsită din rafturile
bibliotecilor şcolare.“
(Gheorghe Nandriş)

Într-adevăr, experienţa Gulagului sovietic
este unică. Dacă privim o hartă a fostei Uniuni
Sovietice, care este înţesată cu lagăre de muncă
silnică, rămânem impresionaţi de densitatea şi
numărul acestora. Din Nordul îngheţat siberian,
până în Sudul Asiei Centrale au existat nenumărate lagăre unde deţinuţii munceau şi trăiau
în condiţii insalubre, hrana era insuficientă, iar
bolile şi mortalitatea erau ceva obişnuit. Oamenii sovietici, apoi, oameni de alte naţionalităţi
– români, polonezi, finlandezi, tătari, calmâci -,
ajungeau în astfel de lagăre, de tristă amintire,
unde se întâmpla să rămână ani îndelungaţi,
dacă cumva nu-şi găseau sfârşitul acolo. Paradoxal, în aceste lagăre au nimerit şi cetăţeni aparţinând unor ţări occidentale – Franţa, SUA -, apoi,
prizonieri de război germani. Mulţi dintre aceştia
au lăsat adevărate mărturii, cărţi – document ai
anilor lor de detenţie, cărţi scrise în urma unor
evadări spectaculoase, sau la încheierea anilor
de pedeapsă. Dintre lucrările de referinţă consacrate comunismului şi Gulagului amintim pe
acelea ale lui Stephane Courtois („Cartea nea-
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gră a comunismului“) şi a Annei Applebaum
(„Gulagul – o istorie“), cărţi, de mare impact
care ar trebui citite/recitite, învăţate încă de pe
băncile şcolii şi popularizate, aşa încât generaţiile
tinere să cunoască adevărata faţă a comunismului, iar eventualii nostalgici ai sistemului comunist să constate câte zeci de milioane de victime
au căzut pradă acestui regim bestial şi inuman,
care-şi propunea să reformeze fiinţa umană prin
teroare. Evident, era mai puţin costisitor decât
prin universităţi.

În acest context, al unor dezvăluiri tulburătoare despre Gulagul sovietic apare şi cartea Aniţei Nandriş – Cudla*, ca urmare a unei deportări
de aproximativ 20 de ani în Siberia (de fapt, optsprezece ani, însă fiul mijlociu al Aniţei, Vasile,
a mai muncit încă câţiva ani pentru a câştiga
bani şi a-şi putea răscumpăra casa părintească
din Mahala, comună de lângă Cernăuţi). Aşadar, cine a fost Aniţa Nandriş – Cudla? Aflăm,
din mărturiile sale: fiică, alături de şase fraţi, a
unor gospodari bucovineni, născută în 1904, care
avea să cunoască teama şi opresiunea rusească
încă din 1914. Oamenii fugeau din calea armatelor ruseşti, mama Aniţei este bătută cu biciul de
muscali (evident, o reminiscenţă a cnutului tătărăsc. Se ştie că, ruşii au stat sub mongoli aproximativ două sute de ani, împrumutând de la ei
mijloace de siluire şi tortură), iar avertismentul
poetului Mihai Eminescu din „Doina“ era uitat,
ignorat: „De la Nistru pân’ la Tisa / Tot Românul plânsu-mi-s-a / Că nu mai poate străbate
/ De-atâta străinătate / Din Hotin şi pân’ la
Mare / Vin Muscalii de-a călare, / De la Mare
la Hotin / Mereu calea ne-o aţin;“ În fine, după
încheierea războiului, Bucovina a revenit României urmând ceva mai mult de două decenii de
viaţă fericită pentru ţăranii bucovineni, răstimp
în care Aniţa se căsătoreşte cu Chirică Cudla, şi,
în pofida faptului că pornesc în viaţă cu dificultăţi materiale, reuşesc să-şi întocmească o gospodărie temeinică, au trei copii (Dumitru, Vasile,
Toader), spre satisfacţia tatălui Aniţei, decedat la
75 de ani, în 1940, cu puţin timp înainte de ultimatumul sovietic, casa lor fiind locul de întâlnire
a întregii familii Nandriş. Această viaţă fericită a
fost umbrită de decesul a doi fraţi ai Aniţei: Vasile
(în 1926) şi Gheorghe (în 1930), iar mama Aniţei,
aflată la pat, este adusă la Aniţa. Curând, satul
Mahala este ocupat de armata sovietică, Chirică Cudla şi un cumnat al fratelui Aniţei, Florea,
refuzară să fugă, moment de cumpănă care le-a

schimbat destinul: pe 13 iunie 1941, familia lui
Chirică Cudla este ridicată într-o noapte din casa
lor şi dusă la Sadagura de unde sunt îmbarcaţi în
vagoane de vite, cu destinaţia Siberia. Însă, marea
dramă a familiei Cudla a constat în despărţirea
lui Chirică de Aniţa şi copii. Târziu, fraţii Cudla au
scris la autorităţi şi au aflat că tatăl lor decedase
în martie 1942, în regiunea Comi (Komi). Pe o
batistă albă, Aniţa scrie cu un creion chimic, către
mama sa, mesaj aruncat din tren în gara Mahala
şi printr-o întâmplare fericită ajuns la destinaţie.
După câteva săptămâni de calvar – oamenii leşinau, mureau, îşi ieşeau din minţi -, ajung la Omsk,
apoi într-un lagăr de muncă. Treptat, se obişnuiesc: „Acuma, am început a ne deprinde cu viaţa.
A venit toamna, ne-am cumpărat oliacă de cartofi pe iarnă, dacă mai lucram şi putiam chişca un
pumn de grâu, un pumn de mazăre şi cu bucăţica
de pâne care ne-o da împăcam foamia şi mutam
zilele de azi pe mâne“ (p. 96). Urmează o schimbare de lagăr, undeva mai la nord, pe malurile
fluviului Obi. După ploi abundente au urmat
îngheţul şi zăpada. Muncesc la pădure, hrană
puţină, apă fiartă cu sare, firmituri de pâine. Sunt
inundaţi de ţânţari şi păduchi. Confecţionează
obiecte de îmbrăcăminte (mănuşi şi colţuni), din
părul de câine. Din capete de sfoară, din pânză
de saci întocmeşte alte obiecte de îmbrăcăminte:
pufoaice şi pantaloni pentru fiii ei. Culeg fructe
de pădure, „iagăde“, pe care le consumă contra
scorbutului. Dacă de la jumătatea lui iunie până
prin septembrie ţinea sezonul de pescuit, începând cu octombrie se instala iarna polară cu
geruri, vânturi, viscole şi zăpadă abundentă. În
special, nopţile erau cumplite din cauza gerului
năpraznic. În decembrie 1944, Aniţa se îmbolnăveşte de tifos, este spitalizată şi în pofida condiţiilor şi a hranei precare scapă cu viaţă, dar pentru faptul că nu ieşise la muncă este judecată şi
condamnată la două luni de închisoare. Înnoptează într-o iurtă locală fără acoperiş, în mijloc
se afla un cazan în care se fierbea ceai, oamenii
dormeau pe piei de animale sau în saci din pielea renilor: „Atâta groază, frică şi suferinţă, cât am
avut în drumul acela, nu am mai avut niciodată.
Îşi poate închipui orişicine, în timp de iarnă pe ger
de 40 de grade, o femeie să facă un drum de 80 de
chilometri pe „nartă“ cu „oleni“ prin troiene de-a
întregul, fără nici un drum, prin păduri, prin pustiuri“ (p. 151). După această detenţie, viaţa Aniţei şi a copiilor ei se schimbă în bine, condiţiile
se îmbunătăţesc, prin 1950 deţinuţii încep să fie
eliberaţi, li se permite corespondenţa, ocazie de
a afla că mama Aniţei se stinsese în 1945, în fine,
în 1956 Aniţa şi Vasile după 15 ani de absenţă
se întorc la Mahala, îşi revăd rudele şi casa ce
era ocupată. Reveniţi în Siberia, fiii Aniţei scriu
la autorităţi cerând informaţii despre tatăl lor şi
motivul pentru care au fost deportaţi. În urma
cercetărilor s-a stabilit că fusese o eroare, sunt
reabilitaţi şi aveau voie să se întoarcă în satul
lor. Abia în 1959 pornesc spre Bucovina, ajung
acasă la Mahala, stau la rude şi în sfârşit, pe 13
iunie 1961, exact după 20 de ani de când fuseseră ridicaţi, intrară în posesia propriei case, iar
în 1963, Vasile s-a întors definitiv din Siberia. Ca
şi în urmă cu patru decenii când s-a măritat cu
Chirică Cudla, Aniţa pătrunde într-o locuinţă în
care nu exista nici pat, nici masă, nici scaune (v.
pp. 48 şi 182/183). Din prefaţa şi postfaţa cărţii,
scrise de Gheorghe Nandriş aflăm că Aniţa s-a
stins în 1986, trăind şi insatisfacţia ca fiul cel mic,
Toader, să moară în 1985, iar ceilalţi doi, Dumitru şi Vasile, au trăit până în anul 2004. Gheorghe Nandriş furnizează date despre alţi membri
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ai familiilor Nandriş şi Cudla care s-au remarcat
prin muncă şi studii, precum şi alţi intelectuali
care sunt fiii satului Mahala, însă nu este menţionat medicul veterinar Adrian Cudla (născut la
Cernăuţi), care a activat la Tecuci până în anul
1988, soţul unei distinse profesoare de limba
română, doamna Lucica Cudla, acum octogenară. În anexe sunt reproduse fotografii, fragmente de scrisori, repere de istorie a Bucovinei,
lista deportaţilor din Mahala şi ecouri la prima
ediţie a cărţii, în 1991. Evident, ne aflăm în faţa
unui volum care se citeşte cu înfrigurare, emoţie şi gustul amar al unor existenţe frânte, provocate de injustiţia vremurilor. (Ionel Savitrescu)
* Aniţa Nandriş – Cudla „20 de ani în Siberia. Amintiri din viaţă“. Ediţie, prefaţă şi postfaţă
de GHEORGHE NANDRIŞ, Ed. HUMANITAS, Ediţia a 4 a, 2012, 267 p, 32 l

Verdele, culoarea regală a
iubirii

Orice formă ar lua poezia de dragoste, fie că
adoptă poetici revolute, ce revin cu noi puteri de
fascinaţie, sau instrumente moderne de poetizare,
ea este citită mereu cu acelaşi sporit interes, deşi
vorbeşte despre lucruri arhicunoscute. Condiţia
persuasiunii este să transmită în date autentice
şi seducătoare viaţa sentimentului, siajele trăirii.

Verde regal (Arc, 2014) e o poezie de dragoste care te copleşeşte tocmai prin pulsul ei viu,
prin temperatura care răzbeşte din cuvinte. Versurile sunt lipsite de aditivi livreşti, textualizanţi.
Nimic altceva decât extracţia pură a sentimentului. Respirând prospeţime şi decantare, excelând
în nuanţă, lirismul indică şi o viziune artistică de
mare rafinament. Aici e mâna unui poet format,
spune Eugen Lungu în prefaţă, deşi modesta lui
biografie nu semnalează o şcoală a poeziei. Cartea este debutul postum al unui misterios profesor de muzică, Emanuel Alexandru. Fiecare vers
face dovada că talentul autentic se poate situa
şi în afara biografiilor literare celebre. Mircea V.
Ciobanu, admiratorul şi susţinătorul necondiţionat a lui Roland Barthes în critica basarabeană,
va putea să regăsească aici toate deliciile unei
a-biografice şi a-temporale „plăceri a textului“.
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În Verde regal iubirea exultă, e pasională,
trăită la mare adâncime şi cu mare intensitate
sufletească. Verdele regal este imaginea diafană
a femeii-pasăre, care-şi încântă iubitul cu revărsările ei de prospeţime şi tinereţe, ca într-o contemporană Cântare a Cântărilor.
Ea vine să-şi pască mieii în amurgul bărbatului dezamăgit şi resemnat, gata pentru plecarea finală. „Cu cele lumeşti, îmi părea, am încheiat socotelile“, se destăinuie el. Dar, în locul securii, neaşteptat şi subit, vine dragostea cu senzaţia
puternică şi vitalizantă a verdelui regal. Surpriza
e trăită intens, frenetic, până la extazul bucuriei amestecate cu durerea: „Ho! dragii de voi,
mânjilor, vă rog, mai încet! – / că-mi rupeţi cordul întins ca o strună/ şi-mi zdrobiţi cu copitele
splina.“ Versurile crează un dublu ecran al perspectivei: de până la marea întâlnire şi de după
aceasta. Imaginile care se derulează într-o dezlănţuire de ardenţă maximă indică lumi în destrămare şi paradisuri de lumină, de primăvară şi
cântec cu ape „năboind din ancestrale străfunduri“. Nimicului de până atunci i se substituie
Totul: „Abesalom! Abesalom! – / strigam până mai
ieri sub talpa zădărniciei./ În jocul orb al fărădesensului, eram sclavul înfrânt./ Cu dinţii îmi sfâşiam burta şi răscoleam îndărătnic/ cenuşa din
măruntaie./ dar ai trecut tu pe alături, tu, verde
regal/ zburdalnic lopătând cu aripa/ prin luminile stinse ale morţii. Şi Doamne! Dumnezeule,
Doamne, cât de frumoase sunt acum toate!“. Dinspre iubită către iubitor (ca să mă exprim în termeni erotologi) rotesc primăveri în ritmuri de
Brahms, se revarsă ploi sprintene de mai, dansează galaxii de porumbei. Un gust aromat de
cireaşă înrourată îmbată simţurile îndrăgostitului, înzdrevenindu-i papilele, smulgându-l din
sinele care a fost, anulând vechi tipare şi sterpe
convenţii. Între un trecut anost şi un viitor nesigur, prezentul e tot ce contează. Trăirea lui e
deplină, asumată cu simţurile urieşizate, cu receptorii înfrăgeziţi de mii de primăveri („Un miros
de levănţică/ mă năboi din memoria miilor mei
de strămoşi“). Dulcele arsen al iubirii uneşte în
contrapunct o multitudine de stări, emoţii, sentimente. Aşteptarea, dorul, speranţa sau teama
înnoiesc deliciul, prelungesc frământarea îndrăgostitului. „Ah, clătinarea aceasta de universuri!
– parcă un vânt m-ar împrăştia ca pe-un pumn
de ţărână/ în toate patru părţi ale lumii/ parcă,
blând, mâna ta ar vrea să m-acopere“ – astfel
exprimă poetul starea tranzitorie între destrămarea în moarte şi împlinirea prin iubire, între
fiinţă şi nefiinţă. E clipa de graţie ce vibrează de
o emoţie vie, puternică, e fremătătorul suspans
ce amână împlinirea sau dezastrul…
Sentimentul e cosmicizat, intensitatea lui
irupe în expresii scăpărătoare, nucleare, proiectând scenarii mitologice primordiale: „cuprins
de cea mai grozavă beţie/ ridic deasupra câmpiei inima-n flăcări/ şi-n oglinda cerului/ privesc
cum spicele grele se coc“. Iubirea este un dat cosmic, cu rezonanţe profunde ce tulbură până şi pe
creatorul divin. Iată de ce căderea, decepţia sunt
trăite la fel de exasperant, în convulsii agonice.
Tăcerea mută a iubitei înroşeşte flacăra albastră,
pură, a iubirii, îndrăgostitul devine „încremenit,
încercănat, o rană/ scăldându-se în reflexele de
ambră/ din verdele regal“. Îngrămădind laolaltă
extazul, bucuria suferinţa şi deznădejdea, trăirea se împlineşte, scoţându-şi în evantai reliefurile toate, maiestos, ca într-un cântec de Brahms.
„…Strânge-mă cu toată disperarea trupului
tău, uită totul/ şi fă-mă şi pe mine să uit totul“ e
chemarea ultimă spre contopirea absolută, din-

colo de timpuri şi lumi. E adevărul suprem al iubirii, cel care dintotdeauna a fascinat muritorii…
(Nina Corcinschi)

Festivalul Naţional de
Literatură, Cluj-Napoca, 5-7
octombrie 2014

Între 5 şi 7 octombrie 2014, a avut loc prima
ediţie a Festivalului Naţional de Literatură, FestLit Cluj 2014. Iniţiat de Uniunea Scriitorilor din
România şi organizat de Filiala Cluj a USR, evenimentul a reunit în inima Transilvaniei reprezentanţi ai celor 20 de filiale ale Uniunii Scriitorilor.
Timp de trei zile, Clujul a fost capitala scrisului
românesc. Au fost gazde generoase, alături de
Filiala clujeană, Emil Boc, Primarul Municipiului
Cluj-Napoca, Ioan-Aurel Pop, Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, Radu Munteanu, fost Rector
al Politehnicii clujene, Călin Stegerean, Directorul Muzeului de Artă, Sorina Stanca, Directoarea
Bibliotecii Judeţene Octavian Goga Cluj, sociologul Vasile Sebastian Dâncu, Ioan Bolovan, Prorector al UBB, alţi importanţi oameni de cultură şi de
afaceri clujeni. Programul a cuprins Rondul de gală
ale scriitorilor, la Muzeul de Artă, lecturi publice
şi recitaluri (Microfonul vă aparţine, la Centrul de
Cultură Urbană Casino), un Colocviu-dezbatere
în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai pe
tema Revistele literare de azi pentru mâine (cu
participarea reprezentanţilor revistelor din raza
Filialei clujene, Steaua, Tribuna, Apostrof, Echinox, Helikon, Mişcarea literară, Nord literar, Poesis, Caiete Silvane, şi a celor ai unor importante
reviste din ţară: România literară, Viaţa Românească, Ramuri, Luceafărul de dimineaţă, Convorbiri literare, Arca, Ateneu, Dacia literară, Orizont, Vatra, Familia, Discobolul, Euphorion, Argeş,
Conta, Hyperion, Alpha, Ex Ponto, Poezia, Cultura,
Vatra veche), lansări de carte-maraton (Scriitori
pe scena Festivalului Internaţional de Carte Transilvania), un memorabil şi extrem de bine primit Desant scriitoricesc simultan la Facultatea
de Litere, Departamentul de Jurnalism al UBB, în
Colegiile/Liceele Bariţiu, Bălcescu, Coşbuc, Eminescu, Avram Iancu, Racoviţă, Şincai, la Seminarul
Teologic Ortodox, la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga“. Oaspeţii au putut alege şi o plimbare La pas prin Clujul vechi. O ediţie de toamnă
a Salonului scriitorilor plasticieni ai Clujului a fost
dedicată anume Festivalului de Literatură (au
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expus: Mariana Bojan, Florica Bud, Doina Cetea,
Ion Cristofor, Constantin Cubleşan, Rodica Frenţiu, Maria Pal, Irina Petraş, Laura Poantă, Rodica
Scutaru-Milaş, Aura Schussler, Flavia Teoc).
Au fost oaspeţii Festivalului (în ordine alfabetică) scriitorii: Gabriela Adameşteanu, Adrian Alui
Gheorghe, Corneliu Antoniu, Aurel Maria Baros,
Gabriel Chifu, Dumitru Chioaru, Dan Mircea
Cipariu, Gabriel Coşoveanu, Dan Cristea, Daniel
Cristea-Enache, Mircea A. Diaconu, Traian Dobrinescu, Gellu Dorian, Marian Drăghici, Horia Gârbea, Ioan Groşan, Irina Horea, Silvia Kerim, Nicolae Leahu, Ion Bogdan Lefter, Adrian Lesenciuc,
Nicolae Manolescu, Riri Manor, Ioan Matiuţ, Mircea Mihăieş, Angelo Mitchievici, Ioan Moldovan, Nicolae Oprea, Aurel Pantea, Sebastian Reichmann, Gheorghe Schwartz, Nicolae Spătaru,
Cassian Maria Spiridon, Peter Sragher, Victor Gh.
Stan, Liviu Ioan Stoiciu, Arcadie Suceveanu, Traian Ştef, Petre Tănăsoaica, Virgil Todeasă, Dumitru
Ungureanu, Ioan Radu Văcărescu, Radu Voinescu,
Răzvan Voncu, Varujan Vosganian, secondaţi de
clujenii Elena Abrudan, Horia Bădescu, Mariana
Bojan, Ştefan Borbély, Ioana Bot, Hanna Bota,
Corin Braga, Constantina Buleu, Dumitru Cerna,
Ruxandra Cesereanu, Doina Cetea, Ion Cristofor,
Constantin Cubleşan, Mariana Gorczyca, Săluc
Horvat, Vasile Igna, Florina Ilis, Laszlo Alexandru, Gabriela Lungu, Radu Mareş, Rodica Marian,
Nicolae Mocanu, Ion Mureşan, Marcel Mureşeanu, Mircea Muthu, Olimpiu Nuşfelean, Mircea
Petean, Irina Petraş, Ioan Pintea, Ion Pop, Mircea
Popa, Ioan Pop-Curşeu, Adrian Popescu, Ilie Rad,
Aurel Rău, Călin Teutişan, Sanda Tomescu-Baciu,
Alexandru Vlad, Mircea Vaida-Voevod, George
Vulturescu.
Festivalul s-a încheiat cu festivitatea de premiere. Marele Premiu FestLit 2014 a revenit scriitorului Gabriel Chifu pentru romanul Punct şi
de la capăt (Polirom, 2014). A deliberat în marginea celor 20 de nominalizări propuse de filiale
şi anunţate în presă la mijlocul lui septembrie un
juriu alcătuit din Dan Cristea, preşedinte, Gabriel
Coşoveanu, Mircea A. Diaconu, Nicolae Leahu,
Mircea Mihăieş, Irina Petraş, Răzvan Voncu, membri. Prin punctări succesive, atent contabilizate,
juriul a stabilit finaliştii: Gabriel Chifu şi Gabriela Adameşteanu (Anii romantici). Votul final l-a
desemnat câştigător pe cel dintâi. Juriul a hotărât
ca, la fiecare ediţie, să se acorde şi Trofeul Columb
(lucrare a sculptorului Mircea Mocanu) pentru
perspectivă inedită, înnoitoare. Trofeul primei
ediţii a revenit clujeanului Ştefan Borbély pentru volumul Civilizaţii de sticlă. Utopie, distopie,
urbanism (Editura Limes, 2013).
Prima ediţie a fost, şi în opinia organizatorilor, şi în aceea a oaspeţilor şi a publicului cititor,
o reuşită, aşa încât se pot plănui, sub bune auspicii, ediţiile următoare.

PICTURĂ

Incursiuni temporale în
lumea Trans(a)parenţe(i)…
Interferenţe(lor) vizuale

Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“ Botoşani reprezintă, fără tăgadă, locul în care, tot ceea ce poate
fi inclus în denumirea generică de „artă“ îşi poate
exprima o identitate: pictura, grafica, sculptura,
instalaţia, aflate într-o strânsă confluenţă cu: arta
fotografică, poezia, muzica, arta dramatică şi, de
ce nu, cu arta-meserie-inginerie ce defineşte prin
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finalitatea sa personalitatea unui oraş, respectiv arhitectura.
Propunerea Primăriei Botoşani de a organiza
o expoziţie prin care publicul botoşănean să descopere arhitectura Europei Centrale şi de Est a
însemnat o altfel de provocare, astfel că Fundaţia „Arhitext design“ a adus pe simezele galeriei
de artă botoşănene, între 7-12 august expoziţia tematică „Trans(a)parenţe“ iniţiată în anul
2013, la Bucureşti, care a reprezentat elementul
central al Trienalei de Arhitectură East Centric
2013. Expoziţia itinerată în diverse locuri din ţară,
a ajuns la Botoşani sub forma unei expoziţii realizate în „duplex“ Botoşani-Suceava (8 – 25 august
2014), prezentând 98 de proiecte de arhitectură
realizate în 20 de ţări din Europa Centrală şi de Est.
În cadrul expoziţiei proiectele au fost
împărţite în 4 categorii: Filtrări stilistice – la
nivelul unor abordări stilistice, moderne şi contemporane; Deschideri funcţionale – concordanţa expresiei arhitecturale cu programul / funcţiunea, prin apel la unele formule consacrate /
recognoscibile; Desprinderi estetice – atenţia
acordată prelucrării formale / estetice şi Plăsmuiri materiale – recursul la tehnologie şi materiale contemporane, în galeriile botoşănene fiind
expuse 2 dintre cele 4 categorii ale expoziţiei şi
anume: Filtrări stilistice şi Deschideri funcţionale.
Proiectele, prezentate în mod complementar
şi în catalogul expoziţiei, bilingv, română-engleză,
cu 248 pagini, care poartă acelaşi nume, au fost
însoţite şi de texte critice şi teoretice semnate
de Sabin Borş, Ionuţ Butu, Mălina Conţu, Bogdan Ghiu, Augustin Ioan, Andreea Livia Ivanovici,
Marko Sancanin, Dana Vais şi Arpad Zachi, cel
care a fost şi curatorul expoziţiei de la Botoşani.
Sâmbătă, 16 august 2014, ora 14, a avut
loc vernisajul expoziţiei „Prospecţiuni“, autor
Ivan VASILCIN.
Expoziţia, prilejuită de împlinirea, de către
artist, a douăzeci de ani de la finalizarea studiilor liceale, a însemnat o ocazie specială de a propune publicului o expoziţie personală cu carcter
retrospectiv, în care au fost expuse de la primele
sale creaţii, respectiv o lucrare realizată la vârsta
de numai 3 ani, până la cele mai noi şi moderne
opere de artă, aparţinând zonelor minimal art,
artei vizuale şi instalaţiei.
Evenimentul expoziţional a marcat prima
„personală“ botoşăneană a artistului, care a mai
fost prezent pe simezele Galeriilor botoşănene
în cadrul unei expoziţii colective, în anul 2001.
Născut în 23 septembrie 1974, în Dorohoi, în
familia pictorului de biserici de origine bulgară
Dimităr Vasilcin, Ivan VASILCIN şi-a făcut studiile artistice la Liceul de Artă „Ştefan Luchian“,
Botoşani (1990 – 1994) şi Facutatea de Arte Plastice Decorative şi Design, Universitatea de Arte
„George Enescu“ Iaşi, secţia artă murală (1997
– 2002). Din anul 2012 este membru al Uniunii
Artiştilor Plastici Bulgari, Sofia.
Activitate sa artistică s-a concretizat în participarea la numeroase expoziţii personale, în
România şi Bulgaria: „Expresie“, Iaşi, Casa Cărţii – România (2001), Dudeştii Vechi, România
(2006–2014), Galeriile Savchevi, Oryahovo – Bulgaria; Galeriile Muzeului de Istorie, Pravec – Bulgaria; Galeriile de Artă „Etropole“ – Bulgaria; Sala
de consiliu a Primăriei Bardarski Geran – Bulgaria; Institutul Cultural Francez – România (2010),
Galeriile de Arta Byala Slatina – Bulgaria; Galeriile de Artă „George Papazoff“ Plovdiv – Bulgaria
şi Galeriile Uniunii Artiştilor Plastici din Burgas
– Bulgaria (2012).

De asemenea, Ivan VASILCIN a fost prezent în expozitii de grup, în România, Bugaria
şi Slovacia: „Stare de Fapt! – performance“, StudentFest, Timişoara (2000), Zilele Universităţii de
Arte „George Enescu“ Iaşi (1997 – 2002), Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“, Botoşani (2001),
„Amprente“, Galeriile de artă Arcu; Festivalul Studenţesc „Festudis“, Iaşi (2002), Penitenciarul „Popa
Şapcă“, Timişoara (2006), „Salvaţi Gadulka – performance“, Oryahovo – Bulgaria (2011), „Bienala
formelor mici“, Pleven – Bulgaria şi „So Far, So
Close,“ Palatul Naţional al Culturii, Sofia – Bulgaria (2012), Galeriile Djamia, Dupnica – Bulgaria şi
Galeria Resonance, Plovdiv – Bulgaria (2013), Centrul Cultural Bulgar Bratislava – Slovacia (2014).
Începând din anul 2003, artistul plastic a participat, în calitate de organizator, şi la tabere de pictură desfăşurate în ţară, în Bulgaria şi în Slovacia:
Teremia Mare, Timiş – România (2003), „Naţiune
la Răscruce, Art Forum pentru artişti bulgari din
ţara mamă şi diaspora“ la Dudeştii Vechi, Lipova
– România (2006 – 2009, 2013), Oryahovo – Bulgaria, 2011 – Novi Kozarci – Serbia şi Botevgrad
– Bulgaria (2014).
Acestei expoziţii i-a urmat, în perioada 30
august – 12 septembrie 2014, o altă „personală“
– „Armonie şi sensibilitate, a pictorului botoşănean Gheorghe HUIVAN, cu un număr de 98 de
lucrări, picturi în ulei pe pânză şi pe carton, având
ca tematică peisajul, natura statică şi portretul.
Pasionat de pictură, artistul (născut la 23 aprilie 1958 în Todireni, Botoşani) a făcut studii libere
de artă şi a urmat cursuri de pictură la Şcoala
de Arte Braşov (profesor Alecsandrina Gheţie).

În anul 1997 Gheorghe HUIVAN a avut prima
expoziţie personală botoşăneană în spaţiul fostei librării „Supercart“ şi, de-a lungul timpului, a
participat cu lucrări la diverse expziţii de grup, la:
Braşov (1984, 1985), Botoşani, la expoziţiile anuale (1985-1987) şi Târgu-Mureş (1988).
Autorul revine, în expoziţii colective, pe simezele Galeriilor de Artă botoşănene: 2012 – în expoziţia „Tradiţie şi simbol“ – organizată de Muzeul
Judeţean Botoşani în parteneriat cu Societatea
Culturală „Expo-Art“ Botoşani, 2013 – expoziţia „Case de zid, zidiri de suflet“ – organizată de
Muzeul Judeţean Botoşani, 2013 – la Salonul de
Iarnă „Clinchet de colind“, al artiştilor plastici
botoşăneni, 2014 – la Salonul de Primăvară organizat de Asociaţia „Iniţiative“ Botoşani, la Editura
„Agata“ din Botoşani.
În perioada 7 – 16 octombrie 2014 publicul botoşănean a avut posibilitatea de a admira
în spaţiul Galeriilor expoziţia de muzeu intitulată „Decor şi simbol pe ceramică“, eveniment
expoziţional care a adus în fata publicului piese
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de-a III-a ediţii a Salonului Naţional de Arte
Vizuale „Interferenţe“
Evenimentul cultural, organizat de Societatea Culturală „EXPO-ART“ Botoşani în parteneriat cu Muzeul Judeţean Botoşani, l-a avut drept
curatorul al expoziţiei pe artistul plastic botoşănean Liviu Şoptelea, iar vernisajul, desfăşurat sâmbătă, 1 noiembrie 2014, a reunit o parte dintre
artiştii expozanţi, oameni de cultură şi un numeros public iubitor de artă.

etnografice si de artă plastică (din patrimoniul
Secţiei de Artă şi Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani) care au readus în atenţie un meşteşug străvechi, olăritul, dar si bogăţia formelor
şi ornamentaţiei ceramicii româneşti, în prezentarea realizată de şefa secţiei, muzeografa Laura
Tocariu şi de meşterul popular botoşănean Eusebiu Iacinschi.
Vineri, 17 octombrie 2014, ora 12,30, s-au
vernisat lucrările celei de-a II-a ediţii a Salonului
Naţional de Pictură Naivă „Gheorghe Sturza“.
Cei 40 de artişti naivi, care au răspuns invitaţiei
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani şi colaboratori ai Revistei „Galeria Naivă“, proveniţi din

tici din Botoşani şi din ţară, cărora li se alatură
cinci artişti copii.
În ambianţa deosebită conferită de lucrările
expuse în cadrul „Interferenţelor“, joi, 13 noiembrie 2014, ora 16,30, a avut loc lansarea celui de-al
III-lea volum de poezii al noii membre a Uniunii
Scriitorilor din România, Cristinei Priscaru Şoptelea, volum denumit „Instrumente de tortură“. Prezentarea realizată de către scriitorul Gellu Dorian
şi editorul ieşean Paul Gorban a fost urmată de un
recital din creaţia autoarei susţinut de talentaţii
tineri actori liceeni Teodor Şoptelea şi Alexandra
Zorilă, în prezenţa unui public deosebit de numeros, iubitor de literatură şi de artă deopotrivă.
Aceste câteva incursiuni temporale în lumea

întreaga ţară, au participat la expoziţii naţionale
şi internaţionale unde au beneficiat de o reală
recunoaştere a propriilor creaţii, promovând în
acelaşi timp, cu succes, arta naivă românească.
Manifestarea, având ca tematică natura,
munca şi diversele tradiţii din perioada de desfăşurare a manifestării, respectiv luna octombrie, şi-a propus să reînvie o veche tradiţie dedicată acestui stil de artă, găzduit cu mulţi ani în
urmă de Galeriile botoşănene, şi care, din păcate,
a fost întrerupt în anul 1990, deşi s-a bucurat de
apreciere din partea artiştilor naivi invitaţi, fapt
pentru care sperăm în găzduirea a cât mai multe
ediţii viitoare.
Aflat la cea de-a III-a ediţie, Salonul Naţional
de Arte Vizuale „Interferenţe“, eveniment cultural organizat de Societatea Culturală „EXPO-ART“
Botoşani – curator artistul plastic Liviu Soptelea, şi-a deschis „porţile“ sâmbătă, 1 noiembrie
2014, ora 11, iar iubitorii de artă au avut prilejul de a „interfera“ cu lucrări de pictură, grafică,
sculptură, instalaţie şi artă fotografică într-o generoasă ofertă vizuală propusă de 40 de artişti plas-

Trans(a)parenţe(i)… Interferenţe(lor) vizuale
reprezintă doar o încercare de nu lăsa clipa să
treacă fără a lăsa o urmă scrisă, un gest de mulţumire atât pentru cei care fac artă şi cred în ea,
cât şi pentru cei care şi-au făcut din Galeriile
de Artă „Ştefan Luchian“ Botoşani un prieten şi
cărora încercăm să le aducem pentru finele anului 2014 şi pentru anul 2015 o ofertă expoziţională cât mai valoroasă, mai variată şi mai atractivă pentru diversele aşteptări, gusturi şi opţiuni
estetice. (Ana-Elisabeta Florescu)
Foto: ebotosani.net şi Victor Foca
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Interferfenţe …autumnale –
Salonului Naţional de Arte
Vizuale „Interferenţe“,
ediţia a III-a

În perioada 1-20 noiembrie 2014 Galeriile
de Artă „Ştefan Luchian“ au fost gazdă a celei

Oferta deosebit de generoasă adresată împătimiţilor artelor vizuale de către cei 41 de artişti
şi de cei 5 copii pasionaţi de descifrarea tainelor muncii de artist, a incitat interesul celor prezenţi nu doar prin numărul mare de lucrări, prin
tematica deosebit de variată, ci şi prin modalităţile tehnice de rezolvare a ideilor creative.
Artiştii din Botoşani, Dorohoi, Suceava,
Comăneşti, Bacău, Târgu-Mureş, Galaţi, Timişoara, Bucureşti au expus lucrări de pictură:
Marcel Alexa, Aurelian Antal, Vlad Anuţă, Aurel
Azamfirei, Silviu Babii, Ionuţ Gafiţeanu, Florin
Grosu, Liviu Şoptelea, George Şpaiuc, Oniţa
Mureşan, Oana Călinescu, Pavel Torony, Carmen
Gîtlan, Florin Teodorescu, Silviu Babii, Eugenia
Boteanu, Alex Hreniuc, Leonard Adrian Melisch,
Iulian Dziubinschi, Gabriela Aramă, Iulia Pană,
Mihaela Roca, Laura Ungureanu, Mihai Chiriac,
Iosif Csukat, grafică: Victor Foca, Cosmin Iateşen,
Mihai Pastramagiu, Aida Şuşter, Tiberiu Cosovan,
Margareta Toderică, sculptură: Valentin Barbălată, Toader Ignătescu, Liviu Jitaru, instalaţie:
Silviu Babii, artă fotografică: Theodor Şoptelea, Dan Chelaru, Anca Larionesei, Codrin Pascariu, tehnică mixtă: Ştefania Suceveanu, Garofiţa Avasiloae, Valeriu Gorgan şi Simona Pascale.
Copiii artişti Magda Chiţan şi Maria Ursache
au prezentat lucrări de grafică, Maria Gafiţeanu
– tehnică mixtă, Doriana Mihai – fotografie, iar
Cristian Puşcaşu – pictură pe sticlă.
Tinerii actori liceeni Alexandra Zorilă şi Theodor Şoptelea au introdus publicul în atmosfera
vernisajului printr-un deosebit recital de versuri
din lirica românească de dragoste.
În prezentarea artiştilor, realizată de muzeografa Ana-Elisabeta Florescu, s-a dorit reliefarea
personalităţii fiecărui creator şi o sumară menţiune despre tematica sau tehnica abordată de
expozanţi.
Trecând de la peisaj la natură statică, de la
experiment şi căutare la lucrări ce conturează personalităţi artistice bine închegate, de la natural la
abstract, artişti şi lucrări deopotrivă au „dialogat“
cu cei prezenţi, lăsând deschisă calea „interferenţelor“ spre o viitoare ediţie, care, asemeni celor de
până acum va avea menirea de a valorifica universul atât de complex al artelor vizuale contemporane într-un spaţiu expoziţional potrivit celor
mai rafinate gusturi. (Ana-Elisabeta Florescu)
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