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Eminescu in aeternum:
pp 97-121

[...] Atunci am avut primul contact cu documente rarisime referitoare la Eminescu şi la familia sa: ediţiile de poezii editate
de Maiorescu, Jurnalul Junimii, scrisori ale Veronicăi Micle,
dar şi ale poetului, cărţi de
vizită, fotografii sau procese verbale originale scrise de Gheorghe Eminovici – tatăl, cu ocazia împroprietăririi de la 1864.
Printre acestea se află şi astăzi,
la Ipoteşti, în fondul Bibliotecii Naţionale de Poezie, şi o
sumă de cărţi poştale ilustrate
după desenele lui Salmen, tipărite în parte de fraţii Şaraga,
parte de Socec&Comp. [...] Salmen este un caz aparte de încăpăţânare în faţa şevaletului cu
poezia într-o mână şi cu cărbunele în cealaltă. Leonard Salmen intră în istorie pentru performanţa de a fi ilustrat toate
poeziile lui Eminescu publicate în epocă. Fiecare poem a
fost fragmentat şi ilustrat, astfel
încât să devină: „Floare albastră 1“, „Floare albastră 2“,... 3 ...4,
... 5, „La o artistă 1“, „La o artistă
2“ ş.a.m.d. Toate. Apoi fiecare
număr are o variantă pentru
interior, tablou pentru împodobirea pereţilor, alta pentru exterior – o carte poştală ilustrată
însoţită de respectiva poezie,
pentru corespondenţă.
Valentin Coşereanu
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DUPĂ 125 DE ANI

Eminescu s-a născut la Botoşani. A avut aici prima lui
slujbă, la paisprezece ani, la primăria care i-a refuzat
mai tîrziu renta de care avea atît de multă nevoie, bolnav fiind. A fugit, adolescent fiind, de Botoşani, de Ipoteşti, de tot ce l-ar fi putut ţine aici şi l-ar fi plafonat,
aşa cum s-a întîmplat cu mulţi alţii. Şcolile de la Cernăuţi, Viena şi Berlin, făcute pe sărite, însă asimilînd
ca autodidact tot ce i-a format una din cele mai strălucite minţi născute pe aceste locuri, i-au creat de timpuriu profilul unui adevărat intelectual. A revenit rareori
la Botoşani, obligat de diverse situaţii de familie. Niciodată cu gîndul de a rămîne. Bolnav, îngrijit de sora lui,
Harieta, şi ea cu un handicap major, a stat la Botoşani
în anul cel mai crunt pentru oraş, 1887, cînd Botoşanii
au luat foc, lăsînd în urmă doar cenuşa din care n-a mai
renăscut nicio pasăre Phoenix, ci doar un oraş prin care
urmele alogenilor se văd, unele benefice, altele încă vii
şi extrem de distrugătoare a tot ce ating. La una dintre
reveniri în oraşul său natal, în tinereţe, pe cînd se afirmase la „Convorbiri literare” şi trecuse la „Timpul”, la
Bucureşti, interesîndu-se de literatura care se scria aici
(că exista la acea vreme o fojgăială creatoare în Botoşani,
care se mişca în jurul unor reviste), Eminescu a constatat că „poezia ce se scrie la Botoşani este mult inferioară
covrigilor şi pastramei” (citat din memorie). Era un adevăr trist, pe care exigenţa lui, legată de poezie, nu avea
cum să îl treacă cu vederea. Prietenul său Samson Bodnărescu, retras la Pomîrla, i-a apreciat articolul, el fiind
unul dintre poeţii buni ai acelor vremuri.
De la acele vremuri şi pînă azi, la 125 de ani de la dispariţia fizică a poetului Mihai Eminescu, s-au perindat
prin Botoşani cohorte de poeţi, poetaştri, poetese, toată
gama de versificatori, care, unii dintre ei, îl imită chiar
şi astăzi fără neruşinare, emiţînd pretenţii de urmaşi
direcţi ai marelui înaintaş, alţii, pasionaţi pînă la „darea
sufletului”, legaţi aproape, după părerea lor, „astral” de
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numele poetului, şi-au lustruit existenţa, conform sentinţei eminesciene care a previzionat totul: „Şi deasupra tuturora va veni un mititel/ Nu slăvindu-te pe tine/
Lustruindu-se pe el!”. Numele lor nu contează. Timpul
i-a aşezat şi-i va aşeza acolo unde le este locul.
Ceea ce este important este faptul că toţi poeţii născuţi la Botoşani în acest interval de timp, unii plecaţi
departe de aici, pentru a se realiza, renunţînd la lupta
cu prejudecăţile osificate ale locului, alţii rezistînd aici,
impunîndu-se la nivel naţional şi mai puţin în conştiinţa locului, marcată de o ignoranţă viscerală, deci toţi
poeţii care contează cît de cît, născuţi aici timp de un
secol şi jumătate, au creat fondul unei emulaţii demne
de luat în seamă.
Plecînd de la această idee, lăsînd de-o parte pe cei născuţi aici şi plecaţi în alte locuri unde s-au realizat cît şi pe
cei născuţi în altă parte şi veniţi aici unde s-au format, am
gîndit, la 125 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu,
omul, şi a începutului posterităţii acestuia, uneori trecut
la index, alteori cenzurat, detractat de unii, adulat de alţii,
controversat şi pus în valoarea adevărată destul de tîrziu,
o antologie de poezie a poeţilor botoşăneni, cei născuţi în
oraş, dar şi în judeţ, care au confirmat, s-au consacrat şi
fac fondul culturii vii a oraşului care va dăinui peste timp
doar prin faptele sale de cultură, poeţi care au publicat
cărţi, au fost luaţi în seamă de critica literară, au devenit
membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Am considerat că acesta este un criteriu suficient de riguros şi corect,
pentru a nu naşte tot felul de discuţii, de altfel inerente
în astfel de ocazii. Ei, din punctul meu de vedere, reprezintă moştenirea vie, a locului, lăsată de Eminescu concitadinilor. Nu sunt poeţi zgomotoşi, de imagine imediată, de top cum se spune, VIP-uri, dar sunt poeţi serioşi,
talentaţi, temeinici, care-şi cunosc locul în spaţiul poeziei române de azi, mereu în luptă cu ei înşişi, pentru a
fi acolo unde se află azi poezia adevărată.
HYPERION
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Revista „Hyperion”
– revista literară a anului

La recentul Târg de carte, artă, muzică „Primăvara cărţilor la
Iaşi”, organizat de SEDCOM LIBRIS Iaşi în colaborare cu Primăria Municipiului Iaşi şi Organizaţia Patronală „Agora” a Societăţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale din
România, revista de cultură Hyperion, editată de Fundaţia Culturală „Hyperion-C.B.” Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, prin Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai
Eminescu”, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a obţinut
Premiul Revista Literară a Anului.
„Acest premiu este cu atât mai important cu cât revista Hyperion a fost selectată pentru această distincţie din numărul mare
de reviste din toată ţara prezente la acest important târg de carte,
aflat la ediţia a XXII-a. Juriul, format din personalităţi marcante
ale culturii româneşti, din diverse centre culturale din ţară, după o
analiză atentă a tuturor revistelor avute în faţă, pe care, evident, le
cunoşteau din evoluţia lor în timp, s-a oprit, de data aceasta asupra revistei Hyperion, revistă care, aflată în al treizeci şi doilea an de
apariţie, cu un parcurs sinuos dar consecvent şi mereu în creştere,
a devenit o veritabilă instituţie de cultură, reprezentativă pentru
municipiul Botoşani” – a spus Gellu Dorian, redactorul şef al revistei.

Festivalul Internaţional
Primăvara Europeană a Poeţilor
În Sala cu oglinzi a Uniunii Scriitorilor din Moldova s-a desfăşurat, între

15 şi 18 mai 2014, Festivalul Internaţional Primăvara Europeană a Poeţilor 2014 Chişinău (Ediţia a IV- a). Directorul Festivalului Nicolae Spătaru. Parteneri: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Direcţia Cultură
a Primăriei mun. Chişinău, Centrul de Sănătate Publică Chişinău, hotelul
Iris. Parteneri media: Teleradio Moldova, Jurnal de Chişinău, radio Europa
Liberă, Moldpres. În cadrul Festivalului au avut loc următoarele evenimente: Simpozionul „Gheorghe Vodă – între tradiție și inovație”, Colocviul Internaţional „Dialoguri europene: poeţi şi traducători. Studiu de caz:
Marin Sorescu”, lansări de carte.
15 mai – Deschiderea Festivalului s-a produs cu o depunere de flori
pe Aleea Clasicilor Literaturii Române. Festivalul şi-a continuat lucrările
în Sala cu oglinzi a Uniunii Scriitorilor din Moldova. Moderator Arcadie
Suceveanu, Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Moderatorul
a prezentat succint programul Festivalului şi oaspeţii invitaţi: Jan Willem
Bos, Cornelia Golna (Olanda), Attila F. Balázs (Slovacia), Szőcs Géza, Turczi István (Ungaria), Galyna Tarasiuk, Teodozia Zarivna, Victor Baranov
(Ucraina), Eugen Uricaru, Aurel Ștefanachi, Cassian Maria Spiridon, Marius
Chelaru, Lucian Vasiliu, Gellu Dorian, Ion Deaconescu, Gavril Țărmure
(România), Ilie T. Zegrea (Cernăuți), Evgheni Stepanov (Rusia), Lilya Gazizova (Tatarstan). Actorul Nicolae Jelescu a recitat, în preambulul colocviului dedicat lui Gheorghe Vodă, câteva versuri ale poetului. În continuare a avut loc sesiunea de comunicări consacrate poetului Gheorghe Vodă
(1934-2017), care ar fi împlinit în 2014 o dată rotundă. Urmează lansările
de cărţi şi reviste. Moderator Teo Chiriac.
16 mai – Colocviul Internaţional „Dialoguri europene: poeţi şi traducători. Studiu de caz: Marin Sorescu”. Moderator Arcadie Suceveanu și
Attila F. Balázs. În cadrul Festivalului au fost decernate următoarele diplome
(însoţite de premii băneşti):
Attila F. Balázs – Marele Premiu al Festivalului Primăvara Europeană
a Poeţilor 2014 (Trofeul Festivalului);
Galina Tarasiuk – Premiul Relaţii Culturale;
Lilya Gazizova– Premiul Relaţii Culturale;
Jan Willem Bos – Premiul Relaţii Culturale;
Turczi István – Premiul Relaţii Culturale;
Evgheni Stepanov – Premiul Relaţii Culturale;
Gellu Dorian – Premiul pentru volumul „60 de pahare la o masă”
Margareta Curtescu - Premiul pentru volumul „Iubirea altfel”
Seara s-a terminat cu o vizită la beciurile de la Cricova.
17 mai – Excursie la mănăstirea Curchi şi complexul muzeal Orheiul
Vechi. La finalul Festivalului au fost încheiate mai multe acorduri de colaborare între USM şi diverse organisme reprezentate de invitaţi.

PREMIILE REVISTEI CONVORBIRI LITERARE

Zilele revistei, Iaşi, 24-26 aprilie 2014

Ediţia a XVIII-a a Zilelor Revistei „Convorbiri literare” a debutat joi,
24 aprilie 2014, la orele 12,00, la sediul USR Filiala Iaşi, Casa cu Absidă
„Laurenţiu Ulici”, cu o şedinţă lărgită a Comitetului Director al USR la
care au participat Nicolae Manolescu, preşedintele USR, Gabriel Chifu,
vicepreşedinte USR, Mircea Mihăieş, Aurel Maria Baros, Dan Mircea
Cipariu, Cassian Maria Spiridon şi directorul economic al USR, Steluţa
Pahonţu, precum şi membrii Comitetului Filialei Iaşi a USR: Lucian Vasiliu, Marius Chelaru, Gellu Dorian şi Adi Cristi.
La orele 17,00 a avut loc deschiderea manifestărilor în prezenţa
domnului Gheorghe Nichita, Primarul Iaşului, după care s-a desfăşurat
Colocviul Ion Bogdan (1864-1919) şi Corneliu Ştefanache (1933-2009),
directori ai revistei „Convorbiri literare”.
Vineri, 25 aprilie 2014 manifestările au continuat, cu Colocviul 150
de ani de la fondarea Societăţii „Junimea”, tot la Casa cu Absidă, apoi
la Universitatea „Petre Andrei”. Domnul Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, a susţinut Conferinţa „Diplomaţie culturală”.
De la orele 18 poeţii prezenţi au susţinut la Teatrul Luceafărul
un podium poetic, cu participarea lui Constantin Chiriac, invitat de
onoare şi a Filarmonicii de Stat „Moldova” din Iaşi – Cvartetul Vox
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Artis. A urmat acordarea Premiilor anuale ale revistei. Juriul alcătuit
din membrii redacţiei a acordat următoarele premii:
Premiul pentru REVISTE: Revistei ATENEU, Redactor şef Carmen
Mihalache – pentru continuitate în afirmarea literaturii de calitate
Premiul pentru TRADUCERE: LIVIA IACOB, ROXANA PATRAŞ
Premiul pentru POEZIE: GHEORGHE VIDICAN, NICOLAE TZONE
Premiul pentru PROZĂ: GABRIEL CHIFU, MIRCEA TOMUŞ
Premiul pentru ISTORIE LITERARĂ: NICOLAE SCURTU
Premiul pentru ESEU: MIRCEA MIHĂIEŞ, SORINA BĂLĂNESCU
Premiul de Excelenţă: CONSTANTIN CHIRIAC
Opera omnia: ANA BLANDIANA
La manifestări au participat peste 70 de scriitori, critici şi istorici
literari din afara Iaşului, printre care: Ana Blandiana, Romulus Rusan,
Arcadie Suceveanu, Leo Butnaru, Mircea Tomuş, Gisèle Vanhese, Florentin Palaghia, Nicolae Tzone, Ecaterina Evanghelescu, Christian W.
Schenk, Adrian Alui Gheorghe, Mircea A. Diaconu, Nicolae Scurtu,
Gellu Dorian, Dionisie Duma, Angela Furtună, George Vulturescu,
Nicolae Leahu, Maria Şleahtiţchi, Val Butnaru, Carmen Mihalache, Lia
Faur, Cristian Livescu, Vasile Spiridon etc.
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„Eu sunt de căutat și de privit ca o sumă,
chiar și a ceea ce pare de neînsumat“

P

GELLU DORIAN ÎN DIALOG CU GABRIEL CHIFU

Gellu Dorian: Punct şi de la capăt! Ce să însemne acest
lucru? Pur şi simplu cel mai recent roman al tău, pe
care Nicolae Manolescu, cel mai important critic literar
de la noi, l-a prezentat ca pe un adevărat eveniment,
sau o altă etapă de viaţă, de creaţie?
Gabriel Chifu: Dragă Gellu, reformulând, înțeleg că
mă-ntrebi dacă sintagma din titlul recentului meu
roman se poate prelungi și asupra scrisului meu și asupra vieții mele. Am spus-o repetat, cu diverse prilejuri,
am spus-o direct sau indirect: de multă vreme practic o sistematică, deliberată înnoire de sine, printr-o
metodă de sporire lăuntrică: mi-am apropriat (sau am
încercat să-mi apropriez) teritorii noi, m-am proiectat pe diverse paliere, ca să mă îmbogățesc și să ajung
astfel, într-un mod mai special la mine însumi, cel de
adâncime. Am căutat, cât m-am priceput și cât m-au
ținut puterile, să trăiesc mai multe vieți într-una și să
obțin astfel o lărgire/ o amplificare/ o extensie de ființă.
Am făcut aceasta existențial, dar și textual. Și, ca să-ți
răspund concret, la zi: după ce am încheiat romanul,
care m-a istovit, m-a stors la propriu, m-am remontat mutându-mă pe celălalt tărâm al meu, în poezie;
acum scriu versuri, de fapt am aproape gata o carte
de versuri, despre care nu pot eu să spun că e foarte
bună, sau e oarecare, sau e genială, dar de care sunt
sigur că exprimă cu fidelitate ceea ce intenționam să
exprime (această coincidență dintre intenția auctorială și expresia ei verbală înseamnă pentru mine, în acest
moment, unitatea de măsură a unei reușite literare!).
În schimb, dacă ne referim strict la viața mea, în datele
ei biologice, lucrurile sunt mai nuanțate, de nu cumva
mai complicate. Mi-aș dori ca această carte pe care tocmai am publicat-o să nu însemne „o nouă etapă în viața
mea”, dacă prin asta înțelegem o schimbare de stare
fizică, în sensul înrăutățirii ei. Dar să explic ce vreau
să zic. Am împlinit de curând 60 de ani – e o vârstă
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pe care nu reușesc cu niciun chip s-o lipesc, s-o leg de
persoana mea așa cum „nu pot să leg deșertul saharian
de o zăpadă siberiană” (am pus ghilimele căci m-am
autocompilat, adaptând niște versuri de-ale mele). Cu
acest prilej al aniversării, stânjenit, surprins, dar și
impresionat am constatat că o seamă de reviste, unele
de care sunt atașat sufletește, Ramuri, România literară, dar și alta mai îndepărtată, a unei grupări literare excepționale, pe care o admir, Orizont, au găsit
de cuviință să mă sărbătorească. S-au rostit cuvinte
emoționante, dar și prea mari, care m-au copleșit și
care mi-au dat un sentiment ciudat: Parcă aș fi murit,
așa mă laudă, am gândit. Ei bine, de curând, e drept
în timpul unei călătorii epuizante și în condiții de oboseală (fizică, nervoasă, intelectuală) peste limite, am
trăit un episod de sănătate îngrijorător și acum, când îți
răspund la întrebări, sunt în preajma unor investigații
medicale: sper să nu aflu despre corpul meu ceva neplăcut (ca să fiu eufemistic) care să mă azvârle într-o „nouă
etapă de viață”. Sper să rămân bine-sănătos, să-mi văd
de treabă și să mă situez, ca vârstă interioară, tot atât de
departe ca și până acum de vârsta din cartea de identitate.
G.D.: Ai debutat ca poet în 1976. Născut în 1954, eşti încadrabil în promoţia optzeci, acum cu certitudine o generaţie profund conturată, însă, din punct de vedere al
abordării poetice, de la început, de sorginte blagiană,
cât şi prin numărul de cărţi publicate până în 1980, an
care a dat blazonul generaţiei noi, deşi reprezentanţii de vârf ai acesteia debutaseră de prin 1977 (Petru
Romoşan, Emil Hurezeanu, Traian T. Coşovei, Elena
Zuvaşcu), eşti mai apropiat de promoţia şaptezeci. Tu
unde te încadrezi, dacă ar fi să priveşti retrospectiv şi
mai ales la felul cum a evoluat poezia ta, de la Sălaş
în inimă (1976) la Însemnări din ţinutul misterios
(2011)?
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G.C.: Aici, este de discutat. Astăzi, când tragem linie și
socotim, probabil că aș putea fi încadrat la promoția
80, deși - debutând mai devreme decât scriitorii din
această promoție (ce să fac, eram locuit de o anumită
precocitate care mă zorea, nu neapărat în avantajul
meu!) și având o traiectorie literară cumva atipică și
solitară - nu am făcut parte efectiv din nucleul optzecismului autentic. Totuși, sunt și aici de făcut precizări lămuritoare: încă din anii 80, Ion Bogdan Lefter, teoreticianul optzeciștilor, pe care-l prețuiesc și
care îmi era apropiat pe atunci (ca, de altfel, și Mircea
Nedelciu, Bogdan Ghiu ori Traian T. Coșovei), scriind în România literară o cronică la al treilea volum al
meu de versuri, O interpretare a Purgatoriului, apărut
în anul 1982, mă „recupera”, găsindu-mi un locșor precis între optzeciști: undeva între Călin Vlasie și Mușina,
dacă țin bine minte. Poietica mea era diferită la început de a lor, dar, destul de repede, cred că experiențele
noastre s-au apropiat, eu străduindu-mă să mă apropii
de ei. A se vedea unele poeme din Realul eruptiv, 1980,
O interpretare a Purgatoriului, 1982, Lamura, 1983,
Omul nețărmurit, 1987 și Povestea țării latine din Est,
1994. De altfel, ca postfață a acestei din urmă cărți,
chiar am teoretizat ideea mea despre poezie și i-am dat
un nume, vorbind despre poezia heracleitică. Așadar, la
începutul anilor 90 mi-era limpede cum trebuie să arate
poezia mea. Scriam atunci un mic manifest despre poezia heracleitică (datat 1991): „Poezia heracleitică stă cu
privirea îndreptată spre viață în infinita ei desfășurare,
dar și spre poezia însăși; amândouă îi sunt, egal, sursa.
Dăruită prezentului, ea are un capăt în viitor și altul în
trecut, care îi sunt, și ele, casă. De la tonul orfic și până
la tonul parodic, de la cuvântul care întemeiază și până
la vidul limbajului, totul îi este îngăduit. De la tragedie
și până la comedie ori grotesc, totul îi este propriu. De
la misticism la miticism (miticismul lui Mitică), infinitul cuprins în litera „s“ care diferențiază aceste două
cuvinte îi este propriu. Poezia heracleitică – poezie
integratoare, satisfăcând setea noastră de a fi în același
timp de cât mai multe ori altfel. Poezia heracleitică –
imn despre omul nețărmurit, în măreția și penibilitatea
destinului său, deopotrivă deconcertante.” Eu aș aprecia
că aici e asumat un postmodernism descoperit și construit pe cont propriu. Recent, „cel mai important critic al nostru”, așa cum pe drept temei îl numești, având
bunăvoința să scrie despre poezia mea și căutând formula în care să mă cuprindă, observa pătrunzător glisarea mea de la modernism la o atitudine postmodernă.
Numai că eu n-aș pune între cele două atitudini estetice
disjuncția sau, care exclude, ci conjuncția și, care însumează îngăduitor și împlinitor. Da, acolo sunt de aflat
în poezie: la intersecția unor incompatibilități pe care
vreau să le îmblânzesc și să le fac compatibile verbal.
Și, întorcându-ne la generații: cred că doar la sfârșit,
când opera e constituită, când se poate vedea și măsura
ce a realizat fiecare, avem șanse mai mari să stabilim
corect contururile unei generații literare și să stabilim
cine sunt reprezentanții ei.
G.D.: Venind dintr-o altă profesie, una ce ţine de tehnică, debutând de pe băncile liceului şi confirmat de
Geo Dumitrescu în „România literară” în 1972, cum ai
intrat în viaţa literară? Ce scriitori ai avut în preajmă,
care ţi-au devenit modele de comportament scriitoricesc? Dar modelele pe care ai dorit să le emulezi, să sari
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dincolo de limitele lor creative, care, în fond, formează
un scriitor, care au fost?
G.C.: „Venind din altă profesie”: înainte de orice, țin să
comentez această afirmație a ta. În realitate, lucrurile n-au stat așa. Eu nu sunt un scriitor „venind din
altă profesie”, ci am fost un poet care s-a încăpățânat
să studieze la facultate o specialitate extrem de grea
care-ți punea mintea la lucru, automatizări și calculatoare. Detaliind: înzestrarea mea literară s-a manifestat
foarte devreme și categoric. Știam din copilărie că voi
fi scriitor. De ce, atunci, am urmat o facultate atât de
împotriva vocației mele? Uite ce s-a întâmplat: în liceu,
am fost elev într-o clasă specială de matematică, unde
era adunată elita elevilor din acel liceu de elită craiovean, Carol I, pe atunci Nicolae Bălcescu. O anumită
trufie a vârstei se traducea prin convingerea că sunt în
stare să pășesc pe orice teritoriu cultural sau științific și
sunt chiar obligat să-mi încerc forțele pe cât mai multe
și mai diferite planuri intelectuale. Aveam capul plin de
exemple culese din lecturi, care mă încurajau în direcția
aceasta: Pitagora și Leonardo da Vinci, Dostoievski și
Ion Barbu. Apoi, era și o materializare a devizei mele, a
păși în același timp pe drumuri diferite, contrare chiar,
ca să te multiplici, să te îmbogățești, dar și ca să ajungi
la tine însuți. În fine, am respectat dorința tatălui meu
și a fratelui meu mai mare, să mă pregătesc pentru o
meserie serioasă și sigură, inginer, iar nu scriitor, ceea
ce, în ochii lor, era ceva extrem de riscant (și, de fapt, nu
aveau ei dreptate?). Cert este că am dat examen și am
reușit la Facultatea de Automatică, o facultate care nu
mi-a plăcut și a fost grea-grea, chinuindu-mă teribil nu obosesc să recunosc asta de fiecare dată când revine
subiectul. În timp, am făcut tot ce am putut ca să mă
îndepărtez de acest domeniu tehnic, ca să-l uit și să mă
întorc acolo de unde, în fond, nu plecasem niciodată, și
anume, scrisul literar. Ce scriitori am avut în preajmă?
Geo Dumitrescu, pe care deja l-ai amintit, apoi Doinaș,
Gabriel Dimisianu și Marin Sorescu, mai târziu. De la
toți am avut de învățat, într-un fel sau altul. Dar și de
la mulți alții. Și de la scriitori români ori străini pe care
nu i-am cunoscut în carne și oase, ci doar din cărți. Dar
nu pe ei am vrut să-i întrec, nu „peste limitele lor creative” am vrut să sar. Ci pe mine însumi am vrut să mă
întrec. Mereu am fost, și așa sunt și acum, într-un soi
de cursă, de luptă cu mine însumi, cu defectele, cu slăbiciunile, cu limitările, cu lenea, cu neputințele mele
care dau să mă covârșească. Poate principalul mobil al
scrisului meu tocmai acesta a fost: să nu mă las doborât, copleșit, înfrânt de slăbiciunile mele. Adevărul e că
principiul meu de ființare a fost autogenerativ, mi-am
găsit mai degrabă în mine însumi decât în alții sursa de
combustie și de regenerare, de permanentă inventare.
G.D.: Ai trăit în Bucureşti. Ai lucrat acolo într-o perioadă
în care comunismul respira prin toţi porii. Cum te-ai
apărat de acea lume? Ce cenacluri frecventai?
G.C.: Da, am trăit în București într-o perioadă foarte rea,
când comunismul românesc își atingea maximul negativ, de nesuportat. Țin minte că făceam naveta săptămânal la Craiova în trenuri neîncălzite și aglomerate,
străbătând gări și orașe scufundate în întuneric, la propriu. Stăteam ore în șir la tot felul de cozi prin magazine din Capitală și duceam acasă, la Craiova (unde
aveam familia, unde, deja, mi se născuse primul băiat,
Andrei), cutii metalice cu lapte praf Similac, ciocolată
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chinezească, banane verzi ori compot de piersici, tot
chinezesc. Dacă recapitulez, probabil, modalitatea cea
mai la îndemână prin care mă apăram de asaltul neantului, al iraționalității și violenței, era dată de lecturi și
de refugiul în scris. Îmi construiam cu încântare universurile mele livrești, plăsmuirile mele verbale și mă
simțeam deasupra, vindecat, cumva de neatins. Cât
despre cenacluri… Ca student, am înființat și am condus, la Universitatea din Craiova, un cenaclu literar,
Orfeu. Eram un asiduu participant și oarecum vedetă
la cenaclul revistei studențești bucureștene Amfiteatru. Când s-a înființat Cenaclul de Luni, din păcate,
eu părăsisem Bucureștiul. Ajunsesem la Petroșani, așa
fusese repartiția, doar stagiul în București, apoi am
fost azvârlit împreună cu câțiva la o fabrică din orașul
minerilor. A fost o experiență halucinantă, ca o descindere într-un soi de lume stranie, iluzorie, absurdă:
fabrica nu era gata, constructorii nu respectaseră termenele, iar fabrica aceea nu s-a mai deschis niciodată.
Noaptea dormeam într-o cameră de bloc socialist, îmi
cedase una din cele două camere ale sale un coleg care
primise un apartament cu chirie, n-aveam pat, dormeam într-un sac de dormit, pe o saltea pneumatică
de plajă, care, până dimineața se dezumfla și mă trezeam pe jos. Însă căutam să uit de toate, să mă izolez și
să mă concentrez la ale mele: citeam pe ruptelea, Holderlin, Trakl, Heidegger și voiam să revoluționez poezia. Bineînțeles, n-am izbutit.
G.D.: Ce te-a determinat să părăseşti Bucureştii şi să pleci
la Craiova?
G.C.: Cum tocmai îți spuneam, așa fusese repartiția: doar
stagiul în București și apoi urma să fiu bătut în cuie la
Petroșani. Venisem în București cu gândul să scap de
ingineria pe care deja o uram și cu care nu mai voiam
să am deloc de-a face. Speram să intru undeva în presă.
N-a fost posibil, pe atunci stagiul, trei ani de la absolvirea facultății, era obligatoriu. La Craiova, m-am înapoiat firesc, logic. Acolo aveam familia, locuința. Stăteam
cu chirie în propria casă a familiei soției mele, confiscată de regimul comunist, casă care, cu cât chin, a fost
recuperată după 1989.
G.D.: Cum era viaţa literară a Craiovei la acea vreme?
Cum te înţelegeai cu Marin Sorescu?
G.C.: Viața literară în Craiova era foarte vie pe atunci. Apăruse un grup de tineri scriitori extrem de promițători
în jurul lui Marin Sorescu și al revistei Ramuri. Exista
un cenaclu al revistei și puneam la cale felurite evenimente literare remarcabile, cu participare prestigioasă,
națională și chiar străină. Cu Marin Sorescu m-am
înțeles extraordinar de bine, eram foarte apropiați, în
ciuda diferenței de vârstă, petreceam chiar și vacanțe
împreună, cu familiile, și ne vizitam acasă. A mizat
pe mine, m-a lăudat, m-a publicat generos, îi datorez enorm, recunosc asta și țin la Sorescu în absolut. Chiar și atunci, la sfârșit, când, cumva din senin, a
izbucnit cu violență acel conflict în care ne-am aflat în
tabere opuse, continuam să țin la el și să fiu conștient
de valoarea lui literară deosebită. Regret că n-am avut
înțelepciunea, iscusința să evit acea ceartă de care mulți
au profitat, într-o perioadă când România se rupsese în
tabere ireconciliabile.
G.D.: La Bucureşti, ai fost vreodată la Nichita Stănescu
acasă? Pentru că nimic din comportamentul lui (nopţile pierdute, alcoolul, viaţă trepidantă etc.) şi chiar din
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modul lui de a privi poezia nu se vede la tine, cel puţin
pentru acei ani? Cum, de asemenea, nimic din ceea ce
încercau poeţii Cenaclului de luni nu se vede la tine, în
poezia ta de atunci? Doreai să fii doar tu, să-ţi găseşti
calea ta, aşa cum se poate lesne vedea acum în ceea ce
scriai atunci?
G.C.: Într-adevăr, n-am fost acasă la Nichita Stănescu.
Eram atașat, cum tocmai îți mărturiseam, de Craiova
și de Marin Sorescu, care reprezenta altceva decât stilul Nichita. Noi formasem la Craiova o grupare care
avea orgoliul ei, poezia noastră pe atunci se revendica
din alte modele: ne interesa în poezie tonul grav, o
anume solemnitate, metafizica și metafora revelatoare.
Toate acestea ne despărțeau de poeții bucureșteni de
curând apăruți în preajma lui Nicolae Manolescu, dar,
în fond, ne separau chiar și de spiritul poeziei lui Marin
Sorescu. Acum, dacă privesc în urmă, apreciez foarte
tare cealaltă cale, cea pe care se situau ei, nu noi. Dar
pe atunci nu credeam asta. Noroc că intuiția, lecturile,
m-au făcut să mă deschid, să nu rămân înțepenit în
tiparul solemn. Prospețimea, înnoirea adusă de poeții
din cenaclul lui Manolescu a fost binefăcătoare pe termen lung pentru literatura română. Destul de repede,
am privit spre ei cu luare aminte și cu prețuire, le-am
recunoscut meritele formidabile. Și apariția lor, probabil, m-a făcut să meditez asupra căilor pe care le are
de urmat poezia mea și m-a făcut să-mi pun problema
redefinirii de sine. La ce rezultat am ajuns? Toți năzuim,
desigur, să deslușim o formulă care să fie strict personală, inovatoare, dacă se poate. Eu, dacă sunt de căutat undeva, sunt de căutat aici, la intersecția de poetici diferite, de forme de expresivitate verbală diferite,
împăcate toate sub semnul dorinței de a exprima cu
orice mijloace, fără prejudecăți, mișcările și stările atât
de diferite ale minții și ale inimii. Eu sunt de căutat și de
privit ca o sumă, chiar și a ceea ce pare de neînsumat.
G.D.: Ce te-a determinat să treci şi la proză? Prima ta
carte de proză apărea în 1987. Au urmat altele, nu
puţine, până la acest roman de excepţie – Punct şi de
la capăt.
G.C.: Și la această întrebare am mai răspuns în alte dăți,
dar, dacă mă întrebi, se vede că n-am răspuns suficient
de lămuritor și se cade să mai încerc o dată. Așadar.
Vorbeam despre tentația și tendința mea s-ar zice programatică de a mă proiecta pe teritorii cât mai diverse,
complementare, pentru a-mi spori ființa. De la un
moment dat, aici, în zona literaturii, a scrisului literar, poezia nu mi-a mai ajuns, nu mai încăpeam doar
în acest tipar. Ca să fiu întreg, aveam nevoie și de genul
epic. Am început să scriu roman și mi-am dat seama
că până atunci, scriind numai poezie, fusesem ca un
om șchiop, care înaintează sărind într-un picior. Abia
când am descoperit proza, și cu precădere romanul, am
fost și eu normal, adică „mă deplasam” în fine cum se
cuvine, cu două picioare, făceam un pas cu un picior și,
apoi, un pas, cu celălalt picior, un pas cu poezia, apoi
unul cu proza. Așa mi-am atins completivitatea după
care tânjeam.
G.D.: Ai avut tentaţia să părăseşti definitiv poezia, în
favoarea prozei, aşa cum a declarat (cel puţin, nu ştiu
dacă şi-n realitate) Mircea Cărtărescu?
G.C.: Nu, niciodată. Îmi sunt necesare amândouă ca să
„merg”, ca să fiu eu însumi. Iar curând, dacă am să mai
am vreme, răgaz, cu alte cuvinte dacă am să mai trăiesc,
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înclin să cred că „anatomia” aceasta a mea literară chiar
o să mă transforme într-un fel de om-neom: o să-mi
trebuiască, pentru funcționarea normală, și al treilea
ori poate și al patrulea „picior”. Adică am să adaug și
alte genuri literare la ceea ce constituie ideea de întreg
și de ființare literară a mea sub semnul normalității.
G.D.: La Craiova ai făcut şi administraţie culturală. Din
1985 ai intrat redactor la „Ramuri”, abandonând profesia pentru care te-ai pregătit, devenind redactor şef al
revistei din 1991. Ai fost şi secretar al Filialei Craiova
a Uniunii Scriitorilor din România? Acum eşti vicepreşedinte al U.S.R.? Poţi compara situaţiile din punctul de vedere al vieţii literare, al solidarităţii scriitorilor, al administraţiei în sine, de la ceea ce însemna şi
înseamnă fondurile şi până la existenţa în sine a breslei?
G.C.: Sigur că se pot compara situațiile. Ca amplitudine
a problemelor, e ca și cum ai înota într-un pârâu și pe
urmă ai fi pus să te ții la suprafață în apa învolburată
a unei mări ori a unui ocean. Oricum, eu, încercând
ambele locuri, am putut constata că eram un înotător
pentru apă adâncă, pentru condiții extreme, nu pentru apă mică. O precizare totuși se cuvine să fac, nici
pârâul craiovean nu a fost unul tocmai liniștit: am avut,
am la Craiova destui prieteni dintre oamenii care scriu,
am construit multe lucruri bune împreună. Dar au fost
și câțiva teribil de înverșunați și de agresivi care s-au
străduit din răsputeri să-mi facă viața un coșmar. Apoi,
autoritățile, mediul politic nu mi-au fost deloc favorabile: am lucrat tot timpul în indiferența și chiar în ostilitatea celor aflați în funcții de decizie locală. De aceea,
adeseori, depuneam eforturi supraomenești ca să clintesc din loc o piatră, aceleași eforturi, cu care, apoi,
la București, mutam o stâncă sau chiar un munte mai
mărunt.
G.D.: Care este acum situaţia Uniunii Scriitorilor din
România, din punctul celui care o trăieşte zi de zi în
chiar sânul ei? Cunoscând bine situaţiile de-a lungul
anilor, unii foarte buni, alţii de luptă continuă cu disperarea, cu neseriozitatea partenerilor (mă refer la chiriaşii Casei Vernescu), poţi face o radiografie succintă a
perioadelor (lăsându-l pe Dinescu la o parte) Laurenţiu
Ulici, Eugen Uricaru şi Nicolae Manolescu?
G.C.: Toții președinții au merite în salvarea, în menținerea
în viață a USR (din nefericire, în termenii aceștia
extremi, salvare, menținerea în viață, suntem siliți să
ne referim la Uniune!): și Dinescu, și Laurențiu Ulici, și
Eugen Uricaru. Toți au căutat soluții, toți au trudit și au
realizat ceva pentru colegii lor. Eu acest fapt îl rețin și îl
evidențiez: nu iau în seamă bârfele, cârcotelile. Acum,
revenind la prezent, la perioada Nicolae Manolescu &
echipa sa (între care, cu modestie și echilibru, includ
și contribuția mea), o primă condiționare de care trebuie să ținem seama ar fi aceasta: activitatea USR este
dependentă de configurația epocii, configurația politică, economică, socială, culturală, axiologică. Or, perioada de acum diferă foarte tare de ce a fost înainte, contextul e cu totul altul. Ce se putea obține în anii 90 sau
chiar în anii 2000 într-o clipă, dintr-o semnătură, pe
o simpatie, azi se obține după demersuri anevoioase,
prin legiferări și străbătând labirintul birocrației. Ce
nu s-a schimbat din 1990 și până azi este jungla afacerilor și a afaceriștilor a la roumaine. Dacă astăzi USR
se află financiar pe marginea prăpastiei este fiindcă un
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domn pe nume Mureșan care a semnat un contract de
închiriere a Casei Vernescu nu și-a respectat obligațiile
contractuale și, cu o seninătate năucitoare, de neînțeles
pentru cineva sănătos la cap, nu a plătit ceea ce se cuvenea să plătească (chirie și utilități - gaze, curent electric)
timp de un an de zile! Sigur, noi l-am dat în judecată,
am câștigat procesul de evacuare, ca și celelalte două
procese, de recuperare a daunelor, dar justiția are, cum
știm, o lentoare de melc și totul se prelungește absurd
și devastator pentru breasla noastră, iar eu, unul, îmi
consum la propriu sănătatea, viața cu aceste frecușuri
ucigătoare, cu această cauză a noastră care a devenit o
cauză a mea. Oricum, demersurile noastre, eforturile
noastre sunt îndreptate în mai multe direcții. În principal, sursele de venit care să asigure finanțarea decentă
a USR, ar trebui să fie - pe lângă sumele provenite din
administrarea Casei Vernescu, a hotelului deținut de
USR în București ori a Casei de la Neptun - sumele
rezultate din taxa de timbru. Din nefericire, actuala lege
a timbrului cultural este nefuncțională. Lupta noastră
acum este să impunem două inițiative legislative: o lege
a taxei de timbru cultural modificată, care să ne ajute
într-adevăr, și o lege de finanțare a revistelor culturale de tradiție și de prestigiu ale țării. Aici, eu am avut
unele diferențe de vederi față de alți colegi din conducere: se considera că trebuie să ne descurcăm singuri
cu finanțarea, dacă vrem să ne păstrăm independența
editorială. Or, ideea este că revistele acestea cu un rol
decisiv în formarea României moderne trebuie tratate
ca niște instituții de cultură fundamentale pentru statul nostru și ele trebuie sprijinite financiar, ca teatrele,
muzeele, bibliotecile sau centrele culturale ori cinematografia națională. Nu le poți lăsa de izbeliște fără
consecințe grave asupra identității culturale naționale.
Trebuie sprijinite fără ca aceasta să implice un comportament obedient din partea noastră față de autorități.
Sunt bucuros că draftul acestei legi, care sper să iasă
curând, se găsește în laptopul meu. Pe verificatelea.
G.D.: Ce şanse are U.S.R., din punctul tău de vedere, în
următorii 10-20 de ani, când tinerii scriitori de azi, care
nu vor să intre în breaslă, vor fi în pragul pensiei, iar
noi, cine ştie...?
G.C.: Ar fi grav ca Uniunea Scriitorilor să dispară. Vreau
să-ți mărturisesc ceva: pentru cei din actuala conducere era atât de solicitant, de istovitor și de pierzător pe
plan personal să mai rămânem la Uniune încât reacția
noastră dintâi la alegerile de anul trecut a fost să ne
retragem. Am stat însă și am socotit ce înseamnă asta,
ce consecințe ar avea această retragere asupra întregului, asupra revistelor, a vieții literare și a vieții scriitorilor, în general -noi cunoscând situația foarte bine,
dinăuntru, în amănunt, așa cum nu se poate cunoaște
dinafară, din auzite. Dacă am candidat încă o dată,
Nicolae Manolescu și echipa sa, am candidat cu sentimentul responsabilității, cu sentimentul că nu putem
părăsi corabia la greu, că dacă ne retragem o sumedenie de lucruri vitale pentru noi toți, chiar și pentru cei
care nu sunt conștienți de asta acum, se vor pierde.
Repet, ar fi grav ca Uniunea Scriitorilor să dispară.
Ea este o structură puternică, ea a câștigat multe în
timp, ea are tradiție și este o marcă prestigioasă. E dificil să mai clădești astăzi ceva asemănător ca mărime,
ca forță, ca număr de proiecte puse în operă. Chiar
acum, în circumstanțele deloc favorabile prin care tre-
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cem, e un fel de traversare a deșertului, nu?, USR are
proiecte pe care nicio structură organizațională nu le
poate avea: Premiile anuale ale USR, Premiul Cartea
Anului al României literare, editarea a opt reviste literare, dintre cele mai importante ale țării, Gala Poeziei
Române Contemporane, Turnirul de poezie, Colocviul
Romanului Românesc Contemporan și, de anul acesta,
Festivalul de literatură româno-român de la Chișinău
cu tema Două state, o singură literatură și Festivalul
Național de Literatură, care se va desfășura în octombrie la Cluj-Napoca. Acestea, enumerate aici, sunt doar
o parte dintre programele și proiectele USR.
G.D.: Să revenim la literatură. Cum vezi starea literaturii
române de azi? Ce perspective de impunere a acesteia
în marile literaturi ale lumii vezi?
G.C.: Starea literaturii române de azi? Promițătoare, aș
zice. Dar până când literatura vie nu va avea asigurat,
prin lege, și mă gândesc aici la cele două proiecte de
legi amintite mai înainte, un cadru normal de ființare,
evident, nu putem vorbi de o strategie unitară, coerentă de impunere a noastră la nivel internațional.
Este ca și cum noi am vrea să organizăm un concurs
de muzică de orgă în vreme ce barbarii asediază cetatea: evident, suntem siliți să abandonăm elevata întreprindere și să apărăm cu armele cetatea. Abia după ce
trece amenințarea ne putem întoarce la bunele noastre planuri. Acum, referindu-ne strict teoretic la ideea
de impunere în lume: dacă literatura noastră actuală
va ști să găsească marile mize, va ști să se apropie de
temele universal valabile și va ști să practice o viziune
și o scriitură înnoitoare, mai ales în genul cu ecou azi,
genul epic, atunci, bineînțeles, îi vom interesa pe alții
și vom câștiga cumva de la sine, fără luptă, bătălia: în
sensul că vor veni alții spre noi, atrași de mesajul nostru, nu va mai fi nevoie să mergem noi spre ei, să-i cucerim. Sigur, inițiative de afirmare există și acum, dar eu
cred că deocamdată ele sunt cumva izolate una de alta,
cazuri particulare, nu expresia unei voințe colective,
limpede structurate, încă n-a sosit vremea acesteia,
deocamdată trebuie să purtăm și să tranșăm războiul
cu noi înșine.
G.D.: Recentul tău roman – Punct şi de la capăt –, lăudat şi bine primit de la început, ce aduce nou nu numai
în scrisul tău ci şi în literatura română vie? Din punctul tău de vedere.
G.C.: Să vorbesc eu despre ce aduce nou în literatura
noastră romanul meu mi se pare stânjenitor. Așa încât
nu voi vorbi. Îți răspund totuși indirect, reproducând câteva pasaje din ceea ce au găsit alții în această
carte. Nicolae Manolescu: „Nici nu ne-am întors
bine din Germania și mă grăbesc să-ți scriu, dovadă
de cât de mult m-a interesat romanul tău și de câte
îmi trec prin cap de când l-am isprăvit de citit, ieri,
a doua zi de Crăciun, 2013, la Erlangen, în Hotelchen
am Theater Strasse, 10, camera 15. Preciziuni utile
de consemnat întru eternitate, fiind vorba despre un
roman excepțional care merită un destin pe măsură.
Are toate datele: o supratemă originală (mă refer la
„duhul povestirii” și la cum intră și iese el din istorie); un subiect tot așa (istoria trăită de două personaje metafizic complementare, îngerul și demonul,
cu o soartă deopotrivă tragică de la un punct înainte,
căci istoria cu pricina nu mai alege); o compoziție
neașteptată, a (d)racului (care sugerează și ea, în
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felul ei, mersul de-a-ndărătelea al istoriei). În plus,
un număr de scene greu de uitat, de exemplu cele în
care trupul și sufletul se află în dificultatea de a exista
în aceeași piele și încheie un armistițiu, ca să-și îngăduie unul celuilalt să supraviețuiască. Și un personaj
despre care vreau să spun aici câteva cuvinte. Probabil
lucrul cel mai important care ți-a reușit este că personajul așa-zicând pozitiv, Octavian, este mai pregnant
psihologic decât cel așa-zicând negativ, Damian. De
obicei, lucrurile stau pe dos chiar și la cei mai mari.”
Sau Răzvan Voncu: Marele roman al ultimei jumătăți
de secol, care să ducă mai departe (inclusiv din punct
de vedere literar) jumătățile de adevăruri spuse de
proza generațiilor șaizeci și optzeci, trăgând concluziile unei istorii românești chinuite și contorsionate,
dădea impresia că este sortit unei așteptări indefinite. Așteptarea a luat sfârșit, însă, odată cu publicarea romanului Punct și de la capăt, de Gabriel Chifu…
Avem în Punct și de la capăt un roman excepțional
prin autenticitatea tematicii și prin inteligența și subtilitatea narativă. Un roman care pune punct, într-un
anume sens, unei modalități prozastice – romanul
politic –, pe care proza postmodernă a optzeciștilor
o scosese din prim-plan, fără însă să-i dinamiteze (din
cauza contextului politic complicat al anilor ’80 și a
cenzurii) premisele. Gabriel Chifu, prin schimbarea
de perspectivă pe care o aduce, prin lărgirea orizontului istoric și prin răsturnarea poeticii de gen, închide
un capitol și, totodată, deschide unul nou în istoria
romanului românesc contemporan.” Asta spun alții,
oameni în a căror judecată critică eu mă încred. Ce
țin eu să spun este altceva: ce desparte romanul acesta
de altele scrise de mine, înainte? Rezumând: mereu,
ca atitudine auctorială, eu am fost poliedric, am avut
mai multe intenții auctoriale într-una, am practicat
scriitura de tip palimpsest, cea care este descoperită
de toți comentatorii cărții de acum. Dar, diferit, acum
față de celelalte cărți a fost răbdarea, voința de a construi totul minuțios, de a mă apropia fără eroare, dacă
se poate, de acei oameni și de acele scene descrise,
de a stabili o relație biunivocă între mine și personajele mele, proiectându-mă în ele și împrumutând de
la ele. Voința, până la urmă, de a face ceva desăvârșit.
De data aceasta, am mers până la capăt: eram hotărât
ca, dacă nu scriam o carte foarte bună, o carte deosebită, să n-o public (de aceea a contat enorm pentru
mine instanța numită Nicolae Manolescu, i-am trimis
manuscrisul și faptul că l-a cucerit romanul, m-a făcut
să-l dau tiparului!). În fine, poate o anumită gravitate,
o concentrare asupra temelor mari ca și o anumită
capacitate dobândită între timp de a le exprima sunt
diferite în această carte față de altele, în această carte
care se vrea o mică epopee a unui secol 20 românesc,
un secol pentru noi încărcat de negativitate, violență
și iraționalitate. În fine: acum privesc scrisul ca pe acel
instrument care-mi stă mie la îndemână ca să obțin un
soi de izbăvire personală și o rezolvare a ecuației complicate pe care fiecare dintre noi, în măreția și jalnica
vulnerabilizate a condiției noastre, o avem cu timpul,
cu curgerea distrugătoare a timpului. Cum să transformăm această trecere devastatoare a timpului peste
noi în trecere vindecătoare, întremătoare – aceasta ar
fi problema. O, dar aici e mult de discutat.
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G.D.: Când te gândeşti la poezie, respiri uşurat, îţi este
mai uşor decât atunci când te înhami la scrierea unui
roman?
G.C.: La mine lucrurile stau așa în privința prozei și poeziei: mă odihnesc de una prin alta și mă pregătesc de
una prin alta. Scrierea prozei mă împinge spre poezie,
iar scrierea poeziei mă conduce la proză. Sunt două
stări complementare și numai practicându-le pe amândouă sunt complet, sunt eu însumi. Cumva paradoxal,
când una dintre ele m-a istovit, m-a stors, când am
ajuns la capăt cu efortul și am încheiat o carte, cum
e cazul acum, în loc să fiu golit și incapabil de nimic,

sunt încărcat cu poezie și regenerat și gata s-o iau de
la început cu scrisul versurilor în loc de scrisul prozei. E cazul acum, scriu cu încântare poeme. În fond,
la mine, țelul suprem e chiar momentul scrierii, când
scriu sunt fericit, sunt împlinit. Scriu ca să fiu fericit,
când scriu sunt fericit.
G.D.: Alte proiecte?
G.C.: Proiectul major este chiar viața. Să trăiesc, să fiu
sănătos e ceea ce contează. Restul proiectelor, și am
foarte multe proiecte literare, culturale!, rezultă din
acesta. Dar ca să fac câte am de gând să fac trebuie să
mai am zile.

Cine a dat obolul
acum îşi vrea dobândă,
însutit.
La zaruri parcă se joacă a lui soartă.
Moartea şi nemurirea pe el acum se ceartă,
lumea şi nefăcutul, plinul şi golul,
aici şi nicăierea, pământul şi cerul.
O, vântul, muţenia, bezna, vecinic gerul
curând se vor porni.
Şi el va fi pe când nu va mai fi?

Venirea copilului
Minţii tale azi în tine
preavădit nu-i este bine
universul tot în jur
ţi se sparge şi se strică
dus e gândul tău cel pur
ca în foile de ceapă
azi stai învelit în frică

fără să-nţelegi priveşti
cum păşind tăcut pe apă
dinspre maluri vechi greceşti
un copil vine-nadins
cu inima rug aprins

Gabriel CHIFU

Ce încurcată lucrătură

Doamne, ce încurcată lucrătură:
sau el crescu peste măsură
sau universul dat, halucinant, intră la ape de lumea asta clar nu-l mai încape!
Uite, picioarele i-au rămas pe-afară,
cu-n braţ e-n iarnă şi cu altu-n vară,
inima lui e-n zori de zi şi creierul - în seară.
Iar tâmpla lui în chip nemaivăzut
străpunge bolta, pân la îngerul de sus, nedecăzut.
El e-aici şi, deodată, e altunde.
O, ce zbucium, ce sfâşieri profunde,
ca-n prima zi, auriferă şi plăpândă
ori ca în ziua definitivului sfârşit.
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Scoaterea din trup

Mă prinde de braţe,
mă trage cu putere.
Vrea să mă scoată din trupul meu,
din mine însumi.
Şi-ncet, încet chiar reuşeşte.
Îmbătrânita, trista mea piele rămâne abandonată,
biserică pustie, fără rugăciuni, după
ce-au murit toţi credincioşii.
Mă trage după el. Abia-abia, gâfâind.
Seamănă cu un soldat german care vrea
să-şi salveze camaradul rănit,
târânu-l pe străzile cu zăpadă
îngheţată ale Stalingradului.
Nu ştiu cine este şi ce-are de gând cu mine.
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Doar presupun. E-atât de firav şi sper că
aripile lui caraghios de mari
sunt adevărate, nu lipite sau prinse
cu şuruburi. Mă duce
într-o altă viaţă, într-o altă lume.
O să mă îndese în alt trup, care o să mă stânjenească,
strângându-mă ca o pereche de
pantofi încălţaţi prima dată.
Sau dimpotrivă. O să-mi dea drumul,
liber. Şi am să mă revărs
în universul acela nou. Mirându-mă
de nemărginirea care în mine
îngropată stătea, nefolosită.

Rostesc cuvinte

De atâta vreme
„mă rătăcesc în inima mea”
şi rostesc cuvinte.
Cuvintele mele mai toate sunt greşite.
Iar când le rostesc simt
ce trebuie să simtă copacul
când îşi pierde frunzele
ori chiar
ce trebuie să simtă animalul
când e jupuit de viu.
Fiecare cuvânt pe care-l rostesc şi toate la un loc
spun altceva
decât aş vrea să spună.
Iară rostirea lor sărăcit mă lasă, gol
pe dinăuntru, pustiit –
parc-aş fi un sat din care locuitorii au fugit în păduri
de teama turcilor,
parc-aş fi o hală industrială abandonată
după ce au trecut prin ea hoţii de
lemn, de fier, de cărămizi.
Îmi dau seama că aceste cuvinte,
pe care, pururea greşit, de atâta vreme le rostesc,
fac parte din anatomia mea bizară.
Ca blocurile de piatră dintr-o piramidă.

Altă schiţă de portret: trup împuţinat

L-am văzut pe omul acela dormind.
În somn, trupurile ne sunt gălăgioase:
un fel de trâmbiţe ale derutei şi spaimei din
minţile noastre.

Dar omul acela nu era aşa, m-a uimit:
nu se clintea, parcă nu respira, parcă era făcut
din marmură, din aluminiu sau din hârtie,
făptură tăcută, vecinică, desăvârşită.
Iar trupul său de vârstnic era împuţinat, arăta
ca trupul unui copil.
Mi-am zis contrariat: probabil,
refuză să se hrănească, vrea să piară. Apoi
am înţeles că lucrurile nu stau deloc aşa.
Omul acela se hrăneşte ca noi toţi,
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atâta doar că la el rotiţele fiinţei
se mişcă altfel decât la noi, tulburător:
hrana fiecărei zile nu se depune în el,
sporindu-i pântecul,
schimbându-se-n puhavă carne.
Nu, dimpotrivă. Pe el, hrana
îl ajută să se micşoreze.
Nu crăpelniţă, euharistie.
Necontenit scade-n greutate şi devine
tot mai diafan şi luminând.
Corpul său descreşte cu fiecare zi,
se curăţeşte, se limpezeşte, se copilăreşte.
Asemenea unui fluviu tulbure, năvalnic
ce-ar curge invers, tot mai îmblânzit,
pân-ar fi clar izvor.

Încercarea

Am citit: „Să nu crezi niciodată
că ştii ce se va întâmpla
cu viaţa ta, totdeauna te vei înşela,
totdeauna pleci undeva şi paşii te poartă în altă parte.”
Şi chiar asta
am păţit eu.
După ce am rătăcit legat la ochi, după ce nechibzuit
am băut şi în hohote am râs de toate,
deodată m-am oprit. Istovit, mirat.
Parcă ar fi turnat cineva o găleată
de apă rece peste mine.
Am aruncat cheia ruginită şi cuţitul
tocit, bicicleta fără roţi
pe care mă încăpăţânam să rulez
fără să-mi dau seama că nu are roţi.
Am deschis ferestrele, am lăsat vântul
să-mi intre în minte, răscolitor.
M-am hotârât să fiu „bun, puternic şi
încrezător”, precum citisem.
Aşa cum ai vrea să iei oraşul nemuritor Veneţia
piatră cu piatră, val cu val
şi să-l reconstruieşti miraculos departe, hăt,
în pustiu.
Aşa cum albina adună razele şi polenul florilor
din pădurea de salcâmi
şi le strânge în stup, şi le recompune
sub formă aurie şi dulce.
Astfel
am vrut eu, fărâmă cu fărâmă, clipă după clipă,
să-l aduc pe el, nesfârşitul, aici, şi să-l întregesc
în ruina inimii mele,
în făptura mea defectată,
în zilele mele sărăcite şi înfrigurate.
Şi cu el aici, oasele mele să devină
iluminate, sentimentele mele lingouri de argint
să fie şi să scânteieze.
Am vrut. Aşa cum mierla ar încerca deodată
să ia în guşa ei marea, picătură cu picătură,
şi s-o mute sus, în vîrful muntelui
şi înaltul cerului.
HYPERION

9

Lucian ALECSA

Punct şi de la capăt sau
Complot împotriva uitării

P

Pentru un literat ce s-a născut poet e foarte greu ca în
momentul când se hotărăşte să-şi angajeze verbul în
exerciţiul narativ să poată bate pas de defilare spre performanţe păstrând cadenţa celor două genuri. În cele mai
multe dintre cazuri se întâmplă ca poetul să-l asfixieze,
chiar de la primul roman pe prozator, printr-o plusare
metaforică pe narator. Sunt zeci de romane captivante,
care deconspiră, de la prima lectură, faptul că sunt produsul unui poet travestit în prozator. Citindu-i romanul Lui Gabriel Chifu pot mărturisi fără nicio reţinere
că e scris de un prozator autentic, nici urmă de poezie în
„Punct şi de la capăt“, puţinele vibraţii lirice, ce inserate
fac corp comun cu naraţiunea, vin să împlinească fluxul povestirii. Pentru a-i face o poză a ceea ce reprezintă
scriitorul Gabriel Chifu în plenitudinea creaţiei sale, mă
voi folosi de un poem de-al Domniei Sale, purtător al
unui titlu superb: „îngeri lichizi ies din oglindă“ din volumul „bastonul de orb“, apărut în 2003, la Editura „Cartea Românească“. Sună aşa: „noaptea nu e noapte ziua
nu e / zi pentru mine apele nu sunt / despărţite de uscat
şi-şi nici-nici / partea mea stângă stă în arşiţă / iar partea mea dreaptă tremură în viscol / braţele mele înoată
în mare / iar picioarele mele aleargă pe uscat / ca un
munte cu iarbă verde la poale / şi zăpadă înaltă pe piscuri / jumătatea de jos a corpului trăieşte / în plină zi /
iar jumătatea de sus în plină noapte / locuiesc pe o scenă
de aer / îngeri lichizi ies din oglindă / şi se chinuiesc cu
mine să mă repare / să mă remonteze cum trebuie: sau
–sau…“ Dacă nu veneau acei îngeri să-l redea literaturii,
am fi fost văduviţi cu toţii de un poet autentic, cu o lirică
bine personalizată, limpede, dar şi de un mare prozator.
Ochiul de prozator al lui Gabriel Chifu se insinuează
deliberat în trecutul unui celebru medic, Mihai Deleanu,
răscolindu-i amintirile, răvăşindu-i sentimentele. Cele mai
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pregnante şi mai dure fapte de viaţă sunt descărcate în
prezent prin condeiul ziaristului – scriitor Valentin Dumnea, într-o poveste din poveşti. Din greşeală sau dinadins, „intrusul“ narator rătăceşte şi propria sa poveste,
una de dragoste, extrem de incitantă. Ce-i interesant, cu
cât se înaintează în trecut naraţiunea ia forma unei avalanşe. Nu mi se pare nicidecum de-a-ndoaselea – cum se
tot scrie. Oare nu e firesc ca o forare în memoria timpului pentru detectarea unor amintiri purtătoare de adevăr
să plece de la prezent spre trecut? Simplu: o obsesie se
rostogoleşte dinspre prezent spre trecut adunând fapte,
întâmplări, amintiri, gânduri nearse până la capăt, rezultând pe final un bulgăre imens, de-o mare consistenţă
ideatică, îmbrăcat într-o broderie stilistică de excepţie.
Impresionant e faptul că naratorul, cel impus de autor,
ştie să decupeze orice secvenţă, suspectă c-ar deţine un
gram de adevăr, din păinjenişul amintirilor, curăţând-o
de balast şi redând-o prezentului. Forarea din prezent
în trecut nu deformează realitatea, întâmplările supuse
radiografierii sunt tratate afectiv de către povestitor. E
drept, sunt şi multe momente de nesiguranţă şi subiectivism în dozarea adevărului istoric, dar tocmai acest
aspect dă gravitate naraţiunii, lărgind şi spectrul interpretativ şi orizontul de comunicare dintre narator şi cititor. La prima vedere, subiectul pare unul comun, ineditul constând în aranjamentul narativ, ce capătă conturul
unui cerc concentric, centrul fiind obsesia doctorului.
Romanul lui Gabriel Chifu îşi propune un ceva cu mult
mai înalt decât relatarea unor amintiri seducătoare camuflate într-o ţinută estetică strălucitoare, care să dea bine
în faţa cititorului. Redarea şi proiectarea acelei inflorescenţe de gânduri decupate din straturile timpului şi aduse
în prezent capătă viaţă, devin independente de ceea ce-au
fost, protagoniştii se demagnetizează, pierd dreptul asu-
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pra lor, ele înfloresc sub verbul naratorului ad-hoc. Un
lucru la fel de interesant este schimbarea ţinutei exprimative în funcţie de intensitatea naraţiunii, seismele sentimentale zdruncină metabolismul amintirilor dar fără a
schimba adevărul. Aşa-zisul mers înapoi în istorie nu e
mersul racului şi niciun mers de-a-ndoaselea, e mersul
pe un traseu destinal indicat de anumite gânduri capsulate într-o obsesie, cu şocuri multe, cu imagini vii, memorabile, decantate cu multă atenţie atât din izvorul istoriei, dar şi din spaţiul afectiv al protagoniştilor. Unele
poze de epocă, chiar de sunt în sepia, au efect halucinatoriu asupra cititorului. Cel care dă ceasul înapoi şi ţese
cu precizie povestea despre prezumtivii părinţi ai medicului este ciudatul personaj Bazil Dumitrescu, bătrânul
profesor de istorie, de fapt duhul povestirii, ecoul timpului. Personajele ce prind viaţa în amintirile istoricului
sunt limpezi, semn că sunt bine conservate de memoria sa centenară, sunt expuse în rama narativă cu detalii, cu tuşe pronunţate fără bâlbâieli şi aproximări. Fiecare este cu autenticitatea lui, fizionomiile, dar mai ales
caracterele îi personalizează, fără urme de confuzii, nu
putem vorbi nicicând de personaj colectiv. De exemplu,
exprimarea socială a lui Octavian Cadar nu interferează
în niciun moment cu comportamentul lui Damian Bordea, unul dintre pionii „fenomenului Piteşti“, chiar dacă
cei doi sunt foarte apropiaţi, părând la un moment dat
în complementaritate. Lui Damian nu i se pune în evidenţă doar partea neagră a fiinţei sale, i se luminează şi
partea lui sentimentală, sensibilă, chinuită de dragoste,
care exclude orice urmă de răutatea. Multe dintre aceste
personaje găzduiesc cu aceeaşi căldură şi răul şi binele,
această pendulare dintre înger şi demon este foarte bine
ţinută în frâu de verbul naratorului, nu-i stridentă, dar
peste tot e aluzivă, e prezentă. Pozele de…epocă vin din
timp cu tot farmecul lor, merită să insistăm asupra unui
astfel de tablou: duminica de 1 august 1943: „Damian Bordea pregătise minuţios călătoria aceasta. Întâi de toate
strânsese bani pentru biletul de tren, pentru închirierea
unei camere de hotel şi pentru celelalte cheltuieli ce aveau
să se ivească….În aceşti ani pasiunea care-i lega sporise
necontenit. Damian rămăsese la liceul din Limanu-de –
Sus, Vera continuase şcoala în oraşul natal, la Ploieşti,
dar distanţa nu le slăbise sentimentele, dimpotrivă, le
alimentase dragostea: cu cât se vedeau mai rar şi cu cât
le era mai greu să se întâlnească, cu atât se doreau mai
mult. Iar în ultimul timp apropierea lor devenise atât de
mare încât era clar că acea contopire trupească, aşa cum
eufemistic spuneau ei, nu mai putea fi întârziată. Magnetismul dintre ei evoluase, ajungând straniu şi vicios,
pervers. Contactul lor fizic se rezumase, de-a lungul acelor trei ani de când erau prieteni, la îmbrăţişări şi săruturi. Făcuseră, e drept, câţiva paşi înainte pe acest drum
al plăcerii fizice, dar nu merseseră până la capăt, până
la acel moment culminant pe care îl aveau amândoi în
minte. Vara trecută, ea se dezbrăcase în faţa lui rămânând în chiloţi şi el o privise mut de încântare şi intimidat. Altă dată, Vera îl lăsase să-i atingă cu degetele uşor,
zona aceea enigmatică şi chiar ea îl mângâiase pe semnul bărbăţiei lui, care căpătase dimensiuni impunătoare“.
Aerul inocent din această scurtă secvenţă exprimă
decenţa limbajului în surprinderea unor astfel de
momente, care de cele mai multe ori sunt filmate c-un
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ochi ceva mai vulgar. Romancierul nu estompează realitatea, de teamă de a nu cădea în vulgarităţi de limbaj, din
contră, demonstrează că tot ceea ce e omenesc poate fi
exprimat sub semnul decenţei. Şi fantasticul îşi găseşte
loc în proza lui Gabriel Chifu, atât Octavian Cadar cât şi
Damian Bordea sunt surprinşi în astfel de ipostaze, lupta
lor cu timpul, spaţiul sau cu somnul reprezintă nu numai
un act de probare a voinţei, ci şi formă credibilă de evadare dintr-o realitate nu tocmai confortabilă. Poveştile
inserate în marea poveste se circumscriu unui unic glas
autoritar, ce reverberează în atmosfera narativă pe mai
multe tonuri. Gabriel Chifu construieşte un roman circular, se pleacă de la o simplă obsesie a medicului Mihai
Deleanu, aceea de a-şi afla părinţii şi se extinde asemenea
unor unde concentrice până ce prinde un trup narativ unic,
solid, cu multe întâmplări, cu altfel de lume, populată cu
fel de fel de chipuri, bine conturate. Secvenţele dure par
a prinde primplanul, dar sunt şi clipuri cu mult haz, dar
un haz epidermic şi deşănţat, mai degrabă putem spune
că-i unul negru, generat de tot felul de frustrări. Sunt şi
pasaje istorice, limpezi, surprinse în acurateţea faptelor,
fără intervenţii subiective din partea naratorului; perioada de la declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial
şi până la cea aproape de noi este redată cu tot bagajul de
inepţii, crime şi orori, în care adevărul vibrează prin orice
secvenţă. O altă poză memorabilă este ceea ce surprinde
viaţa din închisoare a lui Octavian Cadar, imaginea este frisonată de poezia tăcerii, de emoţii, gânduri şi sentimente
dintre cele mai ciudate: „ Cu timpul Octavian a devenit
un specialist al tăcerii, al acelei tăceri. De fapt, s-a iniţiat
atât de bine în tăcerea care domnea aici, în închisoare,
încât distingea cel mai mic sunet şi îi înţelegea semnificaţia. Nu avea nevoie de cuvinte, ştia, doar auzind respiraţia unui gardian, dacă acesta e obosit sau mahmur, dacă
e plictisit sau furios, dacă are necazuri acasă sau aici, la
slujbă. La fel, îşi reprezenta cu precizie o ploaie, parcă o
vedea, numai ascultând stropii care loveau acoperişul şi
oblonul ferestrei. Pentru el, căderea ploii era muzicală,
una dintre sonorităţile cele mai plăcute, era o minune şi,
într-adevăr, o percepea ca pe o melodie înălţătoare. Apoi,
auzea de la mare distanţă ţârâitul unui greier, ceea ce o
persoană normală n-ar fi desluşit oricât s-ar fi străduit.
Auzea noaptea trosnetul înspăimântător al grinzilor de
lemn vechi aflate în structura acestei clădiri a puşcăriei.
Ştia şi ce se întâmplă cu ceilalţi deţinuţi, nu numai după
vaietele care răsunau sfâşietor din camera de anchetă, pe
aceste le-ar fi putut percepe oricine, pe acestea le auzeau
din casele lor, chiar şi locuitorii oraşului, care, temători,
nu ar fi dorit să le audă“. Durerea îi acutizează deţinutului simţurile, prin hipersensibilizare, în special a auzului. Acest fenomen este insinuat în mintea cititorului cu
multă atenţie, antrenând gradat durerea celui supus unei
astfel de operaţii inumane odată cu pregătirea receptorului pentru un astfel de moment. Modul cum pune prozatorul problema este unul firesc, nu schimbă tonul naraţiunii, imaginile chiar dacă sunt dure nu par şocante.
Această pliere a verbului narativ pe două stări oarecum
contrare, dar care vizează aceeaşi realitate, fără o tulburare a masei narative, ţine numai de măiestria celui care
comite exerciţiul povestirii. Acest roman atestă talentul
de prozator al lui Gabriel Chifu.
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„Ştacheta cea mai înaltă, greu de
atins, este capacitatea de împăcare
a fiecăruia cu propriul eşec“

A

ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU DORA PAVEL

Andra Rotaru: Aduce vreo mulţumire personajului din Do
Not Cross gândul de a deveni „subit eroul zilei“?
Dora Pavel: Dragă Andra, dacă răspund capcanei tale de a
mai spune câte ceva despre romanul meu cel mai recent,
deşi el ar trebui să spună şi chiar spune singur ceea ce are
de spus, o fac pentru că Cezar Braia este unul dintre protagoniştii cei mai dragi mie. Şi nu doar mie. M-a măgulit faptul că Do Not Cross s-a bucurat de succes, de critică
şi de public, în egală măsură. Unii comentatori l-au văzut
chiar ca pe cel mai bun roman al meu. Mulţi l-au citit, nu
toţi s-au exprimat despre el. Dacă ar fi întâmpinat şi reacţii
de respingere din partea unei anumite categorii de lectori,
a celor care se mai complac în unele prejudecăţi, mi s-ar fi
părut firesc. N-a fost aşa. Sau, cel puţin, cei care s-au crispat dinaintea gândirii şi a faptelor unui gay n-au îndrăznit
să iasă la rampă (poate doar să se opună vehement premierii romanului, într-un anume context). Nu mă mai întreb
de ce. Pentru că Cezar este, înainte de orice, un tip special,
cum s-a şi observat de altfel, şi este special nu doar prin
identitatea lui homosexuală. De unde şi „lipiciul“ său, faptul că „place“ cititorului. Aşa cum plac, prin performanţele lor intelectuale, atâtea celebrităţi (aidoma lui, cu aceeaşi condiţie de „diferit“) din lumea artelor, mai veche sau
mai nouă. Ţi-aş putea spune şi eu, precum Hamlet, privind
tigva lui Yorik: „L-am cunoscut, Andra“. E inteligent, erudit, speculativ, frivol, crud şi cinic, dar tot pe-atât de discret în anomalia lui, având un plus de emoţionalitate colcăitoare, aşa cum îi stă bine unui tip care poartă în profunzimi „vinovăţia de a fi altfel“. Căci nu poate fi uşor, nu?,
să înoţi mereu în contra curentului… Se pare că s-a petrecut un paradox: tocmai identitatea de gay, care i-a ascuţit
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instinctul de apărare la maxim, i-a creat tânărului Cezar
acea complexitate şi superbie misterioasă pentru care el
este nu doar agreat, ci uneori chiar admirat. Opinia exegezei e că, afundându-te în mrejele discursului său, unul „dictatorial şi nevrotic“, uiţi că personajul e gay. Aşa e şi firesc.
După cum, făcând eforturi să se ascundă, în realitate Cezar
se dezveleşte tot mai mult. Exhibiţionismul îi repugnă, dar
ajunge să-şi găsească suprema alinare exact în acest prilej,
neaşteptat, subit, de aşezare a lui în plină lumină a reflectoarelor. Mai ales a propriilor reflectoare. Şi, cu asta, ajung
la întrebarea ta. Postura lui Cezar Braia, de sechestrat al
unui bolnav psihic, pentru câteva zeci de ore, va fi declanşatoarea adevăratei sale descoperiri de sine. El se cufundă
acum (chiar şi la propriu, în „abisul“ unei păduri, locaţie
căreia critica n-a scăpat ocazia să-i dea o interpretare psihanalitică) în noua condiţie, cea de „erou al zilei“, asupra
căruia sunt aţintiţi ochii tuturor. Constatând că, de fapt,
acest soi de vedetism, pe care nu el şi l-a creat, îl satisface
şi-l răzbună. Nu vreau să spun prea multe. Ceva, totuşi:
despre plăcerea pe care şi-o descoperă tânărul protagonist
în a deveni, fără voie, omul zilei. De a-şi câştiga în felul ăsta
o meschină, mediocră celebritate – el, care era întruchiparea discreţiei absolute. Voluptatea asta nu vine, în principal, din „gâlceava înţeleptului cu lumea“, ci mai degrabă
din „giudeţul sufletului cu trupul“, cu propriul trup, dar şi
cu obsesia pentru trupul şi nu doar trupul unui alt bărbat.
Pe toată durata convieţuirii cu răpitorul său, Cezar Braia îşi
acceptă şi chiar îşi prelungeşte încarcerarea, pentru meditaţii autoscopice, dar şi pentru a-i atrage atenţia celui pentru care a făcut o pasiune. Cine este bărbatul vieţii lui, însă,
o să-l las pe cititor să afle singur.
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A.R.: Care este „forma superioară de renunţare“? Care este
dinamica dintre discursul manipulativ al celuilalt şi propria dorinţă de destructurare?
D.P.: Formularea la care faci trimitere este extrasă din analogia pe care o lansasem, provocator, încă de la începutul
romanului. O analogie între aşa-zisa agresivitate a răpitorului (foarte curând abandonată) şi cea a unei fiare. Vorbeam acolo de refuzul animalului captiv de a mai fi agresiv cu îmblânzitorul său şi vedeam în acest compromis o
formă superioară de renunţare. Din instinct de conservare,
ajungând să fie controlată de om, specia cea sângeroasă
şi-a pierdut în timp ferocitatea. Fragmentul este emblematic pentru sugerarea, din start, a unei posibile relaţionări de tip Stockholm, între răpitor şi ostatic. De altfel, Do
Not Cross este şi un roman al relaţionării. Cu propriul sine,
cu celălalt, cu lumea. Sigur, mult mai legitim decât mine
au analizat acest proces cei câţiva buni recenzenţi, care au
fost interesaţi de texul meu. Decodările lor sunt arhisuficiente. Dar cunoscutul sindrom Stockholm nu va da, în
romanul meu, aşa cum se aşteaptă poate lectorul, soluţia
tribulaţiilor psihologice pe care le trăiesc cei doi parteneri
fugari. Condiţia de individ cu mintea rătăcită a răpitorului,
precum şi adevărata lui identitate îi vor induce lui Cezar,
cel răpit, dar singurul lucid, trăiri dintre cele mai bulversante. Iar la capătul aventurii, aşa cum se întâmplă de obicei, ştacheta cea mai înaltă, greu de atins, este capacitatea de împăcare a fiecăruia cu propriul abandon sau eşec.
A.R.: Între gândire şi actele reale, măgulirea se insinuează şi
devine un al treilea personaj, cu propriile gânduri şi consecinţe. Care e jocul „cine e, cine-o fi“? Sentimentul acesta nu
poate genera un refuz, un stop-joc.
D.P.: Secvenţa primei rememorări a lui Cezar, şi anume, scena
primei sale întâlniri cu iubitul, faţă-n faţă, mi-e una dintre cele mai dragi. Acea interogaţie a lui, „cine e, cine-o fi“,
rezumă întregul joc al seducţiei, unul destul de parşiv, exercitat asupra sa de către Caprini, bărbatul mult mai matur şi
experimentat. Ascunzându-şi multă vreme identitatea, dar
ţinându-şi mai tânăra victimă sub presiunea şi ameninţarea unor permanente urmăriri şi monitorizări, seducătorul
va merge la sigur. Impactul primului contact al celor doi,
al primei lor îmbrăţişări (una aparent accidentală, într-o
intersecţie, pe o ploaie torenţială) este puternic, poziţiile
călău-victimă se stabilesc fără ezitare şi cât se poate de dramatic pentru cei doi.
A.R.: „Toleranţa e cea mai bună formă de respingere“…
D.P.:…Sau e secretul amânării oricărui pericol sau, în ultimă
instanţă, e secretul supravieţuirii (sociale, istorice, religioase, morale etc.). N-o să mă lansez în consideraţii care,
pentru psihanaliză şi nu doar, sunt de mult locuri comune.
Fraza citată de tine ar putea suna a vorbă goală, aşa, scoasă
din context. Judecata însă, adevărată sau falsă, îi aparţine
tot personajului meu, Cezar, absolvent a doi ani de studii în psihologie. În hârjoana erotică de care vorbeam mai
sus, joacă şi el un rol nu mai puţin perfid decât cel al „hărţuitorului“ său, ţinându-şi şi el urmăritorul sub control.
Sunt inşi de care nu poţi scăpa decât acceptându-i o viaţă
în preajmă, spune Cezar, exprimând exact contrariul a
ceea ce-şi doreşte. Şi, mai departe, da: Toleranţa e cea mai
bună formă de respingere… Coşmarul de care se plânge
el este, în realitate, tocmai jubilaţia de a afla că e iubit. Iar
„speranţa“ de a fi pierdut din vedere, nimic altceva decât
dorinţa pătimaşă de a fi găsit. Nimic nou, nimic prea subtil, am putea crede, în această strategie psihologică simplă
pentru intrarea protagonistului într-o poveste de dragoste.
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Lucrurile se complică, însă, legile relaţionării şi ale alterităţii se încâlcesc, scoţând abia de-aici încolo, din adâncul
cel mai adânc, adevărurile care să-i susţină unicitatea în
mod fundamental.
A.R.: Cum se trece de la civilizaţie la junglă şi/sau viceversa?
D.P.: Jungla este, într-adevăr, una dintre metaforele cele mai
vehiculate în roman. Jungla, ca spaţiu al sălbăticiei, al pericolului şi al cruzimii, identificabilă fie în pădurea în care
se ascund cei doi fugari, răpitor şi ostatic, deveniţi complici între timp, fie, de cealaltă parte, în lumea „civilizată“,
în tărâmul minat, adică, al tuturor dezastrelor, prohibiţiilor, prejudecăţilor şi legilor umane castratoare. Depinde
din ce unghi priveşti. Trecerea de la civilizaţie la junglă, şi
invers, se poate realiza, spuneam în roman, printr-o simplă
schimbare de optică. Interdicţia „Do Not Cross“ se citeşte
şi se resimte în ambele sensuri.
A.R.: Există o captivitate în care personajul rămâne prins
chiar şi după ce poate înlătura anumite cutume sociale sau
culturale? Avem sau nu avem cu ce să umplem forma personală atunci când scoatem indicaţiile învăţate sau care
ne-au fost induse de către ceilalţi, pe care le-am asimilat şi
ne-au ajutat să ne identificăm?
D.P.: Mai întâi, e captivitatea supremă, nu?, cea existenţială, cu
care şi în care ne naştem. E prima „veste“ pe care părinţii
amână să ne-o divulge, dar pe care, încă la o vârstă fragedă,
o aflăm cu toţii, cu aceeaşi stupefacţie şi revoltă: că viaţa,
darul care ni s-a dat, ni se va şi lua într-o bună zi. Modul
sănătos (sau nu) în care reuşim să asumăm adevărul acestei captivităţi absolute – pactul benevol cu zădărnicia –
va dicta ulterior, pentru fiecare dintre noi, calitatea acelei
„forme personale“, cum foarte frumos o numeşti tu, adică
dimensiunea forţei de a continua, adică puterea noastră de
îndurare. Revenind la personajul meu, el dezvoltă despre
sine o întreagă teorie legată de depresivul pursânge, care
se descoperă a fi, posesorul unei depresii crunte, autentice,
aproape viscerale, dar foarte bine ascunse, care i-a coordonat întreaga viaţă de până acum. Dintr-o disperare precoce
de a nu dispărea fizic, mai întâi din conştiinţa părinţilor,
Cezar s-a menţinut, de mic copil, în alertă, atrăgând atenţia
asupra sa cu orice preţ, inclusiv prin fobii şi angoase inventate. Această situare timpurie în răspăr cu toată lumea, din
apărare, dictată de prea multă luciditate, îi va fi argumentată curând, în pubertate, adolescenţă şi tinereţe, prin opţiunea sexuală „deviantă“, prin condiţia de ins „diferit“. Dar
o golire de tirania tuturor preceptelor, a normelor şi a legilor sociale, religioase şi morale, cărora a încercat să li se
opună fără succes până acum, îi va izbuti lui abia în prezent, în compania bietului evadat din sanatoriu. Şi, ca să
răspund întrebării tale, abia în situaţia excepţională în care
a fost târât fără voie, dar în care s-a complăcut din prima
clipă fără ezitare, Braia îşi dă seama că are, cu asupra de
măsură, cu ce să-şi umple „forma personală“. Abia rebeliunea sa şi a însoţitorului său faţă de lume îl lasă singur
cu sine, cu depresia sa aducătoare de ratare, clasându-l ca
unicat între făpturi, unul gata să dea credit egal vieţii, ca şi
morţii. Cum se ajunge la un asemenea echilibru superior al
resemnării o va descoperi cititorul cel mai bine din roman.
A.R.: „Negativul meu este depresia“, spune Braia. Care este
negativul ultim?
D.P.: Răspunsul e mai mult decât evident, iar tentaţia acelui
„ultim negativ“, cum îl numeşti tu, nu l-a ocolit nici pe personajul meu. Doar tentaţia…
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„Câteodată am impresia că
facebook este un cenaclu mai cool“
ANDRA ROTARU A DIALOGAT CU MARIUS ALDEA

În anul 2013, Marius Aldea şi Bogdan Munteanu au coordonat antologia “cu faţa la perete”, Editura Brumar. Aici se regăsesc 50 de scriitori sau jurnalişti care au avut timeline-uri& statusuri (dintre cele mai inspirate) postate pe Face Book. Cei 50 incluşi în acest volum au fost: adrian diniş • adrian suciu • alexandru
potcoavă • alexandru vakulovski • anca mizumschi • dósa andrei • andrei ruse • andrei velea • augustin
cupşa • bogdan munteanu • cezar paul-bădescu • ciprian măceşaru • claudiu komartin • corina bernic •
cristina nemerovschi • dan-liviu boeriu • dan lungu • emil brumaru • felix nicolau • ﬂorin dumitrescu •
ﬂorin irimia • ﬂorin lăzărescu • ﬂorin marcoci • iulian tănase • lavinia bălulescu • lorena lupu • lucian dan
teodorovici • luiza vasiliu • luminiţa corneanu • marius aldea • marius chivu • mihai ene • mihai mateiu •
mihail vakulovski • miki vieru • moni stănilă • mugur grosu • ovidiu pecican • patricia lidia • petru albu •
radu vancu • rita chirian • ruxandra cesereanu • silviu dancu • sorin despot • ştefan caraman • teo bobe •
vasile leac • veronica d. niculescu • vlad tăuşance.

A

Andra Rotaru: Ai coordonat, împreună cu Bogdan
Munteanu, antologia “Cu faţa la perete”, Editura
Brumar. Cum a decurs procesul de selecţie, iniţial
au fost 200 de scriitori, iar la final 50.
Marius Aldea: Da, sunt și acum cu Bogdan, în aceeași
cafenea în care am pus la cale proiectul. Selecția
ne-a luat mai mult, am mai stat și pe-acasă. Am
bântuit ore întregi pe wall-urile oamenilor, căutând statusurile potrivite. Ne-am contrazis, ne-am
ciondănit, dar în final am căzut de acord cu selecţia. Inițial am pus pe hârtie aproximativ 200 de
scriitori activi din listele noastre de prieteni. A trebuit să ne oprim la 50 de autori, din raţiuni financiare. Adevărata provocare a fost să-i identificăm
pe cei cu limbariţă şi să selectăm statusurile lor
cele mai tari. Am încercat să alegem statusuri cât
mai diverse ca tematică, tonalitate şi stil. Oricare
ar fi personalitatea şi firea ta, până la urmă doi-trei
scriitori din antologie te vor impresiona şi vei vrea
să mai auzi de ei, îi vei căuta pe net, te vei conecta
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cu ei şi … louie this is the beginning of a beautiful
friendship. Apropiindu-i pe oameni de scriitori, îi
apropii, de fapt, de literatură.
A.R.: Aţi promovat această antologie în licee şi în alte
locuri unde poezia sau literatura, în general, ajung
mai greu sau mai rar. Receptarea a fost pozitivă.
Astfel de iniţiative reuşesc, iar unele “instituţionalizate”, eşuează. Care crezi că e răspunsul?
M.A.: Am vrut ca această antologie să ajungă la cât
mai mulţi tineri. Proiectul nostru vorbeşte pe
limba lor, ăsta este şi motivul pentru care oamenii
au primit cu interes antologia. Toţi stau pe facebook. Le-a plăcut să vadă că au ceva în comun cu
scriitorii. Asta i-a făcut să deschidă cartea şi să se
conecteze la toată nebunia. De-aici încolo, toată
treaba au făcut-o statusurile selectate. Umorul
lor, spiritul critic, observaţiile politice sau sociale,
exprimările ludice, pline de farmec, au reuşit să îi
cucerească pe cititori. Orice iniţiativă, instituţio-
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nalizată sau nu, va avea succes dacă are la bază un
concept potrivit şi solid.
A.R.: Va exista o continuare a acestei iniţiative? Care
au fost consecinţele pozitive? Au existat şi părţi
negative în urma publicării antologiei?
M.A.: Ne-am dori să dezvoltăm o colecţie cu astfel
de apariţii, însă nu depinde totul numai de noi.
Rămâne de văzut în ce direcţie o vor lua lucrurile.
Suntem, însă, deschişi la orice provocare din partea editurilor. Nu ştim dacă am reuşit să schimbăm
mentalităţi şi prejudecăţi cu această antologie.
Ştim sigur că un număr bun de indivizi este zilnic
în contact direct cu 50 de autori români contemporani, datorită acestei antologii. Astfel de campanii trebuie să fie mai bine susţinute financiar şi
să aibă o frecvenţă mai mare pentru ca rezultatele să fie semnificative. A venit timpul ca editurile să se implice mai mult în astfel de demersuri
care pot ajuta pe termen lung industria editorială
din România. Desigur că au existat şi părţi negative. Unii cronicari, de pildă, nu au înţeles rolul
proiectului. Au fost mâhniţi de faptul că lipseşte
cu desăvârşire literatura din această antologie. În
general, cei care nu au înţeles proiectul spun cât
pot de des şi de răspicat că “nu se mai citeşte ca
altădată”. Este înduioşător să observi de la distanţă
astfel de reacţii.
A.R.: Această antologie scapă regulilor sau rigorilor
unor încadrări generaţioniste sau teoretice. Este,
mai degraba, o istorie a FaceBook-ului şi a unor
flashuri de maximă inspiraţie...

M.A.: Exact, e printre puţinele apariţii editoriale din
ultimul deceniu, să zicem, în care vezi laolaltă
debutanţi imberbi alături de nume ca Emil Brumaru. Pe lângă faptul că antologia are rolul de a
promova un număr de scriitori români contemporani, ea poate avea în timp o valoare grozavă,
dacă ne gândim că toate textuleţele astea s-ar fi
pierdut în nebuloasa internetului. Repet, nu este
vorba de literatură, este vorba de oamenii care fac
literatura şi ar trebui să ştim tot ce se poate despre
aceşti oameni. Că tot am vorbit de Emil Brumaru,
are un status epic în antologie, deşi vorbeşte despre poezie, care deja a fost preluat de Hyperliteratura şi circulă într-o veselie pe internet. Nu ne-ar
mira ca acest status să fie amintit în viitor în tezele
de licenţă ale studenţilor.
A.R.: Ce îi leagă pe autorii FBişti, după părerea ta?
Sunt puncte comune, istorii comune?
M.A.: Oamenii ăştia au pasiuni comune: scrisul, cititul, filmele, muzica etc. Eu am în listă câteva sute
de scriitori. Datorită lor sunt mereu la curent cu
tot ce se întâmplă relevant în literatura contemporană. Dar să răspund la întrebare, cred că ceea ce îi
leagă pe scriitori este ceea ce îi leagă pe toţi oamenii: singurătatea şi iluzia de a o învinge în vreun fel.
Pe lângă asta, să nu uităm că scriitorii sunt oameni
obişnuiţi să dea mai departe, să share-uiască, să
vorbim în termenii adecvaţi discuţiei. Câteodată
am impresia că facebook este un cenaclu mai cool.
A.R.: Peste ani şi ani, când FaceBook-ul nu va mai fi...
M.A.: ...o parte din noi va rămâne cu faţa la perete.

„Realitatea e cea
mai mişto ficţiune“
ANDRA ROTARU A DIALOGAT CU LAVINIA BĂLULESCU
DESPRE VOLUMUL „LA MINE-N CAP“

Volumul „La mine-n cap“ (Editura Cartea Românească, 2013) este debutul în proză al poetei Lavinia Bălulescu. „Daca adun şi scad, cel mai mult şi cel mai mult
mi-a plăcut cartea Laviniei Bălulescu, “La mine-n cap“.
E autentică, e bine construită, iar scrisul Lavinei e un
scris artist, fluid, capabil să redea fantasmele din mintea unei femei chiar şi când în capul ei sunt… două femei.“, a scris Luminiţa Corneanu.

L

Andra Rotaru: „La mine-n cap“ este, pe scurt, o carte
cu „o mie de dileme“.
Lavinia Bălulescu: Nu n-am gândit până acum la
asta. Posibil să fie, oricum, o carte despre cum faci
să nu fii fericit. Despre cum îţi pui piedici singur.
Despre frică. Despre cum orice ar fi, nu e bine.
Despre cum iei o decizie şi, în lumea paralelă, iei o
altă decizie. Şi în ambele variante iese prost, pentru că nu există variante câştigătoare. Pentru că, de
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fapt, suntem nefericiţi în esenţă. Suntem nefericiţi
chiar şi din cauza faptului că suntem bine.
A.R.: Când suntem copii ne dorim tot felul de lucruri,
crezând cu tărie că ele ne vor schimba viaţa odată
ce vom intra în posesia lor.
L.B.: De fapt, toată viaţa se întâmplă asta! Absolut toată viaţa ne imaginăm că vom obţine nişte
lucruri, nişte oameni, nişte stări care ne vor
schimba, care ne vor face mai fericiţi. Aşteptăm
HYPERION
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nu-ştiu-ce-ul. Targetul ăsta ne ţine vii şi întregi la
cap, în ideea că vom fi mai bine mai încolo, când
se va întâmpla ceva. Cel mai tare e că uneori nici
măcar nu ştim exact ce ne trebuie, ce vine peste
noi. Ştim doar că o să vină o zi în care totul se va
schimba, în care vom fi mai ok, mai hi-hi-hi, mai
drăguţi, mai liniştiţi, mai împăcaţi, mai frumoşi,
mai bogaţi, mai iubiţi. Iar viaţa se întâmplă între
timp.
A.R.: Există case a căror atmosferă e propice pentru a simţi că în faţa lor
„se deschide viaţa“? În ce
mod poate să se identifice cu un astfel de spaţiu
cel care locuieşte acolo?
L.B.: Există, probabil, tot
felul de spaţii care ne
fac să ne simţim altfel,
care ne îndeamnă să ne
dedublăm cumva, să ne
regrupăm armatele din
creier. Am găsit şi eu
până acum câteva astfel de zone. Este, cred,
o chestiune de energie
a locului care se combină cu energia unui
om, şi atunci poţi să faci
lucruri de-adevăratelea.
Lucruri reale. Poţi să
mişti, poţi să schimbi.
A.R.: Proximitatea dă naştere unei vieţi la comun:
cu sunetele animalelor
de companie, cu sunetele menajere, cu sunetele domestice. Au vreun
farmec?
L.B.: Da, sigur, realitatea e
cea mai mişto ficţiune.
Iar liniştea mă omoară,
liniştea e ceva bun pe termen scurt. În rest, e
nevoie de puţin haos.
A.R.: Ce este „viaţa de probă“? Viaţa următoare este
viaţa adevărată pentru personajul volumului…
L.B.: Viaţa de probă este aia în care nu ştii încă ce să
faci cu tine, nu ştii cum să fii fericit, nu ştii ce să
alegi. E viaţa în care îţi baţi joc de corpul tău, faci
tot ce ţi se spune că nu e bine, dar eşti liniştit, pentru că ştii că e doar un episod pilot. Ştii că serialul
tău începe abia mai încolo.
A.R.: Există în acest volum multe lucruri care sunt
identificabile unei psihologii feminine: personajul realizează inapetenţa bărbaţilor pentru femeile mai mature, lipsa de atractivitate după vârsta
de 30 de ani, micile răutăţi dintre femei etc. Toate
lucrurile acestea aparent importante au încorporată şi o doză de ironie, care poate schimba unghiul
de percepţie, îl pot face reversibil?
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L.B.: Toate lucrurile astea sunt tratate ironic. Asta
pentru că, de fapt, pe scurt, avem probleme mult
mai mari decât ce ne imaginăm noi. Şi pentru că
fricile noastre sunt nişte aiureli. Cumva, am adunat câte clişee am putut şi le-am pus în aceeaşi
farfurie, poftiţi, serviţi-vă cu ce vă place. În fond,
e şi un soi de terapie personală, vreau şi eu să fiu
deasupra lucrurilor facile. Nu ştiu în ce mod se
poate schimba unghiul de percepţie. Mie îmi e
clar doar feeling-ul pe care l-am avut eu când am
început să scriu. A fost sentimentul că vreau să exorcizez toată feminitatea şi
toată frica din mine. Am
vrut ca, atunci când termin
de scris, să pot să simt viaţa
ca un bărbat. Acum o să mă
întrebi dacă s-a întâmplat
asta. Ei bine, sunt pe drumul cel bun.
A.R.: „În mintea mea, toţi
aceşti oameni. Fiecare din
noi, în minţile altora.“ este,
cumva, realitatea unei
comunităţi care a crescut sub aceleaşi auspicii.
Cu temeri induse că după
bine vine rău sau cu reacţiile făţişe doar în mintea lor.
Cât de dificilă este desprinderea de dependenţele sociale sau culturale, de comportamente mai mult sau
mai puţin învăţate, inadecvate vârstei adulte (până la
un punct)? Cum se petrece
desprinderea de ceea ce
vom deveni (asemănătoare
celorlalte fiinţe din familie)?
L.B.: Este vorba despre
memoria comună a societăţii, a oamenilor care
îşi aparţin, dar şi despre legăturile dintre oameni.
Legăturile simple, de memorie, dintre doi oameni
oarecare. Cum existăm noi în creierele lor. Cum
mor ei şi, de fapt, sunt încă teferi şi nevătămaţi în
minţile noastre. Sau cum avem impresia că suntem încă în viaţă, când de fapt am murit de multă
vreme şi tot ce ni se întâmplă acum e doar în capul
altcuiva.
A.R.: Singurătatea naşte o „foame“ de oameni, de
puncte – reper?
L.B.: Cred că singurătatea te poate face în următoarele feluri: mai rău, mai urât, mai slab, mai inspirat,
mai prudent. Şi, da, îţi poate da o enormă foame
de oameni. S-ar putea ca, după un tratament cu
singurătate, să o apreciezi enorm până şi pe vânzătoarea care zâmbeşte atunci când îţi pune portocalele în plasă.

Dialogurile revistei

A
N
C
H
E
T
E
L
E

A
R
E
V
I
S
T
E
I

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

LIVIU PENDEFUNDA

„Aş fi vrut să fiu arhi-

tect sau să predau literatura comparată
a lumii, o pasiune pe care mi-o alimentez
citind şi acum. Am urmat însă medicina și
de la tatăl meu am învăţat să fac cât mai
bine ceea ce fac. Literatura a fost în paraAnchetele revistei
https://biblioteca-digitala.ro

lel o opţiune de viaţă, mult mai mult decât
un violon d‘Ingres. Ne-am născut să trecem,
cobai de experienţă, prin luminile model
închipuite de mai marii universului; suntem
astfel îndreptăţiţi să le cerem raiul pentru
pământ cu toate că mai credem în evitarea
realizării iadului aici. Ideologii perfecţiunii
absolute au confundat de fiecare dată, fie
ei Platon, Thomas Morus, Lenin, Hitler, Stalin sau Mao, promiţând raiul şi realizând
iadul. Dacă e să gândesc așa cum o făceam
în discursul meu de la academie sau când
am primit un premiu de la Uniunea Scriitorilor, maladia cea mai înălțătoare e cea a
lecturii. Mulți se zbat să eradicheze această
veche preocupare dată de un virus al cărui
HYPERION
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A

ADN înnobilează sufletul și împlinește
înțelepciunea.“
1. Aş fi vrut să fiu arhitect sau să predau literatura comparată a lumii, o pasiune pe care mi-o alimentez
citind şi acum. Am urmat însă medicina și de la
tatăl meu am învăţat să fac cât mai bine ceea ce
fac. Literatura a fost în paralel o opţiune de viaţă,
mult mai mult decât un violon d‘Ingres. Ne-am născut să trecem, cobai de experienţă, prin luminile
model închipuite de mai marii universului; suntem
astfel îndreptăţiţi să le cerem raiul pentru pământ
cu toate că mai credem în evitarea realizării iadului aici. Ideologii perfecţiunii absolute au confundat
de fiecare dată, fie ei Platon, Thomas Morus, Lenin,
Hitler, Stalin sau Mao, promiţând raiul şi realizând
iadul. Dacă e să gândesc așa cum o făceam în discursul meu de la academie sau când am primit un
premiu de la Uniunea Scriitorilor, maladia cea mai
înălțătoare e cea a lecturii. Mulți se zbat să eradicheze această veche preocupare dată de un virus
al cărui ADN înnobilează sufletul și împlinește
înțelepciunea. Poeţii sunt cei care, aducând un
suflu de libertate, curaj, nepăsare de standarde, au
înţeles şi explicat sistemul de funcţionare a vieţii şi
universului, „cosmosul în care se manifestă viaţa
şi gândirea“ cum scrie Ştefan Lupaşcu. „Un poem
viu şi nemăsluit (cum sunt ale lui Blaga) face, desigur, cât un sistem filosofic“ – scria N.Steinhardt şi
continua: „adevărul e că la temelia poesiei stă un
talmeş-balmeş, un ghiveci, un soi de supă primordială în care intră de-a valma şi imaginaţia şi orgoliul şi umilinţa şi sentimentul şi cunoştinţa şi intuiţia şi metafizica şi precizia şi orlogeria şi inteligenţa
şi…şi…“. Poate că şi noi, cei ce ne credem atât de
puri în zborul nostru neîntinat de mocirlele ce încă
mai cuprind regiuni din Europa, poate că şi noi mai
păcătuim prin pene vopsite ce-am uitat să le rupem.
Suntem totuşi păsări cărora n-au reuşit să le taie
vârful aripilor. Pe unii ne-au însemnat cu pete de
vopsea sau ne-au consemnat în colivii de aur. Contrar acestei tipologii prea des întâlnite refugiul nostru s-a dovedit a fi în poesie. Aici am găsit soluţia şi
exprimarea cea dreaptă, sfinţenia şi umilinţa, consolarea împotriva îndobitocirii, frigului şi grijilor, a
hidoşeniei obsesiilor de care încă nu putem scăpa,
nici prin muncă, nici prin speranţă, decât printr-o
integrare perpetuă în artă. Arta fiind calea noastră spre cunoaşterea lui Dumnezeu, o nostalgie, un
dor de Dumnezeu, cum spune Kandiansky, să înţelegem de ce poeţii de har se integrează în Alfa şi
Omega, în cristicul mântuitor cosmic. Destin, cu
siguranță! Eu am înțeles că în fața mea era opțiunea
și am acceptat-o pentru că mi se potrivea, îmi venea
ca o mănușă. Am ceva de spus și nu voi tace decât
când va vrea Dumnezeu.
2. Începând să scriu versuri pentru solfegiile din cartea de muzică a clasei a şasea şi apoi pentru formaţia de muzică uşoară a şcolii, am fost nevoit
să citesc, aşa cum mă sfătuia atunci Florin Mihai
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Petrescu, cât mai multe volume de poezie. Cele
mai frumoase versuri le-am scris în timpul orelor
de matematică. Şi iată că dintre toate acele încercări el a ales câteva pentru Convorbiri literare. Era
în martie 1971 şi citisem mult Verlaine, Hugo, Baudelaire, apoi Trackl, Esenin şi Lautréamont. Dar
Blaga rămânea favoritul tânărului de atunci. „Există
lucruri adânci, care în lumina artei pot fi înţelese
cu mult mai limpede decât în lumina ştiinţei. Se
spune că apa unor mări e mai străvezie în lumina
lunii decât în lumina soarelui“ scrie Blaga determinând câteva categorii secrete ale inconştientului în această urzeală de valori cognitive. El afirmă
că doar inconştientul, datorită convergenţei categoriilor abisale este capabil să reformuleze noosul
cosmic. La acest nivel inima mea a devenit poezie.
3. În 1973, îndemnat de acel destin de care aminteai,
am înfiinţat un Atelier de Creaţie, numit Athanor,
la Casa Tineretului şi Studenţilor din Iaşi – literatură, muzică, arte plastice. Invitaţii mei nu erau
numai colegi din toate facultăţile ieşene ci şi profesori, elevi, alături de nume consacrate din domeniile creaţiei artistice. Precum un adevărat cenaclu, existau şi dezbateri reale asupra textelor, picturilor sau muzicii interpretate. A fost momentul
în care, asupra mea şi a ceea ce eu desenam sau
scriam s-au aplecat Ion Chiriac, Nicolae Barbu,
Ion Hurjui, Radu Negru şi acelaşi maestru, Florin Mihai Petrescu. Apoi am început să particip şi la cenaclurile din Bucureşti, la Amfiteatru
şi Viaţa Studenţească. Harul nu era de ajuns pentru a fi un scriitor… Eram la un festival de poezie la Iaşi, în 1977-78, cu Ana Blandiana, Ioan Alexandru, Nichita Stănescu şi… ce elită a timpurilor!
Cineva, nu-mi aduc aminte cine, m-a îndrumat să
vorbesc cu Vasile Nicolescu. Impozant dar hâtru,
politruc dar aristocrat mi-a explicat de ce versurile mele şi volumul pe care i-l arătasem nu poate
fi publicat în România acelor ani. Nu existau versuri patriotice sau dedicate conducătorilor de partid şi de stat. Dar… exista o posibilitate, şi pentru că
versurile sunt plăcute şi chiar cuprinse de un sens
filosofic profund, ar putea să vadă lumina tiparului
la Editura Litera. Acolo, cenzura ar putea închide
ochii dacă mai revedeam atent conţinutul. Dacă
nu aduceam ode regimului, măcar să nu-l lezez.
Şi aşa, după doi ani, a apărut Sideralia, destul de
aproape de ceea ce consideram eu că poate reprezenta un volum de debut. În acelaşi timp mă curta
şi Virgil Cuţitaru care mi-a propus o altă culegere
să participe la concursul de debut al Editurii Junimea. Chiar şi Laurenţiu Ulici le-a definit ca făcând
parte dintr-un dublu debut. Nu mai eram student.
Pierdeam deja legătura cu Iaşii, fiind medic la ţară
(chiar Cronica începuse să-mi publice, în serial, un
jurnal al medicului de la ţară), participam însă la
Festivalurile de Literatură din ţară (datorită prieteniei cu Ion Alex. Angheluş, huşean prin adopţie, loc unde îmi petrecusem copilăria la bunicii de
pe mamă).
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4. Îţi destăinuiam că abia în 1981 văd lumina Farmaciile astrale ca debut şi Tihna Scoicilor la Junimea
şi în 1984 Cabinetul Doctorului Apollon la Cartea
Românească, apărute datorită lui Virgil Cuţitaru
şi respectiv lui Florin Mugur. Restul sunt plachete
ieşite sub egida Centrului de creaţie judeţean Vaslui şi ediţii bibliofile ale unor cărţi ce nu ar fi putut
fi editate niciodată în acele vremuri. Le-am distribuit personal călătorind la Bacău, Tg. Mureş, Cluj,
Timişoara, Sibiu. Braşov, Craiova şi Bucureşti. Şi
totuşi note sau recenzii despre ele au apărut sub
semnătura unor critici de excepţie. Dar cea mai
mare bucurie mi-au făcut-o epistolele lui Noica şi
Steihardt. Ei mi-au spus: scrie chiar dacă nu publici,
iar Constantin Noica mi-a dat îndrumări în direcţia dezvoltării sistemului filosofic şi eseisticii. Era
un proiect extraordinar pe care îl încercam alături
de Ion Alexandru Angheluş, răpit dintre noi de cancerul Cernobîlului. Recenziile din revistele literare
ale provinciei au fost aproape de mine, de versurile publicate uneori trunchiat şi bine pieptănate,
apreciindu-le. Şi chiar criticile mi s-au părut constructive, realiste. Atunci am simţit o solidaritate
a breslei şi participările mele la colocvii, simpozioane, festivaluri au fost dragi inimii mele. Capitala
şi revistele sau ziarele centrale nu au fost niciodată
generoase şi chiar mi-au reproşat că nu vreau să
mă conformez directivelor. Păream un pesimist şi
adept al decadenţei sufleteşti. Din 85 nicio poezie
nu mi-a mai fost publicată. Apăreau sporadice eseuri, studii de interferenţă între medicină şi artă şi
fragmente din jurnalul pe care îl scrisesem cât fusesem medic de ţară. Atât. M-am hotărît să public
într-o carte toate acestea. Singura editură interesată
a fost cea de Sport-Turism. După un an din manuscrisul de 500 de pagini rămăseseră 150 şi cuvintele fuseseră înlocuite (de ex. biserică cu monument
istoric). Vasile Nicolescu nu mai putea interveni
pentru mine. Paralizase de patru ani şi moral dar
şi profesional; fusesem la el de nenumărate ori să-i
urmăresc evoluţia. A mea însă s-a oprit acolo, chiar
dacă volumul a fost bine primit, mai ales de prieteni. Aici intervine un adevărat hiatus literar. Cred
că deja am început să explic fenomenul. Versurile
nu mai aveau cum apare fiind „nonconformiste“ şi
tăcerea celor responsabili de reviste doare de multe
ori mai mult decât critica. De fapt „animozităţile“
au început din prima jumătate a deceniului nouă.
Am realizat o revistă numită Ateneu Hippocratic,
cosmopolită prin excelenţă, din care au apărut două
numere, al treilea fiind oprit în rotativă şi eu chemat pentru sancţionare la judeţeana de partid. Nici
nu vreau să-mi amintesc stările prin care am trecut în acele zile. După aceea nicio revistă literară
nu a mai avut uşile deschise pentru mine. Astfel îmi
explic acum. Atunci doar am urmat sfatul înţelepţilor şi am scris pentru sertar. Dar experiența cea
mai interesantă am avut-o fiind în ultimii ani ai lui
Nichita Stănescu în cercul lui de prieteni. La Ordinul lui chiar am început să mă desprind de versul
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alb scriind rondelurile și ovoidele. M.N.Rusu, Gheorghe Tomozei s-au alăturat vechilor mei mentori
pe care i-am amintit și nu m-am încadrat în nicio
grupare literară.
5. A discuta despre raportul unui scriitor față de societate, oscilând între datorie, har și dorință ca o luptă
perpetuă între dogmă și libertatea gândirii e prozaic ; eu mă împart între familie, spital, universitate, academie și manifestările culturale ale urbei.
Mă trezesc adeseori concepând o lucrare ştiinţifică
sau într-un moment de pauză între pacienţi că scriu
cu totul altceva decât reţeta sau rezultatele cercetării. Culeg apoi dintre rânduri imaginile pe care
sufletul în subconştientul meu le zămislise şi atunci
ştiu că nu poate fi separat creierul în porţiuni precise de gândire şi creaţie. Aceasta e minunea care
însă este grevată de timp şi de obligaţii, experienţe
de viaţă care sunt benefice pe de altă parte scriitorului. Dumnezeu e pretutindeni şi în noi, ca şi noi
în locurile de suferinţă, de batjocură şi înjosire, ori
modest în locurile cele de Taină. În inimile noastre stă magul, poezia. Iată forma prin care putem
călători către El. Poeţii, călători astrali, au trecut
prin locuri de suferinţă oropsite sau de taină, în
care armonii secrete se îmbină cu sluţenia şi duioşia, în decenţă şi puritate, în cele mai felurite combinaţii de frumos şi urât, de bine şi rău, de explicit şi
absolut cifrat. Am atins în călătoriile noastre, paradoxal, acel dincolo, fără spaţiu şi timp şi l-am aşezat în versuri. Cine a trăit în lumea zeilor măcar o
clipă înţelege altfel rostul acestei lumi. Dar pentru
toate acestea e necesară liniştea. Şi liniştea poate
fi obţinută prin Cuvânt. Rânduri, rânduri, vorbele
noastre se aştern şi transmit experienţe ale atmei,
fragmente de spirit în lumea trecătoare.“O carte e
făcută din semne care vorbesc de alte semne, care,
la rându-le, vorbesc despre lucruri. Fără un ochi
care să le citească, o carte poartă semne care nu
produc concepte şi deci e mută“ – scrie Umberto
Eco şi de aceea rostul nostru este de a găsi o cale
de înţelegere pentru mântuirea sufletului şi minţii
celor care ne ascultă şi citesc, căci ceea ce înfăţişam
noi, scriitorii, în Marea Călătorie, prea înaltă ca să
poată cineva crede că a lipsit vreo clipă din atelierul de creaţie, e şi un palat magic, codat, cifrat, încifrat al măreţiei omeneşti. Scriitorul nu poate, deci,
să rămână indiferent la abuzurile puterilor într-un
stat, fie el chiar de drept, ia atitudine în favoarea
celor dimprejur, oropsiți și sărăciți cu bună știință
pentru a-i putea controla. Nu e bine, n-a fost și nu
va fi pentru lingăi, acoliți și profitori, din păcate
printre noi fiind destui dintre aceștia.
6. Cu toate că ne dorim un drum drept, fără multe suişuri sau coborâri, viaţa ca atare are doza ei de ambiguitate. „Sunt două lucruri care, atâta timp cât omul
trăieşte în lume, se dovedesc a fi esenţiale, deoarece
ele sunt proprii naturii, şi anume, spaţiul şi timpul“
(Emmanuel Swedenborg). Prin poezie acestea pot fi
modificate, dar oricum rămân modificate în ambiHYPERION
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guitatea care le caracterizează. De fapt lumile noastre interioare se ascund în versuri. Íntr-un somn
normal, visele sunt imagini confuze determinate
de griji, regrete şi dorinţe. Acestea pot fi remines
cenţe ale reprezentărilor mentale inspirate de tendinţele şi emoţiile noastre, de senzaţiile percepute
anterior visului, înregistrate de memorie şi intrate
într-un proces creativ mnemoclastic. Activitatea
neuronală a creierului compară mesajele primite
cu propriile imagini stocate în memorie şi analizează distorsiunile ivite cu participarea psihică a
percepţiei şi analizei. În vis experienţele reportează
imagini mnemice şi interceptări extraumane atemporale şi din spaţii diferite celui în care creierul se
află în presupusul repaos. De aceea se afirmă că
visele sunt experienţe de conştienţă ale memoriei.
Am făcut acest expozeu pentru a arăta că în orizontul spaţial şi temporal al inconştientului determinat poate de năzuinţa formativă proprie, genetic şi educaţional fiecăruia, există un sentiment anabasic sau catabasic destinic cu accente axiologice
pozitive şi negative prin raport noetic, influențat
de civilizație cu relele sau avantajele sale. În relaţie cu Heidegger şi Alais Riegl, Blaga scria: „Umbra
lui Dumnezeu e tot ce vezi,/ ce-n spaţiu se desparte şi s-adună/ pământ e ea, şi prund şi undă,/ un
drum cu călătorul dimpreună/ fântâna-adăpostind
o lună“. Aici intervine subconştientul, adevărata
natură a poetului, echivocă. Dacă trăim în mijlocul
unor răsturnări climatice, o lume politică ființând
într-un al treilea război, virtual și exponențial totodată, cu politicieni care își distrug propriile țări
și popoare, cum ar putea fi literatura? Ca dintotdeauna: un jurnal de război scris de cei aflați în
bătaia focului sau dintr-un turn de fildeș. Literatura
română împărțită între găști de interes și nu doctrinare, între valoare și non-valoarea prezentă cu
predominanță în reviste culturale și mai puțin literare, accesând pro domo eșantioane de prieteni și
interese, s-a aruncat dincoace de frontiera mileniului III și nu mai este reflectarea viselor, nu mai este
nici obiectivă sau subiectivă vis-a-vis de experiențe.
Orice neînsemnată criză conduce la o modificare
socio-psiho-spirituală a întregului. Dependenţa
noastră de asigurarea condiţiilor de viaţă este prezentată încă din timpurile cele mai vechi, cultura în
ansamblul ei aparţinând mai ales factorilor umani
de civilizaţie, descrise în papirusurile egiptene,
Vechiul Testament, înscrisurile sumeriene, chineze, indiene şi mai recent în cele greco-romane
ori mayaşe. Dacă, după o minunată epocă a băilor literare din ultimele secole asupra neuronilor
omenirii, simţim o stare de lâncezeală, de amorţire a simţurilor, de înnourare (ca să continui metafora), singura explicaţie este neputinţa resimţită în
faţa sărăciei şi foametei materiale. Opinia mea este
că literatura nu este în criză, calitativ vorbind. Ea
surprinde doar schimbările socio-umane şi, ca dintotdeauna se va decanta în timp. Poate sunt modificări cantitative, poezie multă, multă maculatură
(poate pe vremuri selecţia nu permitea publicarea
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tuturor încercărilor!) şi dramaturgie de sertar care
îşi vede ameninţată eficienţa prin pierderea interesului în faţa spectacolului (vina, nu e o noutate,
aparţine internetului şi televiziunii). Proza şi eseul
se bucură de multă căutare (încă) din partea cititorilor de peste 30-40 de ani. Aş afirma chiar că
spaţiul publicistic este foarte larg, acceptând toate
opiniile critice ale momentului. Ceea ce lipseşte
este coloana vertebrală ţinută pe direcţia nadir –
zenit. Desfăşurarea unor direcţii clientelare şi analiza precumpănitor subiectivă, uneori mergând pe
ordin partinic sau serviciu de protecţie, a împins
critica literară într-o zonă a absurdului. Se eludează (chiar se omite lectura scrierilor comise de
terţi) sau se bruschează la diverse nivele profesionale şi administrative apariţii editoriale de valoare, promovându-se non-valoarea şi, mai rău ori la
fel de grav – non-cultura. Profesorii universitari,
oameni ce posedă biblioteci în sertarele mnemice
ale creierului lor, nu au loc în publicistică (nu sunt
încă sub un control strict în monografii ori antologii critice!). Lipsa veniturilor materiale satisfăcătoare unei vieţi normale şi intelectuale (care costă!)
îi determină ori să uite de o analiză corectă a valorii producţiilor literare, nu contează că aceasta se
încadrează, ca acum o sută şi… de ani, în arta cu
tendinţă sau arta pentru artă, ci pentru menţinerea postului universitar sau un te-miri-ce venit în
plus, să accepte veleitarismul sau susţinerea unor
scriitoraşi de duzină. Spiritul unei literaturi, precum este cea lăsată moştenire de Văcăreşti de atâtea secole, nu poate fi un foc anihilat dar nici întreţinut de gazele naturale ce au făcut deja irespirabilă, pe alocuri atmosfera noastră culturală. Singurii care nu simt aceste miasme ale flăcărilor virtuale sunt totuşi inocenţii, visătorii şi viitorii revoluţionari ai generaţiei laptopice. Poate de aceea se şi
tem atât de mult cei ce conduc astăzi destinele literaturii române când văd spiritul lor divin. Aş vrea să
trăiesc să simt renaşterea spirituală a naţiunii noastre sub conducerea acestei generaţii, pe care o simt
mai puternică decât chiar a celor din ’60 sau ’80. Au
de partea lor Adevărul.
7. În anii 90 Contact international apărea trimestrial
şi Zilele editurii aduna tot ce era lume literară în
Iaşi, dar şi cu invitaţi din ţară. Evenimente independente de spiritul uman au curmat această activitate
frumoasă şi prolifică în vremea când multe reviste
literare se zbăteau să supravieţuiască. Necazurile
personale şi schimbările survenite în viaţa mea de
atunci au avut un impact major, iar faptul că medicina şi-a cerut obolul cam în acelaşi timp pe plan
universitar şi academic a restrâns legăturile mele
cu tumultul cotidian. Am fost o perioadă şi plecat
din ţară. Acum lucrurile s-au schimbat. Vârstele nu
au cum să înregimenteze un creator. Ar fi şi hilar
să mă consider parte dintr-o clasificare didactică.
Vezi, scrisul ca şi bucuria sau suferinţa sunt trăiri particulare individului, putinţa de a te face înţeles şi de a transmite afectivitatea ţine de afinităţi.
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Abia atunci simt că aparţin unei naţiuni, unor culturi, religii, generaţii dar şi aşa e destul de dificil să
eşalonez spiritul, încadrându-l în tipare. Vrem nu
vrem, cum spunea Constantin Ţoiu, echipa merge
prin lume cu noi toţi. Închis chiar într-un turn, cu
un telescop îndreptat spre alte lumi şi cu mâinile
ţinându-mă de pământul strămoşilor nu am cum
să mă detaşez de ea. Cu certitudine. Invidia, intoleranţa, ura nu pot copleşi esenţa breslei din care
facem parte cu spiritul. Sufletele şi trupurile sunt
însă supuse, ca fiecărui om, greşelii. Cu proza am
cochetat de la început, dar nu am considerat că
mă reprezintă şi încercările din adolescenţă erau
o pală izbândă a reflectării sufletului, cel puţin nu
aşa cum am crezut că o poate face poezia. Eseul
însă m-a îndemnat la lectură, la multă cunoaştere
literară chiar în limbile în care acele opere au fost
scrise. Mă dezlănţuiam uneori mai mult, ca între
valurile mării, citind şi scriind. Acum realizez că
poezia în esenţa ei putea concentra picături de diamant adeseori invizibile multora. În proză sau eseu
cititorul este învăluit de vrajă, de mister, pe care
este obligat să le vadă, eventual să se lege şi să-i
fie greu să se desprindă. Sigur mulţi văd, nu sunt
obligaţi să le atingă sau să se identifice lumilor create de ele, dar le pot cunoaşte. Lucrez la continuarea jurnalelor Căruţa cu nebuni, se conturează un
nou roman, de fapt tot o proză începută în urmă cu
patruzeci de ani, un volum de versuri, al unsprezecelea din seria Faliilor şi finalizarea a încă două
cărți de eseuri din proiectul promis lui Noica (volumul 6 și 7), continuarea sintezei de prelegeri abia
apărute la Editura Institutului European, intitulată
Luminătorii Timpului. Din punct de vedere filosofic, există două metode de a aborda studiul legilor
naturale şi universale. Primul constă în a imagina
ceea ce poate fi Cauza Supremă a tuturor lucrurilor şi, pornind de la ideea că procedăm aşa, să dăm
un sens vieţii noastre terestre. A doua, ne revine
nouă să ne auto-examinăm şi, pornind de la acest
examen, să generalizăm în ansamblul universului
legile şi principiile care guvernează atît corpul cît
şi conştiinţa noastră. Poesia este o sinteză a acestor două metode, căci ea asociază întotdeauna studiul omului cu cel al Divinului. Altfel spus, pe cât
arată cum să se aplice pe plan uman o lege cosmică
anume, pe atât pune în evidenţă contrapartida cosmică a unui principiu terestru. De aceea, ea este
întradevăr o aplicaţie mistică a marii legi hermetice: „Tot ce este jos este precum sus şi, tot ce este
sus este precum jos“ Hermes Trismegistus. Pe de
altă parte, un astfel de mod de a aprecia existenţa
umană constituie o alchimie spirituală care ţine cu
adevărat cont de dualitatea omului, de ambiguitatea
căreia îi este tributară. Și atunci, cum altfel să răspund la întrebarea despre un timp propice creației?
Cum îmi spunea Constantin Noica într-una dintre epistolele sale – simbolul constituie un exemplu tipic de totalitate ontologică care justifică o hermeneutică a totalităţii, pentru că dominanta tradiţiei este de a integra în Unul, în divinitate, univer-
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sul organic şi sacru. Deci modelul primordial unifică, constituie centrul şi factorul integrativ al omului, parte din creaţie şi totodată parte din creator.
Chiar cunoscînd nu pricepem, înţelegerea parcă mi
se pare mai apropiată de intuiţie şi revelaţie, iar gîndirea o educăm prin erudiţie, acea punte spre niveluri tot mai înalte de semnificaţie şi înţelegere. Creierul studiat de doctor nu răspunde la toate întrebările, funcţiile lui spirituale dedublînd trupul bolnav. În contextul vieţii mele duble erudiţia şi hermeneutica sunt de fapt un ritual spiritual. Este probabil un program al Creației.
Facultativ:
7 + UNU.

Sufletul ca o poesie

Doamne, oare sufletul meu
nu’i cel mai mare mister
întâlnit în căutarea în care chiar Tu
m’ai îmbiat să pornesc? Mă simt
metaforă plutind în vibraţia lumii
precum tot aerul din mine
se mişcă în ritmul tobelor
şi se alintă la adierea viorii. Doamne,
milenii se răsfrâng
în puterea mea de a Te înţelege
şi nu’ţi pot spune ce simt
când Te aud şi Te văd.
Mi-ai dat Cuvântul, Îl scriu,
Îl rostesc cu sunetul, cu gândul.
Eu însumi devin uneori El.
Dar mi-e greu
să exprim tot ce văd, tot ce aud,
tot ce gust, tot ce miros
şi pipăi pe acest pământ,
dar mai ales imaginea altor lumi
ce’mi vin şi par aevea în vis
sau când sunt treaz, şi ştiu
că de la Tine vin. Dar nu pot
să spun nimănui
când Te văd şi Te aud.
Nici în aceste versuri,
ce izvorăsc acum cu toată bucuria
– ştiu: ele par o fantezie –
nu pot descrie ce doresc
şi ceea ce-am simţit în vibraţia lumii
cu tot sufletul meu,
metaforă ivită ca un uriaş mister
în căutarea de lumină
spre care chiar Tu
m-ai îmbiat să pornesc. Şi mă simt
contopind micimea mea
cu marea poesie care eşti,
o văd şi o aud.

Iaşi
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Emilian GALAICU-PĂUN

S

Apa. 3 D
(poem-fluviu)

Sous le pont Mirabeau coule Celan
şi prefacerea apei
c-un poet, luat la vale şi dus, primeneşte Bătrânul
Continent tot din 24 în 24 de ani, înapoi şi-nainte, odată
cu Ilarie Voronca în ’46, cu Paul Celan în ’70, şi în ’94 cu
Gherasim Luca – „à la nage, à la rage”[1] – ca-ntr-un triplu
salt în gol, cel mai lung din istorie,-al unor
Senatori d’outre-mer – à la vie? à la mort! –,
dacă nu cumva-i cazul să stăm s-aşteptăm
anul 2018, spre a ne convinge că-i vorba de fapt
de-o ştafetă de 4 x 4 bazine/lungimi
(cum ar fi: vita brevis ars longa)
şi că singura necunoscută-i doar numele
celui căruia-i va reveni misiunea să-ncheie
– personne nage – cursa/cursu-n chiar anul
centenarului morţii lui Apollinaire.
o sirenă-n călduri, din februarie până-n aprilie, Sena –
cine-o vede aşa unduindu-se,(-i) creşte
din Adam, Amsterdam! –, nu atât rea de muscă,
cât ieşindu-şi din matcă ori de câte ori
bateaux-mouches trag la mort. o sirenă trăgându-şi-o
pe sub poduri cu toţi naufragiaţii –
toate, poduri pe ultimul drum. o sirenă
pentru care poeţii fac moarte de om,
tot din 24 în 24 de ani – sari pe ea!
un salt invers în gol, împotriva curentului, moartea:
de pe pont Mirabeau – cum ar fi: „să insişti la mansardă
ca să ţi se deschidă la rez-de-chaussée”, unde Sena
1 Fragment din poemul lui Gherasim Luca, Passionnément.
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Poesis

face-un joc de picioare ca-n Basic Instinct Sharon Stone
dezgolindu-şi când Île-de-Cité, când Saint-Louis – până hăt
la origini: Pont Neuf/pont Sully. triplu salt.
Sous le pont/Paul Celan coule la Seine, seins nus.
dans son lit de noce/ nos
a[ la vie, à la mort]mour[2], în care te-arunci
с головой[3] şi abia mai pe urmă constaţi c-a fost capul
chel de jos, ce se pune la-intrarea în peşteră de-a curmezişul
şi pe care-l alinţi, nu-i aşa? Pulifem. în trei timpi –
aruncarea în gol, izbitura de tren în viteză a Senei
(Jozsef Attila, scuză că-ţi iau moartea cu împrumut),
scufundarea-n neant („de profundis clamavit…”) –
va veni nechemata şi nu va avea ochi să-i vadă.
şi din nou panta rhei, şi iar: „nu-i Itaca
nicări…” (ce curent literar o mai fi şi acesta
al poeţilor duşi de curent, de la Hart
Crane la Berryman, via Orfeu?!)
unde Jidovul Rătăcitor îl ia-n braţe
pe Ulise şi fac împreună un – apa. 3 D – apatrid.
ca şi cum ai băga-o pe mânecă: Sena se varsă-n la Manche
şi aşa mai departe: Voronca în Sena,
Celan în Voronca
şi Luca-n Celan
(cel de-al patrulea, când va să vie-n sfârşit,
va preface-o-n Iordan, Sena[goga]!)
tot din 24 în 24, în şir indian, ca-ntr-un pelerinaj
la mormântul profetului, unde se-ajunge
la pas, prosternându-te
câtu-i drumul de lung, pe măsura credinţei (pavată
nu cu bune intenţii, ci trupuri – oriunde ar duce).
nu-i zvârliţi, împreună cu apa, poeţii din albia râului,
fără doar că în mare, printr-un estuar („…şi, aşa cum
mi se-ntâmplă din când în când, îmi căutam
oarecum nordul – care-i, hotărât lucru –
cam spre est”[4]), fără doar că-n ocean.
(oceanul se varsă în mare,
şi marea în Dunăre,
Dunărea-n Prut…)
pentru cei duşi de val, pentru cei care fac cale-ntoarsă
Domnului să ne rugăm!
dă-le, Doamne, acum şi de-a pururea şi-n vecii vecilor
fericirea bărbatului care se simte în largul lui
doar intrând la strâmtoare (ce strâmtă-i
în Gibraltar, Europa!), a ei.
sau, a lui – din la Manche, în amonte pe Rin,
şi de-acolo pe Dunăre,
2 (franc.) Sub podul/Paul Celan curge Sena, cu sânii goi./ în patul său de nuntă/
dragostea noastră pe viaţă, pe moarte.
3 (rusă) Cu cap[ul înainte]; aici, orbeşte.
4 Fragment dintr-o scrisoare a lui Paul Celan către Petre Solomon, din 9 ianuarie 1967.
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printr-un canal,
până-n Dâmboviţa, din ecluză-n ecluză,
ca-n Passionnément – în lectura
autorului, după
legea vaselor comunicante[5]. împotriva
curentului, sângele (apă
nu se face!) îşi mână somonii globulelor roşii, ca ultim omagiu
adus fertilităţii, la matcă. (şi ce primitoare-i
Dardanele! şi marea, ce Neagră! şi delta
Dunării, ce despicată! şi Prutul, ce strâmt!)
„ne vom întoarce sus să ne-necăm acasă”[6].
o micuţă sirenă de Cernăuţi, Prut[h]ul[7] – adânci i-s privirile –,
trasă când la un mal, când la altul. „o sticlă
cu mesaj azvârlită la ţărm – ţărmul inimii, poate –”[8], poetul.
un poet prefăcut c-o sirenă e-un prinţ, o sirenă fugită la vale
c-un poet e o apă iertată şi Cer[năuţi, terra promessa: „săpăm
un mormânt în văzduh şi nu unul strâmt”![9]]
Irréale Cité![10]
pe sub poduri scurgându-se o mare de oameni,
încât n-a fost de-ajuns un râu, şi i-au dat drumul pe Nistru,
iar când s-a terminat şi acesta, pe Bug[11].
el, cel care a fost pe corabie însăşi corabia.
poate nu chiar corabia, luntrea. şi dacă nici luntrea nu, puntea!
înecatul acela ce s-a reflectat de pe
pod înainte să spargă oglinda
apei, o fi ajuns oare una cu râul? şi Sena
aruncându-se-n mare, cu Prutul? …pe-un vers de
Osip Mandelstam[12], Jidovul Rătăcitor îl ia-n braţe
pe Ulise şi fac împreună un – apa. 3 D – apatrid.
Sous le pont Mirabeau coule Celan
iulie 2012, Pecs – 31 octombrie 2012, Paris

5 Jean Starobinski scrie despre vocea lui Paul Celan: „Lege a legănărilor fluide, a
simetriilor, a contrastelor: constrângătoare ca geometria cristalului, a suflului, a lacrimii” (subl. mea).
6 Versul final dint-un poem românesc al lui Paul Celan, Cântec de dragoste.
7 Dacă-ţi ciuleşti bine urechea, în numele râului se aude Ruth, prenumele iubitei
lui Paul Celan din perioada lui cernăuţeană.
8 Fragment din cuvântarea lui Paul Celan, rostită în 1958, cu ocazia primirii Premiului pentru Literatură al oraşului Bremen. Cu referire la un alt mare poet al secolului XX, Osip Mandelstam, soţia acestuia scria, în decembrie 1966: «Для него стихи
и архив не были ценностью, а скорее весточкой, брошенной в бутылке в океан;
кто поднимет ее на берегу, тому они и принадлежат…» („Versurile şi arhiva nu reprezentau ceva de preţ în ochii lui, ci mai curând o sticlă cu mesaj, aruncată în ocean;
cine o va culege pe mal, aceluia îi aparţin versurile…”); vezi Nadejda Mandelstam,
«Мое завещание» („Testamentul meu”).
9 Vers din Fugă macabră de Paul Celan, în traducerea lui Petre Solomon.
10 Vezi finalul părţii I, „Îngroparea mortului”, a poemului lui T.S. Eliot, Tărâmul pustiit.
11 În timpul celui de-al doilea război mondial, evreii din Cernăuţi (şi nu numai!)
au fost deportaţi în lagăre de muncă în Transnistria, adică peste Nistru, dar şi dincolo
de Bug (unde au şi murit părinţii lui Paul Celan).
12 «Одиссей возвратился, пространством и временем полный»; (rusă) „Odiseu s-a întors, de spaţiu şi vreme preaplin”.
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mîinile mele nu lăsau nimic la voia întîmplării
şi încetul cu încetul
am adunat în jurul meu atîtea lucruri
cît îi trebuie unui om într-o viaţă
să înalţe
în spatele grădinii un munte de ceaţă numai al lui.
aşa am trăit o bucată de timp
supărat
că prin apropiere nu am zărit decît zilele altora
lovindu-se discret de pereţii camerei mele
încercînd cumva să intre cu forţa.

Spaţii interioare
(stare de veghe)
Radu FLORESCU

Spaţii interioare
(călătorii amînate)

sînt acasă. mă plimb de la o cameră la alta
de parcă aş cutreiera lumea.
în jurul meu nu-i nimeni să vadă
cît de departe am ajuns.
aici înlăuntru sufletul îmbrăcat în sare veghează
zilele care trec.
în trup pentru o clipă
priveşte cu ochi de pisică
veşnicia.
ţese în jur drumuri complicate
care-mi pierd urma.
sînt acasă. ferestrele prin care văd lumea
înmuguresc sub un soare torid.
privesc în jur
şi toate astea se întîmplă.

Spaţii interioare
(Psalm)

de cîteva zile sînt de neatins
de nevăzut
ca zăpada pe creştetul munţilor
înrobind luna.

Spaţii interioare
(zile pentru toţi)

ascund în mine dimineţile în care
m-am trezit orbecăind
pe sub ferestrele desenate cu cretă pe ziduri.
eram ca un străin îmbrăcat în haine de gală
aflat în căutarea unei case cu o
singură uşă.dar mîinile mele
trăgeau după ele drumuri de ceaţă
ape de ceaţă case de ceaţă

Poesis
https://biblioteca-digitala.ro

am sufletul greu. ferestrele casei se întunecă încet
mirosind a somn. intuiesc pe termen lung
o călătorie în camerele de la etaj.
acolo alt veac
alt timp
altă stare de veghe mă aşteaptă.
caut iertare.
o nevoie acută de analgezice
mă scoate în stradă.
în faţa uşilor înalte
solidar cu inima ficatul plămînii
rămîn singur.
în jurul meu aerul e viu
dimineţile care vin sînt doar o iluzie.

Spaţii interioare
(poveste fără sfîrşit)

zile la rînd am bănuit că nu sînt singur în casă.
aerul vibra asemeni unei corzi de chitară
peste care cineva şi-a pus o mînă nevăzută.
mă furişam pe lîngă pereţi
de teamă
să nu ating cu propriu-mi trup o entitate străină.
ascultam în spatele uşilor atent
să nu trezesc pe nimeni în jur.
urcam şi coboram scările sfiindu-mă
de curajul care-l aveam.ştiam
că necunoscutul e o armă mortală.
nopţile coborau locuind camerele goale.
pînă la ziuă pereţii acoperişul
ferestrele casei nu anunţau
nimic bun.
tîrziu mi-am dat seama.
în casa mea eram singur
multiplicat efemer în alte o mie de trupuri.
pentru siguranţa mea
am decis să nu spun nimic nimănui.
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Spaţii interioare
(despre viaţă)

mă uit în jur şi văd cîtă risipă de viaţă.
legat pentru totdeauna
de un anotimp sfărmicios
nu va şti nimeni cine mă locuieşte
nu va şti nimeni cine-mi umblă prin sînge
cu atîta onoare şi ruşine.
împreună vom cînta şi vom bea
pînă la ziuă
împreună vom învăţa moartea
cînd în cer nu va mai fi loc.
mă uit în jur. într-un halou de lumină văd
chipul abătut al tatălui
făcînd înconjurul lumii.

Spaţii interioare
(o viaţă nouă)

în acest loc unde ploaia îmi spală sufletul
nu ar mai fi multe lucruri de spus. de jur împrejur
amărăciunea pare să nu mai fie aceeaşi.
scriu despre moarte dar moartea nu mai e aceeaşi.
pur şi simplu sînt singur
departe de inima mea
învins de o viaţă prea lungă.
de cîteva ori pe zi îmi asum tăcerea din jur
gîndindu-mă că e timpul să deschid uşa
şi să dispar pentru o vreme.

Spaţii interioare
(călătorind în siaj)

totul ar fi trebuit să fie cît mai
simplu. să ştiu pînă la ziuă
în care cer au plecat cu toţii. aici
dacă mai rămîn mult timp
nu voi afla niciodată ce-a fost.
în spatele atîtor gînduri noaptea crescînd nemilos
îmi spărgea acoperişul casei din munţi.
am hotărît atunci să privesc de pe margini.
un an întreg mi- am văzut trupul călătorind în siaj
un an am murmurat precum marea
aducînd la mal cuvinte neştiute de nimeni.
cu ele mi-am hrănit sîngele
cu ele am topit zăpada din creier.
acum sînt tot mai convins că totul ar fi trebuit
să fie cît mai uşor.
eu în mijlocul casei rotind deasupra capului
într-o singură direcţie viaţa.

Spaţii interioare

în jurul meu multă vreme
aceleaşi imagini cu mine în clarul ferestrei
se repetau obsesiv.
mă întrebam ce se întîmplă
cum pot depăşi marginea patului
masa şi scaunele pereţii camerei
vîrful copacilor. cerul.
încă nu ştiam şi-mi era frică.
atent la durerea din piept
dintr-o dată lumea mi-a părut mai frumoasă
nopţile mai blînde
viaţa mai puţin complicată.
se făcuse dimineaţă.soarele răsărise
dar eu pluteam
tot mai aproape de varul pereţilor
de tavanul camerei.
călătoream de unul singur
încercînd cu disperare să aflu
încotro mă îndreptam.

Spaţii interioare
(posibil jurnal)

duminică şi luni stări tot mai confuze.
un amestec ciudat de viaţă
şi gînduri obscure. marţi şi miercuri
locuit de o adîncă nelinişte
aproape fatală. prins între aceste zile al naibii de lungi
îmi hrănesc nervii cu mici fosile de aur.
joi şi vineri urmez ritmul obosit al inimii
luptîndu-mă de la egal la egal
cu nişte animăluţe de companie
care mi se aşază pe haine ca un nor cenuşiu.
sîmbătă sînt tot mai trist şi altă zi nu mai ştiu.

Spaţii interioare
(o clipă de viaţă)

ştiu capătul. ştiu clipa de viaţă rătăcită prin sînge
sub o ploaie de vară. atît. în rest bucuria
într-o zi oarecare
într-un timp oarecare. şi cerul şi soarele şi vîntul
şi iarba desenînd prin aerul uscat
noi începuturi.
aici blocat într-un mic univers paralel
văd prin geamul ferestrei o livadă cu meri
şi cîteva oi păscînd într-o duioasă muţenie.
încet încet în cameră adie un vînt cald şi plouă uşor.
tavanul se umple cu stele.
nu deschid uşa.
afară încă nu-i nimeni.
Din volumul în pregătire
Călătorii amînate.

(zbor periculos)

pluteam într-un timp care-mi era tot mai străin.
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Peste cimitirul în care
a fost îngropat Victor
a fost construit un cartier nou,
resturile din cimitir
au fost adunate în cîteva containere
şi arse la crematoriul
de la marginea oraşului.
În cartier nimeni nu a văzut vreodată
vreun măslin,
cu atît mai mult unul care să poarte în pîntece
un om.
2. În 1984, Velma Barfield a fost prima femeie care
a fost omorâtă prin injectare de substanţele letale,
la şapte ani de la reinstituirea pedepsei capitale.
În cont i-au fost trecute şapte
victime, prin abuz de încredere.
Cea care a fost mediatizată ca fiind „bunicuţa
condamnată la moarte“ a cerut pufuleţi cu
aromă de brânză şi un pahar de Coca-Cola.
Brînza avea un puternic miros
de mucegai
iar Coca Cola era atît de dulce
că i s-a făcut greaţă.
Pînă în ultima clipă
nu şi-a explicat
de ce a cerut lucrurile acestea
Adrian ALUI GHEORGHE
pe care nu le-a suportat niciodată
într-o viaţă de rahat
(păcat că nu a mai avut timp
să povestească
cum poţi să trăieşti aproape şaptezeci
de ani fără să resimţi
vreo satisfacţie,
primii doi soţi au fost
nişte beţivi incurabili,
următorii doi nici măcar
nu
au venit să îi mai întîlnească.
Motto:
În
ultima
clipă a vrut să o blesteme
Poetul e condamnatul la moarte
pe
mama
ei,
care îşi scrie cu fiecare pagină
dar
uitase
cum o cheamă.
ultima dorinţă
A spus atît:
Doamne…!).
Agenţia de ştiri americană Business Insider scrie
despre dorinţele gastronomice ale ucigaşilor
în serie din Texas. Preferinţele lor culinare
3. Într-un atentat cu bombă, Timothy
au fost făcute publice după ce oficialii texani
McVeigh
a ucis 168 de oameni şi a rănit
au decis să renunţe la obiceiul ultimei mese
alte
câteva
sute de persoane, în 1995.
pentru a tăia din cheltuielile bugetare.
A fost condamnat la moarte pentru atac,
iar în iunie 2001 a fost executat.
1.Victor Feguer a fost condamnat la moarte prin
Înainte
de a muri, el a cerut ca ultima lui masă să
spânzurare, în 1963, pentru uciderea unui doctor.
fie
două
porţii de îngheţată cu ciocolată şi cu mentă.
Înainte de execuţie, el a cerut o singură

Despre
ultimile dorinţe
ale condamnaţilor
la moarte

măslină, cu sâmbure cu tot.
El a declarat că vrea să fie îngropat cu sâmburele
în pîntece, în speranţa că va creşte un arbore de
măslin din locul său de veci, ca simbol al păcii.
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Toată viaţa mama lui îi spusese să nu mănînce
îngheţată fiindcă avea o problemă:
i se inflamau amigdalele
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şi cîteva zile nu mai putea vorbi,
la şcoală a avut probleme serioase
pînă ce profesorii au acceptat situaţia.
Cît despre mentă, aceasta
îi era interzisă de medicul său gastroenterolog
care îi spunea mereu că
îi provoacă
reflux esofagian.
Nu a mai ţinut cont,
îngheţata i-a fost furnizată de cofetăria
penitenciarului,
era proastă de-a dreptul,
a înghiţit-o doar ca să spună
că şi-a dus la capăt viaţa,
supliciul.
4. Ultima masă a fost mai degrabă ultima cafea
pentru ucigaşa în serie Aileen Carol Wuornos.
Ea şi-a dorit să bea o ultimă ceaşcă
de cafea înainte să fie omorâtă prin
injectare letală, în octombrie 2003.
Wuornos, prostituată de meserie, fusese
condamnată pentru uciderea a şapte
bărbaţi, în statul american Florida.
Bărbaţii aceia pe care îi omorîse
nu făceau nici cît o ceapă
degerată,
i-ar mai fi omorît o dată,
fără nici o clipire de pleoapă.
Poate că pe al patrulea
- sau al cincilea? nu mai ţinea minte -,
sudamericanul acela vesel,
Fernando? sau Lionel? sau Antonio?,
care fredona chiar şi în momentul
în care îi muşca pîntecele
ca pe o prună fragedă
l-ar fi iertat dacă
ar fi cerut iertare
numai că el continua să fredoneze
fără noimă
un cîntec vesel
în timp ce în creierul ei o mierlă
îşi desăvîrşea rugăciunea.
Nu a mai suportat.
5. Tot prin injecţie letală a murit şi
John Wayne Gacy, în mai 1994.
Sub pseudonimul Ucigaşul Clovn, el a ucis
unsprezece oameni fără vreun motiv aparent.
El a comandat o duzină de creveţi prăjiţi, o
„găleată“ de pui preparat de lanţul de fast-food
KFC, cartofi prăjiţi şi 500 de grame de căpşuni.
A gustat puţin din fiecare, după care
a făcut semn că îi e greaţă.
John a omorît unsprezece oameni,
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în general spectatori,
care l-ar fi fluierat în timpul reprezentaţiilor
sale la circ.
Dacă i-ar fi luat unul cîte unul
ca să analizeze situaţia la rece
John ar fi văzut că nu a avut dreptate,
cel puţin Stephan, Ulrich, Andreas
şi Alexandr nu l-au fluierat,
dimpotrivă,
numai că discernămîntul său
a fost modificat de lumina care bătea pieziş
din tavan.
Puii preparaţi în lanţul de fast-food KFC
i-a cerut doar ca să amîne puţin clipa,
ştia că băiatul care aduce comanda acasă
întîrzie de obicei zece, cinsprezece minute. De data
asta a sosit la fix.
Căpşunile le-a cerut pentru culoare.
6. Executat pe scaunul electric în ianuarie
1989, Ted Bundy, responsabil de uciderea
a 30 de femei, a refuzat ultima masă.
Nefiind de acord cu electrocutarea pe stomacul gol,
oficialii închisorii i-au oferit o porţie tradiţională
de friptură, ouă ochi, pâine pané şi cafea.
Însă, Bundy nu s-a atins de nimic din
ce se afla pe platoul de mâncare.
Femei, femei, cumpăraţi pălării
pentru bărbaţi cu paie în cap…! Aşa
ar fi vrut să le cînte Ted celor treizeci de femei
cărora nu apucase să le spună că le iubeşte,
nu poţi trăi deodată în treizeci de universuri paralele
de asta
a pus la cale o explozie
care să facă praf lumea asta, lumea cealaltă,
toate lumile pe care oamenii abia
îndrăznesc să şi le imagineze.
Prima femeie pe care (se zice că) a
ucis-o a fost Rebeca, o evreică
care a crezut că Ted este mesagerul
unei lumi greu de atins
aşa că el i-a spus: capul tău va trăi în lumea mea,
trupul tău va trăi în lumi fără noimă. Celelalte femei
au trăit aceeaşi dramă. Visele lor se
presimţeau unul pe altul, fără
să se întîlnească. Judecătorul de caz a înnebunit
încercînd să pună cap la cap argumentele
care să-l înfunde pe Ted.
E posibil ca Vanessa, cea de a noua
victimă, să nu fi murit,
îşi dorea foarte tare să ajungă în statul
Phenix, acolo unde bunica
sa, Bernadetta, număra secundele de
la ultima întîlnire. Anchetatorii
nu au mai găsit-o nici pe bunică, nici
pe Vanessa. Poate că şi-au
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luat lumea în cap împreună. Sau poate
că şi-au luat moartea în cap,
cine mai ştie. Nu au fost găsite niciodată
nici Rosina, nici Marianne, nici
Ortansa, nici Buket. Dacă au fost ucise cu adevărat,
au fost îngropate în propriile nume.
Nici cea de a douăzeci şi patra victimă,
Karina, nu a fost de găsit,
mulţi zic că a fost absorbită de un
nor de fluturi, au fost martori
care s-au prezentat la poliţie şi au depus mărturie.
Înainte de execuţie Ted a visat toate
femeile pentru care era acuzat,
erau vii, vii,
într-un cer numai al lor şi îl aşteptau.
Dar asta nu a mai spus-o judecătorilor,
ca să nu-i mai amîne sentinţa.

8. Teresa Lewis a fost condamnată la moarte
pentru că a pus la cale un plan pentru
a-i ucide pe soţul ei şi fiul ei vitreg.
Lewis, care a fost executată prin injecţie
letală în septembrie anul trecut, a cerut pui
prăjit, mazăre cu unt, o băutură Dr. Pepper
şi o ciocolată nemţească pentru desert.

- Nu. Nici acum, în ultimile clipe, Teresa
nu a ştiut ce să ceară. Toată viaţa (dacă viaţă a fost
goana asta după un pic de fericire care i s-a refuzat
prooo-graaaa-maaat) a călcat strîmb pe loc drept,
a iubit ce ar fi trebuit să urască, a
îmbrăţişat tufişul cu spini şi
a sărutat cu limba şarpele veninos. Aşa era Teresa.
Primul soţ, un oarecare Vincent, olandez după nume,
spaniol după suferinţa de a fi om,
cu o mamă care îi trimitea pachete
cu dulciuri din Canada
7. James Edwards Smith, cu peste 80 de crime la activ, uitînd că fiul ei a ieşit din copilărie şi adolescenţă
a fost executat în iunie 1990, în statul federal Texas.
cu cîteva decenii bune în urmă,
El a avut cea mai ciudată preferinţă pentru
a fost absorbit de un nor. Da, dînsul stătea
ultima masă: o mână de pământ.
cu spatele la soare, ca o moluscă eşuată pe nisip,
Oficialii închisorii au refuzat să-i satisfacă
cînd a fost absorbit de un nor. Multă vreme
cerinţa bizară şi l-au servit cu iaurt.
Teresa şi poliţia au aşteptat ca Vincent să fie
deşertat undeva de ploaia de
Nu a crezut nici o clipă că el a fost cel care
mai. Apoi de ploaia de iunie.
a ucis atîţia oameni. Degeaba încerca
Sau poate de o furtună de august? Dar, nimic.
să le spună judecătorilor
Ufologii au deturnat ancheta anunţînd că ei
că el a scos din primul om un altul
primesc mesaje de la Vincent, care sînt atît de clare,
şi apoi din cel de al doilea
că Vincent ar putea fi numit un apostol al
un altul şi aşa mai departe ca dintr-o matrioşka,
deplasării între universurile paralele, între regnuri,
ar putea face şi o demonstraţie
între nivelurile de înţelegere ale pămîntenilor
că în fiecare om este un popor
care îşi pun toată imaginaţia la treabă pentru a
greu de guvernat cu mijloace cunoscute,
face suportabilă închisoarea de pe pămînt.
că trebuie o intervenţie rapidă
Numele Teresei a fost descifrat pe un stîlp de sare
care să scoată la lumină mulţimile de indivizi
la intrarea în salina din localitate
care stau ascunse în fiecare om care trece
dar nimeni nu a putut să spună dacă Vincent l-a scris
cu simulată detaşare pe stradă
sau altcineva, dacă de Teresa Lewis era vorba
fiecare individ nu face decît să conspire
sau de o altă femeie care purta acelaşi nume.
împotriva tuturor celorlalţi,
cu cît te scufunzi în şirul de inşi
din fiecare om vizibil
9. Philip Workman a fost executat în mai 2009, în
cu atît descoperi un rezervor de ură
Nashville, pentru uciderea unui ofiţer de poliţie.
care trebuie oprit cumva,
Pentru ultima masă, Workman a cerut ca
el a încercat,
o pizza vegetariană să fie donată unui om
el a încercat
al străzii din apropierea închisorii.
atît a vrut
Oficialii penitenciarului i-au refuzat dorinţa,
o mînă de pămînt, o mînă de pămînt,
dar susţinătorii lui Workman au adus, în ziua
să crească în pîntecele lui un pămînt nou.
execuţiei, mii de pizza cerşetorilor din stradă.
Căci într-un pămînt nou
în care nu ai îngropat pe nimeni
- Noi nu îi iubim pe poliţişti iar prin Philip Workman
moartea nu poate să prindă rădăcini,
se aude strigătul nostru de neiubire!, au intonat miile
moartea e inutilă ca bibeloul
de oameni care au înconjurat închisoarea.
uitat pe raftul cu esenţe de timp reciclabil.
Philip Workman este traducerea fricii noastre!
Philip Workman este ura noastră care
se încordează ca un pumn
care izbeşte cu putere muşuroiul de forţă
care creşte pe spinările noastre îndoite!
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Philip Workman este un alb în mijlocul unui popor
de suflete negre. Philip Workman este un negru
hăituit de gulerele albe.
Philip Workman a murit hrănind
miile de cerşetori de pe stradă,
pe cînd voi trăiţi ca să îi înfometaţi mai departe.
Noi nu îi iubim pe poliţişti
te vom răzbuna, Philip Workman,
arătîndu-le lor dispreţul nostru!
10. Ultima masă a lui Lawrence Russell Brewer
a constat, mai degrabă, într-un meniu întreg.
În septembrie, în anul 2010, când a fost
executat prin injecţie letală pentru uciderea
unui bărbat în 1998, Brewer a şocat când
şi-a expus ultimele dorinţe culinare.
El a cerut: două fripturi de pui cu ceapă feliată,
trei cheeseburgeri cu şuncă, o omletă cu caşcaval,
carne de vită şi ardei roşu, un bol de bame prăjite
şi ketchup, 500 de grame de carne la grătar
şi pâine albă, trei fajitas, o pizza cu carne, o
porţie de îngheţată, trei beri. După ce gardienii
penitenciarului au adus toate preparatele în
faţa lui, Brewer a refuzat să le mănânce.
- Aranjarea mesei e un spectacol. Mama îl
lua la Crăciun alături ca să pregătească împreună
masa pentru musafiri. O făceau metodic,
ca şi cum tot timpul unui an ar fi fost concentrat
în acele momente care aveau ceva cu totul special.
- Lawrence, striga mama, ai pus cei trei ardei iuţi
pentru unchiul Butler?
- Da, mămico, spunea Lawrence,
aranjînd cei trei ardei iuţi
sub formă de raze boante acolo unde
stătea de obicei unchiul Butler.
(Unchiul Butler fusese marinar şi
de la vînt şi de la sare
i se jupuise pielea feţei, părea un clovn
răpus de o mare tristeţe. Poveştile lui, se spunea,
erau triste, triste, întîmplări din porturile lumii,
numai că ele nu se puteau spune
la Crăciun, care era, totuşi,
o sărbătoare a bucuriei, ah, îl
vom asculta altă dată…!
Ah, îl vom asculta altă dată…!
Dar unchiul Butler nu venea peste an pe la noi
aşa că atunci cînd a murit am ştiut că a făcut-o
tocmai pentru că a rămas cu întîmplările vieţii
nepovestite).
- Lawrence, apa de trandafiri pentru mătuşa Adele?
- Da, mămico, am pregătit apa de
trandafiri pentru mătuşa Adele!
(Mătuşa Adele fusese o actriţă
vestită într-un oraş de la Vest
şi în fiecare zi juca rolul vieţii ei: o Emma Bovary
otrăvită de micile obişnuinţe ale casei, de fiecare dată
leşina şi trebuia stropită cu apă de trandafiri.
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Toată lumea striga: Adele! Adele! Probabil că aceste
strigăte, de la an la an tot mai neconvinse,
ţineau locul aplauzelor de altă dată.)
În capul mesei stătea, de fiecare dată, Richard.
Richard luptase pe frontul din
Vietnam, venise destul de marcat
de acolo, iar familia îl ajuta, de ani şi ani,
să depăşească momentul psihologic.
Cînd încerca să spună ceva de pe front,
mama îi făcea semn să tacă: erau secrete de stat.
Richard îi dădea dreptate: suferinţa individului
este întotdeauna un secret de stat.
Apoi verişorii, veşnic studenţi, Meryl
şi Stephen care se uitau la el
ca la un cărăbuş pus cu piciorele
în sus pentru disecţie.
Mama îi spunea: – Lawrence, salută-i pe verişorii tăi
Meryl şi Stephen! În viaţă veţi afla
că sîngele apă nu se face,
aşa că e bine să vă ştiţi de rude!
Se înfiinţa în faţa lor, să-i
salute, numai că Meryl tocmai îi
spunea atunci lui Stephen:
- Ah, sper să rezist pînă la capăt,
plictiseala ucide mai tare
decît minele antipersonale!
… Ar fi vrut să aranjeze şi acum
masa aceea ca de Crăciun
dar şi-a dat seama că e inutil. Îl ajunsese
tristeţea unchiului Butler.
Îl chinuiau secretele de stat care stăteau nedecantate
în suferinţa lui Richard. Îl ajunsese
plictiseala lui Meryl.
Nici mama nu mai era să-i spună
să împăturească şerveţelele
cu chipul lui Santa Klaus în sus. De
asta a făcut semn să înceteze
odată comedia asta…!
Dacă luăm în considerare faptul că toţi sîntem
condamnaţi la moarte într-un fel sau altul
de o instanţă sau alta
e posibil ca toate lucrurile acestea să aibă un sens.
Ultima masă e ca şi prima:
ne alimentăm frica.
De asta
dacă întrebi hîrtia,
dacă întrebi litera care se rotunjeşte
în vîrful peniţei,
răspunsul e unul singur:
poetul e condamnatul la moarte
care îşi scrie mereu
cu fiecare pagină
ultima dorinţă.
Cred că nici cititorul nu se simte mai bine.
Însă, trebuie să recunoaştem, în
acest moment cititorul este
cît de cît prevenit.
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invocam
clamam
înfulecam delicioase plăcinte clujene cu varză
(fără barză, mazăre, viezure – eram în Postul Pascal)
Vremea trecu repede prin tunelurile
și obcinele Carpaților
fără santinele, fără oșteni
în noaptea reîntoarcerii noastre…
În halta Vereşti
ne luarăm rămas bun de la Gellu și Nicolae,
ispravnicii noștri botoșăneni.
Rămasei în compartiment doar cu tăcutul
cârlimoș Cassian.
O lumină lăptoasă ca un imens limax
se târa prin livezile natale dinspre Afganistan.
Cireșii înfloreau în sângele nostru obosit de drum.
Se făcea dimineață
în poemele celuilalt Gellu, Naum…

Lucian VASILIU

Unde mi-s, visători,
ochelarii?

(prozo-poem ocazionat de arădeanul
colocviu dedicat revistelor culturale)

Dator cu un text în pas cadențat de cârlimoș
(de la Cârlibaba se trage legământul
celor trei heralzi bărboși
cu halebarda în chip de condei)
dator cu o bibliotecă de reverențe
pe drumul care duce de la Ninive la Firenze,
dator prietenului Gellu
(uneori Glad, alteori Menumorut –
dator și el nouă cu o îmbăiere în Marea Neagră,
la Neptun,
în amintirea Magistrului Mihai Ursachi și a motanului
slobozit pe fereastră,
ca o strămutare de tun)
dator
descins din podul cu terfeloage
al casei junimistului primar Vasile Pogor
pogor
în subterane freudiene și-ncerc să descriu
fatală ziua aceea
în vremea în care parcă s-a scufundat
sacra cetate Crimeea…
Colocviali ne întorceam de pe malul Mureșului
cu infatigabilul tren transilvan
(dinspre Vest spre Est, prin Suceava, spre Iași)
evocam
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Dar unde îmi sunt ochelarii? mă trezii întrebând
– Văzutu-i-ai, Cassiane?
Privii pe fereastra vagonului, ca printre gratii și liane,
în legănare ocultă de barcă boșimană pe Nil:
Transnistria stătea cuminte la locul ei pe hartă
ca o grenadă de iarbă în mâna unui nevinovat copil
Peste câteva ore mă sună Gellu.
ochelarii mei se aflau în posesia lui,
ai lui îmi fixaseră ochii –
el privea lumea prin lentilele mele
eu visam fete morgane în nisipoase rochii…
Am apelat la serviciile firmei Star Curier:
mi s-a promis operativitate în schimbul de lunete
pe distanța Iași-Botoșani și retur.
Estimp
avioanele NATO își desenau halucinanta umbră
peste imensele prăvălii Carrefour
Întârzieri. Neînțelegeri. Insistențe… la firma S.C.
Gellu trebuia să participe la o înmormântare,
eu, la centenarul muzeului baaadean Vasile Pârvan
Fără ochelari, ne dureau tâmplele atât de tare
încât parcă ne rostogolea vântoasa pe străzi
precum foile rupte din calendare,
încât mai bine am fi naufragiat în halta
Vereşti
și ne-am fi legat ochelarii cu sfoară de gât,
nu de alta,
dar prea fuserăm plimbați orbește
între Yalta și Malta!
POSTSCRIPTUM:
Doamne,
ce privire, ce uitătură diavolească
am avut în aceste zile
fără lentile
subtile!
HYPERION
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Ion Tudor IOVIAN

uşi
deschise
toate uşile sunt deschise

dar tu nu poţi să intri
şi stai în aşteptare cu trupul tristeţii în braţe
răul e în tine – îţi spune- şi dă ochiuri
noi şi vrejurile lui fierbinţi
îţi albesc sângele
îţi rescriu viaţa într-o altă cheie şi totuşi aceeaşi
dar tu atingi aceleaşi clape ca să mai auzi încă o dată
cântecul
care te-a biciuit şi te-a lepădat
gol
sub cerul de catran
dar în fiecare zi cântecul e altul şi nu-i
pentru tine nu are ADN-ul tău
şi ecoul celui auzit deja se pierde prin odăile goale
se autodevoră
şi tu târăşti coada de şopârlă
peste begonii
peste cristalele serii în risipă
peste apele din care se retrage lumina
şi atunci începe călătoria prin tine
însuţi – dar iadul eşti tu şi ceilalţi
iadul e singurătate e despărţire de Dumnezeu
acum ştii că sufletul lui Iisus nu poate fi ţinut în iad
cât
vaca Domnului
pe firul de romaniţă muiat în catran nu renunţă
şi încearcă să-şi urce durerea în soare
şi chiar e soare
cât merişorul sălbatic
în flacăra foarte rece a minţii
dă în floare în plină iarnă

sperietoare

nu
sunt liniştit
nu simt adierea de brici a vântului de toamnă
nici muşcătura adâncă a tristeţii
sunt gol
într-un câmp negru – o sperietoare
înfiptă într-o viaţă care nu-i a mea
pe autostradă printre hârtiile
împinse de iureşul maşinilor
un om jupuit de piele de căpcânul şef
iţit dintre ziduri inexistente
un om lăsat în smogul zilei
o bucată de carne în sânge
bătănd în vânăt coclit
jefuit de vise jefuit de gânduri
fără trecut fără viitor
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doar geamătul
azi mereu azi
m-a străpuns un unicorn pe moarte cu
corn de aur negru dar nu sângerez
nu frăţioare
sângele s-a tras de mult în pământ
doar lumina se desprinde de pe os
şi se trage şi ea în pământ
şi carnea
şi numele
şi atingerea ta se duc odată cu ea
doar vuietul foarte rece al unei nopţi
de demult
prin venele deja sparte prin cuvintele deja trădate
doar plânsul în sughiţuri prin odăi părăsite în grabă
ştiu frăţioare
nu eşti fratele meu dar acum am nevoie de tine
fiindcă noaptea
îşi întinde asfaltul peste ograda mea
peste livezile mele peste inima mea de asfalt
îşi întinde ghearele de pâslă pe trup şi mă strânge şi
strânsoarea ei nu-i dragoste şi
gheara ei nu-i mângâiere
nu mă lăsa prăvălit în mâlul zilei
printre sudalme scrâşnete
măruntaie făcute zob
ochi injectaţi de oboseală de sânge stricat de neputinţă
de păsări zgâlţâite de urât
nu mă lăsa
gol
şi
singur
pe câmpul de fier în cârligele amiezii
pe ziare mototolite pe scârna porumbeilor
nu mă lasa
pradă
omuleţilor de hârtie şi cârpe şi paie pe
care-i varsă cerul de toamnă
nu lăsa căpcânul din capul străzii să mă înghită
cu tot cu dealurile copilăriei cu apa vie
a poemului despre Dumnezeu
sub neonul spart
ştiu frăţioare
nu sunt fratele tău
acum că sunt gol ca un par
acum că ţi-e frică să nu-mi iei locul pe sacul
ud din faţa uşii pe rugul deja aprins
ştiu
te ţine captiv o istorie fără măreţie
un pământ fără amintiri o
inimă în care n-au înflorit niciodată albăstrele
dar tu nu poţi ieşi din ura ta
nu poţi sparge zidul inexistent dintre mine şi tine
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la șandrama
compuneam
povești despre ezra pound
hemingway ori shakespeare
filam memorii numerice
metafore tactile și olfactive
complici melci scoici infidele
aruncate de ape pe mal

ALB TĂBĂCIT

Maria ŞLEAHTIŢCHI

pielea dubită bine
prinsă-n meliţa
păstrată de bunicu-n șopron
se curăţă
		
cu grijă
de enzimele tinereţii

POEME
ÎN VERNIL

se roade
se roade
		
se roade
cu o piatră de var
din cele apreciate de dubălari

EL FUMEAZĂ

se înlătură toate nervurile
vase mai fine
navigate de-arome și simfonii

raisei și lui nicolae l.
un timp el fumează la geam
contemplând un tablou
de decembre cu jaluzele
cufundată într-un fotoliu imens
ea consumă cafea
plimbându-și privirea
pe pajiștea primăvăratică
de pe peretele de vis-à-vis

vorbesc poezii
despre nuci nevermore căline
metafora frunzei și apa din lac

se subţie
până devine
din nou pergament
numai bun pentru catrene erotice
hărţi de galaxii și lumi viitoare

ROȘU ACRILIC

ochi înroșiţi de nesomn
contur de gene rimelate
rondou metafizic

în fiecare dimineaţă
ochii lui migdalaţi
cobori din pat cum ai intra în
asemeni poeţilor arabi „trași de păr“ cușca cu lei
plutesc sfios pe chipul ei zâmbind
el fumează la geam
un poem despre timp

GALBEN PASTEL

la trei mii de metri adâncime
prin fisuri de timp uitat

în hruba unui pod
improvizat răzbea
un înnebunitor
miros de tei înflorit
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iminenţă fatală
ai prefera totuși savana
acestei arene de circ

VERDE VÂSCOS
lui gheorghe c.

I
în luna mai
dincolo de fereastră
aerul se descuamează
plopi singuratici

freamătă lin
plopoaice hermafrodite
cu ugere pline de laptele
verdelui crud
și poale zdrenţuite-n rafale
își smulg despletite chica
dând pe vânt clăbuci răsuciţi
în volane dantelate de puf
II
aici scama cuvintelor
se-nvârte vâscoasă
s-adună sul
se-mprăștie în zare
cu mici fărâme de papirus
trăim într-o lume de hârtie,
cu uși ferestre de hârtie,
tavan și dușumea
se fac fișic ideile noastre
singurătăţile
angoasele crispările
din care descojim manierat
aproape aristocratic
seminţe poetice
conștienţi și jenaţi
nu reușim decât să mimăm
navete faimoase
intrări și ieșiri
din primăverile evei în
toamnele lui adam

PANGLICI VERNIL

de aici
de oriunde m-aș afla
româncă precum sunt
eu voi citi-nainte

mă veţi recunoaște
voi ţine în mâna stângă
un bucheţel de flori de mucegai
și sârmă ghimpată
iar în dreapta un semn
de happy-end și-o
pălărie cu panglici vernil
mâinile îmi vor fi ocupate
deci cu prietenie
n-am sa vă pot îmbrăţișa
(din volumul acum,
Iaşi, 2013)
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venea în galop peste noi
muşchii solizi căutau frenetic teaca umbroasă
roata ei toată dinţată spiţele lanţul gâfâiau rotindu-se-n gol
(D o a m n e
pe lunca Vezii la deal dincoace de Piteşti
ce sărbătoare
în amiaza meşteşugului
cum scobeau lingurarii în trupul ei tânăr
cu dăltiţe şi cosoare de os
propriul lor chip)
trosc
auzeam târziu până la rădăcina fântânii până către poale
cum cădeau bilele mici şi rotunde direct în ţărână
cercuri în valuri tremura aerul tare gustos
a naibii situaţie încurcată păgână
împinge băăă
strigau flăcăii de pe marginea şanţului
împinge băăă
cu sete şi o să m e a r g ă
cădeam invers
într-un gol enorm măreţ şi împreună
roata cilindru bilele
lanţul gros de abanos murdar de vaselină
şi peste mine ea
călare

Petruţ PÂRVESCU

addenda la câmpia
cu numere
„…am ajuns într-un loc unde lumina e mută “ (Dante)
1. a doua zi şi aproape nu mai recunoşti nimic
de şapte ori a stat soarele-n loc acolo deasupra
seminţelor creierul meu o sărbătoare de patimi
rând pe rând ajungeam până la ghidon
trosnea pielea moale
subţire întoarsă pe trupul ei tânăr gelatinos
râuri de sudoare mestecau cilindri
între picioare nervos
scăpam din labă pedala dar nu mă lăsam
înaintam cu râvnă aproape curios
era însă uliţa strâmtă şi prea adânci malurile ei albe rotunde
cel puţin aşa mi se păreau mie când eram deasupra
călare pe situaţie
acolo se sfârşea abrupt totul
desigur gândeam
se întâmplă ceva despre care
eu nu ştiam pe atunci mai nimic bănuiam aşa vag absolut
din născare
mă ridicam ruşinat în genunchi în picioare
prindeam coarnele ei mari nichelate răsucite
ce pe-un ham şi i z b e a m
firişoare roşii ciripind alergau voioase prin venele moi
întreaga pădure
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printre spiţele moi uleioase mergând înapoi se
vedea cerul negru ca smoala şi stele lui
verzi mici s t r ă l u c i t o a r e
2. arătarea în coama dealului s-a lăţit
mărturisirea voastră controlează memoria noastră
mereu aproximativă
fără contur fără orizont şiruri nesfârşite ale suferinţei din
care recreăm peisajul acesta domestic
aici pe fundul cenuşiu al mării albe
în această pauză neterminată
între un v i s şi a l t u l
e somnul
tuturor
veneau
aşa spre seară când se amurgea când nu se desluşeau bine
lucrurile între ele cam o duzină acolo o ceată amestecată
de ţărani de-ai noştri de prin alte sate şi nişte domni de la
raion toţi cu bâte cu pari de porumb şi trei ţigani lăutari
vestiţi de la gura boului cu două viori si-un ţambal pus pe
burtă oprea tractorul gâfâind o namilă de maşină hârbuită
cu remorcă de lemn cu roate mari ne uitam noi ca la urs
cum ieşea fumul gros pe un coş lung şi îngust coborau cu
toţii şi intrau ghiotura în ograda câte unui vecin de pe la
noi din sat de toată lumea cu purcel cu căţele se strângea
acolo să vadă până la capăt comedia unii cu haine negre
de piele pantofi negrii de lac şi cu o geantă mare de porc
jupuit în mână şi câţiva ţărani mai aleşi cu pari şi măciuci
lustruite intrau direct în casă la om se aprindea lampa de
petrol se trăgea grăbită perdeaua şi nu prea se auzea ce
discutau ei acolo înăuntru lucruri importante pesemne
gândeam în schimb în curte se încingea neică o horă
bătută în toată puterea cuvântului şi jucau cu toţii chiuind
de bucurie şi de năduf de săreau opincile din picioare iar
arcuşurile ţiganilor parcă luaseră foc noi ne uitam prelung
furaţi de dănţuială dar nu ştiu doamne de ce anume ne
trăgea ochiul pieziş din când în când la fereastra omului
cu pricina se mai stinge lampa vedeam bine asta că doar
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nu eram chori se mai aprindea lampa şi asta vedeam era
lumina când prea albă când prea neagră era lume multă
nu puteai să-ţi dai seama după o vreme ieşea gheorghe a
lu’ dovleacă şi muierea sa ilinca adusă de spate afară din
casă acolo pe prispă nehotărâţi parcă apoi îmbrânciţi cu
blândeţe în bătătură gheorghe nu prea se putea ţine singur
pe picioare asta se vedea bine se mai înnoptase un pic dar
tot se vedea pe faţa lui între ochi şi buză o cărare de sânge
proaspăt neştearsă aşa cum era îl ţineau de aproape doi
inşi mai cu grijă şi intrau apoi cu toţii în joc eram mic abia
ajungeam până la mijlocul gardului mă beleam înghesuit
acolo printre uluci în curtea omului să văd ce se întâmplă
prea multe nu înţelegeam eu era o curată harababură şi
hărmălaie o ploscă de cireş negru plină cu ţuică de poame
puturoasă trecea ca un steag fluturând din mână în mână
pe când hora se rotea se rotea se învârtea drăcească mai
mai….să………….urce…la….ceruri………………………
A S E M N A T!….am auzit atunci lângă mine o
vorbă groasă tărăgănată…pe care nu am uitat-o nici
acum……şi vedeam cu uimire şi teamă cum se rărea
de paşi uliţa noastră sub luna………………..borţoasă
acolo
desigur
sub reflectoare galbene umbroase libidinoase chiar
se-mbrăţişează cretină şi idioată toată
gloria acestei lumi de prăsilă
toate marile victorii în avans promise tuturora dar
aici lângă firul de iarbă crestat pe buric
în ghioc pe brazdă
lângă copacul rotund şi fântâna de piatră
TU pe cine îmbrăţişezi în nopţile în care rămâi singur
la marginea mâinilor tale
a dorului tău mereu prea călător
suferind ca un proscris limita acestei transcendenţe
3. rapoartele luminii i-au găsit vinovaţi pe orbi
nimeni
nu mai respectă aritmetica morţii
şi doar era atât de simplu
dinspre geometrie bate într-o adiere vântul
în seara pergamentelor aşteptându-ne fiinţa aproapelui
recitim tablele
stau
neputincios în ograda veacurilor
văd
şi a u d prin perete
la sfârşit de săptămână ca la sfârşit de mileniu
preotul îşi caută nedumerit ochelarii
printre mucuri de lumânări
miros de tămâie şi ceasloave fălcoase
pentru slujba de d u m i n i c ă
TREC
cohorte nesfârşite de poheţi şi pohetese către academia
re-gală pe generaţii pe clanuri pe găşti haite şi cincinale
cu biciclete cu trotinete cu aeroplane
pe jos
şi pe sus
pe deasupra
şi pe dedesubt
pe unde s-a puTUT şi nu s-a PUtut
hăi hăi hă lă şa
AUD
ecouri dadaiste interferenţe futuriste repere programatice
sutiene ace brie şi alte desuuri pohezia contra
poheziei integralism şi suprarealism
în vecinătatea avangardei
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literatura manifestelor iar în loc de concluzii
grăitori neaoşi de limbă modernă
postmodernişti textualişti autişti
cu trompetiste alese guriste şi toboşari de gală
cu steaguri chiar
cu lozinci mititele scrise direct acolo pe piele
la intrare să se v a d ă bine
(„CÎND VOM IZBI CU BARDA A DOUA OARĂ!“)
VĂD
chelii savante bărbi matusalemice
mustăţi cravate noduri mirosuri fine
aduse direct de la paris şi alte capitale guralive
ţâţă de mâţă şi ţâţă de silicon în fustiţe şi huse latifundiare
doamne
domniţe domnişoare domnişori şi chir domniTORI
din generaţie în generaţie
din tată în mamă fiu şi surioară
măidragăneicuşorule
talent ales şi glorie măreaţă producători de
sens pe fiecare cartier uliţă stradă
doar porumbul pe câmpia numerelor
rămâne în fiecare toamnă necules
3+Unu. idioţii spoiesc cu lut ferestrele visului
veta
de când se ştia era curva satului chiloţii ei vişinii mari
uriaşi cu franjuri aurii şi mânecuţe se prăjeau zile-ntregi
pe culmea borţoasă în bătătură copii fiind ne întorceam
fără grabă de la şcoală treceam ziua în amiaza mare prin
faţa casei şi neavând ce face se vedea bine treaba ne lăsam
uitaţi printre ostreţe direct de acolo din drum în curtea
femeii glumind şi râzând făceam haz de necaz şi ziceam
aşa mai mult între noi (precum bullă) că iar a lipsit veta
de la şcoală şi arătam cu degetul în ogradă chiloţii cu
pricina întinşi la uscat auziserăm noi undeva vorba asta
şi tare ne mai amuzam veta de fel era demult muiere
coaptă la trup şi fără carte multă rămasă nemăritată încă
tânără zdravănă însă cam durdulie cu sânii grei lăsaţi
în brazde mănoase peste bord şi fundul lat cât târna cu
cracii groşi noduroşi crescuţi direct din gât şi plini de
varice făcea cu toate acestea deliciul flăcăilor neduşi de
multe ori la biserică şi a bărbaţilor uitaţi prea mult în
faţa paharelor goale în rest veta ca orice muiere singură
făcea noaptea mare şi lampa mică muncea din greu se
ruga mergea la nunţi horă şi parastase dar femeile cum
sânt ele rele de gură şi cărpănoase din curvă n-au scos-o
înspre păduri
fiinţa noastră plăpândă fuge adeseori inima
noastră toată în sărbătoare dinspre păduri bate
acest suflet nemărginit sub înaltele ceruri
o mână de humă cu ochi şi gură
creşte pe umbră adumbrind acest ţărm călător
val peste val corabie firavă fără pânze
care la rându-i adumbreşte alt trup mult mai fără
de ramuri mult mai fără de frunze mult mai fără de păsări
dinspre păduri fiinţa noastră plăpândă fuge adeseori
în bătaia celor trei vânturi celor trei timpuri aproximative
unuL
în răsărit mult prea trist
mult prea aproape
unuL
în amiază şovăitor mult prea departe
unuL
în amurg mult prea frumos mult prea
duios mult prea fără de moarte!
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Hi-hi!
Suferim de vină la fel toţi,
Când frumuseţii în tăcere nu-i cădem victimă uşoară.
Aud cuvintele lor clar, cum le citesc într-o carte,
Uneori în şoaptă, cu puţină spaimă,
Exact cum gândesc.

Deodată totul urmează
să explodeze de
prospeţime înăuntru

Constantin IFTIME

Fluturele cinic al
naturii mele
Deschide ochii, destupă-ţi urechile,
Să simţi
Fluturele cinic al naturii mele.
Înaintează contradictoriu prin văzduhul
blând din jur spre prada lui.
Fericit cel ce cunoaşte cauzele
înălţării în lumina adevărului,
Cărările înguste pe versantul lunecos şi dur.
Nici el
Nu mai suportă întunericul,
Nu poate să stea într-un loc fără să se joace puţin.
O furtună îi şuieră în cap încontinuu. Frumos cap,
I se zbate o pleoapă infimă,
Sub o aripă ponosită de abundenţă şi nestatornicie.
Nu se mai poate linişti,
E liber. Tot una e!
Până la urmă,
Cineva însă va rămâne ascuns în beregată
ca un rechin în sângele negru,
Ca un om sătul de marile averi sau de
tristeţea amară a unei supreme puteri.
Ascultă-i rugă simplă bântuită de
suferinţă, de distrugere,
În aerul pur al altui început.
Les femmes et le vin!
Sentimente profunde scurmă,
Rup cu lăcomie bucăţi mari din
natura plină de recunoştinţă.
Să râdem cât putem de slăbiciunea lor,
Jos cu răul!
Răul, jos, sănătos,
Gros,
Se clatină la mare depărtare ca o unealtă a
adevărului împărtăşit de cei ce iubesc mult.
Are vârful ascuţit îmbăloşat de o vină nouă.
Babe cinice îşi mărturisesc în grabă
neschimbarea, moşnegi –
Cum să nu,
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Încet-încet,
Turme de porci se avântă spre marea
încremenită a unei după-amiezi,
Grohăie,
Scot bulbuci printre dinţii lor albi când
se zdrobesc înnebuniţi de pasiuni,
De amintiri.
Au limba înspumată de plăcere.
Încet-încet bem şi noi, mâncăm cu poftă fel de fel.
Nu putem face dragoste.
Însă
Bricul Mircea nu mai iese de mult în larg,
Submarinele ruseşti din anii ’7o au ruginit complet,
Marea Neagră a încremenit la marginea Europei.
Nu mai am altă ştire drept pretext
pentru cei bătrâni şi-nţelepţi.
Lucrurile noi sunt netede şi uşoare în
mările de nimic ale zilei, de rahat,
Plesnesc de grăsime,
Când le ating cu degetul tremurător ca să mă mântui,
Repede şi bine.
Asta presupune un transfer de putere
care înfloreşte instantaneu,
În partea vieţii care nu se vede.
Asta dovedeşte slăbiciune,
O artă facilă de-a crede,
De-a fi nebun,
De-a spune râzând la toţi lucruri care nu sunt.
Ceva însă
Nu poate să moară de loc înăuntru.
Puterea mea e un lucru urât, neînsemnat din copilărie,
De care încă mă tem.
Puterea mea e un porc tăiat de Crăciun,
Aromat, pot să spun.
Tăietorii de porci nu vor dispare în veci în satul meu!
Între azi şi ieri,
Stau călare acum pe-un domeniu
vast şi alb într-un pat boţit,
Umed şi ambiguu.
Spaima ca o libelulă intră pe fereastră iar şi iar,
Când tac.
Nu mai pot să spun ce-mi trece prin cap.
Nu mai pot.
Teama îmi spune că sunt trădător dar nu cred.
Deodată totul urmează să explodeze
de prospeţime înăuntru.
Am învins!
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Sonet către Statui

Sonet către Lactee

În marmură rămîne chinul
Din care chipul ţi-am sculptat
Fără să ştiu că doar veninul
Va înverzi la mine-n pat.

Doamnă, sînii dumitale
Sînt explozii de furnici
Pulbere cu zecimale
Stele strînse-n nasturi mici.

Şi ciudă mi-i la nebunie
Că n-am puterea să sfărîm
Această umbră de statuie
Să o arunc pe caldarîm.

Timp trezit în albă vale
Gîngurit de ne-nţeles
(Din ovalele vocale
Oare cine m-a ales?)

Dar cum să rup ce port în gînduri
Durerea din sîngele meu
Sînt tot acelaşi înspre scînduri
Tu dinspre marmură mereu.

Ah, voi emisfere-n lapte
Lumi din care-ai să abdici
Mă ademeniţi în noapte
Prin lumini şi licurici

Şi iar mă rog cu-n fel de daltă
Aceeaşi eşti fiind Cealaltă.

Printr-o înrobită cale
Ce mă varsă-n ceruri goale.

Sonet către Fulgerare

Sonet către Zi

Vrei distanţa, depărtarea,
Să se facă timp mai lung
Să-ţi contemplu fulgerarea
În tristeţi ce nu-mi ajung.

Va fi o zi ca oricare alta
Lucrurile se vor retrage din mine subtil
Într-o cameră beată o lumină timidă
Îmi va clătina unicul profil.

Vrei să rătăceşti mişcarea
Întru spaţiu necuprins
Să desparţi valul de marea
Ce în ţărmuri ne-a cuprins.

Va fi un cer ca oricare altul
Visele se vor roti în negrele cuibare
În geamuri se vor scurge făcliile înalte
Stinsele din stinsa mea suflare.

Ori venind altfel ai vrea
Să te-înscrii pe altă rază
Să rămîi o neagră stea
Un cuvînt fără de frază.

Necontenit va curge-acelaşi rîu
În unde alte chipuri vor fi să se întîmple
Doar auzind-o singur voi înţelege marea
Care niciodată nu se umple.

Să rămîn numai visare
Într-un Vis fără hotare.

Va fi un timp ce nu-mi va mai veni
Zilele toate se întorc într-o singură zi.

Sonet către Poeţi

O, voi nebuni şi împăraţi
Murind spre-o viaţă şi mai mare
Atît de mult mă tulburaţi
Cu sufletele de vînzare.
Cu sentimentele în drum
Întunecimi oprite-n soare.
(Nu mai sînt ochii de acum
Ai multora decît picioare
Sînt dans în tobe de soldaţi
Incendii peste tot ce tace ...)
Doar voi, atît mă-îndureraţi
În vremurile prea sărace.
Nici voi nu sînteţi în morminte
Împărăţia-i în cuvinte.
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ARIEL

Întunecat lucesc şi blînd.
Alcooluri fără punct de sprijin
mă reazămă
în aer strîmb.
O clipă-ar fi de-ajuns
şi noaptea
se va opri în întuneric;
albastrul cel mai singur
se tulbură himeric.
Nu-i pace în auz,
însingurarea sună;
o umbră îndoită de pereţi
mă flutură-înspre lună.
Bolnav de însumi umblu
(O, totul e coşmar!),
ce zeu al libertăţii
mă-încătuşează iar?
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doamne eul absurd pe care l-am
crescut ca fiara în
sufletul de hierofant nebun nebun nebun
şi îmi trăieşte
otrava
acum

rupt

şi
mâine rupt în două mă îndrept chiar mâine
spre loc şi laud
caut
luminii să-mpresoare un Neuron ce vrednic de
scrutare a vinului cerbice unde
tot ce duce îmi induce şi produce orbete lânced
stare lângă
stare

Dumitru NECŞANU

câteodată

la
asfinţit când ultimii câini rup din cer trec
prin mine plimbate de aer precare
atelaje de nouri ori umbre şi ce muzică sângerie
însoţeşte acest alai al
avatarului multiplu un nou
corpus
hermeticum bântuit de soluţii la care
întrebări nu mai am
la urma urmei sunt
un totem de
eu în fiecare nor rătăcitor tot eu îndrăgostit şi
iar îndrăgostit şi iar îndrăgostit mereu
mereu mereu de maria
de maria de maria tot eu
visând să le duc pe fiecare în parte să vadă vezuviul pe
dinlăuntrul să trăiască otrava cu mine în
secolul lui pericle sau în chapultepec
să mântui piatra prin
izvor să cer fiarei să se întoarcă în fluviu sau să vedem
împreună nenumăratele şi nesfârşitele înfăţişări
ale soarelui la răsărit visez când vine luna apoi
să le-nvăţ fadoul dansat printre nouri şi să le arăt
seară de seară adevărul în oglinda multiplă să dansăm
doamnă şi-n
fiecare clipă tot eu tot eu tot
eu să dansăm să ne plimbăm de mână
în pădurea deşuchiată unde tigrii
ăia de care vorbeam în
somn mestecă în
maxilare imense
sufletul meu ehei
aşa cum te
aşteptai acum la asfinţit tot eu nu ştiu seara dacă mă
culc să dorm să mor sa dorm un
fin nisip se deşiră-n clepsidră îmi
încarcă oasele şi presupusele avataruri
macină

38

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

topit
şi invalid fiind lăuntrul meu pierdut
disperă azi ca altă sferă să inducă capătul
spre destrămare ubicuumului sferei
tăcute ce şade-n mine
ruptă şi o împart cu
nime

paraskeve
am luat de cu seară averile şi în cufăr le-am

îndesat
am lămurit incuietorile şi de-odat` totul s-a
spart amintirile au ţâşnit ca proastele şi
odaia au inundat unde-nainte
stăteau pe unde anume fără
nume acum
au rămas pe străzi vagaboante vinovat sunt de graba
cu care am
vrut să le-ncui şi
cu ele un capăt să pui
trei şi un sfert patru şi cinci zece fară trei minute cinci
şi unu patru şi paisprezece pleacă trenul acum eu
la picioarele lor
slugarnic cer împăcare de
cealaltă parte tot eu
unu si trei cinci şi şapte trenul a plecat
gara e pustie e ora când
amuşiat de câini de
câinele din mine puţine au rămas secundele minutele
orele alt tren nu-i
degeaba să-ncui de cu seară haihui vreri
de carton făra nume sortite să umble în
lume secunde sau
prime
trei
şi un sfert patru şi cinci zece fară trei minute cinci
şi unu patru şi paisprezece un tren prin e-mail
să aştept
degeaba graba cu care am
vrut să le-ncui şi
cu ele un capăt să
pui
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Câte palme

Cristina PRISACARIU ŞOPTELEA

Un fluture în piatră
Beţivi

Oameni ca noi
numără mierle în copacii uscaţi
dintr-un colţ al oraşului auriu
de unde atâtea mierle
glasul lor se lipeşte de bolta
cerului într-o zi de octombrie
cât de adânc e plânsetul mierlei
de inundă taverna în care beau cot la cot
marinari şi preoţi.

***

Ce-ai vrut să spui - nu mai întrebi demult şi
mâna ta stângă aşteaptă să fie retezată din os
pusă ca sfintele moaşte pe un perete străin
numai aşa te va ierta laptele supt din cele 100 de mame
vândute pe arginţi şi violate de lampagii
numai aşa hingherii vor uita de caţeii pământului.
Un gâde aşteaptă să strige în piaţa
sfatului ceea ce va urma
dar va găsi toate porţile închise, ora de
cădere în dizgraţie va fi divizată
în milisecunde
dar ce contează ce-am vrut să spun
din ce în ce mai vinovat sângele
plânge peste picioarele mele
într-o alienare continuă.

***

Absida se topeşte vazând cu ochii
cu ochii mei oricum
asta coincide cu faptul că am vrut
să scriu ceva în metrica
modernă şi nu mi-a ieşit
dar daca o iau de la capăt aş spune că absida se topeşte
şi-mi intră sub unghii din nou şi din nou
împărţită egal între lunile anului dar după o
lungă convalescenţă va fi din nou întreagă.
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Câte palme poţi da într-un om fără ca el
să-şi dea seama ca minţi câte palme poţi da
într-un om fără ca el să simtă că
singuratatea este deja în venele lui
şi într-o zi pe gâtul lui
mai strâns, mai strâns fără ca el
să ştie că suge celorlalţi asa cum spui tu, cu ghilimele
câte picioare se întind asupra ta lovindu-ţi
burta de asfalt până să-ţi dai
seama că eşti încă acolo de fapt ai plecat
într-un noiembrie nins şi geros
de pe covorul prea mare pentru o
casa atât de mica şi încărcată
de cuvinte urlând
să luăm tăcerea ca pe o întorcere în
partea de sus a clepsidrei
imposibilă
dar să cerem asta şi unui tip
Sisif
despre care am citit mai demult
demodat, ce-i drept, dar ar putea el
să ne împingă în nisipul care
se scurge
aşa spun toţi - el poate să împingă muntele peste munte
şi astăzi e patru virgulă patruzeci şi
şase euro la casele de schimb
şi sentimentul meu e că va creşte în continuare
peste ce au spus analiştii.

Stop cadru

Nu pot vorbi decât în numele meu
peste dealuri strig cocorii să se întoarcă în pântecele
pământului cu ochiul de furtună
în care te legeni până la sfârşitul nopţii iată cum,
calm, vă vorbesc
să nu tulbur apa de ploaie
din lighenele vechi ce le-a pus mamaia la streaşină
ne spălăm frigurile, doar carnea
se bucură de sarea mării
zvârcolindu-se într-o cursă a morţii.

Scrabble

Aş putea prevesti strada pe care se va întâmpla
sălbatica ta plecare
cea mai tristă plecare a ta
dar ce rost are să-ţi mai dau de gândit uneori
te ascunzi în gări ca în peşterile pustii ale naşterii noastre
uneori verbele te ascund într-un
joc monoton de scrabble
în care vocalele rămân mereu la sfârşit
alteori mişcările tale devin
automatisme ale unui travestit.
am cerşit dimineţile rupte de lumină
le-am aruncat în spinarea lupilor
urletele lor îmi acoperă transpiraţia
nu minciunile tale vor albi laptele.
HYPERION
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Luminiţa AMARIE

Rugăciune

Ai grijă, te rog,
Doamne, de tristețea mea.
Se apropie o mare fericire –
Voi fugi pe ascuns și voi plânge;
Lasă-mi urmele tale pe ape.
Doar așa nu-mi voi pierde liniștea.
Lasă-mi clopotul de duminică –
Va bate el
În cântecul fericirii care va veni,
Iar eu îl voi simți ca fiind o chemare
La liturghia singurătății.
Se apropie o mare fericire.
Iartă-mă c-am să fiu mai
Tristă ca niciodată la venirea ei,
Iartă-mă că voi plânge,
Iartă-mă că voi fugi de ea –
Eu nu pot îndura bucuria fără lacrimi.
O las în pragul tău.
O lumânare în zăpadă va lumina
Locul în care fericirea mea te va găsi pe tine.

Privegherea inimii

Era singur și cunoștea gustul
de apă al luminii
Niciodată, oriunde ar fi fost, mâinile lui
nu căutau monezi
Cu care să-și plătească zilele
Nu avea mai nimic dar vedea depărtarea
Din ochii oamenilor singuri
Fugea de bogăția zilelor de rând
Pe sticla pietrelor străluceau cercuri
Precum solzi de argint
Erau lacrimile lui care mereu se alegeau de apă
Avea o tristețe copleșitoare și o sălbăticie
Care făceau din el necunoscut țărâm
L-aș fi putut iubi
L-aș fi putut urî

Domnica POP

UMBRA
1
amprente vorbitoare

ard degetele înserării

amintirea aprinde sufletul
de hîrtie
gînduri- funingine
rotesc fantomatic
tornada de dor
(sălbatic lucește ziua
care ne așteaptă)
te revăd
în epilogul visului
o cifră de nenoroc
pe un zar greu
de piatră
visînd

UMBRA
2
pot fi
nisipul orei

pot fi
constelația zăpezii
frica incinerată
erupe celule
colonia de aripi
umple cerul

Dar la ce bun să curmi o suferință
Fără de care n-ai mai fi același?
Acum, la creștetul unui mormânt
Stau și mă-ntreb pe cine oare plâng

pot fi
și marile stele

Pesemne eu sunt în pământ
Din el mă plouă cu argint lumina.

nucleară
îmbrățișare
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Poesis

Vlad A. GHEORGHIU

Oklahoma dawn

costum din ăla mulat cu sclipici și fat myke
se făcea roșu la față când își amintea
de ea pe unchi-su l-au nivelat de la
brâu în jos când l-au prins cu revista în
magazia de lemne a uzinei
steph aduce niște sticle de bere
caldă
pale-ale le-a găsit pe-o ladă de gunoi la
Caesars le-a luat și le-am băut cu plăcerea aia cu
care bei în general berea irlandeză cărată
săptămâni pe vapor
în septembrie chun-tao s-a închis
fat myke și-a dat foc în mijlocul bucătăriei
tricoul plin de untură l-a făcut să ardă ca
o lumânare săreau scântei și mirosea
ușor dulceag când mai ardeau doar șireturile
de la papucii de plastic lawrence s-a apropiat
de fat myke și-a pus o dorință și
a suflat el nu își serbase
niciodată ziua de naștere.

Poem

motto: M-am oprit la Hedgeville Dimineața oasele tale nu vor
și am adormit pe bancheta din spate să te mai asculte
încântat de noua mea viață. se târăsc prin corpul
Gregory Corso tău ca la un antrenament
militar și-și
caută locuri noi
O vară întreagă în spate la
în care să se
chun-tao
adapteze degeaba
ne făceam veacul cu
le
întorci le împingi ele
lawrence și steph și cu
nu
vor face nimic din
oricine ni se mai alătura femei
ce
le
ceri
aveam tot timpul destule pentru că
nimic
nimic
aveam tot ce ne trebuie
în
dimineața
aceasta nu o
eram high and dry în fiecare seară
să
te
ridici
din
pat
pe dig și ne întorceam în oraș la
să alungi ploaia
chun-tao în spate unde
afară din
fat myke ne dădea ce rămânea după
cameră.
ce bogații tăiau o bucată din biftecul
de kobe și-l lăsau în farfurie fat
myke era slab da-îi spuneam așa pen-că
avea urme de untură pe tricou tot
am pornit furtunul de grădină cu mult
timpul venise într-un siloz ascuns din
înainte să te cunosc acum îmi
koreea de nord și nimeni nu știa cum îl
ruginesc unghiile sub ochi așteptând
cheamă cu adevărat așa că i-au spus
căldura ta să mai poată schimba ceva
myke și toată lumea
în corpul meu din care sufletul încearcă
myke îl striga un proxenet i-a scuipat în gură
să scape la volanul unui tir plin
când încerca să-l racoleze odată și el
cu dinamită noaptea prin sat la
l-a mușcat de gonade cu dinții tociți de la
bunicii mei unde e liniște și
funiile pe care le-a mâncat tot drumul
lumină doar de la combinatul chimic
pe vapor pen-că altceva nu avea
pe care mi-l amintesc și azi ca pe
fat myke se pișă tot timpul în mâncarea comandată
o surpriză de ou kinder găsită în toaleta
de italieni și nu ne dă niciodată
personalului de 4:30 a.m. bacău
să mâncăm ce rămâne de la ei pen-că-i fain cu
piatra neamț dimineață fierbinte în care
noi - doar lui lawrence îi dă pen-că-și mai
revăd asasinarea lui kennedy
bate joc de el că are hepatită și că nu
la un televizor portabil și țiganii cântă
vrea să ia nimic de la noi
înainte să fie aruncați din mers
korean prost! zicea lawrence și nici
în canalul de acumulare tatăl meu cu-n
femeile noastre nu-i plac da nu-i nici
revolver face curățenie-n cer
peder că-i place o chinezoaică pe care a
și nu ating apa că oasele pocnesc odată
văzut-o într-o revistă de-a lu unchi-su
cu gheața și privind te întrebi
din 65 un fel de playboy chinezesc doar cu gambe
cui folosesc toate astea?
dezgolite și gagica aia era patinatoare în

Ape mother
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Dan PERŞA

MĂRTURISITORI (4)

A

4. (Popa Tunsu)

Preoţilor a toată ţara!

A fost scurt şi gros la trunchi încă de prunc, iar în înălţime n-a crescut prea mult până să-i mijească mustaţa,
însă de rotunjit, s-a rotunjit. Îl strigau băieţii de pe uliţa
Sadului Dop, iar oamenii spuneau Ni, mă, pe Roşu!,
din pricina roşeţei din obraji, deşi era oacheş. Numai
mumă-sa spunea că-i ocoş. Era rău neastâmpărat, dar la
fugă nu avea spor, duduia pământul sub el şi i se cutremura carnea, rămânea în urmă mereu, dar nu-şi făcea
griji, găsea el ceva de-ntocmit şi de unul singur. Era isteţ
şi ce-i părea rău, era că nu putea prin vorbe să adune
băieţii în juru-i. O vreme i-a ademenit cu jocuri noi,
scornite anume ca să-i astâmpere de alergata, potera şi
răsculaţii, iobagul scos din lege, popa fugărit, dar erau
jocuri grele: leapşa pe ouate, bâza, lapte gros, le muta
fălcile băieţilor, le frângea spinările, era tot întâiul, aşa
că ei o luau iar la goană. Într-o vreme s-a jucat cu fetiţele, făcea cu ele turtiţe de pământ pe marginea bălţilor
după ploaie, ziceau că-s cozonaci şi fursecuri, brânză de
iepure, marţipan ori jigău, dar n-a îndurat să stea mult
pe vine, spre-a plămădi din lut şi noroi, mai cu seamă
că i se încreţea carnea pe mâini, ca la spălătorese, de
la atâta bălăceală. Aşa că, după un timp, se purtă pe
lângă cei mai vârstnici. Stătea lângă fântână, le scotea
bătrânilor apă şi era lăudat cât e de vrednic. Se ţinea de
poala maică-sii când mergea cu balia plină de aluat la
cuptor, zăcea ceasuri întregi cu nasul în dogoare, ca să
vadă cum se coace pâinea şi adulmeca mirosul ei, plin
de jind. Când era gata, lua o pită fierbinte, şi-o arunca de
pe-o palmă pe alta – şi parcă vântura aburi, care îi umezeau ochii. N-avea răbdare să se răcească, rupea din ea
şi, Doamne, ce aromă şi ce gust de grâu, de drojdie, de
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mâini femeieşti ce-o frământaseră, de lut ars şi de foc!
Coaja îi pârâea între dinţi, iar miezul, ca un şvaiţer, căci
aluatul dospise o noapte întreagă, i se topea pe limbă.
La paisprezece ani, badea Gheo, tac-su, l-a dat ucenic
la şuşterul şvab şi cum copilul era îndemânatic, a prins
repede meşteşugul şi ar fi fost un bun dulgher şi măsar,
însă degetele lui groase nu-l ajutau decât la lucrături mai
din topor. Ar fi dus-o bine şi aşa, făcând lăzi de făină,
dulapuri pentru oale, stelaje-n cămări, balii şi putini, dar
n-a fost chip. N-a avut de unde lua bruma de treizeci de
florini, cu care să-şi plătească brevetul de exercitare a
meseriei şi-a muncit pe ici pe colo, o vreme dogărind,
dregând scaune vechi, cârpăcind bănci şi mese, petecind
porţi şi uşi, până i se făcu lehamite, fiindcă mai mare era
daraua ca ocaua şi nu câştiga nici de-o cină subţire, se
culca tot cu burta lipită de spate. Nu era mare bai, căci
nimeni nu-l credea că flămânzeşte, văzându-l. Se rotunjise cu totul, încât abia mai mergea, legănat ca o raţă.
N-am după ce trage-un vânt, şi-a spus într-o zi şi dus a
fost copilul, să cutreiere în cele patru zări, oprindu-se
azi în Cisnădie să dreag-o balama, mâine în Răşinari
să pună-o cercevea, poimâine la Orlat, să facă tălpi de
lemn la sandale. Şi-a făcut treaba o vreme aşa, intrând şi
prin biserici, petecind ici un hârb de altar, dincolo prapurii – şi primea un blid de linte în schimb şi-o ulcică
de apă…Din vorbele schimbate cu un popă, cu un diacon, cu un preacuvios, a ajuns să afle că pe lume nu-i o
singură credinţă, ci două. S-a mâhnit tare. N-a înţeles
el la început, fiindcă, de, şi unii şi cei de care-auzea, se
rugau Domnului, N-o fi dracu’ chiar aşa negru, îşi spuse,
dar s-a mâniat mai apoi, când văzu lacăte pe uşi de biserici, enoriaşi ce se luau la harţă, căci nu aveau loc pentru slujbă şi popa ortodox făcea sfeştanii ba sub un nuc
umbros, ba într-un şopru, a înţeles că, fie, vor fi ele religii la fel, dar Bisericile sunt diferite. Asta a fost prima
descoperire şi uluirea i-a luat o vreme minţile. Mergea

Beletristica

ca beat, căci acum vedea, întâia dată, că lucrurile pe
pământ nu sunt totuna, aşa cum credea şi acel ochi al
minţii ce lucra cu o lumină tăioasă, i-a arătat lumea altfel
decât cum o ştiuse şi o închipuise, n-a mai văzut doar
oameni, ci ortodocşi şi uniţi, români şi unguri. A început să-ntrebe popi de-o treabă ca asta şi astfel i se dezvăluiră fapte de necrezut, răscruci şi întuneric. Îşi spuse
că învăţătura, fie de care-o fi, din slove sau din vorbe,
din povestiri sau rătăciri prin ţară, aduce amarul şi o
de neîndurat pătimire. Căci nu ai alta a cunoaşte decât
mişelia abătută peste oameni cuminţi, nelegiuirea peste
drept-credincioşi, trădarea peste vrednici, prădăciunea
peste cei truditori, cazna peste cei curajoşi, defăimarea
peste cei învăţaţi, toate alăturate celor puse de Dumnezeu, Îndurătorul, la temelia vieţii: bolile, moartea, sărăcia, durerea, duşmănia. Abia un început de învăţătură
şi câte ocale pe inimă, îşi spuse. De celelalte, ca bunătatea, dragostea, însufleţirea, încântarea, tandreţea, desfătarea, abia îi era dat să mai audă, iar de văzut, ioc. O
fi şi asta una, gândi, poate că numai cele rele se fac în
văzut lumii, celelalte pe ascuns, or fi de ruşine, deşi eu
nu cred. Şi ce-i mai hain, cu cât ştii mai multe, cu atât e
mai greu să cunoşti ce simţi. Aflase la acea vreme vrute
şi nevrute şi îi intraseră bine în cap. Încât atunci când
vorbea, mulţi credeau că e vreun învăţat…Dar când i se
dezvălui a treia credinţă, rămase multă vreme fără grai,
nu mai putu să-şi pună întrebări, se simţi de tot sărăcit şi se împăcă greu cu noua lui soartă, iar în el rămase
aşa, un soi de alean, o posomorală, care nu mai ieşi, de
parcă sufletul i-ar fi fost ciumpăvit. Când umbla pe drum,
tot repeta, de parcă ar fi înşirat mătănii: catolică, ortodoxă, calvină. Când află de a patra credinţă, îşi pierduse
de mult uluirea. Ştia acum că pământul pe care călca e
dintr-o împărăţie, condusă din Viena de-o împărăteasă,
că principatul în care se născuse era lipit Ungariei, că
sunt patru religii recepte: catolică, unitariană, calvină,
luterană şi că mai e una, ortodoxă, pe care o ţine droaia
iobagilor, că sunt trei naţiuni: nobilimea maghiară, fruntaşii saşi şi secuii şi că mai e una, tolerată, românii – şi
multe altele încă. Începuse să vorbească ici-colo oamenilor, dar rareori se găseau unii să asculte un opincar mai
oropsit ca ei. Veneau doar cei ce credeau că bate câmpii
şi că e rost de haz, dar amuţeau degrabă, căci el le spunea de Teofil, mitropolit de Alba Iulia, cum a convocat
el sinodul şi a semnat cu doisprezece protopopi unirea
cu biserica din Roma, dar a murit la timp, poate înveninat, cine mai ştie, de calvini, de oamenii voievozilor
români de peste munţi, de căpitanii împărătesei Lisaveta,
ori poate chiar de protopopii săi. Spunea cuvintele molcom, parcă vorbindu-şi sieşi, nu încerca să oprească grăbiţii, nici asculta înjurăturile, zicea mai departe şi oamenii au început să-l cunoască, să le placă poveştile, încât
nu după multă vreme îl ascultau cu gura căscată şi el
le spunea de Atanasie, cum l-au hirotonisit Teodosie şi
Dositei mitropolit la Bucureşti, punându-şi speranţa în
el că va apăra ortodoxia, ce odăjdii purta când s-a ţinut
slujba şi cum Iuda, apoi, întors la Alba Iulia, a săvârşit ce nu sfârşise Teofil, anume şi-a pus la gât podoabă
crucifixul de aur al episcopilor catolici, abjurând de la
credinţa dreaptă, cum l-a minţit pe Brâncoveanu că a
rămas curat şi cum apoi Calinic aruncă asupra lui ana-
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tema, numindu-l Satanasie, iar Dositei şi Teodosie i-au
spus „noul Iuda“. Le mai vorbea de diplomele leopoldine
şi cum au fost mereu amăgiţi, iar cu vremea povestirile
lui aminteau de curuţi, de Rákóczi şi Pintea Viteazul,
de călugărul Visarion Sarai, sârbul, care-a apărat ortodoxia şi a fost adulat ca sfânt în Banat şi sudul Transilvaniei, căci într-un lung periplu prin aceste tărâmuri, a
cerut lepădarea de unirea cu Roma. Povestea cum a fost
acesta prins lângă Sibiu, cum a fost anchetat, închis la
Deva şi purtat apoi la Kufstein, unde a şi murit în urma
suferinţei, adevărat martir.
Erau însă multe lucruri pe care nu le ştia şi-ar fi voit să
ştie, dar nu avea de la cine afla. Îi ruga pe popi să îi arate
câte o carte bisericească, admira ceasuri în şir vinietele,
cerea să i se explice o literă şi alta şi astfel învăţă alfabetul şi buchisea cuvinte doar pe sfert înţelese în limba
latină. Când a priceput că nu e limba ce-o vorbesc ei,
oamenii zilelor acelea, ci e limba moşilor şi strămoşilor,
şi-a pus în gând să o înveţe şi după o vreme o ştia binişor. Cât despre altele, nici popii nu aveau mai multă pricepere. Săraci lipiţi pământului, puşi la munci ca iobagii, obligaţi la dări, cu parohiile părăginite, fără drept la
învăţătură, nu auziseră de Luther, de Calvin, de Johannes Honterus, de Lelio şi Fausto Socini, nu ştiau despre
Papa romano-catolic, ca să le explice oamenilor răzleţirile, diferenţele, nepotrivirile şi să limpezească în mintea lor sărmană adevărul adevăratei credinţe…Şi astfel,
cum scrie cronicarul, „din neştiinţa ăstor oameni, credinţa s-a păstrat curată, căci ei doar au crezut, fără a
desluşi. Credinţa e în suflet şi e bună, iar desluşirile în
minte şi tot ce e în minte e rău“…Dar multe alte lucruri
am auzit despre Ioan, căci aşa îl chema. Unii îmi povesteau că acest soi de viaţă îi priise, căci, în câţiva ani, a
slăbit. Ajunse tras la chip, cu trupul uscăţiv, mâini delicate şi purta o rubaşcă, primită de la un om, Ivan, ce
i-o dăduse în schimb pe-un rând de obiele, căci mergea la Viena, să ducă veste împărătesei Maria Tereza,
de la ţarina Elisabeta (Lisaveta, cum îi spunea el), să nu
mai betegească ortodoxia şi avea drum lung. Da, slăbise
mult şi umbla desculţ, căci rusul, la plecare, îi mai luase
şi opincile, pe lângă alte acareturi ce le purta într-o boccea, atârnată într-un băţ de alun dus pe umăr. Alţii zic că
drumurile l-au întărit. Era acum drept la trup şi puternic, încât îndoia potcoavele în mâini. Şi e bine aşa. Ce
m-aş fi făcut cu unul prizărit la stat şi gras, pentru asemenea lungă poveste! Mi-ar fi luat toate căinările şi nu aş
mai fi putut să spun eu însumi despre beteşugurile mele,
fiind nevoit să vorbesc de-ale lui. Îl miluise Dumnezeu,
e drept, în mare mila Lui, cu aciditate la stomac, căreia
i-a simţit greul, căci nu erau pe vremea aceea farmacii
şi Dicarbocalm ieftin. Dar lui îi trecu, fiindcă oamenii
nu puteau fi bolnavi în acele timpuri mai puţin civilizate, deci mai sănătoase. Eu îmi duc acreala din rărunchi
mai departe, cu teama zilnică de ulcer – dar îmi place
pastila aceea mare şi albă, dulceagă şi puţin mentolată,
care-mi drege laringele şi stomacul…Dar dacă mă bucur
că personajul meu s-a înzdrăvenit, e pentru că el mi-e
străbun pe linie maternă şi nu mi-ar fi plăcut să fie unul
mic şi gras, pe deasupra şi chel. Căci regăsindu-l mai
înalt decât îl ştiam şi puternic, avea o barbă ce-i acoperea pieptul şi burta până la sex, asemenea unui profet
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– iar eu iubesc nebuneşte profeţii…Toate acestea le-am
aflat mai mult pe tren, de la ardeleni molcomi, ce-şi scoteau slana, brişca şi palinca din desagă şi mâncau şi beau
până le era de coborât. Căci în vremea de care povestesc, aveam o ibovnică la Iclod, lângă Gherla şi făceam
dese drumuri de la Apahida spre aleasa inimii mele. Şi,
cum se întâmplă, aflând despre străbunul meu, a început să mă atragă istoria acelor timpuri vechi, încât, ruşinat spun, o vreme mi-am pierdut-o-n biblioteci, ca şoarecii, stricându-mi veacul pe care vroiam să-l împlinesc
la Croco şi la Arizona, cu alţi vreo doi din tagma mea,
în dragul nostru Cluj…Numele moşului meu era Ioan
Molnar, zis şi Ioan din Sadu, ori, după alţii, Ioan Piuaru,
mai cunoscut ca Popa Tunsu. Dar istoria e puţin diferită
de cea pe care am aflat-o de la oameni…
Cam la vremea în care Sofronie era mânat de un duh
umblător prin sihăstriile şi mânăstirile moldoveneşti,
prin chinoviile şi stavropighiile ortodoxiei, Ioan Molnar
bătea cu pasul Transilvania, nu pentru că nu s-ar fi voit
om aşezat, ci pentru că nu-şi putuse plăti brevetul de
exercitare a meseriei de dulgher şi măsar. Nici altceva
de lucru nu găsise în Sadu, căci ai lui nici vite, nici oi nu
aveau, ca să le fie paznic, nici la gater nu l-au primit,
fiind prea mărunt şi gras, iar la atelierele de fierărie nici
vorbă să intre ucenic, căci breasla fierarilor era alcătuită din familii şi tainele forjelor şi cuptoarelor se transmiteau numai din tată-n fiu. La piva de bătut postavul,
chiar el nu vru, în ruptul capului, să muncească, asemeni tătâne-său, care nu le putea lăsa altă moştenire
copiilor decât sărăcia. Doar o babă miloasă şi întrucâtva
avută, dori să-l tocmească să-i pască gâştele şi tânărul
Ioan stătu o vreme pe gânduri dacă să primească sau nu,
până ce prietenii începură să-l strige Mateiaş Gâscarul
şi atunci el îi dădu cu tifla babei. Lucră vreo două luni
la moara de papirus, dar pasta din care se întindeau pe
tambur pogoanele de hârtie, prea îi amintea de noroiul
din care făcea marţipan şi jigău cu fetiţele satului. Aşa
că îşi luă rămas bun de la părinţi, spunându-le: plec în
lume, că deştept sunt şi mă voi face om mare. Îşi puse
bocceaua în băţ – şi pe-aici ţi-e drumul. Pe cale, se tot
socotea cu gândul lui vechi: cum poate vorba mişca sufletul oamenilor şi cum pot fi aceştia adunaţi şi urniţi la
fapte? Nu ştia însă la ce fapte ar fi cu har să fie îndemnaţi, ceea ce înseamnă că înainte de toate întreprinderile omeneşti, e pohta. Ioan poftea să mişte sufletele şi
să ducă oamenii după el – numai că nu chitise încotro.
Îi mai cătrănea lui inima ceva. Prin tot locul pe unde a
umblat, spunea că nu se află pe toată-ntinderea imperiului, sat ca Sadu. Dar îi cunoştea şi istoria tristă, ca a
tuturor satelor din Mărginime. Cui îl asculta, îi povestea. Mircea cel Bătrân a fost şi duce al Almaşului şi Făgăraşului, dragii mei, deci Sadu era un sat liber. Ba şi mai
târziu, când deveni pământ crăiesc, sădenii nu au cunoscut servitutea, căci Cnejii ţinutului aveau bune relaţii cu
Ţara Românească şi nu îndrăzneau protestanţii să-i calce.
Erau oşteni ai Crăiei pentru paza cetăţilor din preajma
Pasului Turnul Roşu. Pe la 1411, o babă, Margareta Gereb
Wingrad, a vândut Sadu, care trecu în puterea saşilor.
Multe poveri au căzut pe capul românilor apoi. Iar la
1712, deveni drept posesoral al Sibiului şi patricienii saşi
au vrut să facă din sădeni iobagi. Greu e însă a trans-
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forma pe muntenii Mărginimii Sibiului în şerbi. Însă
mulţi vroiau să tăvălească în brazdă sătucul nostru, dragii mei…Ce îl durea mai tare, era că vreo zece familii din
Sadu s-au vândut Papei din Roma, făcându-se
greco-catolici, adică uniţi. Un popă de-al lor năvăli în
sat cu oşteni după el şi puse stăpânire pe biserica ortodoxă, una din cele mai mari din ţinut. Asta ar fi calea,
gândi Ioan, să stricăm unirea cu papistaşii. Că altfel toate
satele Mărginimii: Sadu, Răşinari, Cârţa, Orlat, Avrig,
Săcădate, Gura Râului, Săcel, Loamneş, Jina şi celelalte,
vor cădea în puterea satanei…Pe unde umbla, descosea
pe bătrâni, dornic să afle câte-n lună şi-n stele, dar mai
cu seamă istoria Ardealului. Aşa că putu el însuşi povesti
multe oamenilor mai târziu. Le spunea despre pitagoreicul Zalmoxis şi întunecatul zeu al norilor, Gebeleisis,
despre străbunii geto-daci care credeau în sufletul nemuritor, aşa că râdeau în faţa morţii şi despre cum în anul
106, după ce Traian cuceri Dacia, Transilvania a intrat
sub administraţia imperiului Romei. Le arăta, celor ce
dovedeau râvnă la ascultat, de-a fir-în-păr, istoria cetăţilor Ardealului, urmele castrelor, a viaductelor şi explorărilor miniere, le povestea despre cum s-au organizat,
după retragerea aureliană, cnezatele, voievodatele şi
ţările româneşti, despre cum au trecut apoi, ca lăcustele, migratorii, încât satele au devenit flotante, treceau
germanii, povestea Ioan, hopa românii cu tot avutul
fuguţa în codri, veneau hunii, fuguţa românii în munţi,
veneau slavii, hopa românii ascunşi în saline. Iar la 896
au venit ungurii, cu Arpad în frunte, care după ce au
lovit Franţa, Germania, Italia şi Slovacia, au botezat
Transilvania Ardeal, care în limba lor tot
Ţara-de-peste-munţi înseamnă şi i-au vrut pământurile
şi s-au bătut cu Menumorut, cu Gelu şi cu Glad, voievozii noştri. Şi văzând că nu îi pot birui, au căzut la pace,
pentru un bir mic. Ungurii, ajutaţi de secui, spunea apoi,
au cucerit Polonia, dar secuii sa-u supărat, fiindcă nu li
se făcea dreptate la prăzi şi atunci s-au îndreptat spre
est, aşezându-se pe partea apuseană a Carpaţilor Răsăriteni. Apoi au venit, pe la 1150, saşii, chemaţi de regele
Géza al II-lea, ca să colonizeze Mărginimea noastră şi
să ne vânture pe noi…Şi multe altele istorisea Ioan. Cum
s-au făcut comitatele, cum au fost aduşi teutonii, care
au vrut guvernare autonomă în Ţara Bârsei şi atunci
Andrei al II-lea i-a alungat şi cum apoi Transilvania a
fost împărţită în trei, în Ţara ungurească, Ţara secuilor
şi Ţara saşilor şi noroc că a venit Batu-khan şi i-a lovit
pe unguri, stricându-le cu totul puterea, spunea el. Şi
mai povestea de duca d’Anjou, Carol-Robert şi de Ludovic cel Mare, care au înlăturat dinastia lui Arpad şi care
au făcut din români iobagi, dându-i în puterea latifundiarului, după ce ţara a fost împărţită în feude. Spunea
despre Tripartitum, „scris cu sânge de iobag“, prin care
şerbii au fost condamnaţi la „veşnică robie“. Le vorbea
despre toate pătimirile românilor, despre răscoale şi războaie ţărăneşti, despre cnejii şi voievozii care şi-au păstrat ici-colo autonomia, despre Dragoş şi despre Bogdan ai Maramureşului, care trecând munţii, au întemeiat voievodatul Moldovei şi despre Negru Vodă, care
trecu în Ţara Românească şi i-a fost domn şi cum a ctitorit el Mânăstirea Argeş, minune a minunilor. Apoi
Ioan cădea pe gânduri. Cine a fost îndrumătorul româ-
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nilor din Transilvania, întreba, în toată vremea când nu
am mai avut voievozi, ci doar, pe câte-un petec de pământ
liber, obcneji? Preotul ortodox, răspundea tot el. Şi aşa,
preoţia a ajuns să-i fie tot mai dragă. Dar se va ridica în
curând dintre noi un mare conducător, asemenea lui
Pintea, lui Rákóczi, lui Doja, îi asigura pe oameni. Şi
atunci vom scutura jugul şi vom rupe unirea…Aşa că
după ce bătu cu pasul Transilvania în lung şi în lat, ba
punând oamenii să-i povestească, ba povestindu-le, Ioan
se întoarse în Sadu şi după o lună porni spre Tălmaciu,
de aici purcese la Turnu Roşu şi trecu munţii coborând
pe Olt, până la Cozia, unde se aşeză la mănăstire, spunând de la bun început că vrea să înveţe slujba sfintelor
taine, ca să fie hirotonit preot…Şi de cum fu aşezat la
chilie, îndată se apucă de povestit, celui pe care îl prindea prin curtea mănăstirii, toate câte le adunase în suflet,
făcându-le călugărilor urechea hăbăucă şi capul călindar. Şi cum prost nu era, iar de ştiut părea a şti şi toaca-n
cer, călugării Coziei prinseră drag de el şi nu doar cu o
adevărată dragoste creştină, în care intră şi duşmanii tăi,
ci din suflet. Acel om mic de stat şi rotofei, vioi la minte
şi vesel din fire, pătimaş când povestea de ai lui, le-a
intrat sub piele. La învăţarea îndatoririlor preoţeşti dovedi
o râvnă rară. Iar noaptea citea cărţi sfinte, încât curând
îl întrecu în ştiinţa dogmei şi a celor teologale pe stareţ.
Vorbea apoi despre trăitorii creştini, de la Sfântul Antonie cel Mare la Ava Isaia, despre împotrivirea lor faţă de
patimile pierzătoare şi despre învăţăturile duhovniceşti
ce le-au lăsat. Trăitorii întru Hristos au iubit şi s-au înălţat la Ceruri, fiindcă au cunoscut, spunea Ioan. Cunoaşterea întăreşte dragostea şi râvna faţă de Cer. Călugării
au dat dreptate vorbelor lui, căci le simţeau ei înşişi: de
când sădeanul venise între ei, mintea şi inima lui scormonitoare în cele sfinte şi dăruitoare spre semeni, întăreau trăirile spirituale ale celor retraşi din lume la Cozia.
Dar nu uitase nici de cunoaşterea celor lumeşti, care
aduce întristarea….Cel mai mult îndrăgi Ioan muzica.
Ucenic de la ucenic învăţând, arta marelui Filotei Monahul se păstrase până în zilele acelea. Ioan învăţă Mărimurile toate şi când cânta, vocea lui trebuie să fi fost plăcută însuşi lui Dumnezeu, căci îngeri coborau, fâlfâind
din aripi, deasupra capului său. Rămâi între noi, spuneau călugării şi multe învăţături şi cântări vei scrie aici
pentru îmbogăţirea inimilor noastre şi ale celor ce ne
vor urma. Dar Ioan nu a vrut. După şase luni ceru binecuvântarea egumenului şi curăţit de toate relele prin
spovedanie şi împărtăşit, porni, trecând din târg în târg,
spre Bucureşti. Mitropolitul Filaret îl hirotonisi preot şi
în zilele puţine în care-l cunoscu, a prins drag de el.
Du-te cum ţi-e gândul şi cu Dumnezeu, l-a blagoslovit
mitropolitul la plecare, căci Ioan îi spusese că are de
gând, atât cât îi va sta în puteri şi îl va ajuta Cel de Sus,
să strice unirea cu papistaşii. Pe drumul de întoarcere,
o ţinu tot în rugăciuni până la Cozia şi după ce îmbrăţişă călugării, îşi urmă calea. Nu merse mult, până ce îi
ieşi înainte un cerşetor zdrenţuit şi desculţ. Vru să-l descoase, dar cerşetorul era mut. Cu ce să-l miluiesc, se
întrebă, că o grivnă măcar nu am, de pus pe limbă nici
prescură nu mi-a rămas, iar de îmbrăcăminte, doar ponositurile de pe mine îmi sunt avuţie. Şi cum nu avea altceva ce-i da, îşi scoase bocancii scâlciaţi pe care-i cum-
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părase în Vupăr acu’ an de la o cătană bătrână, îi dădu
cerşetorului şi plecă el desculţ mai departe, călcând cu
tălpile picioarelor goale pietrişul ascuţit şi stâncile. După
vreo zece paşi, un tril de pasăre cum nu mai auzise, îl
întoarse spre a privi în urmă, dar ia de unde nu e cerşetorul. Se făcuse cu totul nevăzut, însă o muzică regească
porni să cură din cer, iar bocancii lui erau puşi pe un
bolovan, noi-nouţi acum, cu cheutori de aur. Îi încălţă
şi îndată bătăturile şi rănile dintre degete i se vindecară,
iar în trup i se răspândi o mare tihnă plutitoare, îndată
slăbi, făcându-se frumos ca îngerii. Şi atunci, din senin,
un drac mic, negru şi vioi se ivi în faţa părintelui Ioan.
-Sărăntocule, îl apostrofă diavolul. Eşti lipit pământului de sărac şi tot ţi-ai dat ciubotele!
Părintele Ioan, şi din pricina apariţie neaşteptate a dracului, şi din pricina vorbelor pe care i le-a spus, se fâstâci
câteva clipe şi nu-i veni în minte alta să rostească decât:
-N-am lepădat ciubotele, ci am dat din prisosul inimii.
La care diavolul râse.
-Lasă bogaţii să dea, că ei au, pe când tu dând, te faci
urât lui Dumnezeu.
Părintelui Ioan nu i-au căzut bine vorbele dracului
şi spuse:
-Ba şi eu cât trăiesc am. Am viaţa, am dragostea, am
ciubotele şi având, pot dărui. De nu aş avea, doar aş fi şi
asta nu ar însemna mare lucru.
-Orevoar!, zise atunci diavolul şi se prefăcu a pleca,
dar rămase locului. Nu spune Dumnezeu, vorbi el, că „eu
sunt cel ce este“, iar omul nu caută să fie aidoma Domnului? Părinte –şi diavolul făcu o plecăciune -, tu nu eşti
de-al lui Dumnezeu, ci eşti de-al meu, aşa că hai la mine
şi te voi dărui cu mari comori, căci eu sunt cel ce are, pe
când Dumnezeu nu este decât cel ce este, iar tu nu vrei
să fii ca el, fiindcă ai dat din ce aveai.
Are dreptate diavolul acesta, gândi părintele Ioan,
însă nu gândi aşa dând dreptate vorbelor lui, căci ştia el
ce ştia, ci pentru că, iată-l stând la taifas cu satana, deşi
n-ar fi trebuit să-l ia măcar în seamă, ci să treacă pe lângă
el ca şi când nu l-ar fi văzut. Dar orgoliul de-a întoarce
vorbele diavolului, ca să-l facă să creadă ca el, era mai
tare la acea vreme a juneţii în părintele Ioan, încât nu se
putea înfrâna şi să-l lase pe drac să vorbească în deşert,
iar el să-şi vadă de treburi. Astfel că spuse:
-Ba! Dunmnezeu e cel ce are, pentru că dăruieşte.
El ne dă firea, puterea inimii, harul, bogăţia sufletului,
voinţa de-a veghea şi a ne îndrepta spre cele sfinte – şi
încă altele la fel de minunate. Pe când tu ce daruri poţi
să dai?
-Vino la mine şi fac din Transilvania miezul unui
imperiu, spuse dracul.
Auzind aşa, părintelui Ioan îi veni negru înaintea
ochilor.
-Iar pe tine te fac imperator, mai adăugă dracul.
Înfrânează-te, robul lui Dumnezeu, îşi rosti sieşi
părintele Ioan, fiindcă tare îl zgudui gândul că Transilvania ar putea să ajungă imperiu, iar el imperator. Aşa
că spuse iar, fără şir şi trecându-l fiorii:
-Tu ce daruri poţi să dai?, mintea fiindu-i întunecată.
-Iată, o pereche de bocanci, spuse diavolul şi pe copita
mâinii lui se ivi o pereche de bocanci, aidoma celor pe
care îi purta părintele. Eu îţi pot dărui ce şi tu poţi dărui
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săracului, că doar nu-i dai ce-i poate da Dumnezeu, ci
doar ce îi pot da eu. Aşa mi te asemeni.
Auzind şi acestea şi venindu-şi în fire, părintele Ioan
se tulbură de-adevăratele şi faţa i se înroşi, fiindcă nu
se aştepta nicicum ca dracul să-l momească aşa şi să-i
întoarcă vorbele, încât să-l facă să se îndoiască de ceea
ce ştia el bine. Aşa că-şi luă coada între picioare, tălpăşiţa, zicându-şi: dracul e mai deştept ca omul şi nu-i bine
să te pui în gură cu el şi făcu întocmai după învăţăturile
sfinţilor, ignorându-l, iar diavolul, după o vreme în care
l-a urmat ţopăind în jurul lui şi stropşindu-l cu vorbe, a
dispărut, nu înainte de a-i spune:
-Dar de la cine crezi că sunt bocancii cu cheutori de
aur pe care îi porţi?
Şi vorbele acestea îl măcinară la lingurică pe părintele
Ioan tot drumul pe care-l mai avea de făcut. Că gândea
de nu ar fi bine să lepede bocancii, dar cum să-i lepezi,
când poate dracul a minţit şi bocancii or fi de la Dumnezeu. Aşa de rău i-a întărâtat dracul dorinţele, să facă
din Transilvania imperiu şi aşa caldă i-a băgat îndoiala
în sân, zicându-i că bocancii ar fi diavoleşti, încât părintele umbla ca beat.
Dar de cum ajunse în Sadu, îi ieşi înainte Pătrasia,
o copilă la vremea când plecase, dar acum femeie cu
şolduri largi şi legănătoare ca o corabie. Nu am călătorit pe mare până acum, dar o voi face de aici înainte,
hotărî el şi uită de drac. S-a aşezat la casa lui, spuseră
oamenii, când îl văzură însurat şi cu plod. L-au vrut
preot în sat, iar el îşi făcu parohie şi locui în ea, până ce
un popă unit veni cu gornici şi îi luă bisericuţa. Atunci
îşi aminti toate jurămintele pe care le făcuse în gând şi
cu glas tare, uitate o vreme de dragul nevestei, aşa că
îşi luă rămas bun de la ea, pupă ţâncul ce-i sta la ţâţă
şi purcese iar prin Ardeal. Vorba lui punea pe jar iobagii, la fel ca altădată cuvintele lui Visarion. Dar cum era
mult mai pătimaş ca acela, băga indignarea în suflete,
încât ardelenii se întrebau: no, da’ amu ce-i de făcut? Şi
repetau vorbele lui: nu mai vrem picior de papistaş în
ţară. Îi mânia rău şi îi întărâta contra unirii…Şi ce oare
cade mai greu, când e să-ţi pui mintea, ca indignarea!
Doar tornadelor se aseamănă, căci vârtejul, atunci când
se porneşte, greu e de stăpânit, până nu-şi face mendrele…Filaret al Ţării Româneşti pupă crucea cu care-l
miruise, când află de năpasta căzută peste uniţi de pa
popa Ioan. Vai şi amar! În catacombe se aciuiau vânduţii, căci pivniţele, beciurile şi cavernicolele nu le ajungeau să se ascundă. Părintele Ioan purta crucea în mână,
înainte-i, ca şi când ar fi aghesmuit diavolii şi zbierete
de durere izbucneau din piepturile celor anapoda botezaţi. De când plecase din Sadu, până să ajungă în Sibiu,
mulţimi mari îl urmau. Iar la Sibiu, află că de la Cioara,
Sofronie bătea şi el cu crucea pe uniţi. Iată că ni s-a născut conducătorul, spuse Ioan şi îndemnă pe iobagi să
rupă unirea şi cum era învăţat, dezvăluia mişmaşurile
imperiale şi toată minciuna ce se adunase ca o beznă
pe ţară. Vorbea de diplomele leopoldine şi ordonanţele împărăteşti, niciodată împlinite şi îndemna oamenii să ceară libertatea credinţei…Află mai multe despre
Sofronie şi încântat, spuse: suferă de o uimire metafizică, prin care cercetează creaţia lui Dumnezeu, Cosmosul şi e în aceeaşi vreme credincios. E o podoabă a
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zilelor noastre sihastrul! Curând primi o scrisoare de la
schimnic, în care era înştiinţat de îndurerarea pe care
a produs-o unirea şi era îndemnat să nu lase crucea
ortodoxă din mână, fie şi cu preţul vieţii, căci răsplata
va veni în cer. Fii de azi înainte protopop, căci ducem
lipsă de mari clerici ortodocşi în Ardeal şi unuia învăţat
ca tine, i-ar şedea bine chiar mitra…Între capii răzvrătiţilor e şi acest popă, Ioan din Sadu, spunea Pallovich.
Căci Ioan, îndată ce află că, pornit la cale singur, avea
acum alături un mare trăitor şi căpitan, vicar al Sfântului Sobor din Carlovăţ, se întoarse la Sadu şi convocă
sinod cu preoţi şi mireni laolaltă.
Ceru ca toate bisericile ortodoxe, închise din ordinul guvernului, să fie deschise, preoţilor arestaţi să li se
dea drumul şi slujba de duminică, interzisă ortodocşilor prin decret, să poată fi ţinută în lege. Apoi scrise lui
Sofronie. Iubite frate, am pornit dintr-un mare avânt
la aceste treburi şi acum, când mintea mi s-a închegat în cap cu vârsta, am văzut că pe toate le-am făcut
bine, fără a şti ce fac, ceea ce înseamnă că Dumnezeu
m-a purtat să făptuiesc şi m-a ţinut în mare mila Lui.
Dar acum ştiu bine. Nu avem alta a cere decât libertatea religioasă a românilor. Am şi trimis o petiţie Curţii
şi am arătat în ea, punct cu punct, cum Edictul de toleranţă religioasă a fost o pacoste, căci guvernul a împlinit din el doar cele rele pentru noi, în vreme ce singura
înlesnire, aceea ca mai marii uniţilor să nu-i năpăstuiască pe ortodocşi, a rămas literă moartă. Iar unirea cu
papistaşii eu n-o pot recunoaşte şi chiar dacă este şi nu
va pieri, e fiindcă buruiana rea greu piere, dar eu tot nu
pot spune că are vreun adevăr în ea. Întocmai mie au
zis vice-judele din Sadu şi un fruntaş, Coman Uncoaie
şi acum zac în ocnă, unde şi eu aş putrezi, de nu aş fi
fugit la vreme din sărmanul meu sat. Bine ar fi, ca prin
puterea ce o ai, ei să fie eliberaţi…După această misivă
se apucă Sofronie să scrie autorităţilor din toate comitatele să pună pe picior liber prinşii. Iar Ioan se întoarse
în Sadu cu oamenii ce îl urmau, luă biserica din mâinile
uniţilor şi ţinu în ea slujbă ortodoxă. Şi ar fi rămas la casa
lui, căci se săturase de fugă, dar află de intrarea generalului Buccow în ţară, iar de la Sofronie primi veste. Dragul nostru protopop, află că încă suntem bine, dar am
văzut limbile focului iadului ieşind din pământ, care o
sută cincizeci de biserici au surpat. Diavolul a căpătat
putere, poate pentru că noi nu ne-am sfinţit de-ajuns,
căci de ar fi fost Visarion aici, spulbera cetele necuraţilor cu o vorbă şi i-ar fi aruncat înapoi în vâltori, dârdâind de spaima crucii; sau nu putem şi noi face aşa, pentru că Dumnezeu e supărat pe prea marile păcate omeneşti, încât s-a întors cu spatele. Zilele acestea nevoia
ne-a dat sfat să ducem tratative cu Buccow pentru depunerea armelor, căci numai aşa am putea scăpa de tun
bisericile noastre. Dar el nu şi-a ţinut făgăduiala şi
mi-a arestat mai apoi căpitanii. Află, dar, frate dragă,
că eu cu fuga m-am unit şi mă îndrept spre Argeş, iar
din Ţara Românească mă voi întoarce cu o mare oştire,
ca să curăţ Ardealul de tartori. Fereşte-te, căci şi după
tine umblă să te prindă, dar să nu laşi crucea din mână,
căci în curând voi veni…Aflând toate acestea, părintele
Ioan îşi luă rămas bun de la nevastă şi copil, cu gând
să ajungă iar în comitatul Turda, unde mulţi oameni îl
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iubeau, încât şi-ar fi dat şi viaţa pentru el. Dar cum trecu
de Cisnădie, dinspre Sibiu venea o boare de funingine
şi cu cât se apropia Ioan de oraş, cenuşa şi funinginea
se îndeseau, întunecând cerul şi soarele. Se făcuse, în
plină zi, întuneric. Nu bezna prin care se vede, rămasă
din vremea când Dumnezeu a făptuit lucrarea Facerii,
căci nu era aceasta văzută de părinte, ci un întuneric de
pucioasă, puturos şi greu. Iată că nu mai zăresc catapeteasma cerului, îşi spuse Ioan. Şi privind spre crucea ce-o
purta în mână, ea împrăştia scânteieri, umflând o sferă
aurie în negură. Iată, crucea mea luminează ca o lumânare în tenebră, gândi Ioan şi chiar aşa era. Are dreptate
Sofronie, îşi spuse el apoi. Noi nu mai suntem îndeajuns de sfinţi, ca să împrăştiem înnegurările diavoleşti.
Iar multora va fi să le pară că noi luptăm contra uniţilor, dar noi nu luptăm decât cu Imperiul celui Rău…Pe
la acel prânz întunecat de o funingine groasă ce ascundea cu totul Soarele, părintele Ioan intră în Sibiu. Ca
un şarpe boa nesfârşit şi nefârtat, generalul Buccow îşi
făcea siesta, întins ca pe un tron, peste clădirile Guberniului, ale Comandei Militare, Tezaurariatului şi peste
tot oraşul. Părţi din trup îi atârnau leneşe între case.
Ioan apropie crucea de pielea lui crispată şi fin încondeiată cu romburi roşii şi pamblici sinuoase verzi, iar
acolo unde apropia crucea, pielea bălăurească a generalului se făcea transparentă. Părintele văzu în pântecul lui zeci de biserici cu tot cu turle, cruci, clopotniţe,
altare şi icoane, într-o învălmăşeală de moloz, mistuite cu toatele de stomacul beznatic, încetul cu încetul.
Atunci căzu în genunchi şi începu să se roage: Scapă,
Doamne, Transilvania, de Fiară – şi cu cât se ruga mai
arzător, cu atât crucea din mâna lui era mai luminoasă,
iar în pântecul balaurului se petreceau minuni: bisericile prinseră a se închega, fiecare aşa cum a fost, cărămidă peste cărămidă şi cruce peste clopotniţă. Iar din
gura Fiarei s-au auzit gemete stinse la început şi cu cât
durerea o cuprindea, se auzi un muget prelung, ca îngemănarea în ceaţă a vocilor unui milion de vapoare, ce
nu-şi mai găsesc calea prin apele mării, un muget care
zgudui temeliile lumii, zgâlţâind zidirile omeneşti de
pe faţa pământului. Şi cine-mi venea atunci, cu odăjdii
şi felon alb de pe vremea când era ortodox, fără mitră
pe cap, cu pletele şi barba colilii spulberate de-un vânt
rău, călare pe catârca generalului Bucow, ce behăia ca
ţapii, spre a salva balaurul? Însuşi episcopul unit Petru
Pavel Aron, cel excomunicat de Inocenţiu, pentru că
şi-a trădat fraţii, râvnind o putere lumească, despre
care ştim că vine din cea diavolească, căci cunoaştem
că Istoria, e emanaţia lucrării satanei asupra Creaţiei
lui Dumnezeu. Zece tartori ce-l însoţeau pe episcop
au pus gheara pe Ioan, l-au ridicat din rugă şi l-au legat
fedeleş pe un caqeutoire, dar crucea nu i-au putut-o
smulge din pumn. Norocul lui! Căci Petru Pavel Aron
a scos briciul, îl desfăcu şi îl apropie de gâtul preotului, cu gând să i-l taie. Dar briciul doar râcâia mărul lui
Adam, fără ca măcar să scrijelească pielea, darămite să
reteze beregata. S-a tocit, spuse Aron şi prinse capătul
epitrahilului ce-i atârna pe piept şi începu să ascută pe
el briciul, în sus şi în jos, ca pe curea. Ioan ridică ochii
spre episcop: era înveşmântat pestriţ, în straie de episcop ortodox şi catolic, zdrenţuite pe el. Şi iar vru Aron
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să-i spintece preotului gâtul, dar o putere îi împingea
mâna înapoi. Atunci, înfuriat, îi izbi lui Ioan culionul,
zvârlindu-i-l cât colo de pe cap şi apucându-i pletele, i
le tăie şuviţă cu şuviţă şi pe urmă îi săpuni ţeasta, clăbuc şi i-o rase, lăsându-i craniul rotund, golaş şi alb. Şi
când vru iar să-i taie gâtul, lui Ioan îi veni o mare poftă
să cânte şi slobozi din piept, pe gâtlej, Mărimurile lui
Filotei Monahul, învăţate la Cozia. Gâtul lui se făcu
atunci ca piatra şi briciul îşi ciobi lama. Frânghiile se sloboziră de pe el şi văzându-se liber, se sculă în picioare.
Iar când cântă Irmosul: „Cel ce şade în slavă, pe scaunul dumnezeirii, pe nor uşor a venit Iisus, Dumnezeul
cel preaînalt şi a mântuit pe cei ce strigă: Slavă, Hristoase, puterii Tale“, atunci tartorii, ca şobolanii chiţăind, îşi săpară cu labele găuri în pământ şi săriră în ele,
iar episcopul Aron îşi acoperi cu antebraţul ochii şi ca
împins se ducea, alergând cu călcâiele înainte, până se
pierdu între case. Părintele Ioan răsuflă uşurat şi fără
să-şi ia culionul, de care uitase, a purces spre Turda. De
atunci, i s-a spus Popa Tunsu.
Aşa a fost istoria ascunsă. În vreme ce pentru oamenii de rând, întâmplările s-au petrecut altfel: părintele
Ioan a fost prins în zi de târg, la Sibiu, de oştenii generalului Buccow, legat de un scaun şi ras în cap de Aron,
pentru că nu recunoştea unirea cu Roma şi le spunea
catolicilor papistaşi. Am atâta pagubă de pe urma pierderii părului, ar fi spus părintele Ioan în râsetele mulţimii, cât săracul care-şi pierde păduchii prin cotloanele
caselor boiereşti.
Scăpând cu creştetul ras şi faţa curată din Sibiu, îşi
continuă călătoria spre nord şi nu se opri până la Turda.
Sute de credincioşi se adunau spre al urma, din satele
prin care a trecut. Din Turda, luă cale pentru a se rândui în Pogăceaua, găzduit de un român cu cheag şi de
aici călătorea zilnic în satele din împrejurimi. Când
ajunse la Frata, un întreg popor de mireni şi clerici ortodocşi avea după el. Ţinu sobor şi le arătă oamenilor că
în uniaţie nu se află nici un adevăr, îi certă pe iobagii
încă supuşi, deşi simţeau altfel, spunea el. Închideţi urechile la îndemnurile clerului unit de a sta alături de
Roma. Le dezvăluia istoria ultimilor şaizeci de ani ai
imperiului, de la emiterea primei Diplome leopoldine,
arăta că toate ordonanţele împărăteşti au fost doar minciuni. Le vorbea despre bisericile ortodoxe închise sau
bătute cu tunul, despre preoţii hăituiţi şi aruncaţi în
ocne, despre interzicerea slujbelor ortodoxe. Vom pune
mâna pe furci, strigau oamenii. -Noi trebuie doar să
păstrăm în minte adevărul, răspundea el, alături de credinţa străbună şi ori de câte ori ne stă în putinţă, să
cerem prin petiţii şi plângeri libertatea religiei. Dintre
noi, în curând se vor ridica alţi conducători şi e bine să
ştiţi ce trebuie să faceţi. Furcile şi coasele sunt pentru
ogoare, nu pot sta în faţa puterii armelor. Mintea şi răbdarea ne fie puterea, căci mintea e ca râul ce merge fără
şovăire spre liman, vărsându-se în Marea cea Mare, iar
răbdarea e ca râul, ce ştiţi că taie orice munte încetul
cu încetul, ca să meargă la ţintă. Un alt sobor ţinu la
târgul de Sf. Ilie în Sânpetru, unde miile de oameni adunaţi din opt comitate, i-au înălţat amvon din scânduri
şi preşuri puse pe butoaie. Între ei se amestecau însă
gornici, oşteni, pasămite să ţină buna rânduială. Căci
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Pallovich dăduse ordin să fie prinşi toţi preoţii ortodocşi, care nu lăsaseră jos crucea, după ce Sofronie a
fugit. Dar când şpanul le-a cerut gornicilor să-l aresteze pe Ioan, gornicii se rugară de el să nu-i trimită la
moarte sigură, căci norodul îi va sfârteca. Dar mai cu
seamă fiindcă doi locotenenţi de-ai lui Sofronie, scăpaţi
ca prin minune de Bucow, se aflu cu el, păzindu-l. Aşa
că s-au strecurat printre oameni ca şerpii, aşteptând
clipa bună. Iar seara, când părintele Ioan plecă spre
Pogăceaua, l-au urmat şi aşteptară noaptea, când târgoveţii s-au risipit pe la casele lor, iar cei rămaşi cu Popa
Tunsu, cum îi spuneau acum, căzură în somn. Atunci
gornicii şi cătanele se îndreptară, prin noapte, spre casa
în care era găzduit preotul, lovind cu puştile înainte.
Stăpânul casei fu răpus de un plumb, ce trecu prin fereastră şi îi străpunse inima. Străbunul meu, părintele Ioan,
fu şi el aruncat la pământ, când detună o durdă, care îl
ochise. Noroc cu Biblia pe care o purta în sân, în dreptul inimii, în care glonţul s-a oprit. Rău îmi pare că Biblia
aceasta, străpunsă de cornul satanei, nu a putut fi păstrată în familie, ci s-a pierdut în negura istoriei. Locotenenţii lui Sofronie săriră atunci dintre vise şi prinseră
a bate şi ei cu durdele, iar când plumbii li s-au sfârşit,
au pus mâna pe săbii, ca vitejii, încât în încleştare, până
ce au fost copleşiţi, patruzeci de gornici şi oşteni au
spintecat, alungându-i de pe pământ în ceea lume. În
vremea aceasta, părintele Ioan s-a rugat şi cu cât gândul i se sfinţea, ochiul devenea văzător al celor ascunse.
Vedea cum diavolii se năpusteau din iad, scuipaţi de
limbi de foc, prin crăpăturile gliei, ce se prăpădea de
uscăciune şi pucioasă, ca înainte de Graal. Şi cine le stătea tartorilor în frunte? Protopopul unit de Târgu Mureş,
Gheorghe Maior pe numele lui profan, iar pe numele
din ierarhia dracilor rămas necunoscut. Tot Gheorghe
Maior îi vom spune şi de aici înainte, dacă va mai veni
cumva vorba de el, căci istoria sfinţilor mărturisitori,
de mine re-scrisă aici, Dan, sân pensionarului Gheorghe ot Pietroşiţa, e pe sfârşite. Nu fiindcă nu ar fi avut
Transilvania alţi oameni asemeni de cucernici şi darnici cu sângele pentru credinţă, dar tocmai fiindcă sunt
atât de mulţi, istoria lor e fără sfârşit. Iar pentru noi,
oamenii, toate au un sfârşit – chiar şi cartea aceasta. Să
mulţumim, dar, lui Dumnezeu, că lăsându-ne liberi să
alegem, le putem înfăţişa pe cele nobile foarte, care
cuprind în mic planul istoriei întregi…Părintele Ioan a
fost prins, înfăşurat în pătură şi legat de burta unui
armăsar, căruia ascunzându-i astfel nichipercile sexul
falnic, mândria lui de huţan al Carpaţilor, îl făcură să
pară o iapă borţoasă, ce îl fătă pe bietul părinte leşinat,
când convoiul ajunse la Abafaia. Bine gândise Gheorghe Maior, căci de l-ar fi lăsat pe Ioan la vedere, praf şi
pulbere ar fi făcut din convoi iobagii, ce-şi căutau păstorul pe drumuri…Comitele suprem al Turdei, baronul
Huszár, cel de a cărei scrisoare către o rudă de departe
ştiţi, se înspăimântă auzind că un sfânt şi doi locotenenţi de-ai lui Sofronie se află arestaţi în comitatul lui.
Alig várom, hogy lefeküdjem, adică: Abia aştept să mă
culc, spuse şi căzu într-un somn profund şi neprefăcut.
Aşa că nefiindu-le primiţi prizonierii în temniţă, ce s-a
gândit drăcimea? I-au împuşcat în tâmplă pe locotenenţii lui Sofronie şi i-au îngropat într-o groapă comună
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– şi de aici se trage tot răul, dragii mei, al treilea după
mâncarea fructului oprit şi după uciderea lui Abel, căci
până atunci doi oameni nu au mai fost puşi în acelaşi
mormânt şi fără cruce, decât doar la păgâni, ca să rămână
neştiuţi şi neînviaţi la Judecata de apoi; de atunci uciganii au învăţat să umple puţuri şi fântâni cu oameni
grămadă, să îndese prin scorburi oameni schilodiţi de
torturile lor, să astupe crăpăturile căscate în glie cu trupuri omeneşti schingiuite de ei, să îngrămădească în
râpe stive de oameni pe care i-au ucis şi să-i acopere cu
pământ – au învăţat să omoare tot mai mulţi oameni şi
să-i îngroape maldăre, la un loc, mormane, claie peste
grămadă, fără vreun semn al locului în care i-au ascuns,
fără vreun port de doliu şi fără necrolog, din care cineva
să le poată afla soarta. Din acea vreme, de atunci, va
intra şi femeia în istorie, nu doar ca excepţie, ci sub
molozul imperiilor, cu tot cu pruncul de la sân, căci nu
ţin seama tartorii pe cine omoară…Şi pentru că era
ordin ca părintele Ioan să fie dus la Viena, ca să-i sugă
viclenii mai mari măruntaiele, făcându-l să abjure sub
torturi, pe el nu l-au putut hăcui drăculeţii. L-au băgat
într-o pivniţă şi l-au spânzurat de picioare şi greu a fost
de părintele Ioan în acele ceasuri, căci sângele–i vârtos
îi umplu capilarele şi ochii îi stau mai să-i crape găvanele de cât s-au umflat. Până şi atleţilor le e greu să stea
aşa ore în şir, o noapte întreagă, darămite unui biet preot
din naştere scund şi rotofei. Astfel că Popa Tunsu prinse
să delireze. Se văzu despicat şi cu o ţepuşă îndesată în
rect, aşa cum erau pedepsiţi preoţii ortodocşi de diavolii imperiului. Scula şi scrotul îi erau tăiate – şi asta
era cel mai uimitor, să vezi la un bărbat doar părul creţ
al pubisului şi nimic altceva. În burtă parcă avea o şira
spinării: parul împlântat în el. Părintele Ioan încercă să
nu-şi mai închipuie şi începu o rugăciune, dar cuvintele îi ieşeau altfel din gură, de cum le vroia. Îi împletecise diavolul limba. Aşa că doar gândi la Iisus pe cruce
şi cu vremea uită de ce-i în jur şi îşi aminti de copilărie,
de Pătrasia şi de prunc. Iar când l-au despuiat de haine
şi au prins să-l bată cu varga, sângele ce-i pulsa în trup
la fiecare buşitură, alături cu visul, îi învârtoşă sexul şi
îi făcu sămânţa să ţâşnească. Uite că pişă, a spus Gheorghe Maior, în acel întuneric străpuns de pâlpâirea
unei lumânări, însă apoi au văzut că nu era urină, ci
sămânţa părintelui Ioan i-a stropit. Dimineaţa, aşa cum
a cerut protopopul unit, o sută de soldaţi erau în faţa
casei în beciul căreia părintele Ioan pătimea, ca să fie
escortă. L-au legat cu mâinile de picioare, covrig şi în
gaura covrigului au băgat un par şi aşa l-au cărat spre
Viena, ca pe un animal sălbatic mort, fără să-i dea, tot
drumul, nici apă, nici mâncare. Dar părintele Ioan
rămase în viaţă. La Kufstein, de câte ori era schingiuit,
ca să spună unde e Sofronie şi ucenicii lui, Dumnezeu
îi dădea plăcerea lui Onan, s-ar putea crede. Sămânţa
lui însă nu s-a pierdut. Ca să liniştească tulburarea mulţimii românilor ortodocşi, Maria Tereza opreşte prigoana: acceptă libertatea opţiunii religioase în Transilvania. Apoi şi Ioan fu eliberat, dar i se interzice să mai
calce prin Sadu, satul său natal. Părintele a rămas ştirb
şi cu un ochi albit după interogatorii. Dar mulţumi lui
Dumnezeu că a scăpat cu mintea întreagă.
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Acolo însă, tot Bucureşti era, mai adevărat chiar, mai profund, mai reprezentativ decât în Piaţa Kogălniceanu, cartierul Primăverii sau Floreasca, cu ciopor de ţigănime
concentrată în jurul Cosmosului şi ciopor de ţărănime
muncitoare mişunând încrucişat spre şi dinspre zona
Obor-Iancului, spre şi dinspre Granitul şi Platforma Industrială din spatele acestuia, extinsă pe mii de hectare de
hale de fabrici: 23 August, Republica, Intreprinderea de
Maşini Unelte şi Agregate, Fabrica de Ciment şi Moara
Titan, iar dincolo de ele Platforma Chimică, cu Policolorul, Fabrica de Medicamente, Fabrica de Sticlă, Anticorozivul, Fabrica de Cablu, iar întorcându-te în partea cealaltă a lacului, până să ajungi la Granitul din nou, Fabrica
de Clei, Răşini Căţelu şi Fabrica de Încălţămine Antilopa…
Aproape toate aveau să dispară în următorii cincisprezece
ani, scurgându-se totodată prin fisurile memoriei lui Emanuel ca rezidurile unui vis în care se vedea veşnic tânăr, dar
în care nu s-ar mai fi reîntors, deşi nu-şi rupsese oasele ca
să-şi câştige viaţa prin fabricile alea. Predase în schimb
la cinci şcoli din zonă până să ajungă la Grupul Şcolar de
Construcţii, rătăcind plin de râvnă prin furnicarul de ţărănime muncitoare care penetra Bucureştiul şi visul cot la
cot cu el; visul de aur al omenirii la o adică, botezat astfel
din raţiuni igienice, pentru a păstra integru spiritul acelei
mase compozite şi deopotrivă amorfă, formată din navetişti din sate şi comune limitrofe, care prestau şi norme la
CAP, şi locatari ai blocurilor-domitoare muncitoreşti, chiriaşi la stat sau stând în gazdă cum stătuse el în Militari
şi-n alte părţi.
Şapte ani profesor de matematică suplinitor şi încă unul
profesor titular. Măcar că i se cam acrise, anii ăştia i-ar fi
putut aminti eventual că se poate şi mai rău. Fusese bunăoară ceva mai rău un an de zile, cât făcuse naveta zilnică
la o şcoală din comuna Radovanu, de pe linia Olteniţei. Cu
trenuri ce descindeau din cele mai adânci profunzimi ale
României, înţesate de aceeaşi ţărănime muncitoare navetistă frecându-se de vinilinul banchetelor crestate cu cuţitul şi ars cu ţigara, şi podelele pline de coji de seminţe, chiş-
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toace şi scursură de băutură. Şi culoarele şi platformele dintre vagoane blocate cu saci şi paporniţe cu zarzavat, găleţi
şi coşuri cu ouă şi brânză de dus pe pieţele din Bucureşti,
ciorchini de găini vii cu picioarele legate, purcei, iezi şi viţei
chiar. Nu mai văzuse şi nu mai avea să vadă altundeva, trenuri personale transportând iezi, porci şi viţei; potrivit de
mari, cât să poată fi luaţi în braţe ca să fie suiţi în vagoane.
Bine sau rău, fusese cum fusese. Important e cum este
acum. Pleacă din Piaţa Kogălniceanu şi străbate doar o jumătate de oraş până-n extremitatea sudică a Pantelimonului.
De când s-a încălzit vremea îşi permite să facă o parte din
drum pe jos, făcând chiar un mic ocol pentru a tăia de-a
curmezişul Cişmigiul la şase dimineaţa, pe sub frunzişurile
platanilor potopite de sfada asurzitoare de cârâieli a ciorilor trezindu-se, împroşcând cenuşiul difuz al zorilor. Un
popor de ţărănime muncitoare zburătoare, penetrând în
stoluri cerul oraşului, plecând să-şi câştige traiul, şi el pe
urmele acelui popor, ieşind din parc în dreptul Sălii Palatului, luînd-o pe drumul invers din noaptea aceea când l-a
căutat cu Luiza pe maestru să şi-l pună naş. Atâta că acum
nu mai aleargă. Merge repede doar, având grijă să nu transpire, să n-ajungă la şcoală trăsnind ca un salahor, deşi e
puţin probabil că ar atrage atenţia în atmosfera impregnată
de mirosul copiilor ţărănimii muncitoare, nespălaţi cu săptămânile, de când apa caldă a devenit un lux.
Lasă în urmă Sala Palatului, Muzeu Colecţiilor de Artă,
Comitetul Central, Hotelul Athénée Palace, Ateneul şi în
sfârşit răsăritul irupând peste blocul Patria, nelăsându-l
să urce în nici un autobuz şi nici să se uite la ceas, deşi
s-ar putea să fie în întârziere, aşa c-o ia la fugă. Intră şi
iese în fugă din Pasajul Universităţii, iar la Sf întul Gheorghe sprintează ca să prindă un tramvai care tocmai se
urneşte ocolind părculeţul din jurul bisericii. Este catapultat de propria viteză pe un scaun, lângă geamul dinspre părculeţ şi tramvaiul trecând de statuia lui Brâncoveanu înclinându-şi căciula boierească şi vârful curbat al
săbiei-hanger ieşindu-i de sub caftan; pe ultima bancă din
părculeţ îl vede mereu la ora asta pe jidovul acela rătăciHYPERION
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tor dement, în acelaşi palton-anteriu şi cu aceeaşi pălărie
neagră de sub care-i curg pletele câlţoase ca-n noaptea de
aprilie când l-a cunoscut. Fiind mereu în întârziere, de fiecare dată amână să-l abordeze, să-l pună să-şi reia polologhia delirantă de unde a întrerupt-o data trecută, da, tu
l-ai omorât pe Iisus.
Zgâlţâitul şi zdrăngănitul tramvaiului îi revigorează
muşchii după efortul mersului şi alergării, tocându-i totodată gândurile, dându-le o consistenţă aspră şi nebuloasă.
Bătrânul acela dement i-ar putea da nişte lămuriri, mă rog,
azi e marţi, are o zi lungă şi grea. Şase ore cu cei din clasele
mari, printre care s-ar putea simţi precum liceanul de acum
cincisprezece-şaisprezece ani, unul dintre cei mai piperniciţi din clasă… Şi acum e la fel printre elevi, cu statura lui
de un metru cincizeci şi cinci şi totuşi trebuie să se impună
nu doar de la înălţimea statutului de profesor, dar să şi facă
faţă unor situaţii speciale cu care s-a tot confruntat de-a
lungul a opt ani de profesorat, învăţând pe cont propriu
să se descurce. Pe unde ar fi scos cămaşa săptămâna trecută, cu vlăjganul ăla cât uşa cu ieşiri huliganice incredibile,
transferat de două trimestre din altă şcoală, dacă nu l-ar fi
dus capul cum să acţioneze? Culmea e că nu l-ar fi ajutat
cine ştie ce experienţa celor opt ani de lucru cu adolescenţi
smintiţi de toate felurile. Nu-şi amintea să mai fi întâlnit
aşa ceva. Când l-a auzit îngânându-l în timp ce preda, coerent, imitându-i chiar rezonanţa vocii, maimuţărindu-l în
fapt, suficient de tare pentru a fi auzit de toată clasa. Şi-a zis
că nu se poate. Incredibil, dar uite că-i posibil. Omul friza
nebunia sau o mima, distrându-se de fapt copios. Când i-a
spus să iasă afară din clasă, a repetat preluându-i tonul nervos, fixându-l cu o privire tâmpă-surâzătoare, debordând
de tupeu, încremenind în bancă într-un lung moment de
suspens pentru cei douăzeci de elevi şi şase eleve.
Dom’ profesor Calomfirescu însă, nu proful, cum s-ar
fi bătut elevii pe burtă cu el peste vreo doi ani, când avea
să se întâmple ruptura şi deschiderea spre altă lume şi altă
epocă, dom’ profesor aşadar, piticania de profesor, a avut
ac de cojocul vlăjganului-huligan, tot aşa cum într-un fel
sau altul, de-a lungul a opt ani s-a priceput să rezolve toate
soiurile de elevi recalcitranţi, îndărătnici, taraţi psihic sau
de-a dreptul periculoşi. Motivaţia elevului cu nume de
insectă harnică şi veninoasă, Albineţ Vasile, era desigur de
a-l ridiculiza, feştelindu-i autoritatea, urmărind poate să-i
ia locul la catedră. Chiar aşa punea problema dom’ profesor Calomfirescu. Îl întrebă dacă vrea să ţină lecţia în locul
lui, dar nici de astă dată nu reuşi să lămurească problema.
Albineţ îşi urmă neabătut strategia, imitându-l:
– Atunci treci tu în locul meu şi predă.
– Albineţ tată, tu nu-ţi dai seama la ce te expui, la care
el iarăşi:
– Albineţ tată, tu nu-ţi dai seama…. în chicotelile şi
hohotele icnite ale colegilor, pe care-i distra teribil şi poate
că abia se abţineau să nu aplaude.
Albineţului chiar nu-i păsa. Fusese transferat în Grup
probabil pentru a nu fi exmatriculat din şcoala de unde
venea, pentru acelaşi gen de reprezentaţii. Îşi dădea iarăşi
în petec, nerăbdător probabil să scape de şcoală, sau pur
şi simplu pentru că nu se mai putea stăpâni, sărmanul, trebuia neapărat să se etaleze… Mai sărman însă dom’ profesor
Calomfirescu: dacă Albineţul n-a vrut să iasă din clasă, ieşi
el, promiţându-şi că o să-i pese: nu-i va ieşi cu exmatricularea, va trebui să-şi termine cele zece clase obligatorii, cu
un preţ deloc uşor. Nu făcu greşeala să se ducă la director
să-i prezinte cazul uşurându-i astfel calea spre exmatricu-
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lare, recunoscându-şi totodată incompetenţa, lipsa de aptitudini pedagogice pentru realizarea obiectivului naţional
al celor zece clase obligatorii, dovedinu-se şi slab de înger
în faţa elevilor, cărora nu-i în stare să le aplice o corecţie…
Lui Emanuel îi place să se mustre, înainte să apuce să-l
mustre directorul Gabrea Aurel, care poate admite altminteri că o corecţie fizică este oricând bine venită când situaţia o cere, chiar dacă bătaia în şcoală este interzisă prin
regulament. Profesorii n-au voie să bată elevii, există destule alte metode prin care elevul poate fi determinat să-şi
facă datoria… Ce să mai zici de elevii care să bată profesorii? Dom’ profesor Calomfirescu ar fi putut beneficia la
o adică de acest tratament, dacă ar mai fi insistat puţin pe
lângă Albineţ ca să-l scoată afară din clasă. N-a lipsit mult
ca Albineţul să-i umfle ochii…
Lui Emanuel îi place de asemenea să rememoreze atent
astfel de episoade, privind în gol pe geamul tramvaiului,
pentru a descoperi dacă a acţionat cumva pripit şi pentru a realiza într-un final că a ajuns să se specializeze la
sânge în lucrul cu adolescenţii de joasă extracţie, majoritari oricum în şcolile prin care s-a preumblat timp de opt
ani, agonisind acreală şi uzură, de care în sfârşit se simte
în stare să se scuturre, mândru de sine, constatând concomitent că adolescenţii aceştia par special concepuţi şi pregătiţi pentru o lume din viitorul imediat, foarte diferită de
lumea prezentă. Tineret mândria ţării, mă rog, ţinuţi cu
forţa în şcoală, ca la puşcărie, ca să-şi facă ucenicia, să se
specializeze precum infractorii închişi mai mulţi la un loc,
pentru a învăţa unii de la alţii, şi el, dom’ profesor, gardianul, să-i supună unor suprateste, ce mai, cu mâna ta ţi-ai
făcut-o, Albineţ tată.
A ieşit aşadar din clasă pentru a se duce la altă clasă a
zecea, paralelă, unde are un elev de un soi întrucâtva asemănător cu Albineţ, dar încă şi mai bătut în cap, cu un nivel
sub cursul primar, măcar că uneori pare că se străduie să-şi
amintească de operaţiile aritmetice, ceea ce lui Emanuel
i-a stârnit din capul locului compasiunea. Şi el va trebui
să absolve cele zece clase obligatorii, deşi e un mister cum
a ajuns până aici şi totuşi nu-i caz unic. E unic poate doar
în ochii lui Emanuel, care a înţeles din capul locului că nu
trebuie scuturat ca ceilalţi, pentru a nu ieşi din şcoală chiar
bâtă, fără să ştie să scrie o scrisoare şi fără să ştie să socotească. Pahonţu Daniel aşadar, un ţigan dintr-o familie de
florari cu opt fraţi, trebuie lăsat aşa cum e el de la mama
natură. În plus, Emanuel îl trata cu maximum de bunăvoinţă, făcându-şi-l un soi de prieten-ordonanţă potrivit pentru unele munci grele de mutat mobilier şi material didactic la clasă, dar şi pentru unele cazuri speciale, mai mult
sau mai puţin grave. De data asta-i destul de grav, dacă
dom’ profesor Calomfirescu este constrâns să intre după
Pahonţu în mijlocul orei de tehnologie a domnişoarei Crina
Şoimaru, care de altfel îl preţuieşte pe Emaneul, mai ales
de când acesta a invitat-o la nunta lui.
– Bună. Ai venit în inspecţie? glumi blonda grăsună
Crina, plăcut surprinsă altminteri de vizita intempestivă.
Emanuel nu era însă ca de obicei, volubil şi deschis la
glume. Arăta preocupat şi mai ales foarte grăbit. Îl ceru
pe Pahonţu, pentru câteva minute doar, să-l ajute la nişte
material didactic, ceea ce o miră întrucâtva pe domnişoara
Crina. Dintre toţi elevii din clasa unde predă, el preferă unul
care să i-l scoată din clasă, în sfârşit… Pe drumul de cincizeci de metri înapoi la clasa lui, dom’ profesor îi explică
extrem de sumar lui Pahonţu despre ce e vorba, iar acesta
pricepu numaidecât. Dacă despre funcţii trigonometrice
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şi noţiuni elementare de geometrie plană i-ai putea vorbi
zadarnic, fără nici un efect, săptămâni în şir, uite că probleme de genul ăsta e în stare să le prindă din zbor. Albineţ, da, Pahonţu habar n-are de el, nu-l ştie, ceea ce nu-l
deranjează câtuşi de puţin. Albineţ este nou în şcoală, aşa
încât e foarte posibil ca nici el să nu fi auzit de Pahonţu. Un
bun prilej aşadar, ca dom’ profesor să le facă cunoştinţă.
I-l arătă şezând răstignit acolo-n ultima bancă. Tot e bine
că n-apucase încă să se aşeze la catedră, neştiind probabil
ce să facă cu autoritatea proaspăt dobândită prin scoaterea profesorului afară din clasă.
– Ăla-i materialul didactic, dom’ profesor? întrebă
Pahonţu arătând spre Albineţ.
De astă dată pricepe mai greu, temându-se parcă să
nu facă vreo confuzie, Doamne fereşte, mai bine să mai
întrebe o dată. Pahonţu are o constituţie uşor gheboşată
şi trăsături groase, tumefiate parcă, amintind de un urangutan, care-l arată mai matur decât cei şaptesprezece ani
ai săi. De un an de zile de când face matematică cu dom’
profesor Calofmirescu, veneraţia lui pentru acesta s-a
tot consolidat. Din prima clipă Emanuel a început să şi-l
apropie ca pe un animal de pază, hrănindu-l cu ce simte
că-i place, arătându-se mulţumit de prestaţiile lui la oră şi
dându-i în permanenţă impresia că ştie de nota şapte. La
o adică, turma poate fi ţinută-n frâu prin astfel de mezalianţe. Emanuel încuviinţă încruntat – Ăla, da. Încruntarea
întinând figura lui veşnic senină, surâzătoare, ar vrea parcă
să spună că a recurs la soluţia asta doar în ultimă instanţă,
precum un medic optând pentru operaţie, dacă alte tratamente n-au avut efect. Cuţitul, da, trebuie tăiat în carne
vie, ca să se vindece.
– Îmi face atmosferă în clasă. Nu mă lasă să-mi ţin ora.
I-am spus să iasă şi nu vrea…
Ca un elev pârâcios se plânge. Rememorând nu se vede
deloc bine scoţând mizeria aia de văicăreală din el şi toată
clasa numai ochi şi urechi, aşteptând cu sufletul la gură continuarea spectacolului pornit de Albineţ, mai ales că unii
dintre ei îl ştiu pe Pahonţu ce-i poate pielea. Bătăuşul Grupului, în faţa căruia nu suflă nici cei din clasele mari. Nu-l
ştiu chiar toţi, fiindcă omul se dă rar în spectacol, când are
chef sau când se simte prea provocat; altminteri, se doreşte
şi chiar este un ţigan bine crescut, stilat chiar, format de
genul de relaţii cu clienţii pe care-l presupune comerţul cu
flori al familiei lui. Trebuie să ştii să vorbeşti, să-i inspiri
încredere omului, pentru a-l atrage să cumpere de la tine.
–… şi dacă dom’ profesor te-a rugat să ieşi afară din
clasă, tu de ce nu vrei să-l asculţi? Dom’ profesor ştie mai
bine, el îţi vrea binele, că doar d-aia este el pus aicea…
La aşa ceva nu s-ar fi aşteptat Emanuel, ca ţiganul să-i
pledeze cauza ca un avocat. Uite însă că pledoaria pare
să-i provoace lui Albineţ o lungă clipă de derută, vecină cu
spaima. Piticania asta de profesor n-a adus pe cineva din
corpul didactic, cum s-ar fi aşteptat, pentru a îngroşa tămbălăul, grăbindu-i exmatricularea, ci l-a adus pe ţiganul ăsta,
elev ca şi el, cu figură de urangutan domesticit, îmbrăcat
în uniformă pentru a face servicii de valet… Un maimuţoi
– de-acum îl priveşte sfidător, fără să zică nimic, dar ca şi
cum ar zice că nu se sperie el de ţigani d-ăştia care se dau
cocoşi, şi tocmai că ţiganul schimbă tonul cocoşindu-se:
– Ia vino, bă, încoace! Văz că eşti cam tare de cap!
Vino-ncoace când îţi spun!
Câteva glasuri din jurul lui îl îndemnau pe tonuri batjocoritoare, mimând înfricoşarea, du-te, Albineţule, du-te,
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du-te, ai cacarisit-o cu ăsta, fugi la el până nu-ţi face botu’
mare.
Pe moment păru să le dea ascultare. Se ridică în picioare
lent, deşirându-se, etalându-şi statura impresionantă de
flăcău de la ţară căruia i-a uitat Dumnezeu măsura, care a
dat cu nasul şi prin şcoala de bagabonţi din Cosmos, după
cum surâde tâmp-pervers, făcând ce se pricepe cel mai
bine, îngînînd, maimuţărind:
- Ia vino-ncoace! Şi pe urmă: Vino tu încoace, cioară,
dacă ai sânge-n…
Pahonţu deja era la el şi puţini avură timp să vadă ce
a făcut. Emanuel nu i-a văzut decât spatele, trunchiul
răsucindu-se cu o iuţeală incredibilă şi două lovituri croşetate explodând din capul lui Albineţ, abia clătinându-l.
Concomitent însă, îl lovi cu piciorul, în gambă sau în pulpă
sau mai curând în boaşe, după felul cum se încovoie, iar
de-aci încolo toţi putură să-l vadă pe Pahonţu apucându-l
de nas cu cleştele mâinii drepte, o mînă nefiresc de mare şi
foarte puternică, ca o labă de urangutan, trăgîndu-l după
el ca pe un taur cu belciug în nas şi Albineţul urmîndu-l
rupt de mijloc, gemînd şi mugind de durere, chiar ca un
taur mînat printre bănci, prin lanul de elevi scoţînd chiote admirative.
Ce a urmat, Emanuel rememorează cu oarecare strîngere de inimă. Şi-a zis atunci că a făcut o mare greşeală
apelînd la Pahonţu, dîndu-i ocazia să-şi desfăşoare acele
porniri bestiale pe care nu i le-ar fi bănuit. Fusese adică
pe sufletul lui trăgîndu-l de nas în faţa clasei şi tot aşa ar fi
trebuit să-l scoată afară din clasă, dîndu-i lecţia pe care o
merita. În loc de asta însă, a început să-l toace cu pumnii,
învîrtindu-se în jurul lui ca un parlagiu incitat de îndărătnicia vitei care nu vrea să moară şi învîrte haotic din membre, într-o agonie ce ameninţă să devină coerentă şi să se
întoarcă asupra agresorului. Emanuel a lăsat la o parte orice
frică şi i-a sărit în cîrcă lui Pahonţu, care se pare că nici
nu-l simţea după felul cum îşi vedea neabătut de treabă,
măcelărirea taurului de Albineţ şi toată clasa bulucită în
jurul lor, formînd un ring oval unduindu-se în ritmul mişcării luptătorilor, chibiţînd în fel şi chip, încurajîndu-l ba
pe Pahonţu să-l termine odată, ba pe Albineţ să nu se lase
şi să dea şi el, că-i ditamai mălăul, mai mare ruşinea, eşti de
două ori cît ţiganu’, ba pe dom’ profesor, cocoţat în spinarea lui Pahonţu, să-l tragă de urechi ca să-l bage-n viteză,
ce mai, distracţia şi balamucul dracului, care s-ar fi putut
întoarce urît de tot împotriva lui Emanuel, dacă ar fi durat
cît să prindă de veste cineva din şcoală şi să anunţe atunci,
pe loc, pe cineva din direcţie, să vină să-i găsească în acţiune. Minunea sau norocul sau amîndouă au făcut ca dom’
profesor să reuşească destul de repede să determine cîţiva
elevi să-l ajute să-l imobilizeze pe Pahonţu. Odată scăpat
de sub presiune, uite-l pe Albineţ în picioare şi, de necrezut, încă în stare de funcţionare, chiar dacă nu atît de bună
încît să mai aibă nas să-l îngîne şi să-l maimuţărească pe
dom’ profesor şi nasul lui oricum e umflat cît pumnul,
negru şi-nsîngerat şi ochii tot umflaţi şi negri şi hai băiete
să ne spălăm niţel şi să mergem acasă.
A răsuflat uşurat, vezi, se temuse pînă-n ultima clipă c-o
să-l scoată din şcoală cu ambulanţa. Iarăşi acelaşi noroc şi
minune l-au scăpat de astfel de complicaţii, dar mai ales
constituţia de vită a lui Albineţ. Cu un plus de iuţeală şi
dibăcie, ar fi putut să-l dovedească pe ţigan. Acum abia,
rememorînd, Emanuel îşi dă seama că Pahonţu nu-şi pierduse pur şi simplu controlul, ci mai degrabă simţind cum
reacţionează Albineţ la lovituri, că nu cedează, accelera
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temîndu-se c-ar putea răsuci situaţia şi prelua ostilităţile,
măcar că omul n-avea habar, n-ar fi crezut să aibă vreo
şansă, după spaima ce-i palpita sub masca de sînge.
Lucrurile se petrecuseră pe muchie şi foarte repede,
mult mai repede decît este el în stare să rememoreze,
lăsându-i timp să se ducă cu Albineţ la toaletă să se spele
şi să-l scoată din şcoală fără să atragă prea tare atenţia. Nu
s-a întîlnit cu nimeni pe culoare, nu sunase încă de ieşire
de la ore, doar portarul se arătă curios când au ieşit, că ce-a
păţit, dom’ profesor, de-a ajuns în aşa hal? L-a lovit trenu’?
Eh, trenu’… A căzut ca bou’ pe scări, la care portarul, nea
Caloianu, c-asta nu ie căzătură cum nu sînt io… Ia vezi-ţi
matale de treabă, nea Caloiene, ai grijă de ghereta aia să
nu se dărîme pe matale.
Lumea curioasă, mă rog, şi mai ales unu ca ăsta care
se plictiseşte ţinînd toată ziua ghereta-n spinare şi freacă
menta pe banii statului… Albineţ nu zicea nimic, lăsîndu-se
condus tot ca un taur la păscut sau la abator, fără să mai fie
nevoie să fie tras de nas, pînă-n staţia de tramvai. Îi spuse
apăsat, repetîndu-i de cîteva ori, să nu mai dea pe la Grup
pînă nu i se vindecă umflăturile şi beliturile, pînă n-o arăta
cît de cît rezonabil, iar dacă-l întreabă ai lui acasă tot aşa
să spună – c-a căzut pe scări, sau mai bine că l-a bătut

ţiganii-n Cosmos, ceea ce nici n-ar fi fost prea departe de
adevăr, dar în nici un caz să nu-l pună dracu’ să spună…
Nu i-a mai spus ce să nu spună. Omul înţelegea, da dom’
profesor, da dom’ profesor… Scutura din moaca aia desfigurată, de extraterestru, peste piticania de dom’ profesor
care se uita la el cu capul lăsat pe spate, ca după o pasăre
dintr-un pom, care în sf îrşit îşi luă zborul urcîndu-se în
tramvai cu ultimele indicaţii-asigurări: să nu-şi facă griji,
dar să nu întîrzie, să se întoarcă la şcoală în cel mult o săptămînă, indiferent cît de vindecat o să fie pînă atunci…
Cînd s-a întors, portarul l-a salutat respectuos, în poziţie de drepţi, nemaipermiţîndu-şi desigur să-şi bage nasul
în treburile lui cu elevii. Curtea era plină de elevi ieşiţi în
recreaţie şi printre ei şi profesori pe băncile de sub copacii
de pe marginea terenului de handbal. Toată lumea cu mic
cu mare ieşită ca muştele la soare, bucurîndu-se de aerul
şi lumina primelor zile de iunie şi Emanuel spunîndu-şi că
puţin a lipsit, ce-ar fi fost să defileze prin aglomeraţia asta
veselă cu taurul însîngerat după el?
* Fragment de roman,
scris la Akademie Schloss Solitude, din Stuttgart,
Germania (07 octombrie – 20 decembrie 2013)

Constantin ARCU

M

Pe drumul pribegiei

Mi-am făcut cu limba semnul crucii, respectînd procedura
standard pentru situațiile cînd mă vedeam intrat în rahat
pînă la gît. În rest, nu eram un practicant zelos al religiei. Se va-ngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale, am adăugat, plasîndu-I simplu și eficient toată grija și răspunderea
pentru ilustra mea persoană. Mațele mi se învălmășeau
în gît într-o acută senzație de vomă, în timp ce turația
motoarelor devenise greu de suportat.
Prin cap mi se învîrteau două semne de întrebare. Unu:
Cît va rezista carcasa fragilă pînă să se dezintegreze? Și
doi: De ce n-am luat drumul pribegiei într-un autocar? Pe
patru roți, ai măcar senzația de siguranță. Dar ce te faci
dacă pe șosele nu există pic de securitate? Tot la cîteva zile
se anunță pe posturile de televiziune că pe nu știu care
șosea din Ungaria sau din Austria un TIR înmatriculat în
România a făcut terci un microbuz cu nouă români care
se deplasau la muncă în Spania ori în Italia. Nu le ajunge
că se ciocnesc pe șoselele din țară, acum și-au mutat teatrul de operațiuni și în străinătate.
După un moment de derută, avionul porni pe pistă
balansîndu-și aripile. Căpătă viteză într-un ritm tot mai
nervos și continuă să ruleze trepidînd, pînă cînd reuși să
se desprindă țîșnind spre cerul plumburiu. Nu-mi puteam
reprima gîndul că era ca și cum prin acest travaliu urma să
mă nasc iar dintr-un cocon expulzat spre cer. M-am încordat involuntar strîngînd între degete închizătoarea metalică
de la centura de siguranță. Stomacul mi s-a strîns într-un
ghem țepos, timpanele mi se înfundau pe măsură ce aparatul lua altitudine. Căutîndu-și parcă drumul, avionul se
înclină pe o aripă. Pentru cîteva clipe s-au zărit lumini gălbui în hăul de dedesubt. Însă imediat pasărea de metal se
redresă și peste hublou se așternu o pînză violet închis.
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În difuzoare s-au auzit
două-trei cuvinte englezești.
N-am reușit să pricep nimic.
Pe atunci știam cîteva expresii dintr-un curs practic de
învățare rapidă a limbii
engleze, numai că nu aveam
pic de exercițiu. Nu făcusem engleza în școală și călătorisem puțin peste graniță,
încît n-aș fi putut să reproșez ceva englezului pe care
l-am descoperit mai tîrziu în mine. Am ridicat din umeri,
făcîndu-mi sumar socoteala că mergeam înainte în virtutea inerției. Nu trebuia să-mi bat capul prea mult, parcă
eram pe un tobogan.
La mijlocul vieții, exact ca un ilustru predecesor, m-am
trezit pe neașteptate expulzat către o altă lume. Părăseam
poate pentru totdeauna lumea în care trăisem modest
și neștiut pînă atunci și încercam să pătrund cu viteză
amețitoare într-un tărîm străin.
În urmă rămînea o lume ce devenise de cîțiva ani hîdă,
periculoasă. O lume în care omul nu valora doi bani, iar
conducătorii își obligau supușii să emigreze. Mă cutremuram numai amintindu-mi. Ce se va alege din toate astea?
Încotro se îndreaptă o țară din care oamenii sînt încurajați
și nevoiți să plece în pribegie pentru a supraviețui și ce viitor are ea? Nici un răspuns.
Deasupra noastră se afla Cel care ținea suspendată
această jucărie peste prăpastia pe care nu reușeam să mi-o
scot din minte. La peste 10000 de metri înălțime, valoarea și semnificația lucrurilor se schimbă și nu-ți rămîne
decît să-ți pui toată nădejdea în puterile Domnului. M-am
uitat în jur, însă Gabriel, îngerul meu păzitor, dispăruse
după perdeaua minții care separă lumea noastră de cea-
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laltă. Chiar dacă era atins de aripa sfințeniei, își păstrase
inocența copilăriei și deseori avea chef de joacă. Uneori
mă punea la grea încercare prefăcîndu-se că m-a părăsit.
Un timp mă tot lăsam cuprins de panică și deznădejde,
pînă cînd m-am prins că pișicherul făcea glume. De fiecare
dată apărea vesel și pus pe șotii. Treptat am reușit să stabilim un limbaj subliminal cu ajutorul căruia ne înțelegem
oareșicum. El îmi oferea sentimentul de siguranță de care
aveam atîta nevoie.
Sigilat în capsula metalică, încercam să scrutez viitorul.
În față se afla un abis prin care nu puteam desluși nimic.
Iată, a fost nevoie de un „comunicat“ aiuritor pentru ca
întreg trecutul meu să se spulbere în patru zări. Într-o
clipă soarta și-a schimbat brusc direcția și a luat o turnură
absurdă. Pentru moment nu găseam alt calificativ drumului pe care o pornisem. Pur și simplu, fusesem nevoit să
abandonez totul și să plec mai departe gol-goluț, dacă pot
spune astfel. Ce s-a întîmplat, de ce am ajuns aici? Am ridicat din umeri, convins că nimic nu mai putea fi ca înainte.
Eram obosit din cale afară. După primirea „comunicatului“ nu mai reușisem să ațipesc. E-mail-ul a fost expediat la prima oră a dimineții. Nu se luminase de ziuă, cînd
m-am trezit cuprins de o bizară și grea presimțire. Am
băut cîteva guri de apă și, mînat de o intuiție obscură, am
deschis laptopul. Ca un făcut, era singurul mesaj în Junk
mail, deși de obicei intrau cîte o căruță pe noapte. Însă
era un mesaj satanic. Cele două pagini atașate musteau
de venin. Probabil asta umflase într-atît mărimea textului, încît îmi umpluse pînă la refuz micul calculator. Glumesc, însă coincidențele astea par ciudate.
L-am deschis fără să stau pe gînduri, atras irezistibil de
pericolul ce putea fi intuit încă din titlu: „Împotriva crimelor comise asupra intelighenției românești prooccidentale…“! Parcurgînd textul în diagonală, am rămas perplex.
Nu-mi venea să cred că o minte de om poate scorni atîtea
enormități. Imediat însă situația mi-a apărut de-a dreptul
comică și am început să rîd. Coloneleasa deraiază, mi-am
spus, încercînd să nu dau importanță situației. Însă n-am
reușit să mă întorc în pat. Îmi sărise somnul și am pus de
cafea. Așteptînd să dea apa în clocot, am recitit textul. Nu
reușeam să pricep nimic. Tulburat peste măsură, nu mă
puteam defel concentra.
Nici n-am apucat să-mi torn niște cafea, cînd a prins să
sune telefonul. Credeam că înnebunise tot orașul. „Comunicatul“ fusese împrăștiat în patru zări și mulți aflaseră
ce figură sinistră eram în realitate și cît rău reușisem să
produc în jur. Un adevărat torționar. Mă sunau prieteni,
cunoscuți, dar și oameni de care auzisem numai. Am fost
surprins să-mi dau seama că o știau pe Coloneleasă ca pe
un cal breaz și pricepeau dedesubturile hărțuielii la care
eram supus. Cam toți mă compătimeau, ăsta părea să fie
tonul general.
Nu mai înțelegeam nimic. Eram sfătuit să-mi strîng
catrafusele și să părăsesc la iuțeală orașul. Am crezut că vorbesc la mișto și un timp am răspuns în doi peri. Puțin mai
tîrziu, mi-am dat seama că unii sînt cu adevărat îngrijorați.
Asta m-a afundat și mai mult în neînțelegere. Cum adică
să plec din oraș?! Nici nu se punea problema. Din bîrlogul
meu, încercam să mă dau rotund și-i asiguram pe toți că
nimic nu mă va clinti din hotărîrea de a rămîne pe poziție.
Însă nu reușeam să fiu destul de convingător. Deși nu le
vedeam fața, simțeam că destinatarii clătinau din cap.
Am rezistat în atitudinea mea intransigentă pînă spre
amiază. Nu s-a născut omul care să mă sperie pe mine, îi
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asiguram pe toți. Am și eu păcate ca oricare, dar laș nu
sînt. Și n-am de gînd să-mi iau lumea în cap pentru că așa
vrea o psihopată. Cam asta era placa pe care o puneam
la fiecare apel telefonic. Mă simțeam bine în postură de
viteaz, nu fusesem atît de cocoloșit de cînd mă știam. Era
o experiență nouă și cît se poate de plăcută. Răspundeam
la telefon din pat, încercînd să par cît mai blazat. Jocul mă
prinsese și mi se părea că am devenit peste noapte un tip
curajos peste măsură. Măcar în închipuirea mea, acțiunile
îmi crescuseră serios.
La cîteva minute după ora douăsprezece, a sunat și
Anca, o filologă blondă, simpatică. O știam din Universitate. Ne salutam de fiecare dată și schimbasem în treacăt cîteva vorbe probabil, însă nu avusesem alte legături.
Lăsa totuși impresia unei tipe pe care te puteai bizui. Am
asigurat-o și pe ea că n-am de gînd să dau un pas înapoi.
Pusesem aceeași placă și mă țineam bățos.
- Știu, dragule, însă lucrurile sînt mai complicate, m-a
asigurat Anca. Tu nu cunoști familia asta… Nu-ți spun de
cîte sînt ei în stare. Și nu-i vorba numai de tine. Rudele tale
se afla în același pericol. Gașca asta e în stare de orice, nu
încerc să te impresionez sau să te sperii. Ia în calcul variantele cele mai proaste. Uite, noi îți dăm o mînă de ajutor, nu ești singur. Pregătește-ți bagajul, trec în seara asta
pe la tine. Pa!
Începuse să mi se învîrtă capul. Toți mă asigurau că ăia
erau în stare de orice. Și mă bombardau cu exemple năucitoare. Cam toate se refereau la acțiuni banditești asupra adversarilor Colonelesei, indivizi cărora li s-au smuls
unghiile ori au fost găsiți cu membrele sfărîmate în pădure
etc. Părerea tuturor era să mă car cît mai departe, în Italia
sau în Grecia. Și să-mi șterg bine urmele pe măsură ce mă
îndepărtez. Taie puntea în spatele tău, amice, mă îndemnau.
Asupra mea planau păcate grele. Printre alte crime,
eram acuzat de legături cu Moscova și cu Islamul. Se pretindea că n-am alt țel în viață decît să distrug nu știu ce
faimoasă axă București-Londra-Washington. Că sînt antisemit și personal organizasem „Operațiunea anti-iudaică“!
Operațiunea asta de care atunci auzeam pentru prima oară
era, cică, ideea mea. Din cîte aflasem, urmăream să dau de
pămînt cu toată civilizația occidentală și să-mi fac nevoile deasupra. Tot aiureli din astea. Nici procurorul iadului nu manifestă atîta abilitate în inventarea de acuzații
aberante. Și, totuși, oricît de ticălos eram, nu-mi venea la
socoteală să-mi părăsesc orașul. Cum adică, nu mai existau legi și autorități?
Spre seară, am auzit un zgomot surd în fața casei.
M-am repezit la fereastră. Un cauciuc fumegînd se rostogolea prin curte, iar o Dacia papuc albă dispărea în cotul
stradelei. În remorcă se afla un individ cu fața acoperită.
Nemernicii, mi-am șoptit în barbă, urmărind rotocoalele
pe care le făcea roata învăluită într-un nor de fum. După
cîteva rotiri și hurducăieli, se opri la marginea stratului cu
flori de toamnă, continuînd să fumege inutil.
Am coborît imediat. Nu era nici un pericol, au
intenționat să mă avertizeze. Trebuia să aflu că sînt în
stare de orice. M-am întors în mansardă, dus pe gînduri.
Încăpățînarea mea începuse să se clatine serios. Îmi ridicasem în cap niște interlopi fără scrupule. Nu era de glumă.
Îngrijorat, am tras storul camuflînd încăperea și am început să-mi fac bagajele. Cîteva cămăși, niște chiloți și ciorapi, o sticlă cu scotch pe care o aveam dosită în debara.
Am îngrămădit toate astea într-un rucsac din piele neagră.
Am adăugat un sandvici, aparatul de fotografiat și micul
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laptop. Un săpun, peria și pasta de dinți. Și cîteva sute de
euro. Cam asta era toată averea mea.
Nu se făcuse șapte seara, cînd am auzit tocuri pe trotuarul din fața casei. Boc-boc, boc-boc, zgomotele se apropiau
implacabile ca destinul. N-am reușit să rezist curiozității
și am ferit puțin storul. Începuse să se întunece, în noiembrie zilele sînt scurte. În lumina gălbuie a becului, frasinul
dezgolit din capătul parcării părea din piatră. Boc-boc-boc.
Zgomotele se ridicau dinspre maghernița de scînduri în
care Katy ținea uneltele gospodărești, un alambic de făcut
țuică pe care nu-l mai folosea de ani și ani, o motocicletă
veche marca Jawa cu farul și oglinzile sparte, cu roțile descentrate și spițe îndoite, două butoaie cu doagele desfăcute, cununi de ceapă și usturoi, cîțiva săcușori cu făină
și un măturoi din nuiele.
Bob-boc, boc-boc. Și la scurt timp a apărut Coloneleasa. Cîinele negru, un rottweiler uriaș, mergea alături în
trap mărunt. Printre ostrețele gardului, nu puteam să-mi
dau seama cum era îmbrăcată. Probabil purta blugi strîmți,
geaca din piele maro și un fes de sub care îi ieșeau lațele
cenușii. Nu distingeam mare lucru, iar percepția îmi era
deformată de ultima imagine pe care o aveam despre amazoană. O clipă am avut senzația că se oprește, însă de îndată
și-a reluat bocănitul pe trotuar. A pendulat într-o parte și-n
alta de cel puțin douăzeci de ori. Probabil încerca să-mi
bage frica în oase și nu se înșela prea mult. Mă simțeam
ca un șobolan într-un fund de galerie.
Cuprins de agitație, m-am așezat pe marginea patului
peste care întinsesem în grabă învelitoarea subțire. Nu apucasem să schimb pătura cadrilată cu plapuma din debara,
cum procedam de obicei pe la mijlocul toamnei. Nici nu
mai avea importanță acum, cine știe pe unde îmi era dat
să dorm în lunile și anii următori?
Atunci am auzit-o pe Katy urcînd scările și înjurînd
de mama focului. Zgomotul bastonului pe mozaic îi
puncta ritmic apropierea. O bătaie în ușă și faimoasa mea
stră-stră-străbunică intră în scenă.
- Ce se-ntîmplă, băiete? mă interpelă. S-au dat nemernicii la tine?!…
Ceva mi s-a părut schimbat la bătrîna mea. N-o mai
simțisem pînă atunci atît de îngrijorată. Fața îi era maronie, străbătută de șanțuri adînci și zbîrcituri, iar nasul
coroiat i se învinețise. Nu părea în apele sale și în primul
moment am crezut că a depășit măsura la votcă. Altfel era
greu să-mi explic neliniștea ei.
De obicei o durea drept în pix de toate. Dar nu știu de
ce vorbesc la trecut, cînd e neschimbată pînă-n ziua de
azi. Vară și iarnă poartă un pardesiu de culoarea jegului,
ros și pătat, iar o bonetă decolorată îi acoperă cele cîteva
fire de păr alb. În picioare tîrșîie galoși din gumă fabricați
pe la mijlocul secolului trecut. Degetele îi par niște gheare
pămîntii, scorojite. În urma ei plutește tot timpul un miros
greu de băutură proastă și tutun ieftin. Trebuie să aibă
binișor peste o sută cincizeci de ani și continuă să înfrunte
cu îndîrjire timpul. Nu are nici un fel de acte și demult a
pierdut socoteala anilor. Chestiunea asta stîrnește deruta
și oprobriul autorităților. Pentru a scăpa cu fața curată,
reprezentanții lor susțin că bătrîna e dusă de-acasă și-și
sfredelesc tîmpla cu degetul arătător.
- Nu cred, am spus, încercînd să leg rucsacul la gură.
Caută să mă sperie, își închipuie că sînt un papă-lapte. Dar
nu mă pierd eu așa ușor cu firea, am adăugat, dîndu-mă
viteaz. Nu-ți bate capul, Katy!
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Pe zi ce trece devin tot mai convins că între mine și
stră-străbunica (nu știu de cîte ori să adaug prefixul) mea
Katy există o legătură misterioasă. Ne unește un cordon
metafizic aruncat peste un veac, prin care comunicăm
la modul telepatic. Numai să mi se întîmple ceva neplăcut, că de îndată stimuli de dincolo de puterea noastră
de înțelegere o asaltează transmițîndu-i starea de pericol în care mă aflu. Un timp am crezut că sînt niște bizare
coincidențe, însă treptat mi-am dat seama că efectul survine inexorabil în fiecare caz. Nici o abatere de la regulă,
bătrîna își făcea apariția de fiecare dată pentru a se interesa ce și cum s-a întîmplat.
- Încep să mă calce pe nervi, preciză cu glas tabagic. În
vocea sa ghiceam o nuanță de iritare ce prevestea pericol.
O aud pe turbata aia cum mătură trotuarul… Numai să
îndrăznească să intre, că moarte de om fac! Un încărcător
plin îi bag în curul ei gras! Katy își îndreptă un deget înainte
și ținti închizîndu-și ochiul drept. Îs în legitimă apărare în
curtea mea, mama lor de golani! Îmi cunosc drepturile!…
Scoase apoi din buzunarul pardesiului vechiul Mauser
și-l învîrti pe deget. N-are permis de port armă, dar rog să
păstrăm cu strășnicie acest secret. Un pistol e bun întotdeauna la casa omului. Nu știi cînd ai nevoie de o sculă
ca asta. (Cîndva bătrîna a vrut să împuște un critic literar
care scrisese cam sictirit despre cărțile mele. Voi regreta
toată viața că n-am lăsat-o să-și facă treaba. Ăștia nici nu
merită altceva. Acum, asta e. E bine de știut, totuși!) Katy
îmi ceru să abandonez ideea plecării. N-aveau decît să
plece șarlatanii, de ce să le fac jocul? Să se care nemernicii
și hoții, repeta, continuînd să jongleze cu pistolul.
Din cîte o știam, tare ar mai fi avut chef să tragem o raită
prin împrejurimi și să ciuruim cîțiva nemernici. De felul ei,
bătrîna e violentă și numaidecît îi sare țandăra. Bea sînge,
așa cum alții beau vin sau alte chestii. În preajma Crăciunului, cînd prin mahala se taie porcii, trece prin curțile
oamenilor și dă peste cap cîte un cocteil de sînge cald, cu
piper și spirt medicinal. Nimeni nu îndrăznește s-o refuze.
Însă acum îmi era teamă să nu-i crească tensiunea și
să i se facă rău, Doamne ferește! Unde mai găsești una ca
ea? O tipă strașnică, o doare-n cot de toate. Numai s-o
vezi cum se oprește la vreun colț de stradă, își saltă pardesiul și se pișă cuprinsă de extaz. Uneori sloboade și cîte o
bășină zgomotoasă. Multă vreme orașul a fost intrigat de
apucăturile bătrînei. Mai sînt probabil indivizi care dezaprobă pișatul în public, dar ei i se f îlf îie. În copilărie îmi
era rușine că sînt rudă cu această zărghită și mă prefăceam că n-o cunosc. Cu timpul, mi-am revenit. Iar acum
chiar mi-ar părea rău s-o pierd. Am asigurat-o că mă voi
întoarce după ce se liniștesc lucrurile. Să-i fiu alături. Katy
are de gînd să se înscrie în cursa electorală pentru consiliul
local și pentru nimic în lume n-aș vrea să ratez spectacolul. Deocamdată își face mîna împușcînd ciori cu pistolul.
Încet, încet mi-am revenit din reverie. În față, pe culoar,
o stewardesă explica procedurile de urmat în caz de pericol. O aiureală. Într-un accident aviatic, ferească Sf întul!,
panica îi înnebunește pe toți. Cine mai respectă indicațiile
însoțitoarei de bord? Și la ce folosesc ele? Nu mai uit cît
de intrigat am fost cînd am urcat prima oară într-un avion
și mi-am dat seama că nu am parașută în spațiul pentru
bagaje. Mă așteptasem să ni se spună cum se folosește
chestia aia. Îmi închipuiam că dacă se întîmplă ceva tragic, călătorii sînt aruncați ca barabulele printr-o trapă și
pînă jos au tot timpul să exerseze deschiderea parașutelor.
Nici vorbă de așa ceva, mi-au rîs în nas.
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Urmăream fără interes maimuțăreala stewardesei. În
lumina crepusculară, fețele călătorilor păreau cadaverice. Mulți dintre ei mergeau la lucru în Italia sau în vizită
la rude. La îmbarcare am văzut și doi colorați însoțiți de
cîteva țigăncușe vesele. Mi-am spus că în zilele următoare vor cerși pe lîngă Arcul lui Constantin sau pe străzile Romei. Ori vor fi plasate prin alte orașe. Dacă au prilejul, pirandele nu ezită să bage mîna prin buzunare străine. Copiii sînt pregătiți special pentru a scociorî după
portofele, profitînd că nu pot fi trași la răspundere în fața
legii. Și carabinierii ridică neputincioși din umeri. Au fost
luați prin surprindere, din păcate legile lor nu le permit să
acționeze energic.
Considerațiile de ordin moral nu-și prea aveau rostul.
Toți știau unde merg și în ce scop. Fiecare în drumul său.
Numai eu nu reușeam să-mi fac o idee despre viitor. Îmi
părăsisem mansarda și orașul ca s-o pornesc – încotro?
Știam că trebuie să dispar la iuțeală de pe ecranul radarului, dar cam atît. În rest, numai umeri ridicați. Devenisem totuși obiectul preocupărilor unei organizații oculte
cu structuri bine articulate, de care habar nu avusesem
pînă atunci. Se lucra din umbră, urmărind să-mi asigure
protecție. Și eu eram nevoit să merg orbește pe mîna lor.
N-aveam de ales.
Deocamdată, oamenii răi mă hăituiau. Era procedura
standard. Băteau cu pumnul în masă. Cui nu-i convenea,
n-avea decît să se cărăbănească unde vedea cu ochii. Țara
erau ei, nu cîștigaseră alegerile în mod democratic? Ceilalți
însemnau turma cetățenilor de calitate inferioară. Care nu
știau decît să ceară salarii, pensii și drepturi sociale. Păi
dacă te-ai lua după capul sărăntocilor, țara s-ar duce de
rîpă în cîțiva ani. Nu-i vorbă, destui luaseră calea exilului,
dar existau încă multe guri flămînde și puse pe gîlceavă.
Drepturi sociale, atît știu, numai că astea nu sînt măsuri
sustenabile. S-a ajuns la fundul sacului, de unde bani? Ce
știu potlogarii ăștia despre interesul național? Nu poți să
le faci bine decît cu forța, nu înțeleg altfel. Trebuie luate
măsuri dure pentru a ieși din criză, n-ai încotro. Așa a fost
dintotdeauna, egalitatea e un mit comunist. Nici în natură
nu-i echitate, fiecare individ își joacă rolul său. La fel e și
în societatea umană, unii sînt făcuți să conducă luînd la
nevoie măsuri de austeritate și constrîngere, iar alții trebuie să le suporte în propriul lor interes. Asta-i toată filosofia, altminteri societatea bate pasul pe loc sau piere.
După ce am asigurat-o că negreșit mă voi întoarce în
scurt timp, Katy a coborît la parter pentru a se întrema
probabil cu vreo tărie. De îndată ce a plecat, și-a făcut
apariția Anca. Venea din partea celor care mă sprijineau
și avea sarcina să mă pună în temă cu prima etapă a surghiunului meu. Îmi dădu un bilet de tren pentru București.
Din Gara de Nord urma să fiu preluat de altcineva. Nu știa
care va fi în continuare itinerarul, dar era încredințată că
mă vor scoate din țară. Nu trebuia să-mi fac probleme, mă
asigură, rețeaua lor era una de profesioniști. Știa fiecare ce
are de făcut, nu se călcau pe bătături și nu se cunoșteau
unul cu altul. Totul era dirijat de sus, membrii de rînd habar
n-aveau cine era capul. Atît de ocult și ireproșabil funcționa
rețeaua, încît nu era exclusă ipoteza să fi fost manipulată
chiar de adversari, mi-a trecut prin cap, amuzîndu-mă.
Glumeam în sinea mea, n-am îndrăznit să-i spun ce năzbîtii îmi treceau prin cap.
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O mașină cu farurile stinse se afla parcată sub salcia
din colțul stradelei. De la cîțiva pași, Anca a apăsat pe telecomandă și luminile de poziție au clipit. Era într-o geacă,
rochiță înflorată și blugi, purta șapcă și eșarfă. Ceva ușchit.
Urcă la volan și un timp privi concentrată întunericul din
față. Se interesă cum stau cu valuta. Am dat din umeri, așa
și așa. Fusesem luat pe neașteptate. Îmi spuse să deschid
torpedoul. M-am executat și am dat acolo peste un plic.
Dacă n-aș fi fost serios încolțit, aș fi putut crede că plec
în excursie. I-am promis că le voi restitui suma cu prima
ocazie, accentuînd ambiguitatea situației în care mă aflam.
Ea rîse scurt, nervos.
Răceala nopții de început de noiembrie se simțea și în
interior. M-am strîns deasupra rucsacului și am aruncat o
ultimă privire spre silueta mohorîtă a mansardei. Probabil Katy veghea de după fereastra întunecată. Îmi luasem
rămas-bun de la ea în termeni convenționali. Katy nu-i
femeia care să dea apă la șoareci pentru tot fleacul. Era
încredințată că starea de fapt nu mai poate dura mult și în
cîteva luni se va produce o schimbare majoră. Nu vom intra
în iarnă și ne vom întîlni negreșit, mă asigurase bătrîna.
Anca porni din prima motorul și pînă în stradă am
alunecat cu luminile stinse. O coti spre centru, însă imediat viră în sens invers spre intersecția din colțul liceului,
străpungînd cu farurile bezna tîrgului. Unii numeau tîrgul sat electrificat, dar se vede că n-aveau pe deplin dreptate. Luminile stradale nu se mai aprindeau de cîtva timp,
bezna se lăsa atotstăpînitoare peste oraș de cum se însera.
Tipa conducea în draci, dacă pot spune așa, făcînd
abstracție de puzderia de gropi din asfalt. Prin dreptul
pieții, am rugat-o s-o lase mai moale, dacă nu ținea morțiș
să mă lase fără măsele. OK, spuse. Și vreo cîteva sute de
metri păru să-și stăpînească Merțanul, o rablă ce scîrțîia
din toate încheieturile, dar nu aștepta multe rugăminți ca
să depășească suta la oră. Imediat însă își reintră în ritm și
pînă la gară n-am făcut mai mult de un sfert de ceas. Opri
mai înainte să pătrundă sub lumina palidă din fața peronului și îmi transmise confidențial coordonatele pentru a
stabili legătura în Gara de Nord.
Începuse să-mi placă aventura. Pînă atunci dusesem
o viață de bursuc. Ani în șir înghesuit în birouri întunecoase, cu mobilier prăfuit și cariat. Nu făcusem nici un
rău oamenilor din jur pentru că n-am avut prilejul de a
face cuiva rău. Dar în alte condiții, cine putea spune? Și
dintr-o dată pătrundeam într-o altă falie a vieții, una a
peripețiilor și miracolelor de după colț, de parcă m-aș fi
întors în adolescență. Nu știam ce să cred. Nici măcar nu
scoteam din calcul că Anca putea fi omul taberei ostile și
deci nimic n-ar fi împiedicat-o să mă împuște de o mie de
ori. Repet, mă distram în sinea mea imaginîndu-mi scenarii absurde.
Ne-am despărțit în grabă, iar Anca îmi ură mult succes.
Spera să ne întîlnim în împrejurări mai faste. Cu rucsacul
pe umăr, am pătruns în sala de așteptare scufundată într-o
lumina difuză. Se observau siluete întinse pe bănci, acoperite cu niște scurte portocalii de f îș. Erau probabil copii ai
străzii care n-au găsit adăpost prin canalele subterane. În
partea cealaltă a sălii, am distins un grup format din trei
sau patru indivizi. Picoteau, protejați de frig în cojoacele
mițoase. Erau țărani de la munte, așteptînd vreun tren de
noapte. Nimic suspect, din cîte băgam seama. Mai aveam
de așteptat aproape jumătate de oră pînă la tren. M-am
așezat pe o bancă între cele două grupuri, încercînd să mă
scufund în peisaj.
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Dintr-un difuzor o voce feminină anunță sosirea sau
plecarea unui tren, n-am băgat de seamă. De aici înainte
viața mea urma să se desfășoare în ritmul roților de tren
sau după graficul zborurilor din aeroporturi. Mă aflam pe
drum, deși o viață fusesem campion neîncoronat al sedentarismului. Încercam să-mi pierd urma, cînd ani în șir
muncisem din greu pentru ca să las ceva în urmă. Situația
se schimbase radical în numai cîteva ore și ajunsesem pe
drumuri. Nu aveam multe opțiuni, apăruse o prioritate
zero. În împrejurări extreme omul caută să-și salveze pielea, nu-l mai interesează altceva.
Stewardesa împături vesta de salvare și se retrase după
perdeaua din capătul culoarului. Îmi era sete. Aș fi tras și
cu ochii o dușcă, însă sticla cu scotch mi-a fost reținută în
aeroport. După prăbușirea turnurilor World Trade Center în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001,
măsurile de securitate din aeroporturi s-au înăsprit și
nu se permite trecerea prin punctele de control cu sticle de băutură. Există temerea puțin justificată pe aeroportul Otopeni, socotind după preferințele statornice ale
băștinașilor, că sticla ar putea să conțină explozibil în loc
de alcool. În grabă, uitasem de chestia asta. Păcat. Sticla
aia mi-ar fi prins tare bine.
- Nu-i greu să-ți dai seama cum procedează, spuse
moale tipa din stînga.
Nimerisem lîngă fereastră și vecinii din dreapta au fost
nevoiți să se ridice la sosirea mea în ultima clipă. Preocupat
să-mi găsesc deasupra un loc pentru rucsac, m-am strecurat pe lîngă ei fără să le dau atenție. Îmi simțeam gîndurile împrăștiate și n-am făcut decît să-mi cer formal scuze,
apoi m-am ghemuit cu fața spre geam, încercînd să mă
adun. Mi se părea bizar să tot fiu pasat ca o păpușă de la
unul la altul și nimeni să nu știe ce mi se pregătește. Dacă
întrebam pe careva, ridica din umeri. Fiecare avea împuterniciri precise, dincolo de limitele lor nu mai știa ce se
întîmplă. Ca să fiu sincer, treaba asta nu-mi plăcea defel.
N-am reușit totuși să mă concentrez. Femeia de lîngă
mine își semnaliza prezența prin niște semnale misterioase. Nu înțelegeam ce se petrece, parcă eram lovit cu leuca
de cîtva timp. În treacăt, îi aruncasem o privire fugară;
rețineam că era o blonduță de vreo douăzeci și ceva de
ani, într-o flanelă din mohair negru. O pițipoancă lipsită
de însemnătate. Însă la scurt timp fata a început să emită
semnale misterioase, dîndu-mi de știre că se afla acolo.
Parcă era cutia neagră a unui avion. N-aș putea să explic
pe baze științifice, însă la modul empiric aveam senzația
că mă bombarda cu niște particule invizibile care-i țîșneau
prin toți porii. Imaginea pe care mi-o formasem se datora
probabil ideii destul de aproximative pe care o aveam despre feromoni. Totuși, însemna să dai dovadă de mult tupeu
ca să smulgi un om din gîndurile sale, numai pentru a-i tot
aminti că ești tu acolo, de parcă ai fi buricul pămîntului.
Surprins, m-am întors puțin în scaun, ca și cum mi-aș
fi căutat locul, și i-am cercetat fugitiv fața. La repezeală,
n-am sesizat nimic deosebit. O figură simpatică, nimic mai
mult. O pi…, mi-am spus, încercînd să nu dau importanță
faptului. O pisicuță, m-am corectat din mers, mai înainte
de a pronunța pînă la capăt celălalt cuvînt, ca dovadă că
bunele deprinderi nu mă părăsiseră cu totul. Aveam tot timpul să-mi intru în pielea noului personaj pe care-l jucam,
cu statut social de fugar și vagabond, de ce să mă grăbesc?
Mi-am redresat poziția trăgîndu-mă spre fereastră și
am închis ochii, decis să-mi pun ordine în gînduri. Chiar
n-aveam timp de fleacuri. Nu era prima oară cînd mi se
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năzărea că vreo fată a pus ochii pe mine și-și face planuri să
mă răpească sau știu eu ce. După mintea mea, mă aflam în
mare primejdie ori de cîte ori întîlneam vreo fetișcană, de
parcă puștoaicele astea n-aveau alt ideal decît să prindă în
plase o captură ca mine. Exagerez, firește, tînăra era însoțită
de un hăndrălău și părea exclus să-mi fi pus gînduri rele.
Îmi spuneam că ar fi cazul să-mi scot din cap gărgăunii,
însă ființa de alături îmi dejuca planul, continuînd să-mi
transmită semnale ciudate. Parcă striga din tot trupul că
se află acolo. Am ridicat din umeri. Nu înțelegeam de ce
m-ar fi interesat pe mine chestia asta. Existau pe lume milioane de fetișcane atrăgătoare, de ce să-mi pese neapărat
de prezența ei? M-am asigurat că-i sănătos să-mi văd de
treburile mele, însă nu reușeam să mi-o scot definitiv din
minte. Uitasem că fugeam ca să-mi salvez pielea, mie îmi
ardea de hîrjoneli.
Punîndu-mi la bătaie perspicacitatea, am încercat să fac
un exercițiu de imaginație. Tipa era o amărîtă de la țară, cu
un tată bețivan, care o trimitea la lucru cu ziua prin sat, ca
să-i facă rost de bani pentru băutură. Seara, în locul cinei,
îi trăgea cîte o chelfăneală, strigîndu-i că-i proastă și curvă
ca mă-sa pe care bătăile o băgaseră în mormînt. Bătrîna își
pusese singură ștreangul de gît, probabil. Deseori fata era
nevoită să se ascundă în podul șurei sau prin bucătăria de
vară pentru a se salva de cureaua bețivului, unde adormea
flămîndă și tremurînd de frig. Iar urangutanul de alături ar
putea să-i fie văr sau vreun consătean care i-a promis că
o va ajuta să ajungă dansatoare într-un local onorabil din
Italia, însă, în realitate, o duce la produs. Tocmai s-a salvat
din mîinile unui nemernic și intră cu capul înainte într-un
infern fără scăpare. Un suflet chinuit de femeie, care nu va
avea liniște cît va trăi. Dacă nu cumva o vor găsi într-un
container de gunoi cu gîtul tăiat. Numai necazuri îi aduce
frumusețea, Doamne ferește!
Dar pînă pe aeroportul Fiumicino era tot timpul să
aflu ce hram purtau cei doi. Nu era nevoie să fantazez. De
altfel, mai tîrziu m-am lămurit că scenariul pe care mi-l
închipuisem fusese o aiureală de la un capăt la altul. Deocamdată, mi-am spus, mă aflam pe un drum periculos și
trebuia să fiu cu toate simțurile în alertă. Să stau cu urechea ciulită, nu să visez la cai verzi pe pereți. Să trag de
limbă pe alții, pentru că orice informație poate fi de folos
cînd nici nu te aștepți.
N-am rezistat tentației și m-am sucit iar, scanîndu-i la
iuțeală profilul. Isuse Hristoase! Am făcut cu limba semnul
crucii, însă nu s-a petrecut nici o minune. Probabil visam,
m-am asigurat. Mi-am ciupit apoi mîna, încercînd să mă
trezesc. Nu era cazul. Și parcă pentru a mă afunda și mai
mult în neînțelegere, tînăra mă învălui într-o privire caldă
și îmi surîse senzual. Așa ceva nu-i posibil, mi-am spus.
Mă prefăceam că o urmăresc atent pe însoțitoarea de
bord care se apropia împingînd o măsuță pe rotile, simțind
cum inima mi se zbătea înnebunită. Dincolo de fata blondă,
se afla un individ cu figură colțuroasă și părul tuns scurt,
cazon. O pereche mai nepotrivită era greu să-ți închipui.
Nu știam ce să cred. Mă întrebam ce ar fi spus Katy despre
neînțelegerea în care mă aflam. Ea era făcută din alt aluat
și ieșea din orice situație tăind un nod gordian pe care-l
descoperea la iuțeală. Eu habar n-aveam cum urmau să se
sf îrșească toate aiurelile alea.
(Fragment din romanul Legiunea română,
în căutarea unui editor)
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Văzătorul

Într-adevăr. A vorbit. El, timpul. Și-a rezervat ultimul
cuvânt. S-a întâmplat cu viteza fulgerului. Nimeni nu
s-a putut apăra.
Mă întorceam într-o zi de la spital și i-am văzut pe
Sever și Iris de mână, mergând pe stradă în fața mea.
M-am înduioșat. Era un tablou de familie care mi-a trezit nostalgii. Dacă ar fi avut ceva de ascuns, cum numai
mințile murdare pot gândi, nu s-ar fi expus astfel, nu-i
așa? Am urmărit de la distanță mersul fetei, zglobiu, gestul elegant cu mâna dusă la tâmplă în căutarea unei șuvițe
de păr, rochia ei albastră, impecabilă, gâtul lung, întors
spre bărbatul de lângă ea, îmbrăcat în același costum gri
dăruit de mine, ușor șifonat, parcă puțin adus de spate,
încovoiat spre interior. Îmi imaginam sporovăiala cristalină a lui Iris, drăgălășenia chipului ei de porțelan, vocea
ca un clinchet al sticlei de Murano, mulțimea vorbelor
și a privirilor pure, de copil care se știe în siguranță pentru că și-a pus viața în palmele unui adult.
Am simțit totul cu o secundă înainte să se întâmple. Poate că am captat o imagine care nu se întâmplase
încă, învățasem să văd și eu câte ceva. Am scăpat geanta
din mână și am întins mâinile spre copilă. A fost un gest
irațional și perfect inutil. Distanța până la ea era atât de
mare, încât nu m-ar fi auzit nici dacă aș fi țipat. Să mă fi
proptit pe picioarele mele de broască și să fi strigat din
toți rărunchii: Iris! Nu am avut timp nici pentru asta. Ca
o săgeată, fata s-a smuls de lângă Sever și s-a grăbit să
traverseze. Am văzut cum a fost lovită, am văzut cum a
zburat prin aer, am văzut cum a căzut. Din întreg furnicarul acela de lume, numai eu am văzut totul. În rest,
nimeni. Nici măcar Sever. El a căzut pe celălalt trotuar,
special să nu vadă. Și l-am înțeles. E atât de greu să vezi!
Mi-am dat seama atunci, în acel moment, niciodată înainte. Pentru el, care a văzut dintotdeauna mult, foarte
mult, acele imagini ar fi fost prea mult, peste limite, s-ar
fi prăbușit definitiv sub greutatea lor.
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Și eu m-am prăbușit, dar în trepte. Mai întâi, am alergat spre Iris, cu speranța că se mai poate face ceva. Am
dat oamenii în lături, i-am împins și i-am îmbrâncit ca
să ajung la ea. Arăta superb, deși dramatic. Părea o imagine de film, ireală prin frumusețea ei. Rochia albastră o
prindea de minune, albul feței era pus în valoare. Ochii
rămăseseră deschiși. Priveau neclintiți spre cer, cu o licărire îngerească. Gleznele subțiri ca fluierele de os la care
se poate cânta în serile melancolice, străvezii, mereu
amânate, erau parcă mai lungi decât le știam, întreg trupul căpătase o expresivitate necunoscută mie, nemaivăzută. Avea o postură de balet, cu mâinile mult întinse
pe deasupra capului, dădea impresia că se pregătește să
își ia zborul, ceea ce făcea întregul tablou și mai incredibil. Prea era perfect ca să aibă vreo legătură cu moartea.
M-am aplecat asupra ei cu încredere. Numai se preface!
așa mi-am spus. E jucăușă, ca orice copil. Am prins-o de
umăr și am scuturat-o puțin. Nu a reacționat. I-am dat
două pălmuțe peste față. Nici nu a clipit. Am lovit-o mai
puternic, s-o trezesc. Nu am obținut nimic. Atunci am
văzut că nici nu respiră. Spaima și-a înfipt brusc ghearele reci în mine și am tresărit. Am îngenuncheat lângă
ea. Mai întâi, am încercat să-i eliberez căile respiratorii
prin extensia capului și ridicarea bărbiei. I-am împins
capul spre spate și am inspirat profund. Mi-am lipit
gura de gura ei și i-am insuflat aer. Toracele i s-a ridicat,
semn de viață! Am inspirat din nou și i-am insuflat aer.
Am început rapid masajul cardiac. Au urmat 15 compresii ale toracelui, cu putere. Iar i-am suflat aer de la mine
și i-am apăsat oscioarele fragile ale sternului cu mâinile
mele și cu greutatea mea. Eram ca un robot care nu mai
știe decât să respire și să apese, unul care s-a blocat definitiv pe aceste două comenzi. Aș fi vrut să-i strecor în
trup toată viața mea, toată, odată cu aerul. Dar Iris nu a
primit-o. M-am lovit de același refuz, deja cunoscut de
mai înainte, din zilele când o pândeam să-i duc ghiozdaHYPERION
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nul. Acum aveam întregul ei trup, nu cu mult mai greu
decât ghiozdanul, și vroiam să-l întorc la viață. Vroiam
asta mai mult decât orice pe lume. Nu am conștientizat
până atunci cât de mult o iubesc pe Iris, cât de strâns
s-a lipit de inima mea. Vinovăția fierbinte făcea iubirea
și mai grea, și mai clocotitoare. Iris! am strigat cu tărie.
Era absurd, nu mai putea să mă audă, dar eu strigam și
plângeam. Am prins-o de mâini și am încercat s-o smulg
din mâinile paramedicilor, care mi-o luau. Fusese a mea,
chiar și câteva minute, iar acum ei mi-o răpeau pentru
totdeauna. Uitasem că nu sunt mama ei, aveam impresia că au venit s-o desprindă din carnea mea, din oasele
mele, din sângele meu, și pentru ce?! Eu vroiam să o salvez! Eu puteam să o salvez! Numai eu! Să mi-o mai fi lăsat
câteva clipe și le-aș fi demonstrat tuturor, aș fi făcut asta.
Iris ar fi clipit din ochi, și-ar fi dus mâna la tâmplă cu gestul ei elegant și s-ar fi ridicat de acolo. Simțeam că pot
s-o trezesc. Dar ei au luat-o fără să mă privească. În timp
ce eu, mama ei, zăceam pe trotuar. Eu, care aveam dreptul să o salvez, și puteam asta, numai să-mi mai fi acordat puțin timp… Numai puțin.
Și atunci am văzut inima roșie a lui Dumnezeu sângerând năvalnic. Valuri de sânge au invadat cerul. Și-a trimis
armata de îngeri, dar s-au înroșit toți, înotând prin sânge,
și nu i-am mai putut distinge. Erau ca o pală de vânt, ca
o părere, deloc pozitivă, despre lumea în desfășurare.
Imaginile căpătaseră o viteză fantastică. Sunt vinovată!
Inima Dumnezeului meu bătea cu strășnicie, în timp ce
vedeam rodul gândurilor mele întins pe trotuar. Când
au ridicat-o pe Iris, ceva ce fusese acoperit de trupul ei
a rămas acolo: o pată de mâl stins, de culoarea amurgului – grăbit ca o ghilotină. Și totul părea atât de perfect!
Aș fi putut să jur.
De durere, Dumnezeu și-a scos inima din piept și a
rostogolit-o printre noi, ca o minge de foc. Mingea a atins
mâlul acela și l-a transformat în apă cristalină și roșie.
M-am ferit din calea lor, a mingii și a apei, era prea multă
iubire acolo, ca într-un joc de copil, prea multă strălucire.
Mă dureau ochii, mă orbea, mă transforma. Dumnezeu e
mai văzător decât Sever, atunci am înțeles. Imaginile pe
care le vede el sunt întotdeauna diferite de cele pe care
le vedem noi. De aici tensiunea inumană, care mușcă din
noi fără milă, prăpastia infinită, trădarea.
Cum să fac să nu Te trădez? am strigat cu pumnii
strânși, în timp ce oamenii de pe stradă se uitau la mine.
Cum, Doamne?! Apoi am întors spatele tuturor, deși un
polițist îmi cerea numele, ca martor al accidentului. Am
fugit până mi-am pierdut suflul. Apoi m-am oprit pe o
margine de trotuar. Nu știam unde am ajuns, nici cine
sunt.
Cine sunt? Broasca țestoasă de care se sperie copiii
din cartier? Femeia înrăită de singurătate pe care Sever
nu o vede? Infirmiera neatentă, care se prezintă medic,
spre batjocura întregului spital?
A, da, trebuie să mă întorc acasă. Unde o fi casa mea?
Dar dacă o port în spate ar trebui să fie aici, cu mine, să
dea lumină! E întuneric în jur, am nevoie de lumină. Nu
dă, nu acum. Nu vrea. E independentă. Trebuie să orbecăiesc, să ajung acasă, în casa cu lumină, cum pot.
Clătinându-mă, m-am întors. Știam drumul, nu-l
uitasem de tot, deși străzile păreau altfel, oamenii, viața,
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totul era schimbat. Mergeam mecanic, fără să mă gândesc la nimic. Ajunsă în fața ușii, mi-am dat seama că
mi-am pierdut geanta. N-am mai știut de ea. Și acum nu
aveam cheie să intru în casă. Ușa era solidă, nici gând să
o împing cu umărul. Am căzut în fața ei și am început
s-o mângâi, ca pe un prieten drag. Mi se părea că mi-am
așezat capul pe umărul cuiva și că în sfârșit pot plânge
nestingherit. Era blândă, ea, ușa. Îmi dădea senzația că
mă sprijină, că mă înțelege, că lasă totul de la ea ca să fie
bine. A fi blând este o întoarcere spre celălalt, înseamnă
a te estompa, a rămâne tăcut pentru ca toți ceilalți să
crească; este o renunțare, un sacrificiu discret.
Vă temeți de blândețe? Țelurile mărunte consumă
energii mari, dar a fi blând stă în firea lucrurilor.
Capitolul 15
Așa am cunoscut căința. Sau poate că nu? Mi-e teamă
să afirm lucruri al căror contur nu se distinge cu certitudine în ceața acelor momente, pentru a nu minți. Oricum, căința a rămas un subiect care îmi scapă printre
degete. Cum să vorbesc despre el? Și m-am mai gândit
tot atunci la ceva, aparent fără legătură: Se poate Dumnezeu îndrăgosti de noi?
Cât de ciudată este firea omului! După ce am chemat
vecinii să-mi spargă ușa, în miez de noapte, după ce am
căzut într-un somn adânc și fără vise, a doua zi dimineață
m-am trezit cu această întrebare în minte, mai importantă decât orice pe lume: Dumnezeu poate sau nu să se
îndrăgostească de noi? Pentru că, dacă nu poate, totul e
o minciună. Nu să ne iubească, nu, ar fi o stare calmă și
constantă. Să se îndrăgostească, să se bâlbâie, să dispere,
să se piardă cu firea, să zburde prin bolțile cerești. Să fie
uimit. Pentru că uimirea, în sfârșit mi-a devenit limpede,
este o tulburare ca un fel de îndrăgostire – fulgerătoare
și fără leac. Să se fi îndrăgostit Dumnezeu de Iris? S-o fi
retras din lumea noastră pentru a o primi, regește, într-a
lui? Să-i fi deschis niște porți uriașe, de aur și s-o fi purtat pe notele diafane ale unei partituri nemaiauzite, spre
cea mai deplină fericire? Numai așa lucrurile ar avea sens.
Am știut că uimirea e îndrăgostire când am văzut-o
pe Iris în poziție de zbor, întinsă pe trotuar. Semăna cu
un hohot. Nu puteam uita acel moment, poza aceea. Aș
fi scos-o din mine, imagine cățărătoare, ca pe o boală,
dar era mult mai puternică decât voința mea – la fel ca
o plantă căreia îi cresc rădăcini adânci instantaneu și nu
mai poți s-o smulgi din țărână, rădăcinile se întind pe
dedesubt și ies la suprafață, confundându-se cu florile.
Simțeam cum au acaparat, dulci-otrăvite, creierul meu,
inima mea. Mâinile. Tentaculele m-au cuprins în interior
și în afară. Eram brăzdată de sus până jos. Ca o iederă
ucigașă era imaginea aceea. Încremenisem de uimire,
izolată de iederă. Și am mai înțeles că uimirea ne singularizează, ne izolează. Ești numai tu cu uimirea ta. Până
și obiectul uimirii dispare pentru că este interiorizat. Iris
s-a ridicat de acolo și a intrat în sufletul meu, am simțit
asta clar. Și-a creat o breșă în ghemul de sentimente pe
care îl port cu mine, ca pe o carapace solzoasă, și s-a adăpostit acolo. Nu m-a refuzat de tot, nu Iris.
Desigur, sunt înălțimi ale uimirii pe care unii le ating
și alții nu. Presupun că acel obiect al uimirii, interiorizat,
nu dispare de tot, ci rămâne invizibil mult timp, mai pre-
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cis, toată viața. Stă acolo, trăiește în interior. Nu înseamnă
că s-a retras din existență, ci doar și-a făcut un culcuș
separat de restul lumii. Orice uimire ne apropie de noi
înșine. Este un fel de taină. Dar ceea ce mă sperie este că
obiectul ei se volatilizează, își pierde concretețea. Sau nu
e niciodată material. E un fel de sticlă de Murano, transparentă până la epuizare. Mă uimește în măsura în care
îmi dă presimțirea nemuririi. Dar eu pe ce lume trăiesc?
Trăiesc! Iris trăiește! E acolo, în starea ei de uimire. O
simt. Numai că nu pot să comunic cu ea. Este între noi
un dialog imposibil, ca o trecere a sticlei printr-un spațiu
orb, neconvertibil în cuvinte, și nici măcar în imagini. Oricât mi-aș încorda privirea, nu văd nimic. Mă întreb dacă
Sever poate, dacă nu cumva este și el un învins.
(…) Aceste semne mărunte, aparent fără sens, am început să le caut. Semnele că Iris e acolo, grijuliu ghemuită, respirând cu tandrețe. Mă uitam în jurul meu avidă,
întorceam capul brusc, scormoneam febril și în mine
însămi, îmi băgam mâinile până la coate în propriul meu
suflet. Dar nu au venit semnele care m-ar fi eliberat din
strânsoarea vinovăției și mi-ar fi dat o nouă viață. Iris a
rămas suspendată în frescă, în toată pustietatea și goliciunea, fără cuvinte. Ori poate se răzbuna?
În schimb, m-au chemat la poliție. Eram un martor important al accidentului. Singurul, de fapt, pentru
că toți ceilalți nu au fost în stare să spună nimic. Ciudat
lucru. Strada era plină și nimeni nu a fost atent, nimeni
nu a văzut. V-ați întrebat vreodată cum de unele imagini nu se lasă prinse, scapă oricărei priviri? Cum de se
subțiază atât de mult și unde se duc? Se răsucesc ca un
vârtej și dispar.
Mi s-a luat o declarație. Părea simplu, dar era totuși o
declarație scrisă, act oficial. M-am concentrat să povestesc cum mă întorceam de la serviciu și i-am văzut pe
cei doi vecini mergând în fața mea pe trotuar. Fata s-a
repezit să traverseze și a fost lovită de o mașină. Am
scrijelit pe hârtie câteva fraze, nimic mai simplu, ca un
extemporal la limba română, dar polițiștii au început să
complice lucrurile. M-am pomenit trasă în trama lor, în
păienjenișul lipicios de vorbe polițienești.
– Nu așa, mi-a zis anchetatorul. Ne trebuie unele
lămuriri.
– Ce lămuriri?
– Spuneați că sunteți vecini.
– Da, suntem.
– Nu uitați că anchetăm cazul unei minore.
– Desigur.
– Ei doi obișnuiau să iasă împreună în oraș?
– Nu știu, nu cred… Nu i-am mai văzut ieșind împreună.
– Nu vi s-a părut nimic suspect?
– Ce să mi se pară suspect?
– Faptul că un bărbat care nu face parte din familie
este atât de familiar cu o fată din vecini. Minoră.
Am început să respir greu. Inima îmi bătea mai repede.
Dacă nu aș fi cunoscut toate suspiciunile astea, dacă nu
aș fi știut unde duc ele… La condamnare, acolo duc.
– Nu mi s-a părut suspect. Sunt relații prietenești.
– Exclus!
– De ce exclus?
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– Având în vedere diferența de vârstă, ce prietenie
putea fi între ei?
– Putea fi, de ce nu? El o iubea ca un tată.
– De unde știți?
– Știu pentru că și eu o iubeam ca o mamă. Era un
copil deosebit.
– Interesant cartier, a izbucnit anchetatorul cu ironie acidă. Sunteți o mare familie, întinsă pe doi kilometri? Raiul pe pământ?
– Nu suntem o familie, sau nu una perfectă. Și în familii există neînțelegeri.
– Deci au fost neînțelegeri?
– Vroiam să vă întreb… Intențiile sunt pedepsite?
– Ce intenții?
– Dacă vrei să moară cineva.
– Cine să moară?
– Iris, fetița care a și murit.
– Vecinul dumneavoastră vroia ca fata să moară?!
– Vai, nu! Cum puteți gândi asta? Nu el vroia!
– Dar cine?
– Eu…
Polițistul m-a privit siderat. Nu înțelegea nimic. Nici
eu nu înțelegeam. Cu o secundă înainte, nu aveam nici
măcar presimțirea unei astfel de mărturisiri. Bărbatul
îmbrăcat în uniformă albastră stătea și se uita fix la mine.
Făcea eforturi să evalueze cât mai corect cuvintele mele.
– Vreți să spuneți că ați împins-o pe decedată în fața
mașinii?
– Se poate spune și așa…
Precipitat, s-a ridicat de pe scaun și a ieșit. Scaunul a
căzut în urma lui, dar el nu s-a întors să-l ridice. Cred că
nici nu a observat. După câteva momente de liniște tulbure, l-am ridicat eu și l-am pus la loc. Nu-mi plac lucrurile lăsate în dezordine. S-a întors în scurt timp însoțit
de un coleg. Erau doi acum.
– Să reluăm, a spus primul.
– Da… mi-am dres eu vocea.
– Ce spuneați?
– Am împins-o pe fetiță în fața mașinii. Am vrut să
moară.
– De ce ați vrut să moară?
– E greu de explicat…
– Încercați.
– Am vrut să moară pentru că era mai tânără și mai
frumoasă decât mine.
– Poftim?!!
– Da, așa este, vi se pare absurd, dar eu nu mai puteam
suporta să văd spectacolul acesta de tinerețe și frumusețe
în exces. Mă vătăma.
Cei doi s-au uitat unul la altul, perplecși.
– Și? Ați pus totul la cale? Ați urmărit s-o întâlniți
pe stradă?
– Da! am strigat eu entuziasmată brusc, de parcă era
ocazia vieții mele, unică și irepetabilă, aceea de a spune
totul, de a mă elibera. Am urmărit-o! Zile la rând.
– Deci ați premeditat fapta.
– Am premeditat-o, este o afirmație corectă. Nici nu
mi-am dat seama până acum. Am premeditat totul cu
bună știință. Am știut de la început că așa va fi.
Eram într-un adevărat extaz. Mă cuprinsese o fericire gigantică la gândul că puteam să mărturisesc fapta
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mea, gândul meu. Apăsarea era prea grea, mai grea decât
propria mea casă, solzoasă și nevăzută, nu o mai puteam
duce. Riscam să mor strivită, la fel ca Iris. Dar, mărturisind, lucrurile s-au schimbat. M-am simțit dintr-odată
ușoară, vie. Cred că ochii îmi sticleau în cap și emanam
lumină. Eram fericită! Atât de fericită! Pluteam! Am început să râd, m-am repezit la cei doi polițiști să îi îmbrățișez,
îi consideram frații mei, viața mea, lumina ochilor mei.
S-au ferit de mine. M-au privit cu stupoare, cu compasiune și cu alte sentimente nelămurite, pe care nu pot nici
eu să le numesc. M-au așezat din nou pe scaunul de pe care
sărisem ca arsă și mi-au adus un pahar cu apă. S-au privit contrariați pe deasupra creștetului meu. Îi luasem prin
surprindere, nu știau ce să facă în continuare cu mine, cu
depoziția mea. Înainte totul era mult mai simplu. Anchetau
un accident rutier. Acum era vorba de crimă cu premeditare, cu totul altceva. Sau de un acces de nebunie, mai știi?
M-au lăsat din nou singură, cu gândurile mele, care au
căpătat o viteză de desfășurare imposibil de urmărit. La
început, a existat o logică. Aveam în minte niște priorități.
Mai întâi Sever, da. El trebuie încondeiat. N-a înțeles
niciodată cât de mult semănăm. O intuiție ascunsă l-a
făcut să mă evite, nu vroia să se recunoască în mine. Dar
eu am știut din prima clipă, de asta l-am căutat. Eram
o parte din el, mă durea enorm înjumătățirea. Îl vroiam
întreg, numai pentru mine.
Mi-am privit mâinile cu spaimă. Parcă nu erau ale
mele, nu le mai recunoșteam. Cu mâinile acestea să-l
fi atins?! Dar poate că nu aș fi suportat apropierea. De
aproape, oamenii își schimbă înfățișarea mult, uneori e
șocant să îi vezi! Ni se pare că sunt alții, efortul de adaptare
este disproporționat. Trăim emoția micșorării distanței,
bănuiala cunoașterii unui alt univers, teama că am putea
rata. Și, de cele mai multe ori, ratăm.
Mai bine așa. Nu aș fi putut locui în imaginea pe care
mi-ar fi creat-o. Cred că și imaginile se răzgândesc, capătă
în timp semnificații aparte, se dedublează, până și ele.
Ar fi tras de mine acea nouă imagine, m-ar fi schingiuit,
m-ar fi pus să fiu cu adevărat cineva.
Și, mai ales, l-aș fi întrebat pe Sever: De ce această
condamnare la frumusețe? De ce mă prinzi în chingile
ei? De ce tu? Așa i-aș fi spus.

O, nu, mai bine că a rămas acolo, o prezență transparentă și concentrată, atoatevăzătoare. Gesturile lui,
de obicei nehotărâte, și cuvintele ca niște cercuri de aer
nu scăpau atenției mele, le puteam oricând ghici doar
urmărindu-mă pe mine. Era un fel de cunoaștere prestabilită, ca o recunoaștere. Un fel de a susține viața.
Dar a cui?
Iris. Ea s-a retras în uimire. A rămas acolo, să șoptească
în legea ei și să toarcă. Dar poate că Sever o vede și se
minunează, încă nu m-am lămurit în privința lui. Nu
am înțeles dacă el este vreodată uimit, dacă nu cumva
a vedea totul înseamnă a ști totul. Imaginile sunt statice ori au o evoluție pe care văzătorul o înregistrează?
Asta ar însemna că a știut dinainte, ah, vicleanul, a văzut
cum se vor sfârși lucrurile. Dacă așa s-a întâmplat, este
vinovat, mai vinovat decât mine! Degeaba vede. Simt
că îl pot ierta.
În al treilea rând, doamna Iacob. Frumoasă și arogantă.
Deși în privința frumuseții, ne mai gândim. Aici lucrurile
nu sunt niciodată statice, evoluează precum imaginile lui
Sever. Femeia asta, cu problemele ei de familie, dar mai ales
de gramatică, m-a urmărit ca un animal hulpav, a gravitat
în jurul meu, zău așa, ca o cometă. Sau ce gravitează? Nu
mai știu. Se chinuia să atingă orizontul cu mâna. Cu mâna
mea. Dar dacă boala aceea a sufletului i-a fost dată ca să
învețe ce e modestia, și nu a învățat? Cultura, ce spuneți de
asta? Oferă principii, dar care-i drumul spre ele? S-a ajuns
la convingerea că un intelectual e același lucru cu un demagog. De ce pe doamna Iacob nu a înfrumusețat-o ceea ce
știe? Se crede rafinată. Nu-i împărtășesc părerea. În zilele
noastre, e greu să mai fie cineva rafinat. Aș zice imposibil.
Oamenii sunt atrași în grupuri gregare, individualități izolate, mimează dialogul, se maimuțăresc. Nici ei nu cred în
ceea ce spun, grimasele lor sunt menite să acopere un gol
întotdeauna prea mare. Își aleg vreodată eroi? Eroii sunt
de fapt niște clovni, se vede cât de acolo. Nu mai au adevăruri demne de a fi comunicate sau pur și simplu nu mai
au adevăruri. Ce să mai apere? Înainte se luptau, se zdrobeau… Acum omul nu mai este răpus în război, ci se stinge
lent în fața televizorului.
(Fragment din romanul Văzătorul,
în curs de apariție.)

Valentin COŞEREANU

Povestiri cu final …neacceptat

E

ENORIAŞUL

Există o categorie aparte de oameni, care oricât ar trăi
în societate, tot pustnici rămân; cîţiva dintre ei – toată
viaţa, alţii mânaţi de câte o întorsătură a ei.
Unul dintre aceştia era şi omul nostru. Fusese om de
lume. Şi-ncă ce om! La 48 de ani, brusc a devenit credincios. Nu-l mai vedeai în societete decât arareori, dar
şi atunci tăcut, cu gândul parcă pe ceea lume… Când
trecea pragul bisericii avea în el atâta evlavie, încât îl
eclipsa şi pe popă, cât era el de popă ! Înalt, suplu, cu
ochi pătrunzători şi plete care-i ascundeau câte un sfert
din lateralele feţii. Aşa arăta. Şi nu purta niciodată cra-
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vată. Transfigurat, înainta spre altar cu capul plecat şi
cu privirea în gol, pînă la icoana din dreapta altarului:
aceeaşi de fiecare dată. Sigur nu vedea pe nimeni, şi nici
teatru nu juca. Poate de aceea, în biserică, toate evlavioasele întorceau capul urmărindu-l; îşi puneau colţul
baticului la gură, şi cu ochii ţinta la el, se aplecau la urechea vreunei surate, spunând Dumnezeu ştie ce. El, aşezat în genunchi, se ruga cu atâta ardoare şi cu atâta concentrare de sine, încât vibra aerul împrejurul lui. Ţinea
mâinile împreunate a rugăciune, dar avea în ele un tremur nervos – a nerăbdare parcă, iar liniştea din biserică
era atât de apăsătoare, încât cine se nimerea pe lângă el
simţea în creştetul capului o presiune enormă, ca atunci
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când decolează un avion prea repede şi-ţi simţi inima
în gât…
După un timp îndelungat de rugăciune, săruta icoana,
apoi îşi făcea cruce cu atâta smerenie, încât preotul
însuşi, făcându-se că trebăluieşte, trăgea cu coada ochiului din altar, rugându-se la Dumnezeu să nu-l ispitească
vreo-njurătură. Iar când ciudatul său enoriaş ridica,
în sf îrşit, ochii spre catapeteasmă, aceluiaşi preot i
se-ntâmplă de vreo două ori să iasă din altar şi să se
uite dacă nu cumva plânge vreo icoană în propria lui
biserică, iar el nu ştie…
Popa mai observă că omul nu se uita la sfinţi cum se
uitau toţi credincioşii, în ansamblul imaginii, ci fix în ochii
lor, ceea ce, iarăşi, i se părea nefiresc. O dată, o singură
dată, Sfântul mucenic Valentin părea că se uită şi el în
ochii omului şi i se scurse o lacrimă. Cel puţin aşa susţinea o credincioasă mândră de şcoala vieţii, dar fără prea
multă carte, enoriaşă care pierduse câteva zile bune de
rugăciune întrucât câştigase la lotto şi s-a simţit datoare
să boteze nişte tripleţi născuţi de o vecină fără bărbat,
care susţinea că totul ar fi fost o minune dumnezeiască.
Enoriaşul căpătă, după bunul obicei al urbei în care
trăia, porecle diferite. Aşa încât, devenise : Şuiul – pentru copii, Profesorul distrat – pentru cei deopotrivă cu el,
Evlaviosul – pentru bisericoasele convive întru cele bisericeşti. Începuse, aşadar, să-l cunoască mai toată lumea
din localitate. Era arătat cu degetul pe stradă, dar el nu
vedea. Mergea cufundat în gândurile sale, părând că-l
preocupă altceva, greu de definit… Cei care-l cunoşteau
mai de mult povesteau despre el vezi şi uscate. Adevărul însă era unul singur: toată tinereţea lui a fost un crai
fără pereche. Un crai nevinovat, nu unul ordinar. După
ce a terminat facultatea s-a căsătorit cu o fată pe care,
deşi nu era ţigancă, o chema Mura, dar cu toate astea
urma să termine Conservatorul. Mai mică decât el cu
doi ani, proaspăta nevastă a căzut repede în plasa teoriilor lui despre prietenia dintre soţi, pe care o ridica la
un rang superior iubirii – lucru pe care-l credea şi el pe
jumătate. A plecat apoi în armată, după care s-a stabilit
în oraşul unde a fost repartizată consoarta. A început
mai întîi să se culce cu prietenele ei, apoi cu prietenele
prietenelor ei, după care cu cine se nimerea. Timid din
naştere, roşind la fiecare pas, omul nostru nu alegea –
aşa cum s-ar crede – ci era ales. Avea farmec şi-i plăceau
cuceririle, mai ales că ele presupuneau un oarecare risc.
Nu-şi neglija soţia, era, într-un fel, Cănuţă-Om-Sucit,
căci după ce-a rămas singur, a început să citească mult
şi să lucreze până noaptea târziu la un volum pe care
l-a şi publicat mai apoi. Nu ieşea cu nimeni, din simplul
motiv că nu mai avea pe cine să-nşele. Cît adevăr şi cîtă
glumă era în răspunsul acesta e greu de spus şi astăzi…
Numai că într-o bună zi, după ani şi ani de încercări
ratate, de compromisuri şi resemnări, o întîlni pe cea
care îi schimbă cursul vieţii. O plăcu de cum a văzut-o.
Iubirea e un flux – îşi zise, şi se gîndi cu regret că nu
a întîlnit-o mai din vreme. Comunicarea lor era absolută. Poate că asta i-a şi pierdut. Intuiţii asemănătoare,
comportament asemănător, bucurii şi idealuri asemănătoare. Ce se putea mai mult? Nimic. Doar geloziile
asemănătoare, de care au avut parte şi unul şi celălalt
cu vârf şi îndesat.
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Au trăit împreună patru ani. De fiecare dată se ţineau
cu nădejde de mână, dar fiecare ştia în sinea-i că el şi
numai el avea dreptatea sa (Absolută !! cum se putea
altfel ?). Pentru că toate se trăiau în extrem, ea cedă
în timpul unei deplasări în străinătate unui olandez şi
rămase gravidă. Atunci, în mintea lui totul se dărâmă şi
voi să se sinucidă. Aşa că se îmbătă cumplit, cu gândul
că va trece dincolo fără să simtă… Stătu în casa pustie două zile cu faţa lividă şi sufletul catran. Se urcă la
volan întru desăvîrşirea gândului, dar Dumnezeu făcu
în aşa fel încât să nu moară. Nu mai avu nici un reper
şi zăcu aproape un an. Aşa a început relaţia cu biserica. Văzându-l atât de retras, prietenii au început să-l
ocolească, vecinii să-l tutuiască, străinii să-l compătimească. Dar lui chiar nu-i mai păsa.
În sâmbăta dinaintea Paştelui, intră în biserică cu
gândul curat că-i trecuseră toate. Rămăseseră doar
cele frumoase din fostele trăiri. În tmpul slujbei, preotul, mai roşu la faţă ca niciodată, îi găsi – după îndelungate aşteptări – privirea şi îi făcu un semn care se
traducea la o primă vedere să rămână la sfârşit pentru
a-i spune ceva. Enoriaşul rămase cufundat în gândurile lui ; se duse la icoana care-i devenise familiară, se
rugă mai grav ca oricând, fără să-şi dea seama că astmaticul popă îl pomeneşte în sufocanta sa predică.
Trecu un oarecare timp. Se aşeză într-o strană, şi
cum nu avea decât să aştepte, ridică ochii şi dădu cu
privirea de popă. Avu o tresărire nefirească, îşi încleştă
dinţii, spre a nu ceda indecenţei, apoi simţi că nu se mai
poate abţine şi izbucni într-un râs homeric. Nu-şi imaginase în toată cariera lui de profesor struţo-cămila lui
Cantemir mai vie ca popa din faţa mulţimii. Era o compoziţie rarissimă: burtă de cangur, ceafă de bulgar şi
cap de struţ. Cum să te spovedeşti în faţa unui asemenea om?? Îi fusese violentat simţul estetic atât de tare,
încât se ridică în picioare, lăsându-i pe credincioşi să
se liniştească… Crezînd el însuşi că va vorbi, făcu un
semn cu mâna şi biserica încremeni. Apoi i se făcu o
lehamite profundă; se uită peste capetele tuturor şi o
porni spre uşa intrării, ca şi cum ar fi fost atras (ca fluturele !) în lumina de-afară…
Ieşi. Trase aer în piept, dădu să plece, apoi se răzgândi. Cînd nimeni nu se mai aşteptă, profesorul se
întoarse, trecu printre enoriaşi, îndreptându-se ţintă
către preot. Îi şopti ceva la urechea stângă, apoi părăsi
liniştit biserica. Popa leşină. Când se trezi, începu
să-njure de toţi dumnezeii cerurilor pe care le avea
în proprietate, uitând de enoriaşii care făcuseră rând
întru spovedanie şi care nu mai ştiau ce să creadă. Apăi
mă miram eu să fie un credincios adevarat, f…paştele
mamii lui de profesor! Auziţi, măi, oameni buni, că se
ruga să moară amantul nevesti-si, f…anafura şi paraclisul Maicii Domnului! Mi-a intrat dracu-n biserică şi
io am zis că-i Sf întu’ Duh! După care, furios la culme, îi
dădu afară din biserică pe toţi, se duse în altar şi trase
cam jumătate dintr-o damigeană de cinci litri – vin
pentru împărtăşanie.
După şase luni, preoteasa îi născu prematur un
prunc de toată frumuseţea, care mai târziu, se dovedi
a fi ruptă bucăţică – profesorul.

HYPERION

61

Bică Nelu CĂCIULEANU

S

Romeo

Mahalaua Precista (fragment)

Sub cerul echivoc, merg până la capătul puterilor cu un
curaj introvertit şi acolo, unde aş vrea să-ntineresc, mă
aşez pe o margine, în aşa fel încât, să-mi pot balansa
fericit picioarele obosite, aşa cum se leagănă pendula
unui ceas cu cuc care-şi iese din sine de fiecare dată să
anunţe ora exactă, contemplând, astfel, universul aşternut la picioarele mele în legănare continuă şi trăind,
astfel, cea mai mare plăcere pe care o pot afla. Metoda
mea de întinerire este de a mă întoarce în timp să construiesc ce n-am ştiut la vreme, cu bucuria de a citi, a
scrie şi a corecta cu acribie paginile din tinereţea mea,
cu o teamă introvertită să nu fac greşeli, o boală molipsitoare şi greu de tratat de care nu m-am temut niciodată cu adevărat. De teama asta, suferă şi prietenul
meu, un talentat artist, autorul poemelor Echilibru
instabil, o oglindă pentru aflarea propriului sine plină
de sentimente între a fi şi a nu mai fi, precaritate dată
de nesiguranţa zilei de mâine în complicitate cu iubitele pline şi ele de îndoieli şi suspiciuni, rătăcind printre sensuri într-un peisaj aflat permanent pe muchie de
cuţit, rezultat al lecturilor din Kant, Poe, Schopenhauer, Nietzsche, Joyce, Kafka, Eco, Freud ş.am.d. Aşa le
vedeam atunci, poate astăzi arată altcumva. Drept este,
că el m-a stârnit şi m-a stimulat alături de Ghiţă, de
Clopoţel şi de alţii pe care îi întâlneam la cenaclu sau
acolo în cămăruţa de la mansard de pe strada Depoului, unde era un pudic prizonier solemn şi ceremonios.
Într-una din zilele în care încă mai copilăream, îşi cumpărase, pentru un tratament eficace, după cum aveam
să înţeleg din spusele lui, o pălărie înflorată. Venind
la mine, să mă ia la plimbare pe Corso, se fuduleşte
cu pălăria lui. Ea îl face caraghios de interesant. Eu îl
privesc liniştit, amuzat şi mănânc tot atât de liniştit
seminţe decojite de floarea soarelui de un leu şi cinci-
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zeci de bani punga. Îmi stă bine? Îţi stă oarecum. E
fermecată, numai bună de agăţat tocuri cui şi de tratat teama de orice s-ar întâmpla. Mda? Se priveşte
în oglindă, în vreme ce soarele roş-galben aruncă la
nimereală suliţe de după nori. Florile îşi ridică corolele
înspre acest gălbenuş portocaliu care îmi face o poftă
nebună de şodou. Îmi pofta-n cui şi înghit în sec. Nu e
mare şmecherie, spune el, pot să fac şi eu asta. Adică ce
poţi să faci tu, în afară de a scrie, de a picta şi de a cânta
la acordeon, Gheorghiţă, îl întreb cu mirare. Spune-mi
mai bine Romeo, mă somează, în timp ce se fandoseşte
în oglindă. Romeo? Da, Romeo, tipule, subliniază el,
fixându-mă peste ochelarii fumurii cu buzele ţuguiate.
Aşa mă semnez eu! Nu ştiai? Scuip ofuscat o sămânţă
strecurată cu tot cu coajă în pungă. Nu, nu ştiam. Un
sentiment de gelozie mi se cuibăreşte în suflet. Îl întreb:
Poţi să lansezi suliţe la fel ca soarele? Pot să desfac corolele, cum se desfac coapsele femeilor, şi să joace cum
vreau eu, băi tipule, spune, şi, fără a mai sta pe gânduri,
face o reverenţă nu ştiu cui. Ridicându-şi pălăria şi salutând, dispare din ochii mei prin grădină. Făcuse toate
astea la mai mult ca perfectul, pe când soarele era deja
acoperit de nori. Mi se pare că dimineaţa asta se pregăteşte de ploaie, strig ca să m-audă. În estimp, florile îi
fac pe plac, rând pe rând. Din unele curge polenul, altele
dansează pe straturi. De-atâta zbenguială multe dintre
ele rămân fără petale. Toate bune, îmi zic, dar de unde
a făcut rost de pălăria asta miraculoasă (n-a vrut să-mi
spună) şi de unde purtările lui galante din cauza cărora
au înflorit, în aceeaşi clipă, în buchete uriaşe, cireşii,
caişii şi merii? Colac peste pupăză, un stol de păsări se
aşează pe ramurile pomilor atârnând ca liliecii. Multe
păsări, imitând o umbrelă, se aşează pe capul lui descoperit şi cam chelios. Ce forţă de imitare are natura!
Mă mir eu, şi mirat rămân, când am văzut un asemenea fenomen, că la început, după cum ştim amândoi,
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a fost mirarea şi mirarea întrebare era. La Hölderlin,
mirarea e o întrebare ce piere în răspuns. După mine
însă, mirarea este mirajul emoţiei, extazul întrebării ce
îşi primeşte răspunsul, începutul luminării. Orice răspuns aşteaptă o mirare nouă. Mirarea este, astfel, locul
perpetuu de întâlnire al întrebării cu răspunsul ei. Şi
mai zic, că mirarea este eternă, ca şi întrebarea. Totul
funcţionează în virtutea mirării şi se construieşte astfel. Păsările îi ciugulesc urechile şi fruntea din care curg
picături roşietice de sirop. Din urechi se prelinge sirop
galben. Atraşi de dulceţuri, fluturii de prin preajmă se
ospătează frugal printre ciocurile galbene şi roşietice,
fluturând pe fruntea şi pe urechile lui. Capul este, astfel,
acoperit cu o coroană care dansează şi-şi flutură culorile sidefii. Creierul lui este varza alb-roşie peste care se
năpustesc şi păsările care mai înainte atârnaseră, ca liliecii, de ramurile pomilor, ciugulindu-l cu mare poftă.
Îşi pune pălăria şi totul revine la normal. Simt înlăuntrul meu senzaţii de nedescris. Nările-mi adulmecă
mirosuri demâncare. Simt gustul pe care-l are creaţia.
Imaginile, care mi-au intrat până acum în ochi, mi-i
transformă în două ceaune pline ochi în care fierbe o
negreală ce răspândeşte miros de gaz lampant. Urechile îmi sunt două difuzoare desprinse de la locul lor.
Fiecare îmi atârnă de câte- un fir de păr. Aud într-unul
muzică, în celălalt bâzâie un fel de comentariu umflat
în pene. Penele îmi umplu gura. Mă podideşte tusea.
În acelaşi moment, ochelarii îmi cad de pe nas pe bărbie şi o dâră subţire de sânge îmi lasă. Casc gura, să
nu mă sufoc. Trupu-mi arde mocnit, ca un lemn în
soba de teracotă din sufrageria bunicilor. Nu mai ştiu
unde sunt. O teamă curajoasă mă cuprinde. Mă zvârcolesc. Mă scutur. Aşadar, m-am molipsit. E un adevărat chin pentru mine. De aceea, nu mă bucur că mustesc. E dureros mustul sufletului meu mustind. Sunt
pregătit să fac tot ce-mi cere, să improvizez, să inventez orice mi se părea până atunci imposibil: să fac florile din pomi să rodească –n uriaşe buchete de cireşe,
caise şi mere, florile să adoarmă pe straturile lor, şi, în
aceeaşi clipă, păsările cerului să-şi lepede penele cum
florile de pe straturi corolele înainte să adoarmă, de
parcă a venit toamna! Mi-am întors privirile de la el,
aşa cum se răsuceşte ţigara preparând-o înainte de a o
băga între buzele care o prind cu aviditate şi a-i da foc
cu chibritul de la prima scăpărare sau de la a doua sau
de la a treia, dacă nu merge din prima, fir-ar să fie de
băţ, fir-ar să fie de fosfor, fir-ar să fie de vânt, şi mi-am
privit îndelung chipul de nisip în oglindă – de ce oare
nu am privit în gol, în loc să-nfrunt oglinda, nu ştiu -,
mirându-mă că am văzut imaginea unui castel cu un
turn, două ferestre la care fluturau perdelele şi o poartă
cu zăbrelele albe pe care-l construisem pe plaja de la
Vama Veche, şters de valuri de parcă niciodată n-a fost
acolo, uitându-se pe sine, când apa tocmai îl spăla de pe
plajă şi cugetam că oglinda va uita chipul meu dacă nu
mă mai uit la ea. Încercam să desluşesc înţelesul tainic,
dacă nu cumva devenisem altcineva, vreo fiinţă invizibilă, dacă nu cumva am nimerit într-o altă existenţă,
într-o altă viaţă, dacă nu cumva mă priveam cu ochii
altcuiva, dacă nu mai existam decât în gândul meu. Am
spus repede cuvintele magice: Cuget deci exist şi am
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revenit la starea în care eram cu ţigara aprinsă în colţul
gurii din care ieşea un fum albăstrui, astfel putându-mă
desluşi în faţa oglinzii. De-atunci m-am deprins cu chipul meu şi fiinţa mea pe care le-am luat în stăpânire
şi-am învăţat că nimic nu este mai de preţ decât să ai
fantezii cu care să-ţi hrăneşti sufletul călător, anticipând evenimente care se vor petrece într-o viaţă viitoare şi pe care să le povesteşti altora, cu lux de amănunte, atât de generos, cu siguranţă de sine.
Până la urmă, ajungem la el acasă să bem o cafea care
se prelungeşte până pe la miezul nopţii. El cu cafeaua,
eu cu ţigările, o sticlă de vodcă, nişte covrigi săraţi şi
câteva pârjoale luate de la Mila Domnului. Cerculeţele
de fum pe care le scoate tot timpul se învârtesc, ca inelele lui Saturn, şi se anină în cuiele şi boldurile înfipte
în pereţi să susţină picturi şi crochiuri în tuş (avangardiste, cubiste, expresioniste, suprarealiste), reprezentând curentele care i-au electrocutat mâinile în exerciţiile pe carton şi hârtie. Are talent. Aşa văd din cauza
atâtor şi-atâtor pahare date peste cap. Pe geam, mă priveşte luna nouă. Îi vorbesc, aducându-mi aminte câteva
versuri mai vechi pe care le cânt: Lună, tu stăpâna
lumii,/o, fecioară fără glas!/Cum ajuns-ai tu cu anii/să
te fută-americanii?/ Dar tu nu ai nicio vină,/că deşi nu
eşti virgină,/tot frumoasă ai rămas!/Şi de-acolo de pe
cer,/ încă-mprăştii mult mister!… Şi dintr-odată, luna
începe să plângă cu lacrimi amare de argint care-mi
picură pe obraz şi mă ustură ca mâhnirea ei. Romeo nu
mă aude. Cântă la acordeon, schimbând mereu vocalele: Hei, hai, tiribambuşca!/Am ‚nvăţat să beau cu
duşca./Săriţi lume şi popor,/c-am rămas în curu‘ gol!
Apoi ne-am întrecut în recitări din Eminescu, Sorescu,
Topârceanu, M. R. Paraschivescu. Când pleci, ai grijă
cum cobori scările! La un moment dat, a adormit. Mă
ridic. Odaia se învârte în jurul meu, eu mă învârt în
jurul mesei. Când cobor, treptele scârţâie, în şoaptă,
să nu trezească pe cei ai casei, una singură, aproape de
sol, croncăne ca o cioară, cra-cra, geme şi se rupe sub
greutatea mea. Poarta miaună leneş (în mi bemol) ca
un pisoi speriat. Tocmai latră un câine şi după el latră
alţii. Agale, mă îndrept pe strada Bistriţei, spre casă,
mergând pe două cărări: una a mea, cealaltă a umbrei
mele. Vorbesc cu ea. O jale mare îmi ţâşneşte pe gât
fără s-o pot opri. Tot ce-am mâncat face cale întoarsă. E
clar. În stomac nu mai e loc. Văd un tânăr, cam de aceeaşi vârstă cu mine. M-am hotărât să-i lansez întrebarea, unde este o toaletă? Şi, deodată, un şuvoi greoi, tulbure, un torent de acid clorhidric şi de resturi de mâncare rămase din luptele intestine purtate în burtă, nu
l-am putut împiedica, ţâşneşte pe tipul din faţa mea.
N-a avut timp să se ferească, nici să-mi răspundă la
întrebare, dar m-a scuturat până a ieşit totul din mine:
cheile maşinii şi casei, portofelul, banii mărunţi. Furtuna din vine s-a potolit instantaneu când mă aşteptam mai puţin, obţinând astfel victoria asupra trupului
şi un prieten. Am devenit, mai târziu, prieteni la toartă.
Prietenul anevoie se cunoaşte. Sper că sunteţi de acord
cu mine. Oricum, merita un sacou nou (că haina lui era
veche). L-a luat dintr-un magazin evreiesc al nu ştiu cui
de pe Strada Mare. Eu mi-am luat o cravată, aşa că i-au
rămas bani destui. Despre prietenul ăsta am să mai vorHYPERION
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besc altădată. Când mă gândesc la întâmplarea asta, mă
scarpin după ureche. Ajuns acasă, adorm imediat. Un
tunet rostogolindu-şi vuietul din vârful muntelui Cernegura prin văile somnului până-n urechile mele, mă
trezeşte. Privesc pe fereastră. Plouă. Fiecare frunză (de
nuc) păstrează în palma ei iubirea. Pe fiecare dintre ele,
în fiecare an, când înverzesc, îmi scriu iubirea. În fiecare toamnă aştept să se coacă fructele pe care le culeg
alţii. Clipele se grămădesc, se bulucesc, se ciocnesc de
pereţi şi între ele, la trecerea prin ţâţa clepsidrei. Le privesc gânditor. Guguştiucii uguiesc pe la streşini. Mustul dă în clocot. Clocotesc de-atâta avânt creator, cum
găina, sărind din cuibar, cotcodăceşte veselă şi fericită
că a făcut un ou de aur.
Au trecut două luni, dacă nu mai multe de când
m-am îmbolnăvit, în care am citit şi am scris mult.
Băi, omule, tu musteşti, îmi spune când îi arăt ce-am
scris. Da, sunt bolnav, am recunoscut. Mă doare sufletul. Ia să vii tu joi cu mine la şedinţă, să vezi acolo ce
am să fac cu pălăria, poate o să-ţi treacă boala şi ai să
te vindeci. Hai să bem o cafea, fac cinste! Să ştii că am
îmbolnăvit pe unul dintre prietenii mei, îi zic. Atunci,
adu-l şi pe el. O să vă vindecaţi amîndoi. Apropo, îi zic,
repară treptele că scârţâie groaznic. Una s-a rupt, una
stă să cadă. M-am apucat într-o zi, drept îţi spun, dar
m-a oprit taică-meu. Mi-a zis că le repară el, dar nu o
face pentru că vrea să afle când plec şi când vin, dacă
am musafiri ori să ştie când aduc vreo fată, să-mi ştie
adică toate mişcările. Nu cred că le va repara curând.
Ca să scap, plec de-acasă de dimineaţă la bibliotecă şi
mă-ntorc seara să mă culc. Luna îşi străluceşte argintul
zâmbind. Îi zâmbesc. I-a trecut supărarea. Îl întreb: Tu
visezi alb-negru sau color? Nu ştiu ce culoare au visele
mele. Tu ţii minte visele? Da, uneori le ţin minte. Dar
visul nu durează decât câteva secunde, măi omule. Aşa
de puţin visezi tu? Păi, ce crezi? Nu visezi toată noaptea, doar spre dimineaţă, când eşti aproape să te trezeşti. Ca să visezi, reiau eu, trebuie să-ţi aşterni culcuşul dinaintea miezului nopţii, cât mai departe, creierul
să aibă timp să se odihnească pentru ca mai apoi să te
poarte-n călătoria din vis. Respiri adânc de multe ori şi,
la un moment dat, vei fi purtat în nacela unei bule de aer,
uneori peste mări şi ţări, alteori în locuri în care ai mai
fost, până se va sparge sau se va dezumfla lent. Te vei
afla, astfel, în mijlocul evenimentelor cărora nimeni nu
le semnează scenariul şi regia, nici măcar tu. Aşa i-am
spus. Am pus rămăşag pe o cafea: Cine visează muult
şi bine. Aşa că, la următoarea întâlnire de a doua zi s-a
lăudat că a visat zece minute. Dornic s-aud, mă aşez
comod pe laviţă.
Povestirea lui este foarte scurtă: Oraşul este trupul
plin viaţă, întins sub soarele portocaliu. Cartierele-s
mâinile, picioarele şi capul într-un echilibru instabil.
Curg prin vinişoarele lui curentul electric, apa caldă şi
apa rece, semnalele radio şi tv, precum şi reziduurile din
bucătării şi closete – stomacurile insaţiabile omeneşti.
Sufletul acestui organism sunt oamenii care l-au născut pe pământul dintre munţi, lângă apele râului. Dacă
oamenii ar părăsi oraşul, acesta ar pieri, ruinându-se
lent şi intrând în pământ, aşa cum se-ntâmplă cu trupul pe care sufletul îl părăseşte. Peste sute sau mii de
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ani, cineva îl va fi scos din pământ. De aceea luna behăie
de tristeţe! Mai ţii minte ce culoare avea visul? Nu-mi
amintesc. E frumos visul tău, eşti un mare filosof, ce-i al
tău, i-al tău. Eu am visat o oră adunată în reprize. Face
ochii mari. Peste ochelarii fumurii îşi ridică sprâncenele, ca nişte arcuri pe un pat de scânduri. Încep să-i
povestesc la o masă cu cafele, vodcă şi ţigări cu filtru,
că nici nu se putea altfel, până ne-am ameţit. Cam asta
era atmosfera.
Primul vis e de culoare galbenă: Un vapor încărcat
cu nuci de cocos a eşuat în largul coastelor Lidiei.Toate
nucile de cocos s-au înecat. Aşa suna comunicatul pazei
de coastă. Dar visul meu continuă cu două nuci de cocos
din care ies doi cocoşi cu crestele ca macii în lanul de
grâu. Aflat pe creasta spumoasă a valului, primul cocoş
spune: Dă-i zor! Când şi unde? Întreabă, pe bună dreptate, cel de-al doilea cocoş. Ia-te după zori şi ţine-te de
ei şi de coama calului Pegas! Da, unde-i calul? Vezi că
vine! Astfel, cu viteza zorilor, trec amândouă paserile
dintr-o lună veche într-una nouă, devansând ziua în
care se aflau cu aproape 29 de zile, fiindcă mergeau cu
viteza pământului ne simţită de 30,287 de km/s. Trecură aşa, în călătoria lor, traversând văi şi şesuri, dealuri
şi munţi, pârâuri, râuri, lacuri, mări şi oceane, pân-au
ajuns la arborele de sequoia în faţa căruia s-au oprit
să-şi tragă răsuflarea. Ei, roşcovani şi rotofei, ca două
nuci de cocos, doi cocoşi plini de cercei în urechi, culcaţi pe una din rădăcinile musculoase din pădure, pun
la cale viitorul adăpostiţi de ploaie. Soarele îşi ascuţea
razele de vârfurile munţilor. Vârfurile munţilor plângeau de bucurie că ploaia a încetat. Din pământ se
ridica abur moale şi melodios de nu-l puteai tăia nici
cu aripile. De aceea, se gândesc să asculte melodia. Ţie
ţi-e frică de cuţit? Întreabă deodată primul cocoş. Îmi
este, ce mai întrebi? Răspunde cel de-al doilea cocoş,
în vreme ce ciuguleşte printre frunze câteva râme cu
care îşi mai alungă foamea. Aşteptând zorii altei lumi,
adormiră ca fraţii, ghemuiţi unul într-altul. Când se trezeşte, primul cocoş îl vede pe-al doilea devenit o găină,
şi mare-i fu mirarea. Trezit, al doilea cocoş cotcodăceşte
ca o găină: Ce mă priveşti aşa de parc-ai vedea o găină?!
Se priveşte-n oglindă şi exclamă: Ah, de bună seamă că
rimele feminine pe care le-am mâncat aseară sunt de
vină!. Exact asta eşti, îl lămuri primul cocoş, făcându-i
prima curte, bucuros că va avea câte un ou dimineaţa
şi seara, pe lângă ceaşca de mălai grisat. Explicaţia pe
care i-o dăduse cocoaşa îl satisfăcu tare mult pe cocoş,
fiind prima satisfacţie pe care o trăia dăruită de prima
cocoaşă din viaţa lui. De aceea, îi propune să meargă
împreună la primul restaurant care le va ieşi în cale,
să serbeze momentul, dar fiindcă restaurant nu găsiră,
nimeriră în cala unui vapor care tocmai se scufunda.
Fără a mai sta mult pe gânduri, cocoşul, plin de sine şi
îndrăgostit, îi recită din memorie iubitei sale cocoaşe:
Seara străluce-ntr-o lumină galbenă ca o lămâie şi ne
umple nările cu miros de tămâie din eter./Tu, femeia
mea cocoaşă, îţi pui voalul de mătasă, învăluindu-te-n
mister./ Eu, cocoşul bărbat, te privesc cu faţa mea stacojie pe când sufletele ni se urcă la cer. Şi, pe loc, s-au
preschimbat: el în cal şi ea în cală.

Beletristica

Al doilea vis e violet: Motorul toarce o ţesătură în
care ne înveleşte şi ne adoarme pe toţi, legănându-ne
într-un lung sforăit monoton şi exasperant. Unul dintre
noi povesteşte: Orele s-au scurs aşa, ca apa de pe puntea corabiei pe care mi-am petrecut încrezuta mea tinereţe, din port în port, până când ajuns-am înapoi la ea,
urmând căile stelelor, alaiul lor nuntind pe cerul violet al
nopţilor de ametist, aşteptând vântul prielnic, aşteptări
în care mă simţeam un mort neîngropat (nu ştiu cum
companionii mei se simţeau). Doar întâmplarea şi minunea m-a scăpat în timpul furtunilor cărora corabia le-a
făcut faţă, că n-am ajuns peştilor hrana, ori sfârtecat de
rechini. În liniştile care urmau furtunilor, mă-ntrebam,
dacă nu cumva iubirea mea de ea, hrănindu-mă cu aşteptarea ei, cu imaginea ei, cu amintirea dragostei noastre,
cu tristeţea mea, cu tristeţea ei însingurată, m-a apărat şi m-a ţinut viu şi nevătămat, aşa cum m-am întors
acasă să-i dăruiesc tot ce-am strâns în anii aceia pentru
ea, vagabond pe mările lumii: perlele culese pentru a-i
înlănţui inima, strălucind de nemurire. Graniţa dintre
cer şi pământ este apa, oceanul, norul, curcubeul, ceaţa,
aurora. Cuvintele pe care vi le spun construiesc o altă
realitate, şi dezlănţuindu-le aici, povestindu-vi-le, mă
eliberează, aşa cum cuvintele pe care le citesc în cărţile
împrumutate de la comandant mă încântă ca nişte chemări. Când apa din cada imensă care este pământul s-a
scurs, am rămas pe uscat, cel mai aşteptat port, portul
tuturor porturilor. Un deşert mâlos era fundul oceanului, aerul vibra de mirosul puternic de peşte, orizontul
nu se vedea de munţii crestaţi, de spinările negre ale
cetaceelor, de trupurile rechinilor care mai zvâcneau,
ale caracatiţelor care-şi mai mişcau braţele, de carapacele uriaşe ale broaştelor ţestoase cu gurile lor deschise spasmodic, însetate, cu răsuflările lor urât mirositoare, cu burţile lor umflate, gata să pleznească, cu ochii
lor mari fără gene şi sprâncene, inexpresivi, lovind cu
cozile lor enorme, ori cu tentaculele mâlul putred devenit incandescent pentru ele. Le vedeam cum tremură.
Un tremur la capătul căruia era liniştea, era uitarea, era
moartea care le sufoca. Mai încolo, mai mare decât toate
cele, dominând împrejurul, era umbra căreia i-am putut
desluşi conturul: fruntea, nasul, bărbia, pieptul umflat
din care se zbătea să iasă apa oceanului, apoi, încă una
lângă ea cu vaste coapse desfăcute, ca un golf, aproape
de barba primei umbre formând un Triunghi al Bermudelor, (amintindu-mi de triunghiul bermudelor ei)
o grotă, un puţ, un tunel, o puţă, o gaură neagră care
înghiţea totul cu lăcomie, cu furie oarbă, mişcându-şi
buzele, cărora nimic şi nimeni nu le putea rezista. Cam
asta-i. Apoi, visul s-a rupt.
Romeo mă urmăreşte cu un chip stacojiu. Eu desenez un zâmbet. Acuma, când vă povestesc despre toate
astea, după ce-au trecut peste patruzeci şi ceva de ani,
ştiu că m-a lăsat să mă desfăşor ca firul de lână de pe
fuior. Eram un fuior de vise!
Al treilea vis este de culoare roz, aşa cum se vede
printr-un ochean special făcut pentru întuneric: Cu
ochelari fumurii, singurătatea merge în urma mea cu o
pălărie pe cap. Ăsta sunt eu! Exclamă Romeo. Poate, îi
zic, dar nu mă-ntrerupe! În faţă, e viitorul sub forma
unei clădiri cu câteva etaje în care tocmai intru. Să tră-

Beletristica
https://biblioteca-digitala.ro

iţi, mă întâmpină portarul. Bine-aţi venit, îmi zâmbeşte
recepţionera şefă. Cu ce vă putem fi de folos, mi se adresează colegul ei. Sunt aşteptat la camera 24! Nu locuieşte nimeni acolo, domnule! Mi se răspunde, după o
prealabilă verificare prin registru. Foarte bine, voi locui
eu, murmur dintr-un exces de imaginaţie cu aerul celui
care nu-şi pierde timpul, căutându-mi portmoneul să
plătesc sejurul în avans, presupun. Însă, contrar acestei supoziţii, înmânez nişte chei cu rugămintea de a mi
se parca maşina lăsată peste drum. Cu plăcere, domnule, îndată se va ocupa colegul meu de maşina dumneavoastră. Câte zile veţi sta la noi? Câteva zile, poate
o săptămână, două, nu ştiu exact. Aveţi bagaje? Nu. Am
să vă plătesc cu cardul. Am înţeles, poftiţi cheile de la
apartamentul 24, etajul 2, liftul e în dreapta dumneavoastră, pe culoar. Urc. Singurătatea, deghizată cu ochelari fumurii şi cu pălărie pe cap, îmi şopteşte: Am comandat micul dejun în cameră, deci n-o să fim singuri. Ce
coincidenţă! Coincidenţa e peste tot în univers, aşa că
mă-ntreb dacă nu cumva universul acesta nu e o coincidenţă că există, ca să putem exista tu şi cu mine. În
timp ce inspectez interiorul apartamentului, sun la
recepţie pentru a contramanda micul dejun. Mi se răspunde: Nu-i nici o problemă. Apoi, mi se mai spune că
maşina a fost parcată şi în curând cheile le voi primi de
la colegul care va ajunge la uşă în câteva minute. Aş vrea
să fiu numai cu tine, mă adresez singurătăţii. Mă afund
în fotoliul din care pe fereastra deschisă se vede parcul.
Pe una din alei îl zăresc pe cel aşteptat. Mă ridic şi îmi
spun, încurajându-mă: Sunt gata! Mă întind pe salteaua
plină cu apa caldă a mării care-mi leagănă trupul, ca pe
o barcă legată la mal în aşteptare la umbra unui arin.
Singurătatea primeşte în locul meu cheile şi plăteşte
serviciul. Tocmai intră şi doctorul cu asistentul său. Îl
privesc mirat. Aveţi toată încrederea, îmi spune,
pregătindu-şi instrumentele pentru operaţie cu o stranie seninătate. Nu ştiu de unde am aflat că, dacă singura unealtă pe care o ai în mână este un ciocan, totul
în jur arată sub formă de cui, îi dau replica, privindu-l
foarte insistent. Trebuie să gândiţi pozitiv, mă apostrofează. Am un ciocan cu care trebuie să vă verific percepţiile, reacţiile, dar şi un cleşte cu care vă voi scoate
toate cuiele, ispita rozalie de la intrarea în labirint, mustul, caracatiţa cu o mie de braţe. Într-un colţ al gurii lui
stă francheţea, în celălalt e maliţia, pe limbă-i se joacă
obrăznicia, strecurând cuvintele de culoare rozalie, aşa
cum ar fi de roz un apus de soare în care sângeriul predomină. Apasă pe talerul erotic al balanţei cu care se
măsoară instinctele şi capriciile omeneşti, insinuându-mi
gânduri străine de mintea mea. Cred că e un plan provocator inventat ad-hoc. Are într-o mână cleştele cu
care-mi va fi scos cuiul şi-mi va fi ţâşnit mustul, în cealaltă ciocanul menit să-mi sfarme busola, lăsându-mă
pentru o vreme debusolat, ceea ce pentru un pacient ca
mine se dovedeşte traumatizant. Asta este! Ce trebuie
să se întâmple, se va întâmpla, de unde reiese clar că
sentimentele care se găsesc în sufletele noastre au rămas
aceleaşi de la apariţia omului pe pământ. Nici relaţiile
inter-umane n-au evoluat cine ştie ce. Linguşeala, invidia, îndrăzneala obraznică, tupeul şi altele asemănătoare înfloresc de la o zi la alta, de la un secol la altul,
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de cincimii si ceva de ani încoace, vicii ascunse în uşoare
schimbări calitative, fie că eşti şofer, sau funcţionar de
bancă, sau preşedinte de companie, sau preşedintele
vreunui stat. Eu nu ştiu ce eram. Da, ce trebuie să se
întâmple se întâmplă oricum, până se va şterge cerneala
cu care a fost scrisă întâmplarea care va dispărea din
memorie, îmi vorbeşte doctoral doctorul, adormindu-mă.
Ce este de făcut, mă-ntreb, cum de-atâtea ori am făcut-o
până acum, dacă nu cumva viaţa mea ar fi fost alta dacă
alegeam altă cale? Dar mustesc în continuare. Însărcinate cu păsările scăpate din colivii, văd femeile oamenilor cu părul albastru şi ciocuri rozalii. Pe deasupra
pământului sferic trece o briză, cu o năframă
înconjurându-mi grumazul. Lumea arată cu insule şi
atoli şi ochiuri de apă, ca pistruii de pe obrazul iubitei,
pe care le pictez stând comod la oglindă, un peisaj
care-mi curge pe faţă şi, nici o urmă de întuneric pe cer
nicio stea nu există! Acesta e visul meu, domnule doctor, în care un cântec cântam pe-un vapor şi el se evapora în Triunghiul Bermudelor unde, aşa cum se-ntâmplă
cu vapoarele, uneori, câteva trupuri lipsite de viaţă în
valuri roşii plutesc. Sunete vin din adâncuri şi îngână
frânturi din melodia mea, nimeni nu le aude, doar eu,
şi atunci mă trezesc, aprind chibritul şi dau foc. Ce
soartă are chibritul! S-aprindă un foc pe când el se stinge
fulgerător în mâna celui care l-a scăpărat. Casa mea
arde, arde, domule doctor, o gaură de întuneric este
gura mea în care m-ascund de jar, fug în oceanul verde
de buruieni de la marginea oraşului, ochi mă urmăresc,
ca două lumini de lanterne, eu fug, ele se sting şi eu dispar. Aici îmi întrerup povestirea aventurilor din vis

ţesută cu fire de aur şi argint, încurcându-le uneori iţele,
zbuciumându-mă de colo-colo prin pat în clipe de slăbiciune. Mă- întind după un pahar cu apă rece ca gheaţa.
Îl beau cu sete şi mă transform cu complicitatea frigiderului într-o sculptură îngheţată pentru că frigul are
calitatea de a inspira gândurile şi hotărârile, aşa cum
m-a inspirat pe vremea când mă hotărâsem să mă-ngrop
într-una din vieţi în calota de gheaţă a polului nord în
timp ce mă luptam cu noaptea polară care era cât pe ce
să mă- înghită, fiind găsit conservat foarte bine în gheaţa
verde, după cincimii de ani, de nişte tineri exploratori
care căutau pe altcineva, nu tocmai pe mine,
expunându-mă apoi, după mai multe peripeţii, într-un
muzeu care a devenit celebru. Aşadar, pun paharul
îngheţat pe masă, iau o ţigară şi-o aprind cu un aer
savant. Acum nu voi mai fi expus în niciun muzeu. Un
fum alb îmi iese pe nasul cât o trompă de elefant, un
fum care înghite totul în jur. Cerul coboară încet. Curând
se putea atinge cu degetele. Gheaţa se topise pe mine.
Şi eu m-am topit încet, încet, tiptil, tiptil. Când s-a risipit fumul, din mine mai rămăsese o fotografie alb-negru
cam ştearsă. O boare de suflet aburea fotografia pe care
doctorul o ia de pe masă şi şi-o pune în buzunarul de
la piept. Un nor de musculiţe, intrat o dată cu noaptea
pe fereastra deschisă, pluteşte ameninţător în camera
de hotel amenajată în cabinet psihologic. Din stomacul
asistentului care zace întins beat mort cât e de lung şi
era cam cât un şarpe, cu capul sub pat, se aud chiorăieli. Între picioarele acestui piton beat sunt resturi bogate
de vomă. Norul de musculiţe coboară -n picaj în borhotul compact curăţind în scurt timp locul. Pe moment
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ce se hrănesc devin gigantice, avioane care bâzâie nesătule. Din toată bunătatea lui, doctorul, cunoscând psihologia musculiţelor, simţind insaţietatea lor, le deschide uşa la toaletă. Norul de musculiţe se năpusteşte
după miros în întunericul veceului. Doctorul închide
capacul şi trage apa care face mult zgomot că era destulă. Un zgomot asemănător cu cel făcut de stomacul
întors pe dos al asistentului care se trezeşte şi se ridică
cu greu ca un piton ce era, şuierând ceva: Dumnezeu
este pasărea care cântă şi albina care face miere, dar şi
musca sâcâitoare şi ţânţarul ori puricele care te-nţeapă,
câinele care se gudură când te vede, sau pisica pitulată-n
poală să ţi-o încălzească, e floarea cu minunat parfum,
ori urzica sau mătrăguna, este boaba de strugure care
adună dulceaţa pământului şi tăria soarelui care te înveseleşte şi-ţi dezleagă limba. Iată cum suntem înconjuraţi, mângâiaţi, fermecaţi, îndestulaţi, acompaniaţi de
acest Dumnezeu şi nu puteţi fi orbi la toate astea. Aşa
vorbea despre Dumnezeu, dar, de fapt, vorbea despre
sine însuşi. Acesta-i sfârşitul visului. Am oftat.
În timp ce-i povesteam visele mele lui Romeo, paharele şi ceştile se umpleau cu cuvinte, dar arătau goale, căci
la fiecare mişcare a mesei şubrede, cuvintele cădeau pe
masă din pahare şi ceşti şi apoi, rostogol printre picioarele noastre, pe podeaua şubredă şi ea. Da. Băi tipule,
visul e viaţa ta şi cred că viaţa asta ar putea fi o amintire
bună de povestit, eşti un oniric, îmi spune cu dezinvoltură trăgând ultimul fum şi strivind ţigara. De unde să
ştie că eu mai trăisem câteva vieţi înainte de asta? Chiar
n-avea de unde. Ăsta îmi era avantajul. Îi spun deschis:
Eu când dorm visez întruna, eu când dorm visez, viaţa
mea îmi pare că-i urmarea unui vis. Le numesc vise, dar
ele sunt de fapt frânturi, răzleţe trăiri aievea din vieţile
trecute, aşa cum mi le aduc aminte în vis. Pot zice mai
poetic că visul este sucul de pe pereţii şi de pe fundul
borcanului rămas de la dulceaţa acelor zile trăite. Da,
de unde ţi-ai luat pălăria? De ce mă-ntrebi? Vreau şi eu
o pălărie ca a ta! Am vorbit despre poezie, despre poeţi,
despre cărţile pe care le-am citit, despre avangardişti
şi suprarealişti despre care spunea la un moment dat,
cam aşa: Sătui de-atâtea interdicţii, sătui de a se conforma nenumăratelor reguli, dadaiştii spun da la orice
nu, sunt nişte revoltaţi frumoşi care fac antiliteratură,
suprarealiştii spun super la orice văd, toţi sunt la fel de
rebeli, ca nişte copii ţinuţi în chingile unei aspre educaţii din care au scăpat zburdând pe câmpiile artelor,
jucându-se cu părţile de vorbire, debitându-şi fantasmele, zbenguindu-se, ţopăind, ţipând, nesupuşi decât
unui singur gând, să fie băgaţi în seamă! Prin urmare, zic
eu, filosoful, poetul, deci creatorul, trebuie să fie oameni
liberi nu ţinuţi în beci, nici printre mărăcini. Altfel, creează siliţi de putere. Când cazi în genunchi, genunchii
prind rădăcini. Ca scoica ce naşte în tăcere pe fundul
mării, dintr-un fir de nisip, o perlă fără seamăn, aşa e
mintea care în liniştea singurătăţii ei naşte strălucite,
geniale idei. Albert Einstein spunea, printre altele că:
Imaginaţia este mai importantă decât erudiţia. Lucrul
cu adevărat valoros este intuiţia. Încearcă nu să fii un
succes, ci să fii o valoare. Tu ai vrea să te lăfăi în huzur,
să n-ai grija zilei de mâine, să fii respectat cât trăieşti şi
apoi să fii uitat, ori să trăieşti ca un paria şi să fii nemu-
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ritor după ce mori? Nu ştiu precis, dar cred că mi-ar
plăcea să fiu oarecum fericit în timpul vieţii. Mie mi-ar
plăcea să fiu descoperit după vreo mie de ani, ca ruinele
unei cetăţi găsite de arheologi, şi să trăiesc o nouă viaţă,
în orice caz, nu trecut cu vederea, ştii, cum spune Horatius, tradus de Eminescu, în celebra Odă XXX?: Nu de
tot voi muri, partea mai bună a mea/ Va scăpa de mormânt. Abia acum îţi înţeleg visul, i-am spus.
Toată seara a fost suprarealistă. Eu, veşnicul surâzător, supravegheat de umbra mea, mereu trează gardă de
corp, când la dreapta mea, când în spatele meu, în drum
spre casa cu uşa întredeschisă între vis şi realitate, călcam pe castane ca pe ouă verzi cu ţepi din metal verde
şi dur înfipţi în trotuare pe care le crăpau din dragostea
lor pentru pământul în care credeau c-au să rodească, iar
ele explodau, ţipau şi eliberau din cochiliile lor verzi castanele maronii, înflăcărate şi foarte lucioase care săreau,
unele ca nişte scântei de supărare, altele râdeau ca nişte
flăcări de bucurie, şi-mi amintesc că tot aşa se-ntâmpla
când rupeam filele jurnalului: ţipau ca nişte găini cărora
tocmai le tăiam gâtul, curgea sângele şi mirosul de sânge
îmi rămânea pe mâini. Şi-acum îl mai am. Mă trezesc
scriind: deasuprarealismul de care m-am contaminat
este o invazie de idei care trec din gând în cuvânt. Cei
care sunt deasupra realului călare, odhnindu-se în şeaua
lui din când în când, care sunt peste un real sufocant,
insuportabil, acru şi intolerant, care plutesc pe aripile
fanteziei lor asupra lucrurilor, cum albatrosul, drag lui
Baudelaire, vestind apropierea unui pământ, pluteşte
peste nesfârşitele ape odihnindu-se din când în când
pe câte-un catarg, cum acvila pluteşte peste munţi şi
văi adânci, vânând şi odihnindu-şi aripile pe vreuna din
stânci, se numesc deasuprarealişti. După câte ştiu, împreună îşi împart şi gesturile şi gusturile stârnind o furtună
de revelaţii când, întâlnindu-se la o cafenea, vorbesc ore
întregi până noaptea târziu, ieşind ca dintr-o rutină din
sinele lor, despre câte-n stele şi în lună, jucându-se cu
cuvintele, dându-le mai multe înţelesuri, într-o limbă
care aparţine viitorului, în care cuvântul surpluteşte
peste ape, deasupra pământului, peste capetele noastre, asupra a toate ce mişcă şi le pune în mişcare, puterea cuvântului mişcându-le, până când cuvântul dispare
spre toate astea mişcându-le permanent în dansul cosmic al vieţii şi al morţii. Aceasta este revolta. Aceasta
este cauza. Mai acru de-atâta nu se poate. Cum camera
nepoţilor este invadată de jucării puse în ordine după ce
se joacă cu ele împrăştiindu-le în toată casa, aşa mă joc
eu, serios ca un copil, cu ideile, cu gândurile, cu cuvintele împrăştiindu-le pe petice de hârtie, pe frunze, pe
pereţi. să le-adun apoi, ordonat, în paginile vreunei cărţi.
Într-una din următoarele zile, mă duc la el să-mi
dea cartea pe care i-am împrumutat-o. Urc scările din
două-n două. Îl găsesc pictând. Îşi acoperă tabloul când
mă vede la uşă. După ce intru, mai întâi îmi bag ochii
prin colţuri,căutând pălăria, mă întreabă de ce-am venit.
Îi spun. Mi-o dă. Înainte să plec, de pe prag, îi ofer o
ţigară şi-l întreb: Spune-mi, te rog de unde ai pălăria?
Care pălărie? Cum care? Aia înflorată. Eu n-am purtat niciodată pălărie, băi tipule, mai ales una înflorată!
Dar, nu mai ţii minte c-ai venit tu la mine cu ea şi mi-ai
arătat-o? Cred c-ai visat.
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Carmen DOMINTE

Pantofi de damă nepurtați

Personajele:
– Un ofițer de serviciu
– Un oarecare bărbat
Decorul:
O cameră într-o secție de Poliție.

UN OFIȚER DE SERVICIU (vorbește la telefonul mobil):
Auzi, pe mine nu mă iei așa, c-o să fie nașpa de tot.
Atât îți spun. Păi, bă, unde s-a mai auzit molidu’ să
coste cât bradu’. Tu zici frumușel că sunt brazi. Ce
naiba, chiar așa fraier mă crezi? Îi vinzi cum îți zic,
că altfel te trimit în piață ca să dai șpagă lu’ grăsanu’
ăla. Bine, mă suni la cinci. Bă, să nu mă tragi în piept
c-ai încurcat-o cu mine. (închide telefonul și-l pune în
buzunar)
UN OARECARE BĂRBAT (bate de câteva ori în ușă și
intră): Se poate?
UN OFIȚER DE SERVICIU: Cine ești dumneata?
UN OARECARE BĂBAT: Mă scuzați, m-au trimis de la
poartă.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bre, am întrebat cine ești,
nu de unde vii.
UN OARECARE BĂRBAT: Pentru o declarație.
UN OFIȚER DE SERVICIU: A cui declarație?
UN OARECARE BĂRBAT: A mea.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bre, cine ești? Cum te
cheamă?
UN OARECARE BĂRBAT: Ionescu.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Și ce-ai pățit?
UN OARARECARE BĂRBAT: M-au furat.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Pentru furturi e camera de
alături.
UN OARECARE BĂRBAT: Nu, că de la poartă mi-au zis
să vin aici, că nu mai e nimeni de la furturi în Secție și
să-mi luați aici declarația.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Cum nu mai e nimeni? Unde
naiba au plecat boii ăia?
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UN OARECARE BĂRBAT: De unde să știu eu, că abia
am venit.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bine, ia loc acolo frumușel.
(iese pentru câteva momente și se întoarce cu o pungă
de cipsuri).
UN OARECARE BĂRBAT: Acum îmi luați declarația?
UN OFIȚER DE SERVICIU: Da. Hai, repede că mă grăbesc. (scoate o foaie de hârtie dintr-un sertar și o
întinde bărbatului).
UN OARECARE BĂRBAT: Mă scuzați, dar eu nu știu
cum se face, că n-am mai dat declarații până acum.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Păi, e simplu, bre. Uite, scrii
pe foaia asta frumușel tot ce s-a întâmplat; absolut tot,
așa cum îți amintești.
UN OARECARE BĂRBAT (stă câteva secunde și se
gândește): Nu știu cu ce să încep.
UN OFȚER DE SERVICIU: Și eu de unde să știu, bre?
UN OARECARE BĂRBAT: Dumneavoastră ați mai văzut
declarații, că doar cu asta vă ocupați.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Frumos, n-am ce zice, adică
după mata, polițiștii stau numa’ să strângă declarații.
UN OARECARE BĂRBAT: Așa crede toată lumea.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Toată lumea, pe naiba. Acu’,
hai dă odată declarația aia.
UN OARECARE BĂRBAT: Trebuie să fie așa, ca un proces verbal.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bă, frate, mi se urcă nervii
la cap. E imposibil să nu fi văzut vreodată o declarație.
UN OARECARE BĂRBAT: Ba e, că eu am fost la Poliție
doar ca să-mi schimb buletinul și atunci nu te pune
să dai declarații.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bine, atunci scrie cum îți
spun.
UN OARECARE BĂRBAT: Mă scuzați, nu am cu ce.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Ia pixul ăsta.
UN OARECARE BĂRBAT: Mulțumesc.
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UN OFIȚER DE SERVICIU: Acum scrie frumușel,
după mine: subsemnatu’, cutare cutare, domiciliat în
București, strada, număru’, blocu’, sectoru’, în ziua de,
și pui data, iar de aici scrii cum s-au petrecut lucrurile.
UN OARECARE BĂRBAT: Asta știam. Nu știu de unde
să încep să scriu.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Din stânga sus, cu aliniat.
UN OARECARE BĂRBAT: Adică să spun când au intrat
ăia doi?
UN OFIȚER DE SERVICIU: Care ăia?
UN OARECARE BĂRBAT: Că erau doi, Bilă și Freză, așa
se strigau. Ziceau că au venit în urma anunțului. Știți,
eu am dat un anunț că vând diverse lucruri. Vroiam
să strâng ceva bani pentru biletul de avion. E destul
de scump până în Germania, la Munchen. Acolo s-a
măritat fiica mea, Lucica, cu un mare manager.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bre, nu ne interesează
Lucica. Scrie frumușel doar scopul vizitei și e suficient.
UN OARECARE BĂRBAT: Lucica mi-a promis că are
grijă de mine.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Am înțeles, o vizită la rude
de gradul întâi.
UN OARECARE BĂRBAT: Nu, nu. Urma să stau acolo
de tot.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Mă rog, nu asta e important.
Scrie, bre, cum suna anunțu’.
UN OARECARE BĂRBAT: Vând pantofi de damă
nepurtați, prețuri negociabile.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bre, poate bărbătești.
UN ORARECARE BĂRBAT: Nu, de damă, că m-am
divorțat anul trecut. Ea a plecat dar i-au rămas pantofii și avea un dulap întreg, mulți nepurtați încă. Știți,
ea cum intra într-un magazin scăpa la pantofi. Își cheltuia toți banii numai pe pantofi.
UN OFIȚER DE SERVICIU: E irelevant. (sună telefonul
mobil) Alo, da. La serviciu, ce mă tot întrebi? Nu poate
să ia Romeo? Păi, nu știu când naiba vin. Bine, două
pungi de lapte, o pâine și șapte ouă. Ouă am luat ieri.
De care? Mai bine făceai cu brânză și stafide. Bine,
pa. Am zis pa odată, ce naiba n-auzi? (închide telefonul și își deschide punga cu cipsuri din care începe să
mănânce cu poftă)
UN OARECARE BĂRBAT: Să știți că nu e bine ce faceți.
UN OFIȚER DE SERVCIU: Nu mă înveți dumneata cum
să vorbesc cu nevastă-mea.
UN OARECARE ĂRBAT: Eu mă referisem la cipsuri.
Sunt nesănătoase și după câțiva ani o să vă îmbolnăviți
de cancer.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nu mor eu din niște cipsuri,
ș-apoi sunt din cartofi.
UN OARECARE BĂRBAT: Deshidratați cu multă sare
ș-o să vă crească tensiunea.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Poate vrei și dumneata.
UN OARECARE BĂRBAT: Nu, mulțumesc, doar câteva.
UN OFIȚER DE SERVICIU (îi dă bărbatului câteva cipsuri din pungă): Gata, hai, dă să văd ce ai scris.
UN OARECARE BĂRBAT:Păi, n-am apucat.
UN OFIȚER DE SERVICIU:Bre, mata îți bați joc de mine.
Am stabilit că începi cu subsemnatu’ și scrii așa cum
s-a întâmplat, ce naiba?
UN OARECARE BĂRBAT: Dacă încep cu anunțul, presupun că-i bine.
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UN OFIȚER DE SERVICIU: Da, bre, e bine, da începe
odată. (scoate telefonul mobil din buzunar și formează
un număr) Alo, eu sunt. Ce faci? Auzi, vii la meci?
Duminică. Vine și Cristi. Hai, bă, lasă abureala asta.
O să te duci săptămâna viitoare. Zău, ești nașpa rău.
Zii mai bine că nu vrei ș-am înțeles. Dă-te naibii de
omidoi ce ești. Nu, mă, lasă. Bine, salut. (închide telefonul și îl aruncă pe masă apoi mănâncă cipsuri până
le termină și iese din cameră; se întoarce după câteva
minute cu o sticlă de Coca-Cola) Ia să văd ce ai scris.
UN OARECARE BĂRBAT: Mai am puțin și termin.
UN OFIȚER DE SERVICIU (uitându-se pe declarație):
Vezi că ai scris suptsemnatul.
UN OARECARE BĂRBAT: Vă rog să mă scuzați.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Păi, dacă facem greșeli gramaticale până și-n declarațiile astea simple, atunci
ne-am dus, frumușel, naibii.
UN OARECARE BĂRBAT:V-am rugat deja să mă scuzați.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Da, mă rog. Pe ăștia doi îi
cunoști?
UN OARECARE BĂRBAT: Atunci i-am văzut prima oară.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Cu siguranță că nu ți s-a
părut nimic suspect.
UN OARECARE BĂRBAT: Suspect, nu.
UN OFIȚER DE SERVIVIU: Nici măcar ciudat.
UN OARECARE BĂRBAT: Nici măcar ciudat.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Păi, bre, ce să caute doi puști
să cumpere pantofi de damă?
UN OARECARE BĂRBAT: M-am gândit că poate pentru mamele sau prietenele lor.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bre, ești tare. Nici un copil
nu mai cumpără în ziua de azi cadouri la părinți. Nu
e cool deloc. Bă, frate trebuia să-ți dai seama că ăștia
n-aveau ce căuta la ușa ta, decât să te fure sau să-ți
dea, frumușel, în cap.
UN OARECARE BĂRBAT: Nu păreau, miroseau a parfum.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bre, trebuia să-ți pice fisa
când ai auzit Bilă și Freză.
UN OARECAE BĂRBAT: M-am gândit eu că nu erau
numele lor de botez, însă nici porecle nu prea erau.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Ba da, unele proaste. Trebuie să scrii din nou declarația.
UN OARECARE BĂRBAT: În afară de suptsemnatul,
n-am mai greșit nimic altceva.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nu de asta, bre, e prea lungă.
UN OARECARE BĂRBAT: Am dat toate amănuntele.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Prea multe. Nu ne interesează că mata țineai banii într-o casetuță de lemn cu
trandafirași sculptați pe capac, nici că becul din hol
era ars de două săptămâni și nici că băieții aveau belciuge în buze și sprâncene.
UN OARECARE BĂRBAT: Ați zis că trebuie să trec tot
ce-mi amintesc.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Tot ce este esențial.
UN OARECARE BĂRBAT: Mi s-a părut esențial că aveau
belciuge în buze și sprâncene.
UN OFIȚER DE SERVICIU: E irelevant. Azi toți tinerii
au belciuge în nas, buză și sprânceană.
UN OARECARE BĂRBAT: Atunci o să scriu din nou.
UN OFIȚER DE SERVICIU (scoate din sertar alte foi): Ia
de aici foi goale. (din alt sertar scoate două pahare de
plastic) Mi s-a făcut cam sete de la cipsurile alea. (își
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toarnă Coca-Cola într-un pahar și bea pe nerăsuflate,
vrea să toarne și în celălalt pahar)
UN OARECARE BĂRBAT: Nu, mulțumesc. Eu nu beau
Cola.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Acu, te-ai supărat că te-am
pus să scrii din nou.
UN OARECARE BĂRBAT: Nu de asta. Chiar nu beau
Coca-Cola.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bine, cum vrei. Eu mă duc
să-mi iau o cafea și niște țigări. (iese și se întoarce
după câteva minute cu o cafea și două țigări). Uite,
bre, ți-am adus și ție o țigară.
UN OARECARE BĂRBAT: Mulțumesc, dar nu fumez.
UN OFIȚER DE SERVICIU (își aprinde o țigară): Mă rog,
am zis să fiu politicos.
UN OARECARE BĂRBAT: Vă mulțumesc. Am terminat declarația.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Vezi că n-a fost greu. Ia să
vedem. (citește atent declarația) Bă, frate, în viața mea
n-am mai citit o asemena porcărie. Ce naiba, e din
Sadoveanu „Frații lu’ Jder” ori cronica lu’ Grigore Ureche.
UN OARECARE BĂRBAT: Se vede că ați citit mult.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Asta e vorba lu șefu’ când
n-are chef de rapoartele noastre.
UN OARECARE BĂRBAT: Nu-mi vine să cred că nu v-a
interesat opera marelui nostru prozator și om politic.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bre, nu-mi faci acu’ morală
c-am ațipit la descrieri, d-asta am citit numa’ dialogurile, ș-a mers mai repede; da’ aici mata ai făcut o
mare tâmpenie.
UN OARECARE BĂRBAT: Nu înțeleg ce e greșit.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bre, matale povestești toată
viața ta, cum te-ai însurat, cum ți-ai luat casă cu banii
de pe Dacia 1100 ce ți-a dat-o un unchi cadou de
nuntă, cum s-a măritat fii-ta cu neamțu’ ăla ș-a plecat
în Germania, cum anu’ trecut s-a dus nevastă-ta la ea
și cum anu’ ăsta e rându’ tău, cum i-ai luat blană lu’
nevastă-ta din Grecia, pe care ai dat-o deunăzi la juma’
de preț, cum ai vândut vecinei fotoliu’ moștenit de la
o mătușă plecată și moartă luna trecută în America.
UN OARECARE BĂRBAT: Vroiam să nu se piardă niciun
amănunt.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bă, da’ nici juma’ de pagină
numa’de divorț.
UN OARECARE BĂRBAT: Pentru mine divorțul a fost
ceva foarte important, mai important decât căsătoria.
UN OFIȚER DE SERVICIU: De acord, da’ aici suntem la
Poliție, nu la preot, nici la psiholog.
UN OARECARE BĂRBAT: Atunci când divorțezi nu e
ca și cum te-ai despărți de un om, așa într-o stație de
autobuz, e mult mai mult. Trebuie să împarți totul, și
n-ar fi numai de mobilă, bani și apartament, dar trebuie să împarți și amintiri, și obiceiuri, știți și dumneavoastră.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nu știu că n-am divorțat.
UN OARECARE BĂRBAT: Vă spun eu. Totul se împarte,
chiar și ce nu se poate împărți, dar să știți că eu nu
am vrut să divorțez. Ea a insistat. Se plictisea deși am
dus-o și la Herculane și la Căciulata. Acum înțelegeți?
UN OFIȚER DE SERVICIU: Și mata îi vinzi frumușel
lucrurile.
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UN OARECARE BĂRBAT: Ca să scap de amintiri, ș-apoi
strânsesem ceva bani.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bre, chestiile astea personale
nu ne privesc pe noi.
UN OARECARE BĂRBAT: Pentru mine totul este personal.
UN OFIȚER DE SERVICIU (enervat): Mata vrei să-ți bați
joc de mine. Cu siguranță asta vrei. Mă ții aici toată
după-masa și-mi îndrugi frumușel numa’ prostii, ca
să ai cu ce te lăuda apoi la vecini. Vrei să te dai erou,
poate-ți mai taie din întreținere.
UN OARECAERE BĂRBAT: Nu e adevărat.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Lasă că vă știu eu p-ăștia.
UN OARECARE BĂRBAT: Nu aveți dreptate.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Probabil că toate căcaturile
pe care le-ai pus pe foaie sunt invenții.
UN OARECARE BĂRBAT: Eu n-am mințit cu nimic.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Poate oi avea boală d’ aia,
cum îi zice, psihoză schizofrenică, când ți se pare că
ești mereu urmărit de extratereștrii și persecutat de
agenții străini.
UN OARECARE BĂRBAT: Totul s-a întâmplat exact cum
am declarat.
UN OFIȚER DE SERVICIU: N-am nicio dovadă că așa
a fost.
UN OARECARE BĂRBAT: V-am spus eu.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Vorbe, bre, vorbe.
UN OARECARE BĂRBAT: Vă jur pe mama.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nu se pune, bă.
UN OARECARE BĂRBAT: Să știți că m-am uitat cum ați
reacționat și, credeți-mă, sunteți cam violent.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Și te doare pe tine ridichea,
frate.
UN OARECARE BĂRBAT: Mi se face un pic frică.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Că nu mai pot eu d-asta.
UN OARECARE BĂRBAT: Vă rog frumos, nu vă mai
uitați așa la mine.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Așa e privirea mea.
UN OARECARE BĂRBAT: Sunteți prea încruntat și mi
se face frică de-a binelea.
UN OFIȚER DE SERVICIU: N-am ce-ți face.
UN OARECARE BĂRBAT: Vă rog să nu puneți mâna pe
mine.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nici n-aveam de gând.
UN OARECARE BĂRBAT: Ba da. Am văzut eu cum vă
agitați mâinile prin aer.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bă, tată, liniștește-te.
UN OARECARE BĂRBAT: Încerc, dar vă rog eu nu vă
mai uitați la mine.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Trebuie să mă uit că vorbesc cu tine.
UN OARECARE BĂRBAT: Știu, dar mă speriați. Știți, eu
sunt un tip foarte timid și sperios.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nu mă mir că te-a lăsat
nevasta.
UN OARECARE BĂRBAT: Acum întoarceți cuțitul în
rană. După ce că m-a părăsit soția, m-au prădat hoții,
veniți și dumneavoastră cu privirea asta de nazist ca
să puneți capac la toate.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Stai, bre, nu te aprinde așa.
UN OARECARE BĂRBAT: N-aveți pic de milă.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Uite ce e, bre, să nu mă iei
cu d-astea, că la mine nu ține.
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UN OARECARE BĂRBAT: Sunt un om ca oricare altul,
dar să știți că și dumneavoastră sunteți un om, la fel
ca mine.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Și ce-i cu asta?
UN OARECARE BĂRBAT: Oricând vi se poate întâmpla
și dumneavoastră.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nu prea văd ce.
UN OARECARE BĂRBAT: Așa spuneți acum, când
lucrurile merg cum le-ați plănuit, însă, într-o zi, vă
puteți trezi în locul meu ș-atunci o să vă pară rău și
dumneavoastră.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nu știi ce vorbești, bă.
UN OARECARE BĂRBAT: Hoții și divorțul nu își aleag
victimele.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Stai, bre, un pic, nu știam
că ești așa de moale. Pun pariu că nici la băutură nu
prea ții.
UN OARECARE BĂRBAT: Depinde ce băutură.
UN OFIȚER DE SERVICIU: D-aia tare.
UN OARECARE BĂRBAT: Numai dacă e de calitate.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Atunci, îți dau un coniac
de firmă.
UN OARECARE BĂRBAT: Aș prefera niște wisky.
UN OFIȚER DE SERVICIU: (scoate dintr-un sertar o
sticlă de wisky aproape goală și toarnă câteva picături în paharul de plastic gol) Bine, wisky. (sună tele
fonul fix) Alo, da șefu. Păi, așa cum ați ordonat. Bradu’
cu două sute, molidu’ cu o sută cincizeci și vindem
numa’ brazi. Da, să trăiți, după ce vorbesc cu el. Da,
am înțeles. Vă salut, să trăiți. (închide telefonul)
UN OARECARE BĂRBAT (bea repede): Mulțumesc,
mi-am mai revenit.
UN OFIȚER DE SERVICIU:Trebuie să scrii iar declarația,
bre.
UN OARECARE BĂRBAT: Mi-ar fi mai ușor dacă aș tăia
părțile care nu vă interesează.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nu se poate. Declarațiile trebuie să arate perfect, nu cu tot felu’ de ștersături de
clasa întâi.
UN OARECARE BĂRBAT: Vă promit că n-o să se vadă.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Dacă vede șefu’ mâzgâleli,
mă dă frmușel afară.
UN OARECARE BĂRBAT: N-o să bănuiască nimic că
dăm cu pastă corectoare.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Aia se vede.
UN OARECARE BĂRBAT: Atunci tăiem cu o linie orizontală.
UN OFIȚER DE SERVICIU:Ai tăia cam mult, așa că mai
bine o scrii frmușel din nou. (scoate din sertar alte foi
goale) Vezi că asta e ultima oară, că s-au terminat foile.
UN OARECARE BĂRBAT (începe se scrie dar se strică
pixul): Nu vă supărați, cred că mi s-a terminat și pasta.
UN OFIȚER DESERVICIU (îi dă un alt pix din sertar):
Bine, uite un pix cu Dinamo.
UN OARECARE BĂRBAT: Mulțumesc, dar eu sunt Rapidist.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Îmi pare rău, aici toate pixurile sunt cu Dinamo.
UN OARECARE BĂRBAT: Mă rog, dacă altul n-aveți.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Scrie mata frumușel
declarația că eu mă duc la WC. (lipsește câteva minute
apoi se întoarce)
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UN OARECARE BĂRBAT : Acum puteți să vă uitați pe
foaie.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bre, dacă e nașpa, o scrii iar.
(sună telefonul mobil) Alo, da. Bună, pisi, ce să fac, nu
mare lucru. Da, sunt în Secție, iau o declarație pentru
furt, da, nimic interesant. E cam prost tipu’ că o scrie
a treia oară, da, știu că e pierdere de vreme, da nu pot
să-l dau afară că se află. Azi trebuie să mă duc direct
acasă, da’ mâine ne putem vedea, la tine, sigur că la
tine. De care? Bine, s-a făcut. Să mă aștepți știi tu cu
ce. Bine, te pup dulce. Pusi, pusi. Pa, pa. (închide telefonul și citește declarația) În sfârșit, bre, te-ai luat în
serios.
UN OARECARE BĂRBAT: Vă mulțumesc.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nu, că acu’ chiar a ieșit bine.
UN OARECARE BĂRBAT: Și ce urmează?
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nimic. Lași mata declarația
aici, eu o înregistez și gata.
UN OARECARE BĂRBAT: Și ce mai trebuie să fac?
UN OFIȚER DE SERVICIU: Te duci frumușel acasă și
te culci.
UN OARECARE BĂRBAT: N-o să pot să dorm.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Atunci stai frumos în pat ș-o
să vezi c-o să-ți vină somnu’.
UN OARECARE BĂRBAT: Eu aș aștepta aici până îi
prindeți.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Nu se poate.
UN OARECARE BĂRBAT: O să stau cuminte pe băncuță.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Fugi d-aici, bre, chestiile
astea durează mult.
UN OARECARE BĂRBAT: Dumneavoastră sunteți
polițist, nu poate să țină așa de mult.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Uneori poate fi și un an
întreg.
UN OARECARE BĂRBAT: Atunci o să aștept acasă.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Foarte bine. Stai frumos
acasă și te uiți la televizor.
UN OARECARE BĂRBAT: Nu pot, filmele mă plictisesc
iar știrile mă fac să plâng.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Păi, pe Discovery, mai înveți
și mata ceva, c-o să-ți prindă bine în viață.
UN OARECARE BĂRBAT: Bine, așa o să fac.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Mergi sănătos și n-avea nicio
grijă.
UN OARECARE BĂRBAT (iese): Da, mulțumesc.
UN OFIȚER DE SERVICIU: Bă, frate, toți s-au găsit în
tura mea. Ziceam și eu că azi frec dulia și s-a găsit
tataie să-mi strice frumușel programu’, mama mă-sii
de treabă, și mai e și rapidist, gălbejitu’ naibii. (formează un număr la telefonul fix) Alo, salut. Da, mă,
eu sunt. Bă, am o declarație a unui tip, nu știu, bre,
unu oarecare, zice că l-au furat doi. Bou’ dăduse anunț
că vinde chestii de prin casă și ăia au venit frumușel,
la sigur. Da, mă, toți banii. Păi, s-ar fi dus la fii-sa în
Germania. Bă, eu nu prea am chef de povestea asta,
o iei tu? Hăi, bă, nu fii nașpa. Bă, căcatu’ naibii, te-am
rugat. Și mă lași așa? Nu, n-are. Păi, ș-o arunc așa,
pur și simplu? Bine, mă, dacă zici tu. Mulțam. Bine,
pa. (mototolește repede declarația și o aruncă la coș
apoi iese).
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Leo BUTNARU

JURNAL MIXT:
DIN CRIMEEA SPRE VOLÎNIA

E

29.X.
E ziua plecării noastre, a celor întruniţi de „Marele
Ducat al Poeziei“. Însă eu cu Nicolae vom petrece la
Luţk ziua întreagă, deoarece cursa auto spre aeroportul Borispol o avem tocmai la ora 21,00. Drumul va dura
ceva mai puţin de 6 ore, iar în aeroport vom aştepta
alte 4 până la decolarea avionului spre Chişinău. Timp
de oboseală? Posibil… Dar şi pentru meditaţie, studiere
a anturajului şi – de ce nu? – pentru scriere de jurnal.
Seara, la recepţia de adio, avusesem parte de o surpriză. La un moment dat, Vasil Prostopciuk, scriitorul
şi directorul de ziar la care am găzduit în ajun, spune
ce spune, cuvinte bune, zicând să le ilustreze „printr-un
poem emblematic al lui Leo Butnaru“, pe care cică l-a
tradus acum câteva ore, şi chiar îl citeşte în ucraineană.
Curios, întreb de unde are textul. Răspunsul câte se poate
de simplu: „Din internet“. Cum sună poemul în limba
lui Şevcenko? Astfel:
Кохання
Всього-на-всього
тільки піщинка поміститься
між нашими серцями.
Із неї
могла б вирости перлина
але
і пустеля з неї
може початись…

Şi iar la româna originalului revenind, el fiind acesta:
„Între inimile noastre/ doar un fir de nisip/ poate să
încapă./ Din el perlă ar putea să apară/ dar/ şi pustiul
cu el/ poate-ncepe…“ E un poem de demult, din adân-
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cile mele juneţe, de prin 1980; e unul din cele mai traduse din câte le am.
Apoi Prostopciuk ne-a fost oaspete, până târziu, în
camera de hotel, unde am discutat multe şi de toate,
pentru ca – dimineaţa pe aproape de ora 8,00, să auzim
bătăi în uşă. Vasil a venit să-şi ia rămas bun, punând pe
masă o… şampanie de Cricova! Păi, dragă coleg, de ani
de zile nu am mai băut la ora asta când, probabil, mai
dorm încă şi îngerii! „Dar ce e o şampanie pentru trei
bărbaţi sănătoşi ca noi?“ Bine, fie, în loc de ceai… Din ce
ne mai spune Vasil reţin că noul lor preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Ucraina, Viktor Baranov, nu doar că:
„Este prietenul meu personal, dar vă este şi vouă mare
prieten, pentru că el vorbeşte limba română“, face uşor
entuziasmat volîneanul, continuând: „Uite, Leo, îl telefonez acum, îi spun ce şi cum, te prezint şi vei putea vorbi
cu el“. Asta e minunea secolului: preiau celularul de la
Prostociuk şi, de hăt de departe, îl aud pe preşedintele
scriitorilor ucraineni salutându-mă, într-adevăr, româneşte. Viktor se află în capitala Crimeii, Simferopol, adică
de unde m-am întors eu acum două săptămâni. Ce face
acolo? S-a retras pe vreo zece zile din forfota Kievului,
să-şi mai vadă de scris. Convenim să încercăm a face
legături de colaborare între uniunile scriitoriceşti – din
Bucureşti, Chişinău şi Kiev. În breasla colegilor ucraineni lucrurile sunt destul de agitate: după ce, la sfârşitul
anului trecut, preşedintele nou ales a declarat că uniunea scriitorilor va trebui să colaboreze cu puterea oficială în scop reciproc avantajos, unii condeieri au taxat
asta drept colaboraţionism pe faţă, iar alţii chiar au ameninţat că îşi vor depune carnetele de membru. Dar, din
câte ştiu, uniunea scriitorilor de la Kiev s-a unit contra
legii promulgate de Ianukovici, conform căreia limba
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rusă devine regională. Cum spunea poetul, toate sunt
încâlcite ca un vapor în ceaţă…
După micul dejun, colegii lituanieni se pregătesc de
plecare. Sunt cu patru automobile, au de făcut circa 800
de kilometri. Antanas A. Joninas îmi spune aproape o
bucurie: maşina îi este gata de drum, a reparat ce a mai
fost de reparat la un atelier-auto de aici, plătind „.doar
300 de grivne“ (ceva peste 30 de euro). „Adică, e puţin?“
„Ce mai vorbă! La noi, pentru suma asta meşterul abia
de catadicseşte pur şi simplu să se uite la maşina ta, nu
tocmai să ţi-o şi repare!“
După care revine la „Magnus Ducatul Poesis“,
întrebându-mă: „Cum ţi s-a părut“. Din ce i-am răspuns mai pe larg, rezum: La astfel de întruniri înţelegi
limpede că, dintr-un construct imaginar iniţial, forul
nostru a ajuns ceva foarte real şi, deci, necesar. Bravo
vouă, lituanienilor!
Odată ce am toată ziua în faţă, trebuie să văd ce
fac cu ea. Era vorba să se meargă la casa-muzeu Lesea
Ukrainka, însă până acolo e cam departe, iar unii colegi
– din Varşovia, Lvov, Kiev au bilete de plecare în jurul
amiezii şi nicidecum nu vor reuşi să revină la Luţk. Plus
că lituanienilor casa memorială le este în drum şi, dacă
vor avea timp şi dorinţă, ar putea opri acolo. Iar gazdele,
două ghide simpatice, care de fapt sunt bibliotecare delegate în atare funcţie doar pe durata forului poeţilor şi
traducătorilor, zic că putem pleca la muzeul satului ce
se află la 12 kilometri de Luţk. Eu – bucuros, alţii deloc
interesaţi, astfel că grupul nostru se înjgheabă din tocmai… trei scriitori (mai e Adam Wiedemann din Polonia şi Marianna Kiianovska din Lvov). Ziua e frumoasă
şi ar fi păcat să refuzăm oferta câmpenească.
Peste un sfert de oră şi mai bine ajungem în localitatea Rokini, unde se află reconstituit un sat volînian
din secolul XIX cu câteva construcţii – unele poloneze,
altele rutene. Spre deosebire de alte instituţii similare,
angajaţii muzeu locuiesc chiar aici, în casele de epocă,
lucrează pământul, cosesc fânul, întreţin câteva animale,
întâmpină turiştii.
O vreme, suntem în aşteptarea ghidului care, în fine,
apare în ţinută destul de colorată – pantaloni largi, căzăceşti, albaştri, brâu galben (culorile drapelului Ucrainei),
cămaşă brodată, căciulă în vârf cu un fel de pungă-glugă
cu ciucure, – domnia sa, cazacul, cu mustaţă mare, lăsată
mult pe oală. Este pitoresc şi prietenos, numindu-se Volodimir Stepanovici Lasekin. Îmi dau seama că muzeul satului e şi un fel de stanişte de educaţie patriotică, pe alocuri aducând a bivuac în care cazacii îi scriau răvaş hazliu sultanului turc, precum în celebra pictură de Repin.
Pe unele construcţii şi instalaţii sunt plasate lozinci de
mândrie şi înaltă moralitate, precum: „Cazacul e oşteanul
Luminii, Adevărului şi Binelui!“, „Înţelepciunea învaţ-o
de la bunei, dar gopakul de la cazaci!“ (gopakul fiind un
dans popular); „Caută perfecţiunea! Să renaşti înţelepciunea, forţa şi gloria străbunilor tăi!“, „Cel mai important pentru cazac e libertatea, mai importantă-i demnitatea!“; şi una bună de tot – „Cazacul nu e un beţiv!“.
Toate sloganele sunt ilustrate cu scene adecvate, cu
grupuri umane etc. Şi o ultimă constatare-ilustraţie:
„Fetele îi iubesc pe cei voinici, iar celor voinici le place
să mănânce bine!“ Păi, intenţionam şi noi să gustăm din
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bucatele ucrainene tradiţionale care, ne spuneau când
veneam însoţitoarele noastre, le vom putea comanda
pe loc, în muzeul satului; ni le vor prepara ad hoc gospodinele. Am fi vrut colţunaşi cu brânză (vareniki), dar
doamna ţărancă ce apare în pragul casei (în port naţional) ne spune că problema e complicată – ba nu are
una, ba alta, şi-apoi asta durează… În fine, înţelegem
că, fiind zi de sâmbătă, lumea ar mai vrea să se şi odihnească puţin, nu să stea la flacăra plitei de dragul scriitorilor… Ce alta putem face decât să ne resemnăm?…
Hălăduim prin domeniile muzeului, intrăm prin
două-trei case de epocă, una, absolut devastatoare ca
impresie, a unei familii sărace, alta – văruită, amenajată cu broderii, mobilă elementară – a unul volînian
înstărit. O bisericuţă, o moară de vânt, şoproane etc.
Apoi Volodimir Stepanovici ne duce la un loc anume,
spunându-ne că e deosebit: pe o tăblie citim că, în urma
cercetărilor întreprinse de specialiştii kieveni în biolocaţie, acesta ar fi unul din cele trei spaţii din Ucraina,
unde se poate resimţi influenţa energiilor pozitive ale
Cosmosului. Nu departe paşte o iapă sură, frumoasă,
iar mânza ei este roaibă, ţintată, are trei săptămâni, dar
deja destul de volăneaţă… volîneanca de ea şi care răspunde la un nume hispanic – Carmelita, pe care i l-au
pus angajaţii şi locatarii muzeului. Domnul cazac Lasekin ne povesteşte cum, când ajunge în vreun oraş mai
răsărit din Ucraina (pare-se şi din străinătate), odată
ce aspectul său etno sui generis atrage imediat atenţia, este mereu rugat să se fotografieze ba cu un domn,
ba cu o doamnă, ba cu un grup, în urma solicitudinilor
alegându-se cu ceva gologani. Înţelegem aluzia şi, la despărţire, îi punem în mână câteva zeci de grivne însoţite
de un „Diakuiu!“ (Mulţumim!).
La Luţk ne reîntoarcem spre amiază şi, ca din senin
– ca ars! – colegul polonez Adam constată că trenul său
spre Varşovia e totuşi la ora 13,00 şi 10,00, nu la 13, 40,
cum – nu se ştie de ce – i se păruse! Agitaţie ce nu lasă
omul să cadă în prostraţie: leahul – fuga la recepţie, îşi
ia valiza, roagă să i se cheme un taxi. Peste vreun sfert
de oră urcă, taximetristul zice că s-ar putea să ajungă în
timp util, demarează în trombă, iar noi, cu pumnii strânşi,
rămânem şi ghicim: o fi prins, n-o fi prins trenul Adam?!
În fine, se pare că totul e în ordine… Dar subiectul continuă ca şi cum de la sine… Pentru că ce curioasă mai e
şi conştiinţa omului! – nimic nou în această constatare,
însă surpriza persistă. Conştiinţa cu memoria ei şi receptarea nemijlocită a prezentului, cu melanjul de impresii
şi sugestii, cu „oferte“ ideatice sau doar sentimentale ad
hoc, imprevizibile. Pentru că iată, graba colegului polonez
de a nu pierde trenul de Varşovia mă trage, brusc, în alt
plan al stării de moment, dar ducându-mă spre procedeul stilistic al paralelelor în care am conceput prezentul jurnal, ce combină, cum ar veni, două jurnale. Cazul
mă duce spre un alt polonez, celebrul dramaturg Sławomir Mrożek, care a scris şi o piesă intitulată „Dragoste
în Crimeea“, oarecum în tangenţă cu „Livada cu vişini“
a lui Cehov. Acţiunea se petrece în primul deceniu al
secolului trecut când, probabil, Cehov îşi construia la
Ialta casa ce avea să ajungă muzeu. E în acel text al lui
Mrożek şi o linie de sensuri deschise, pentru mai mulţi,
dar şi cu oarece rebusistică psihologică dusă spre subliHYPERION
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minal. Cam atât. Mai multe nu aş putea spune decât la
recitirea „Dragostei în Crimeea“. A, da, îmi mai amintesc un detaliu conceptual ce face posibilă o comparaţie: dacă la Cehov trecutul pleacă odată cu distrugere,
tăierea livezii cu vişini, în piesa polonezului anihilarea
vine printr-un incendiu devastator. Dar unul simbolic –
ard în purpur ferestrele bisericii din care răsună un zguduitor coral – vocea trecutului. Cu încetul, corul amuţeşte şi, dintr-o dată, geamurile bisericii se sting. Apusul unei epoci.
După amiază, o iau de unul singur prin oraş, hălăduiesc după orientare la… întâmplare, metodă verificată
de atâtea ori prin
urbe necunoscute
pe care, din pas
în pas, le cunosc
uşor impresionist, uşor poetic, satisfăcut sau
mai puţin mulţumit, dar totdeauna
dus de la o stradă
la alta de curiozitatea cu motricitatea mereu ambreiată, admirând
clădiri întregi sau
detalii arhitecturale „decupate“ din
context, fixate de
camera de fotografiat, citind inscripţii, plăci comemorative, unele
reţinându-le în
blocnotes, altele rămânând pur şi simplu în memoria de
mai lungă sau mai scurtă durată. Caut să descifrez specificul oraşului, felul de a fi al locuitorilor săi. Nuanţele.
Da, pentru că, iată, coborând până în capăt strada pietonală Lesea Ukrainka şi luând-o la stânga pe Kovelska
de pe o placă neagră aflu anume o diferenţă de nuanţe
în formulare: „Aici au fost executaţi de către ocupanţii
moscoviţi…“ Parcă sintagma consacrată era „ocupanţii
sovietici“, dar în acest caz, sigur, nu e întâmplător scris:
moscoviţi. Iar cei doi orăşeni căzuţi jertfă invadatorilor
erau membri ai Armatei Populare Ucrainene care, se
ştie, lupta contra sovieticilor.
Nu sunt un ahtiat de a cutreiera bazarurile, dar la Luţk,
odată ce strada mă duce exact la intrarea în piaţa mare
din preajma castelului-fortăreaţă Liumbertas, intru şi eu,
ba chiar cu un scop de cumpărător deja, gândindu-mă
la, eventual, o pereche de blugi de un albastru deschis,
de un siniliu delicat. Asta din motivul că… – uite, şi aici
intervine o paralelă Crimeea // Volînia!, una destul de
ordinară, oarecum utilitară, dar – asta e – viaţa omului
nu se compune doar din esenţe… Deci, din motivul că,
de cum ajunsesem de la Koktebel la Simferopol, urcând
în microbuz şi aşezându-mă pe scaun, căutând să mă fac
comod, am tras de pantalon de mai sus de genunchi, să
stea mai liber pe picior, iar pânza blugilor n-are altceva ce
face şi – crapă! Aşa, un pârâit scurt şi, deasupra genun-
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chiului, orizontală, stă despicătura… modernă! Adică,
nu-mi fac probleme, odată ce prin oraşe umblă atâta
lume cu blugii peticiţi, rupţi în mod intenţionat, aceasta
fiind, deja de mulţi ani, o componentă a vestimentaţiei
cam jemanfişist-neglijente. Nu, nu e bai, până la Chişinău voi fi şi e un retro-hippy, fără a scandaliza, unde mai
pui că Ucraina o vom traversa pe timp de noapte, acasă
ajungând dimineaţa, pe la ora 7 şi ceva. Dar, oricât am
colindat bazarul Luţkului, nu am găsit ce mi-aş fi dorit,
chiar dacă pe acolo, ca şi pretutindeni în oraşele lumii,
raioanele cu blugi sunt doldora de marfă. Nu e grav,
deoarece nu ţine de vreo urgenţă, astfel că uit repede de
scopul comercial,
ieşind din piaţă,
de unde curând
ajung într-un scuar
nu prea mare. Aici
văd un lucru cam
neobişnuit: domnişoare care, pasionat, concentrat, joacă… table!
Aţi văzut cumva,
undeva în Românie fetişcane antrenate în atare joc
de noroc cu două
zaruri şi treizeci
de puluri?… Mie
unuia nu mi-a fost
dat să văd româncuţe mutând pulurile de-a latul celor
24 de săgeţi pictate într-o cutie
de lemn.
(Apropo de tinerii şi tinerele de la Luţk: cel puţin în
cazul elevilor, gimnaziştilor ei mi s-au părut mult mai
sobri, mai puţin zvăpăiaţi, chiar ascultători exemplari de
cuvântul celor mai în vârstă, de indicaţiile profesorilor.
Aceste categorii studioase le-am avut de mai multe ori
în faţă, ne-am întâlnit cu ele; sute de tineri şi tinere au
umplut sala mare a palatului de cultură şi pe cea a teatrului naţional la întrunirea la care am discutat „Ce ştim despre literatura vecinilor?“ şi la spectacolul „Babilon poetic“. Dar niciodată nu am văzut vreun gimnazist să părăsească sala! Uimitor, dar anume aşa a fost. Sau e o particularitate a locului, partea occidentală a Ucrainei fiind
contaminată uşor de o rigurozitate catolico-poloneză,
sau acest mod de a nu ieşi din cuvântul şi indicaţia profesorului se trage încă din şcoala sovietică. Dar asta e,
nu pot zice – bună întru totul sau doar parţial, mai mult
înclinând să cred că o fi vorba de specificul mai strict al
şcolii ucrainene contemporane. Adică, un alt mod de a
înţelege şi respecta disciplina, dar şi decenţa în subordonarea de vârste.)
Spre seară, când ne gândeam că deja ar cam trebui
să ne ridicăm bagajele de la camera de păstrare a hotelului, în piaţa centrală care, în câteva zile de aflare aici
ne-a devenit destul de familiară, îl întâlnim pe poetul kievean Oleh Kaţiura ce era împreună cu un alt tânăr scrii-
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tor (ne-a făcut cunoştinţă cu el, dar, din păcate, nu i-am
reţinut numele). De ce a rămas pe ziua întreagă, odată
ce putea să plece spre Kiev încă de dimineaţă? Îi place să
călătorească cu trenul, pe care îl va lua aproape de miezul nopţii. Iar colegul său nuanţează: călătoria cu autocarul costă mai scump. Apoi ne dă o veste: „În sfârşit, a
apărut şi în limba ucraineană o cărţulie de Emil Cioran“.
Pentru o ţară atât de întinsă – e puţin, dar cred că acest
început va fi de bun augur: ciudatele idei din „filosofia
pe dos“ a lui Cioran prind, intrigă, cer să fii cunoscute
cât mai pe larg; vor cuceri spaţii şi pe aici.
Iar în Crimeea, la o şuetă în patru, convorbitorii mei
fiind poeţii, dar şi editorii Evgheni Stepanov din Moscova, Vitali Molceanov şi Veaceslav Moiseev din Orenburg, venise vorba de „celălalt ţărm al Mării Negre, dinspre vest, ca şi opus Crimeii“, pe unde eu mai hălăduisem
doar cu vreo zece zile în urmă. Parcă tresărind, Moiseev
mă întreabă cum se face drumul de la Chişinău spre…
Bărăgan! De unde ştie rusul din Orenburg de acel şes sau
de acea stepă dobrogeană? „Eu sunt un fan al lui Panait
Istrati. L-am citit în franceză“, răspunde Veaceslav, după
care trece la limba franceză, adresându-se mie şi lui Stepanov, acesta absolvent al facultăţii de limbă balzaciană,
exprimându-şi regretul că acolo, în Orenburg (în germană: oraşul de pe râul Or), în sudul Uralului, el, omul
şi scriitorul de-a dreptul pasionat de limba lui Baudelaire, nu are cu cine discuta în limba lui Hugo (ca să mai
schimbăm referinţele la scriitorii emblematici, de care
Franţa are foarte mulţi!). Ba a şi tradus, a şi publicat din
poezia franceză, ne mai spune, după care ne lasă pentru
câteva minute, urcând în camera sa din hotelul „Kafa“, de
unde revine, pentru mine, cu un volum bilingv selectat
din poezia lui Victor Serge, „mare prieten al lui Istrati“,
zice rusul, deschizând cartea la poemul „Mort de Panaït“,
deosebit de vibrant, frumos, dramatic, care confirmă un
ataşament confratern, o prietenie scriitoricească exemplară, aproape înrudită cu legenda. Iar autograful e simplu: „Lui Leo Teodor din partea traducătorului, cu mulţumiri pentru minunata comunicare en français“. Cartea lui Serge francezo-rusă se numeşte „Pour un brastier dans un desert“, titlul în traducere nefiind unul mot
à mot, ci adecvat expresivităţii frazeologice ruseşti –
„Костер в пустыни», alias: „Un foc în pustiu“. Sigur că,
departe de casă, îţi este plăcut să întâlneşti un fan entuziast al creaţiei unui mare scriitor român…
În ce priveşte alţi doi autori români, poeţi, am procedat precum o spuneam anul trecut în jurnalul de
Armenia, când, în aeroportul Domodedovo din capitala rusă, având timp berechet până la cursa Moscova
– Erevan, pe durata nopţii am citit vreo trei cărţi de
poezie ale unor colegi destul de mediatizaţi de critică,
însă le-am lăsat, pe rând, pe băncile de acolo. Am spus
de ce. Astfel am procedat şi cu alte două volume de
poezie editate pe la noi, pe care le-am lăsat în noptiera camerei 307 din hotelul „Ucraina“ din Luţk. Ce să
le spun şi acestor doi autori, ale căror versuri, legate
în chip de carte, le-am făcut uitate pe „tărâmuri străine“?… Asta e, dragi colegi: de mai multă vreme, mă
cam plictiseşte serios neserioasa versificări înjghebată
în/ şi din tulbureala fluxului discursului oral al străzii,
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bucătăriei sau berăriei… Mai încercaţi şi poezie adevărată, metaforă, în primul rând.
E adevărat însă că, uneori, mi se întâmplă să am la
îndemână şi cărţile unor colegi pe care, de departe, din
zări străine, le „repatriez“ în biblioteca personală, cu
gând de a reveni la ele.
În piaţa mare a oraşului, parcă a despărţire, revărsătoare melodie de saxofon… În preajma monumentului
Lesei Ukrainka din faţa teatrului, văd a doua sau a treia
seară cântând un saxofonist care îşi are dinainte cutia
instrumentului de suflat. Rar, dar totuşi, câte un trecător
aruncă o grivnă, două în ea. Ieri sau alaltăieri, l-am fotografiat de departe, reglând focusul aparatului, dorind să
rămân neobservat: s-ar fi supărat dacă o făceam făţiş?
Nu ştiu de ce şi-a pus un nas roşu-semisferic de clovn.
Muzica lui nu e una de circ, ci serioasă, de profesionist. Poate se gândeşte să impresioneze copiii care sunt
cei ce ar putea face părinţii să nu treacă nepăsători pe
alături. Iar pe stânga intrării în teatru – un afiş mare,
intens colorat, anunţă două spectacole ale Teatrului de
Operă şi Balet din Petersburg. Asta mă duce cu gândul la ce povestea poetul Andrei Korovin, organizatorul festivalului de literatură de la Koktebel.
Cică, la plaja nudiştilor … – de altfel, prima şi, poate,
unica din fosta URSS, probabil din considerentul că
ţărmul mării de aici era preferat de mai mulţi scriitori,
pictori, muzicieni, printre ei – nume notorii cu care
autorităţile colaborau şi pe care nu dorea să le îndepărteze de „linia partidului“ nici chiar goale ( !); deci, la
plaja nudiştilor din Koktebel, aflată undeva spre poalele
muntelui Micul Ienicer, într-o vară sau, poate, în mai
multe venea o doamnă ce înclina spre vârsta a treia, dar
încă destul de simpatică, se dezbrăca şi ea, după care
începea să cânte arii ale compozitorilor celebri. Cânta
minunat şi cei care o ascultau – aplaudau. Se aflase că
dânsa fusese interpretă de operă ce îşi pierduse soţul
într-un accident. Deja mintea îi alignea/ aluneca uşor
şi ea venea la plaja nudiştilor să cânte în faţa mării.
Aş mai adăuga că, până să ajung în Volînia, la Koktebel fotografiasem nu un saxofonist, ci o tânără saxofonistă. Mă gândesc că aceşti doi instrumentişti, acum
aflaţi la peste 1 300 de kilometri distanţă unul de celălalt, ar fi putut face un duet minunat, saxofoanele lor
revărsându-şi argintul ori pe fundalul murmurului
marin din Crimeea, ori pe cel al vuietului în surdină al
unui oraş de aproape un sfert de milion de locuitori,
care este Luţkul.
La aeroportul din Borispol ajungem pe la ora trei
şi jumătate. Decolarea – la 8,15. Am o experienţă de a
nu ucide timpul în lungile aşteptări de prin gări, aeroporturi, ci de a-l folosi câte de cât eficient: lecturi (am
primit mai multe cărţi de la colegii de „Ducat Poetic“), note de blocnotes, inclusiv cele prezente. Unde
mai pui că aşteptarea noastră e un fel de floare la ureche în comparaţie cu cea a… da, în aeroport, întâlnim
şi un grup de actori din Chişinău ce vin din Georgia,
din Tbilisi, şi care deja avuseseră aşteptate 8 ore, deci,
în total – 12… Nu sunt de invidiat.
Prin urmare, în bucata de noapte pe care avem a o
petrece în aeroport îmi zic să „contabilizez“ şi alte note
din Crimeea, ce pot fi puse, mai mult sau mai puţin, în
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paralele cu cele văzute-trăite în Volînia. Şi parcă cineva
mi-ar ridica mingea la plasă, cum s-ar spune, punând
în contact stricteţea şcolară, de care scriam mai sus, cu
una a… şoferilor, transportatorilor de călători. Vorba e
că atât în microbuzele din Koktebel, Simferopol, cât şi
în cele din Luţk am remarcat o abundenţă de restricţii
sau indicaţii de ordin „practic“, scrise direct pe vopseaua
interiorului sau pe tăblii lipite sau înşurubate, unele –
şi în exterior. Iată ce am văzut-citit în/ pe microbuzul
care mă ducea de la Koktebel spre Simferopol: pe dinafară, lângă uşă – „Este strict interzisă intrarea celor
beţi, murdari, prost mirositori!“; „Este interzis de a se
intra cu bere, mâncare, îngheţată!“ Bu-u-n… Şi asta
vorbeşte de o stare de spirit a locului, nu? În interior,
Doamne fereşte ce de-a inscripţii, ce de-a tăblii, ce de-a
lipituri, care parcă ar strâmta şi aşa nu prea spaţiosul
vehicul! Reţin: „Fumatul oprit!“; „Păstraţi curăţenia!“;
„Nu puneţi genţile şi picioarele pe capotă“ (maşina e cu
motorul în interior, în dreapta şoferului); „Trusa medicală şi stingătorul se află la şofer“; „Plata – la intrare!“.
Unele indicaţii, restricţii, atenţionări sunt reluate şi în
limba ucraineană. Totul seamănă cu un bizar avizier
de la poliţie. Ca să continuăm: „Este strict interzis de
a vorbi cu şoferul!“; „Opririle prin oraş – interzise!“;
„Bagajul – eliberat doar la staţii“; „Convorbirea la celular – strict interzisă!“… Plus câteva hârtii încleiate ici şi
colo: despre asigurarea vehiculului, despre asigurarea
călătorilor, despre depozite bancare etc. Vă imaginaţi
o atare „entropie“ ilustrativă într-un microbuz de doar
20 de locuri? Şi credeţi că are cineva nevoie de ea? Fiţi
pe pace, mai nimeni nu respectă atenţionările. Când
mi-am luat locul, alături o doamnă mesea în linişte,
astfel că una din restricţiile plasate la intrarea în vehicul nu mai avea putere. Nu zicea nimic nici şoferul. Iar
timp de două ore până la Simferopol, ba un călător, ba
altul, ba al treilea, ba al zecelea au tot vorbit la celular
cu ochii pe tăblia cu strict interzisul convorbirilor telefonice… La Luţk inscripţiile din microbuze sunt doar
în limba ucraineană: indică numărul de locuri şi câţi
călători pot fi luaţi în genere, cu cei ce stau în picioare:
22 şi 43. Pe o singură porţiune a interiorului sunt trei
tăblii: „Locuri pentru mame cu copii“; „Locuri pentru
invalizi“; „Locuri pentru bătrâni“. Pe aici încă nu se
folosesc delicatele formule: „dizabilităţi“, „în etate“…
– ca şi limba rusă, ucraineana este mai puţin receptivă la delicateţuri, adresările (în public, nu în familie)
către unele persoane fiind directe şi fruste. „Hei, bărbatule!“, „Hei, femeio!“ La o atare adresare un polonez
obişnuit numai şi numai cu adresarea „pan, pani“ (domnule, doamnă) tresare crispat… Da, pare-se spuneam
deja: în unele microbuze din Luţk sunt afişate şi îndemnuri de alt ordin: „Збережи мову, врятиеш нацiю!“ –
„Păstrează-ţi limba, salvând naţia!“
Întorcându-se de la piaţă, colegul Nicolae Popa
spune că a găsit unele lucruri ce costă mai puţin, decât
cele pe care le poţi procura la Chişinău. Însă eu rămân
la convingerea că, faţă de noi, în Ucraina cea mai ieftină e doar… ţibulea (ceapa). În Crimeea, pe marginea
drumului erau afişate mereu oferte de 1,19 grivne kilogramul de ceapă, ceea ce în lei moldoveneşti ar fi în jur
de 1, 8 (50 de bani româneşti). În blocnotesul meu de
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Crimeea nota cu ceapa e penultima. Ultima reproducând o altă lozincă electorală culeasă de pe marginea
şoselei: „Să-i reîntoarcem poporului medicina şi învăţământul fără plată“. Dacă nu ca pe timpurile sovietice,
ca pe timpurile prezente ale socialismului de sorginte
suedeză, probabil…
Înspre dimineaţă, în aeroport, „îmi vine“ să constat
şi chiar constat ce mult se deosebesc notiţele/ textele
„de pe drumuri“, din călătorii, de cele scrise acasă, în
linişte, la birou. Asta e: ceea ce încondeiez în lungile
periple geografice şi spirituale necesită şi ele calmul
revenirii, întru anumită complinire şi stilizare. Pentru că vă daţi seama cum arată notele luate în ne-linul
goanei de maşină: îţi pare că blocnotesul înregistrează
nu o elementară caligrafie, ci mai curând un fel de diagrame (poate chiar… cardiograme)! Pe segmentele de
drumurile mai „săltăreţe“, de care nu duc lipsa nici Moldova, nici Ucraina, nici România, scripto-diagramele
zvâcnitoare par a avea un înţeles, o semnificaţie ideatică doar pentru tine, iar pentru un privitor dintr-o
parte ele ar rămânea un fel de reprezentare pix(o)psiho-grafică schematică a cine ştie cărui fenomen ocult.
Altfel decât la birou se scrie pe genunchi într-un vehicul în mişcare sau într-o sală de spectacol, când stai în
fotoliu picior peste picior, neavând un alt suport pentru blocnotes. Dar, în mare, contează varianta iniţială,
cu toate frânturile şi abrevierile din text: tu ştii deja
„a te descifra“, a-ţi fi propriul grafolog. La o adică, fiecare are stilul, metoda şi tactica personală în a ţine un
jurnal obişnuit sau de călătorie, în a-l descifra, desfăşura, regiza – obligatoriu în spiritul obiectivităţii (…
în cât mai deplină armonie cu subiectivitatea impresiilor). Pentru că un jurnal de călătorie înseamnă şi plăsmuire plastică înrudită artei, „convieţuire“ a jurnalismului cu eseul, proza, poezia, în secvenţe, în coliziuni,
unele imprevizibile. Simplu: observaţie, dar şi creaţie.
Aici concreteţea nu se strâmtorează, nu se retrage „mai
spre margine“, când alături „se înghesuie“ imprevizibilul declanşării imaginaţiei, asociaţiei artistice, exotismului, când te încearcă ipoteza ca un… hipocamp
legănat pe mările visării (aievea…).
Aş vrea să mai revăd Luţkul, Volînia?… Deocamdată
nu am un răspuns, trebuie „să-mi revin“ după decantarea impresiilor… În schimb, am ceva la prelungirea
paralelelor Crimeea // Volînia. Acolo, la Koktebel (era
pe 16 septembrie), chiar dacă deja îmi spusesem în
sinea mea că ar fi ultima dată când mai vin în Crimeea
(o cunosc relativ bine, dar, pe de altă parte, nu mai este
îmbietoare din considerentul proastei administrări a
ţărmului…), am aruncat, totuşi, în mare o monedă,
„a revenire“. Pentru că – nu-i aşa, domnule Tennessee
Williams? – niciodată să nu spui niciodată, – apelam
eu la unul din finalurile de-a gata (de-ar fi opera, că
finaluri se găsesc…). Un final de-a gata precum cel cu
– dacă poezie nu e, nimic nu e… Ah, da, exact ca în
adagiul cu: dacă dragoste nu e… etc.
De sus, din avion, vedeam că Ucraina era cam înnorată, iar la Chişinău cerul se arătă – parţial (spre mai
mult) – senin. Soarele de toamnă e încă generos. Şi
parcă simţi cum firea ta, organismul tău se reconectează la ceea ce s-ar numi starea de acasă.
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ELEFANTUL DE CÂMPIE
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Constantin Iftime nu se dezminte, are în sertar câteva
cărţi de poezii care abia aşteaptă să intre în confruntare
cu cititorii. Poetul şi-a pregătit debutul cu câţiva ani înainte de a-şi arunca pe piaţă producţia, a tot anunţat-o
ca pe o bombă lirică. E drept, nu a fost un boom literar,
o carte care să rupă gura târgului, să provoace seisme
în rândul criticilor, dar a fost un debut interesant, mai
mult decât rezonabil, fapt confirmat şi prin premiul
de debut al Uniunii Scriitorilor, Filiala Bucureşti. Este
vorba despre volumul „ Vreau altă realitate. Artă, merg
pe mâna ta“. După cum se vede, chiar din titlu poetul îşi exprimă crezul poetic şi traseul estetic. În volumul de debut, Constantin Iftime prea a încercat să-şi
dezvelească bicepşii culturali sufocând poemele cu tot
felul de „formule docte“. Poetul a declarat în nenumărate rânduri că intenţia lui este de a revoluţiona poezia,
de a deschide un nou început liricii româneşti care e
într-o totală decadenţă de limbaj generată în special de explozia douămiiştilor. De la zis la făcut e o distanţă apreciabilă, în ce măsură a reuşit să-şi ducă
crezul până la capăt rămâne să se pronunţe istoricii literari. Important e c-au
existat intenţii şi chiar porniri poetice
în acest sens.
În volumul de faţă „Elefantul de câmpie“, editat chiar anul acesta la „Cartea Românească“, Constantin Iftime ne
surprinde cu un altfel de discurs poetic, unul natural, firesc, lipsit de epatări şi suprasolicitări ideatice, cadrat pe
câteva idei obsedante, care i-au întreţinut combustia sufletească şi mentală
zeci de ani, aş avea curajul să spun că
odată cu căderea comunismului. Prin
tonul dat volumului poetul îşi decon-
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spiră într-un fel simpatiile sale spre lumea slavă; plecând de la marea literatură rusă şi terminând cu doctrina cultivată de sovieticii bolşevici zeci de ani. Poate
mă înşel. Răul generat în lume de ideologia roşie e ţinut
de către poet în siguranţă, nu-i arată colţii, din contra,
uneori se oglindeşte cu mândrie în smalţul lor coclit, şi
doar atât. Niciun poet nu trebuie acuzat pentru portativul ideatic, ci judecat doar pentru realizarea corpului
liric, abia asta dă nota de autenticitate şi girează întregul. Odată cu deschiderea cortinei lirice pot fi vizionate
scene sublime alternând cu altele horror, angelicul e la
braţ cu maleficul, Răsăritul redă binele prin monştrii pe
care-i aruncă în faţă, misticul e în amestec cu bolşevismul aluziv, cenuşiul inundă scena, dar nu omoară imaginile antrenate în jocul liric. E ceva splendid. Acest paradox viu, prezent aproape în fiecare poem, conturează de
fapt trambulina ideatică a poeziei lui Constantin Iftime,
evidenţiind în acelaşi timp forţa talentului nativ, pliind discursul liric, într-un
mod sublim şi personal, după poftele
inimii sale. Poetul face tot ce poate pentru a stoarce din orice fapt de viaţă picătura de sânge necesară metabolismului
poetic, chiar dacă sunt puse în joc secvenţe diafane ale copilăriei. Ce spuneţi
despre sânge coagulat din trupuşorul
iepuraşului mort într-o cizmă? Da, se
pot spune multe: “ Spune tot, / Despre
iepuraşul mort într-o cizmă sub pat în
copilărie,/ Când ai dormit două zile şi
două nopţi şi l-ai uitat. /Spune tot ce-a
urmat./Vreau să mor în acest fel uitat,
spune celălalt,/ mama în bucătăria de
vară, tata la câmp, / Fratele mai mic
mă priveşte curios în pat / Două zile şi
două nopţi am dormit şi am văzut puteHYPERION
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rea lui. / Spaima furnicilor /Şi albul revărsat din iepuraş pe drumul lor / a ajuns până la mine…/“
Nu e vorba, cum ne-am fi aşteptat, de un impuls morbid, necontrolat, ci mai degrabă de o cheie de abordare a
nevăzutului obsesiv care i-a pus stăpânire pe conştiinţă
încă din pruncie şi care, exprimat poetic, e credibil, iradiind un aer nevinovat, plin de tristeţe. Autorul îşi pune
pe masa de lucru toate scurt-metrajele copilăriei încercând să le dezvolte în filme artistice de calitate. Precum
veţi constata, lucrurile dure, sumbre, secvenţele încrâncenate cântăresc destul de greu pentru sufletul lui, cu
toate astea sunt cu dibăcie controlate şi atent filtrate de
conştiinţa sa poetică. Exprimă doar cât şi ce trebuie spre
a da bine cititorului. Asta se poate observa nu numai prin
proiecţia gândurilor ci şi în disciplinarea limbajului; nu
găsim agresivitate, chiar dacă unele impulsuri sentimentale ar necesita asemenea exprimări;poetul nu recurge
la o imagistică violentă sau şocantă cu toate că „fondul
de idei“ ar cere aşa ceva. Tocmai în asta constă originalitatea poetică a lui Constantin Iftime din această carte.
„Elefantul de câmpie“, cel ce duce greul volumului de
faţă, e un personaj greoi prin masa amintirilor dure, stocate de-a lungul vieţii în imensa sa memorie şi, în acelaşi
timp, vioi prin gestica exprimării. Poetul nu-şi împinge
„animalul lui drag“ spre cimitir pentru a-l goli, într-un
mod barbar, de amintiri, ci se strecoară sub pielea lui,
acolo unde-i …cald şi bine, încercând să vadă lumea altfel,
necenzurată de conştiinţa propriului sine, mereu pusă
să distorsioneze realul. Imaginile pe care ni le oferă au
personalitate autonomă, nu par a fi perturbate de prejudecăţi. Şi într-adevăr, prin ochii elefantului lumea se
vede cu totul altfel decât este ea percepută de raţiune,
ideile ce au stat la baza unor crime pot fi privite ca secvenţe paşnice de viaţă, occidentul generator de lucruri
bune poate fi văzut drept putred şi degradant, durităţile celor din jur uneori sunt privite drept simple aparenţe, nevinovate şi conjuncturale. Mătăhălosul animal
are un chip doctrinar, e de roşu şi cu privirea îndreptată
doar spre Est. Chiar dacă sufletul poetului e în pelerinaj
prin mai toate ţările lumii – de la Rusia lui Dostoievski,
Tolstoi şi la Sovietele lui Lenin şi Stalin, la SUA, Cuba
şi Zlătunoaia natală, ochii lui selectează „ proletar“ realităţile, indiferent din ce zonă a planetei sunt decupate,
redimensionându-le cu atenţie într-o cheie socio-magică.
Foarte interesant. Imaginile ce se succed prin faţa cititorului descarcă multă oroare şi nelinişti, între „graţie şi
greaţă“, fără a strivi corola de minuni a speranţei. Dar să
vedem cum ar apărea un muzeu al ororii despre Cuba,
conceput de Constantin Iftime, într-o exprimare de mare

subtilitate: “ voi deschide un muzeu de ceară al ororii,
din mâzga de la oi,/ Din tizic,/ La Zlătunoaia, despre
Cuba. Despre Cuba mea. /Simt oroarea cum se scurge
mistic peste faţă, /Peste fiecare mădular, când sunt liber
şi puternic. / Între graţie şi greaţă se află marea viziune./
Câteodată /Şase miliarde dintre noi au curajul să fraternizăm, Să distrugem acel tărâm tiran al spaimei. /Între
spaime, / Mintea fragedă îşi închipuie uşor marea viziune, groaznică./ Însă Cuba, ea, / Cuba mea, afrodiziacă,
neagră, cald, /Ea s-a hotărât demult ca să distrugă / Tot
ce mă opreşte-n cale până sus, / Bem şi pentru asta. Ne
tăvălim pe jos, / Am avut nevoie de poliţie, de salvare,
de ziare, de spitale, / Ne-au luat pe toţi şi ne-au aruncat în acelaşi pat. / Până dimineaţa am fost şase miliarde de compatrioţi superbi, / Cifră, singură, celebră /
Solitară. Asta-i lumea“. Poemul merge mai departe în
aceeaşi notă, având ca suport ideatic o ideologie anume,
doar că imaginile sunt transferate în Rusia.
Constantin Iftime e doldora de cultură poetică, este
mai mult decât convins că prin cultivarea oximoronului dă vioiciune şi structură solidă poemelor, este figura
de stil care rezonează cu orice imagine, care combustionează orice idee. Dar uite că de multe ori orice exces
poate dăuna grav sănătăţii poemului, o imagine precum
„un piedestal de gunoaie, frumos ca trupul mamei“ sună
ca dracul, loveşte cu violenţă în auzul cititorului şi nu
dă deloc bine esteticii textului! Se pare că lui Constantin
Iftime toate bunele şi relele ce i s-au întâmplat în copilărie, în Zlătunoaia natală, i-au amprentat pregnant memoria afectivă, de aici şi zvâc-uri de răutăţi ce-i frisonează
poemele. Poetul pare a le decupa cu atenţie din adâncul sufletului, descărcându-le apoi prea abrupt pe plaja
imaginarului, generând un anume disconfort somaticii
lirice. Nu-i vorba de vreo neglijenţă, ci dovadă de înţelepciune poetică, de autocontrol, de pricepere a tot ce
înseamnă construcţie lirică sănătoasă. I-aş reproşa pregnanţa unor tuşe în zona socialului, de aici şi micile convulsii de imagine ce perturbă uneori metabolismul textului. Sunt angajate prea multe cuvinte dure spre atragerea atenţiei asupra suflului ideatic, o lume dură poate fi
dimensionată şi cu naturaleţe, cu mai puţină „ură viscerală“. Oricâte puncte negre am vedea, fizionomia volumului este una luminoasă, antrenează multă calitate şi
disciplină lirică. Versurile lui Constantin Iftime aduc
ceva nou în lirica de astăzi, e ca o postfaţă la optzecism
şi ca o prefaţă la minimalismul de calitate al anilor două
mii. Orice nouă pârtie deschisă devine punct de atracţie chiar şi pentru seniorii scrisului.

PRĂPASTIE CU MĂRĂCINI
ŞI GÂNDURI NEGRE

D

După ce citeşti antologia lui Nicolae Coande rămâi siderat. Efectele şocului dispar în momentul când exerciţiul
absorbţiei mesajelor se finalizează întru totul. Asta presupune un timp ceva mai îndelungat. „Persona“ nu-şi
lasă înţelesurile la porţile sufletului fără a-ţi provoca
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frisoane în tot corpul şi a genera câteva întrebări existenţiale. La prima citire poemele sale par total dezlânate, cuvinte aruncate pe un suport ideatic şubred, ce
stă într-o rână, gata să cadă în hău. Nu este deloc aşa,
poetul se foloseşte înadins de această poză ce reclamă
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dezordine pentru a contura cât mai bine sensul real
al mesajului. Da, Nicolae Coande e greu de citit, e un
poet prăpăstios, al cărui discurs poetic e abrupt, expus
la tot felul de riscuri de limbaj, cu un teren liric accidentat, greu de pipăit, generator de nervozităţi şi conflicte
metafizice. Fără a face caz de acest fapt, i-am citit şi răscitit cam întreaga sa producţie poetică, am şi scris despre câteva dintre volumele sale, aşa că pot să mă aventurez în exprimarea unor…sentinţe. Orice regiune geografică are un spirit tutelar, poeţii din zona Olteniei absorb
pilitură de duh sorescian, unii până la saturaţie, alţii cu
discreţie doar atâta cât să-şi aureoleze propria lor respiraţie lirică. Ei bine, Nicolae Coande se încăpăţânează
şi refuză cu respectuoasă plecăciune orice fel de influenţe soresciene, fiind convins că traiectoria pe care ţi-o
alegi trebuie să fie numai şi numai a ta, asta pentru a
putea termina cursa cu bine şi cu un eventual ecou în
viitorime. Nu-i aşa: „mai bine un oracol controversat,
decât o imitaţie strălucitoare“. Nu ştim criteriile după
care a selectat poemele din antologia de faţă, dar se pare
că factorul afectiv cât şi discernământul estetic au fost
vectorii câştigători. Autorul îşi ignoră anumite volume,
din considerente numai de el ştiute, presupun că s-a
simţit îndepărtat de ele sau poate că nu cădeau în cheia
sub care îşi concepuse calupul liric. Toate cele intrate
în antologie au răutatea lor, emană energie, sunt setate
pe un dezgust total faţă de viaţa cotidiană, reclamă o
revoltă totală faţă de formule prestabilite şi clişeele de
orice fel. Nici poezia nu este iertată, poetul nu-i vede
rostul în lume, e o formă de furie …sublimă faţă de tine
însuţi. Poemele ce s-au impus în această antologie, toate
au strălucirea lor inconfundabilă, nimic de prisos, nimic
în afara propriului impuls lăuntric. Materia lirică frământată cu atâta nervozitate pare a fi de sorginte malefică, toate cuvintele se împotrivesc firescului, se rotesc
în sens invers acelor ceasornicului care anunţă normalitatea în lume, ecoul lor reverberează numai în idei
„sucite“şi „ciudate“. Poetul recunoaşte că până şi amorul cu literatura e cât se poate de mic, îl acceptă „silit
de un gând sorbit până la exasperare şi linişte“, doar cu
scopul de-a descuraja moartea. Poetul e într-o continuă
polemică, ba cu lumea din jur, ba cu el însuşi, nimic nu-i
cade bine din ce vede, orice gând îi provoacă lehamite, orice sentiment răzleţ
îi declanşează o stare de furie aproape
animalică. Cum poate fi liniştit? Aducerile aminte cu imaginile copilăriei, cu
epicentrul în sânul familiei, doar acestea îi dau linişte şi un gram de mulţumire. Pentru început vreau să deschidem „Grădina“ în care sufletul poetului
se desfată cu vietăţile fricii, ale bucuriei, cu iluziile altora, cu iluziile lui,
cu lemnul pomilor, cu silueta femeii
care i-a dat viaţă, cu aburii şnapsului
de cucută şi cu multe alte „delicatese“
nevrotice. Poemul este dedicat mamei
sale, Constantina: „Aţi văzut vreun om
năpădit de gânduri şi furnici / îmbrăcat
în mantia lepădată de un înger prost? /
Mila şi singurătatea le caut în fiece vară
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prin grădina maicii mele / roua pe care calc cu mişcarea
înceată a poalei Domnului / când se plimba prin răcoarea grădinii şi nu l-a văzut / pe Adam dinainte. Să vă
spun / că Adam era Principiu şi nu om din carne şi oase?
/ Nu are rost eu sunt prieten cu mâinile mele / cu ele trebăluiesc prin galeriile cârtiţei până spre seară / om încăpăţânat şi singur / luceafărul în poziţia nouă îmi aduce
aminte / că nu am un acoperiş deasupra capului / mai
ales iarba când se aude în lemnul pomilor cum joagărul
lumii / taie deja viitoarea cruce a lui Isus. Să vă spun /
că nu era Principiu ci om din carne şi oase? /Nu are rost
dar mă crezi pe cuvânt că se naşte încă o dată / şi va
fi din nou urcat între tâlhari? / Măr nerod ros pe când
erai pui de un iepure gras / am crezut mereu că vei trăi!
/Crede şi tu când urzica proastă ştirul şi rochiţa rândunicii / şoptesc în ploaie că grădina e un pământ căzut
din ciocul/ rândunicii africane în zbor peste Mediterana
/- un meteorit intrat în atmosferă al cărui suflet vrea /
să ia forma umană – şi s-a odihnit pe gardul lui Sinai.
/Din muşcătura ei sfântă răsare mintea tuturor florilor / numele lor dau de gol lumea / aşa cum mâna unei
femei care încuie pe furiş uşa / dă de gol femeia care se
întoarce la ziuă în patul bărbatului / doborât de şnapsul
de cucută. / Adam m-a făcut zise ea vinovată în vreme
ce se dezbrăca. /Să vă spun că dragostea se împrumută
/ nu se oferă?/ Nu are rost eu sunt un oracol prost.“
Doar trei volume fac obiectul acestei antologii, numărul poemelor este redus. Tocmai această concentrare dă
vitalitate, trăinicie şi veşnicie acestei cărţi. Epicul duce
greul poemelor lui Nicolae Coande, pe el se pliază imaginile, amorsa ce compactează textul e în continuă fierbere, cuvintele incită stratul ideatic ridicând tensiunile
lirice prin orice vers. Nu este imagine să nu scârţâie din
toate tuşele, din toate nuanţele. Poetul e conştient de tot
ceea ce comite prin fiecare poem se tot încrâncenează.
Cu toate că nu crede în şansele poeziei de-a reda puritatea sentimentelor încorporate în ea, continuă s-o slujească fără rezerve, cosmetizând-o cu propriile sale trăiri, chiar de-s apocaliptice, desprinse parcă din Infernul lui Dante. Nicolae Coande dă impresia că doreşte
să stoarcă otravă din tot ce atinge, tactil sau vizual şi că
în creuzetul fiinţei lui se distilează doar borhot uman.
Asta-i doar o poză, intenţia poetului
este de a schimba lumea prin expunerea negativului ei, ca astfel cititorul să
caute s-o îndrepte. Deci, şi pentru Nicolae Coande există speranţă, ea poate fi
citită din privirile celor ce-i iau în seamă
poemele. Poemul „Flincler“ e o adevărată poveste fantastică, plină de durităţi,
care sfârşeşte, cum era de aşteptat, trist:
„ Bătrânul fotograf Flincler – ce să caute
un neamţ / în Craiova? / Trăgea în poză
porumbeii cerşetorii oraşului / pretindea că l-a tras chiar pe Dumnezeu/ un
biet diavol de duminică / purta lavalieră ghetre o pălărie de panama / aşa
ca o aură – chiar el spunea – / pe creştetul ţuguiat / urechea ţâncii obraznici
care-l strigau „Fincă“, Ecler“ / eu cred, că
Dumnezeu serveşte excelent / şi returHYPERION
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nează mizerabil / nu ştiai dacă vorbeşte serios sau nu /
poet într-o ureche diletant copil din flori al improvizaţiei / aici în Oltenia / unde să dai cu sanchi e o meserie
o artă un gesheft./…/ Azi noapte am visat că scriam versuri / am vrut în viaţa asta să fiu poet / n-a fost să fie /
am visat că scriam într-o limbă necunoscută/ direct pe
asfaltul din piaţa unde vin porumbeii / să ciugulească
din mâna copiilor / am visat că visam Dumnezeu nu
are amprente/ decât la mâna stângă / m-am speriat
dracu‘ parcă-mi dicta / m-am ridicat de la masa de

L

ARANJAMENT LIRIC
ARMONIOS

Liviu Georgescu a luat startul mai greu în maratonul
poeziei, cu toate că avea la activ sute de ore de antrenament sub îndrumarea şi atenta disciplină a maestrului
Nicolae Manolescu, nimeni altul decât naşul optzecismului. Asta se întâmpla la începutul anilor optzeci, la
„Cenaclul de Luni“, într-un Bucureşti sufocat de propaganda comunistă şi brăzdat de buldozerele demolatoare
de lăcaşe de cult şi clădiri de patrimoniu. După evadarea
în America, pofta de poezie nu i s-a degradat, din contra, distanţa şi dorul de casă i-au accentuat-o. Şi uite aşa
şi-a potolit tristeţile scriind. După debutul din 2000, cu
volumul „Călăuza“, apărut la Editura Axa din Botoşani,
Liviu Georgescu n-a mai încetat să publice, în fiecare
an ne încântă cu câte o nouă apariţie, e asemenea unui
râu al cărui debit creşte cu fiecare zi, dar fără a deranja
în vreun fel natura care-i acompaniază susurul, din
contra, înviorând-o cu fiecare poem. Precum ne „ameninţă“, viaţa lui tresaltă „în cuib de izvoare“: „lumina se
sparge şi uşile visului se deschid / sar scânteii din spinii durerii / şi-n infinit se întorc impulsuri din moarte /
cu surâs croşetat din fluturi multicolori / trupul se contorsionează după arborele durerii / treptele se albesc
de lumină“. Ce lumină poate fi mai purificatoare decât
cea generată de durere?! De la primul volum poezia lui
Liviu Georgescu n-a stat în loc, s-a mişcat energic spre
câştigarea propriei personalităţi, asimilând şi redimensionând fiecare sentiment, fiecare trăire a autorului, fiecare sentiment este expus unei alchimii lirice, schimbând nota exprimativă de la poem la poem, de la carte la
carte, relaxând discursul poetic cu fiecare vers, în special prin nuanţarea limbajului şi prin redimensionarea emoţiilor. „Ikebana“ din 2013, editat la Paralela 45, este cel de-al 13-lea volum de
versuri al lui Liviu Georgescu, număr
fatidic, dar pe cât se pare norocos pentru poet. Deja se poate vorbi, fără nici
cea mai mică rezervă, de o voce absolut distinctă în peisajul liric contemporan. Asta nu înseamnă că poetul e
anchilozat în nişte formule personale,
din contra, de la volum la volum aten-
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scris mă durea mâna /…L-am fotografiat pe Dumnezeu
/ şi pentru asta voi plăti cu vârf şi îndesat. Am crezut /
că fac artă. / Am făcut pe dracu‘. Am fugit de realitate./
Am povestit în cer.“
Da, arta e fuga de realitate, e retragerea în cer, e dialogul neîntrerupt cu Dumnezeu, e ispită şi durere, relaxare şi încrâncenare. Nicolae Coande şi-a marcat destul
de pregnant teritoriul lui, greu e să-i mai calce cineva
„Grădina“, răsadul lui e unicat, verbul afânat iar rodul
pe măsura talentului.
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ţia lui s-a focalizat spre lărgirea şi diversificarea plajei
de exprimare, în primul rând prin nuanţarea şi îmbogăţirea broderiei stilistice. Poezia lui Liviu Georgescu a
fost urmărită cu atenţie de cei mai distinşi critici literari,
fiecare în felul lui a încercat să-l aşeze în tot câte o „formulă“ deja consacrată, dar se pare că autorul a cotit-o
cu bună ştiinţă pe un drum personal, extrem de bine
tuşat prin ultimele sale volume. Limbajul e altul decât
al optzeciştilor şi mult departe de al douămiiştilor. De
asemenea, nu comportă nicio asemănare cu cel al generaţiei lui Ioan Es Pop, fiind, de asemenea, chiar foarte
departe de cel al lui Nichita Stănescu, patriarhul şaizeciştilor şi şaptezeciştilor. Dacă în primele trei volume
se putea vorbi de o încrâncenare a verbului poetic, de o
vibraţie rece a sentimentelor încorporate în text, în ultimele scrieri lirica lui Liviu Georgescu e plină de viaţă, e
numai spirit şi emoţie, sentimentele sunt gata să iasă din
text şi să se înfăţişeze nude în faţa cititorului, e asemenea luminii ce sparge cerul şi norii de dragul de a străluci pe chipurile optimiştilor. Până când şi „fantasmele“
nu sunt doar simple vedenii, au consistenţă materială,
sunt asemenea unor peşti fosforescenţi înotând sub pojghiţa timpului, luminând lumea viselor. Poemele sunt
străbătute de muzicalitate, semn că poetul este un mare
îndrăgostit de muzică, nu este vers să nu fie atins de-o
vibraţie armonioasă chiar dacă portativul e într-o cheie uşor depresivă: „nenorocul şi foamea şi sila în marile parcuri
/ pe străzile pline în vechile fundături
ale oraşului / unde vânturile din deşert
au adus auzul dezastrului / şi pământul zbârcit al luminii /unde cei nefericiţi
nu mai au lacrimi / şi cei goi nu mai au
stele / şi cei lacomi sunt spuză de bube
/ în scamele cerului / păduchi peste tot
şi arme şi ceară şi zvon de hotare / vânt
din pustie şi fir de nisip în găvanele
goale / în casele părăsite păduchii sunt
regi / şi niciodată căinţă nu mişcă / aici
amice vino cu speranţă şi-ncredere / că
aici ai ce să faci / şi ai ce să numeri / şi
nimănui nu-i pasă de tine / iar tu vino
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în taină şi suflă-ţi mirarea / aici unde arbori îşi prind
rădăcinile / în pământul luminii“
În poemul de faţă „vino amice cu speranţă şi-ncredere“
rolul conjuncţiei „şi“, în număr destul de mare, este hotărâtor, leagă imagini, fluidizează textul, coagulează stări
în sentimente pregnante, purtătoare de mesaje. Dacă
în cele mai multe dintre volumele anterioare poetul îşi
fixează discursul într-un ton negativist, antrenând gânduri, imagini şi idei distructive, de nuanţe închise, zădărnicind liniştea lumii prin tot felul de întrebări dintr-o permanentă crispare existenţială, în volumul de faţă Liviu
Georgescu îmbrăţişează concretul, recurge la vocile sufletului exprimând nostalgii, ecouri ale amintirilor, zbaterile unor sentimente ce n-au putut fi încă exprimate.
Siluetele ce bântuie lumea poetului nu sunt deloc abstracte, răspund unor obsesii, unor gânduri vii, ce-i răscolesc sufletul. Imaginile produse nu mai sunt apocaliptice precum cele ce-i populau cărţile anterioare, lumina
răzbate în fiecare poem, se strecoară chiar şi-n exprimările sumbre şi dure. Poetul nu renunţă la cromatism,
culorile par a da în continuare vitalitate imaginilor, până
când şi nimicul poate fi identificat într-un „punct roşu“
mişcător ce substanţializează depresiile, stările de nelinişte, frica. Priveliştile sunt încântătoare, gândurile „filigranate pe cuburi de gheaţă“ pâlpâie deznădejdi, ezitări,
dar şi speranţă cristalizând „îngeri cu trâmbiţă“. Facerea se circumscrie vectorilor „timp şi voinţă“ sub ritualul binelui şi perfecţiunii: „faptele se pârguiesc la flacăra
ezitării / cad mute de pe trunchiul timpului / în reflexia
stelei / în ape adânci / în durata internă e tot trecutul /
şi prezentul / mi-am amintit de cei ce veneau / dintr-o
mai veche uimire / în duritatea sângelui au cioplit idei /
formele şi frumosul închinându-se binelui / înclinându-se
celui perfect / într-o fixitate mişcătoare / ezitarea pâr-

guieşte faptul / ne creăm din ezitare / ne călim din ezitare / ne eliberăm din ezitare senini / şi faptul cade ca
un rod mut / în priveghiul stelei / roşul trandafirului mă
trage din mine înspre grădină / lângă râul unde au înflorit senzaţiile şi-au dat fruct / memoriile / cu tufişurile
sălbatice / când nu mai vorbeşti nu mai ştii de cuvinte
/ le uiţi ca pe flori ofilite / şi cine e se ascunde / trecutul
îngenunchează în faţa prezentului / prezentul se dăruie
viitorului / lumea e continuă posibilitate / într-o mişcătoare fixitate.“
Poetul nu ezită să-şi formeze un crez filozofic despre
lume pe care-l foloseşte drept partitură pentru propriile
sentimente şi emoţii. Muzica rezultată este una încântătoare, plină de viaţă şi culoare. Liviu Georgescu este un
iubitor şi-un practicant al tuturor artelor, aspect detectabil în toată opera. Aranjamentul poetic, din recent
apărutul volum, e de o sensibilitate aparte, „Ikebana“ lui
Liviu Georgescu e asemenea aranjamentului floral japonez. Nostalgiile ce frisonează multe dintre poeme sunt
sub semnul trecerii timpului, verdele frunzelor e viaţă
şi speranţă, deschiderea cuvintelor spre cer nu-i decât o
gestica poetică, ce presupune captarea luminii din braţele haosului, iar visul e roua ce dă strălucire întregului
armonios: „Dă viaţă florilor, aranjează haosul, / arbore
şi om / în aceleaşi forme şi linii, / către aceleaşi vârfuri
– /cer şi pământ al omului, sub soare şi lună./ Şi trecerea timpului –arbore cu frunze / şi ramuri uscate / în
care tăcerea dizolvă conturi. / Dincolo de pietre, dincolo
de ape şi cuvinte / cunoaşterea tace,/ inima aşteaptă –
/tacită marmură călcată de zei.“
Liviu Georgescu e o voce distinctă şi distinsă, rece
şi melancolică, cu tonuri filozofice, dar şi cu note de
sacralitate.

A.G. ROMILĂ

I

Microistoria lui Croh

În Amintiri deghizate (Humanitas,
2012), masca rememorării nu e decât
prilejul unui excurs de istorie literară,
într-o formă mai restrânsă și mai colocvială. Firesc, la un critic de profesie ca
Ovid S. Crohmălniceanu. Prin urmare,
morga din cartea despre expresionism
sau despre literatura interbelică e părăsită în favoarea povestirii lejere și a
detaliului picant. Numai că, dincolo
de acestea, afirmă autorul în Cuvântul
înainte, ”criticul îndrăznește să povestească, spunându-și că face, ca și altădată, operă de interpretare”. Amintirile
curg nu solicitate de genul memorialistic, ci tot de imperative științifice, de
răspunsuri la întrebări cu privire la scriitorii aleși ca personaje (funcția stilistică
a repetării cuvintelor la Zaharia Stancu,
rezerva față de jurnalul intim a lui Camil
Petrescu, semnificația anumitor poezii
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de Arghezi). Doar
deghizat în critic literar reușește
autorul, aparent
timid, să pretindă
că e narator și să se poarte într-un discurs ca atare.
După precauția trucată a identității de
gen, timiditatea invocată de Crohmălniceanu (a se citi ”precauția”) merge și mai
departe: nu a ales decât scriitori care nu
mai sunt în viață și doar pe aceia care au
lăsat urme adânci în memoria celui care
i-a cunoscut îndeaproape. Sub corolarul
subiectivității inevitabile, autorul pune
franchețea și scuzele pentru eventualii
absenți sau nedreptățiți. Ceea ce tot istorie literară se numește, una selectivă la
maxim, care nu îndrăznește să ia alonja
narațiunii stricto sensu decât ca prelungire capricioasă și ludică a hermeneutiHYPERION
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cii literare. Că, totuși, el se ia în serios și ca povestitor se
dovedește clar undeva, la mijlocul cărții, când descrie o călătorie ”cu mulți ani în urmă”, alături de alți celebri confrați:
”Dar până să istorisesc voiajul în Deltă, îngăduiți-mi întâi
un ocol, așa cum îi stă bine povestitorului, mai ales când
vorbește despre Sadoveanu și se cuvine să-l ia drept pildă
pentru ceremonialul actului narativ”. Apoi, mai spre sfârșit,
amintind de un text al ”României literare” din 1991 care-l
avea ca subiect, sub forma protagonistului la o ședință a CC
împotriva cosmopolitismului, Crohmălniceanu observă că
din paginile revistei lipsește ”tot ce a fost viață, și încă dramatică, plină de frământări dureroase”. El trebuie să readucă
”măcar o fărâmă a tensiunii umane de atunci”, istorisind pe
larg întâmplarea unde fusese participant. Exact acesta e și
impulsul originar al ”amintirilor deghizate”, încercarea de
a reînvia oameni dintr-o lume ale cărei evenimente sunt
mai puțin cunoscute și n-au trecut pragul tăcutelor istorii literare clasice.
Și, într-adevăr, controversatul Croh nu face economie
de talent în a pune între rame excelente tablouri epice cu
scriitori. Cele mai multe dintre portrete sunt remarcabile,
cu tot cu fundalul aferent: Hortensia Papadat-Bengescu,
devastată de bătrânețe și retrasă în umbră, printre mobile
demodate, în casa ei din Cotroceni; Sadoveanu, impunător, tăcut, de-o ființă cu natura misterioasă pe care o
iubea ca nimeni altul; Victor Eftimiu, dandy înconjurat
de femei și amator de chermeze până la vârstă înaintată;
Paul Celan, scufundat în melancolii suicidale și posedat
de demonii exilului (cânta în dese momente thanaticul
Flandern in Not); tinerii de la cenaclul ”Junimea” (Cărtărescu, Lăcustă, Cușnarencu, Stan, Stratan, Coșovei, Iaru,
Mușina) inteligenți, originali, epatanți, mai toți lansați ulterior ca generaționiști desantiști ai sumbrilor ani 1980. Unii
sunt în centrul unor întâmplări de un haz nebun, cum e
scena cu ședința în care Zaharia Stancu îl contra pe Breban repetându-i obsesiv, în plen, ”cacă-te în capul meu!”,
sau schimbul de replici dintre Ion Călugăru și Victor Eftimiu (Călugăru: ”ca poet, nu vă gust, dar ca om, vă stimez”; Eftimiu: ”ca scriitor, nu te cunosc, dar ca om te bag
în pizda mă-tii!”). La polul opus e amintirea cu biblioteca
lui Virgil Teodorescu, stivuită în ploaie, în curtea casei
de unde era evacuat, sau cea cu ”furluatul” obiectelor de
valoare din casa lui Victor Eftimiu, când acesta era în agonie. Toate portetele au față și revers, nu identificăm parti
pris-uri, ca și cum subiectivitatea cvasi-ficțională a relatării ar fi fost obsedată de obiectivitatea unei teze de istorie
pură. Postura nostalgic-admirativă e secondată, la Crohmălniceanu, de diapazonul tușelor negative sau măcar de
plăcerea nedisimulată a cancanului. Aflăm, astfel, despre
arghirofilia lui Arghezi și Sadoveanu, despre histrionismul
și limbajul politic dublu la Călinescu, despre irascibilitatea
și setea de glorie ale lui Zaharia Stancu, despre relațiile tensionate dintre soții Bengescu, despre iubirea pe care Marin
Preda i-a păstrat-o mereu Aurorei Cornu, despre vilegiaturistul Sadoveanu, însoțit de gardă personală înarmată.
Afară de aceste biografeme inedite, autorul lansează,
adesea, ipoteze critice menite să schimbe unghiul de interpretare a operei celor vizați. Prin asta, nu face decât să se
conformeze dezideratului enunțat în capul cărții: amintirea cu și despre scriitori ca operă de istorie literară. Aici
se încadrează câteva revelații de la care pot pleca relecturi productive. Nu știu câți au remarcat ”componenta
faunescă” a poeziei lui Ion Barbu, privit în lumina erotismului exacerbat de care poetul făcea caz printre prieteni
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(nu pot fi de acord și cu religiozitatea lui Barbu, clamată
de autor). Așa cum nu știu câți și-ar fi imaginat că Hortensia Papadat-Bengescu nu l-a citit pe Proust (singură o
spune), tocmai ea, campioana prozei moderne în interbelicul românesc. Mai adaug: obsesia noocratică a lui Camil
Petrescu, care ar justifica multe dintre caracterele romanelor și pieselor sale; materialismul Elei Gheorghidiu din
Ultima noapte..., model real al uneia dintre soțiile creatorului ei; scena cu hoitul de cal sfâșiat de câini, din Viața
ca o pradă, sugestiv pentru felul brutal și ambițios în
care Marin Preda ar fi abordat viața; celebrul ”cosor al lui
Moceanu” sau istericalele Matildei (Cel mai iubit dintre
pământeni), luate direct de la sursă (prima, din povestirile de închisoare auzite de la Ion Caraion, a doua, din
dramele conjugale predeniene); repetiția unor cuvinte la
Zaharia Stancu, nu pentru efect retoric, ci pentru a evita
ambiguități lingvistice dăunătoare politic. Acordându-le
credibilitatea cuvenită, aceste fapte de culise literare completează canonul receptării celor în cauză și contribuie din
plin la împrospătarea imaginii umane de dincolo de texte.
Mulți vor căuta, poate, în cartea lui Crohmălniceanu
justificări sau pomeniri oricât de voalate ale compromisurilor ideologice de tinerețe. Să nu uităm, fostul cronicar
proletcultist a stat alături nu numai de Felix Aderca, Nichifor Crainic, Petre Pandrea, Petru Dumitriu, Miron Radu
Paraschivescu și toți ceilalți, ci și lângă Dej, Chișinevschi,
Vitner, Beniuc și Ceaușescu! A fost nu doar un martor al
unei anume istorii, ci și un personaj al ei, a scris nu numai
cărți bune, ci și maculatură de partid. Însuși recunoaște
că amintirile îl privesc indirect, că vorbind despre alții,
vorbește despre sine. Ei bine, subiectul delicat e ocolit în
carte, și dacă a făcut-o din dezinteres teleologic sau pur și
simplu din jenă, nu avem cum să știm. Puținele referințe
ne lasă să înțelegem că istoria teribilă pe care a traversat-o
nu încape într-o judecată tranșantă, cu alb și cu negru, și că
numai cine a trăit atunci ar trebui să judece. Multora dintre
cei blamabili li se pot recunoaște merite, și pare că tocmai
corectarea unor posterități e miza autorului. Dincolo de
fascinația puterii și de labilitatea morală, Zaharia Stancu
a scris o ultimă carte zguduitoare și a ajutat enorm breasla
scriitorilor, la vremea lui, așa cum, pe lângă romanele teziste
binecunoscute și de amiciția cu Ceaușescu, Ion Caraion
a fost un visător incurabil, cu o poezie remarcabilă și, în
final, curajoasă. Sunt ”salvați” și alții de colaboraționismul
total — Camil Petrescu, G. Călinescu, Tudor Arghezi, cu
argumente de luat în seamă. Presiunile veneau din toate
părțile și erau de toate felurile, nu poți cere tuturor martiriul unui V. Voiculescu sau Dinu Pillat, deși aceasta era
calea cea mai stimabilă. Peste tot aflăm că autorul a sprijinit scriitori marginalizați, că a promovat arta adevărată, că și-a asumat riscuri și libertăți de expresie nepermise, că s-a luptat cu cenzura și că uneori i s-a luat dreptul de semnătură (relevant e ultimul capitol, Acuzat principal într-un proces al maimuțelor). Nu întâlnim prea des
în carte afirmații ca ”mi-a fost silă de mine” sau ”cedasem
unei rațiuni pe care aveam să o aud apoi invocată mereu
spre a justifica compromisurile cele mai întristătoare”. Dar,
până la urmă, Crohmălniceanu e consecvent: nu acuză până
la capăt niciun scriitor, dimpotrivă, iar lucrul e valabil și
pentru sine. Nu știu dacă Ioana Pârvulescu, prefațatoarea
și îngrijitoarea ediției, are dreptate când spune că aceasta
e cartea cea mai frumoasă a autorului. Dar în mod sigur e
una dintre cele mai captivante cărți de memorialistică de la
noi. Cu ea, Croh are o surprinzătoare microistorie literară.

Cronică literară

Vasile SPIRIDON

VIRGIL TEODORESCU –
ARMONIA CONTRARIILOR

I

Ipoteza de bază de la care a plecat Claudia Mihaela Vlaicu, autoare a cărţii cu titlul Virgil Teodorescu. Monografia operei (Piteşti, Ed. Tiparg, 2013),
a fost aceea că, dacă o caracteristică a operei lui
Virgil Teodorescu rămâne dinamica permanentă a
formelor de expresie, a temelor, motivelor şi simbolurilor – aflată în strânsă dependenţă cu semnificaţia concepţiei sale existenţiale şi literare, atunci
se pot sesiza nuanţări, particularizări şi abandonări ale materiei suprarealiste. Lucru explicabil
prin formarea scriitorului la şcoala suprarealismului, ce proclama nezăgăzuita evanescenţă a imaginarului, libertatea totală a creatorului de a urma
o direcţie individualizatoare prin
permanenta lui restructurare,
prin imprevizibilitatea intenţiei
şi expresiei poetice. Astfel, autoarea înregistrează dinamica imaginarului poetului în cauză de-a
lungul anilor şi observă configurări bazate pe elemente de continuitate activate la nivelul structurii temelor, motivelor şi simbolurilor.
În opinia cercetătoarei, autorul
volumului Blănurile oceanelor trebuie situat dincolo de suprarealism
(sau, cel puţin, dincolo de suprarealismul clasicizat). Este adevărat că există un „comportament”
suprarealist pe care îl putem degaja
din însuşi spiritul poeziei lui Virgil
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Teodorescu şi sesizat atât la nivelul formelor, cât şi al
reprezentărilor şi imaginilor. Însă nu stă în intenţia
Claudiei Mihaela Vlaicu să întreprindă o receptare
a operei lui Virgil Teodorescu neapărat între limitele diferitelor evaluări interpretative avute la îndemână (mai ales acelea „est-etice”, manifestate după
1990 și legate de perioada proletcultistă – care nu
fac obiectul cărţii de față), însumându-le îndeosebi
pe acelea care dau seama de reliefarea strategiilor
suprarealiste. Atâta doar că sedimentările ulterioare
– suprarealismul temperat, ce reia modelul în formule disimulate, și „clasicizarea”, manifestată prin
texte cu ritm și rimă, ce trădează gust pentru simplitate, proporții și simetrie – sunt
văzute a fi depuse în matca suprarealismului: „Ataşamentul lui (al
lui Virgil Teodorescu – n.m., V.S.)
faţă de poetica suprarealistă s-a
concretizat atât într-o ostentativă
filiaţie, cât şi într-o asumare personală a acestei poetici. Respectiva aumare, de factură subversivă
şi disidentă, a avut ca rezultat o
particularizare a metodei, poeziile sale promovând viziuni structural suprarealiste, consistente şi
credibile, dictate nu de hazard, ci
de coerenţa emoţională. Curajul
disidenţei este motivat de faptul
că Virgil Teodorescu nu a fost un
suprarealist prin aderenţă, ci prin
structură. Manierismul iniţial a
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fost abandonat în favoarea unei autentice tensiuni
existenţiale./ Notele particularizante în lirica de
maturitate sunt următoarele: o sensibilitate nedisimulată, fervoarea fanteziei «dictatoriale», atitudinea nostalgică şi o evidentă solaritate afectivă. În
evoluţia sa lirică, accentul s-a deplasat de la interesul de tip avangardist, orientat spre bruscarea orizontului de aşteptare al cititorului, spre explorarea
propriului suflet într-o modalitate ce vizează, fie şi
tangenţial, lirismul expresionist” (p. 111). Finalitatea demonstraţiei interpretative este aceea de a-l
plasa corect pe Virgil Teodorescu în cadrul istoriei
noastre literare, de a pune în evidenţă caracterul
specific al operei sale.
Claudia Mihaela Vlaicu urmăreşte şi modul în
care o perspectivă creatoare asupra lumii se concretizează prin opţiunea pentru postùri de enunţare,
tipuri textuale, reguli de codificare poetică, instanţieri, figuri retorice similare. De asemenea, ea nu
uită faptul că mecanismul intern de funcţionare a
textului impune racordarea eului poetic la tot ceea
ce ţine de imagine artistică. Dacă pentru conturarea imaginarului unui creator se impune cunoaşterea strategiilor de structurare a discursului, atunci
acestei cunoaşteri subsecvente inventarierii şi contextualizării tehnicilor derivate din estetica suprarealistă îi urmează detectarea acelor conceptualizări şi interpretări ce elucidează relaţia suprarealism
– imaginar. Principiile astfel degajate sunt aplicate
scriiturii lui Virgil Teodorescu pentru a se observa
în ce măsură aceasta rămâne fidelă unei arte poetice individualizate – în pragmatica poemelor – sub
aspect retoric, sintactic şi semantic. Etapele parcurse
ar fi: suprarealismul asumat declarativ, abandonarea lui, implicarea socială, adoptarea formulei clasicizante şi revenirea la matca iniţială. Prin urmare,
suprarealismul rămâne pentru Virgil Teodorescu o
trăsătură „genetică” fidelizatoare, iar aici ar fi trebuit insistat puţin mai mult pe apartenenţa sa la cel
de-al doilea val suprarealist românesc.
Dacă este adevărată afirmaţia că suprarealismul se dovedeşte, prin cvasi-rigoarea principiilor
sale estetice, singurul capabil să depăşească statutul de experiment şi să se convertească în poetică,
atunci ar fi meritat o discuţie mai amplă conceptul de experimentalism ca o caracteristică a epistemei estetice postbelice, ca o condiţie a acestuia. Şi,
nu în ultimul rând, detectarea acelor conceptualizări şi interpretări ce elucidează relaţia avangardei
cu experimentalismul. În această manieră, se va fi
urmărit modul în care o perspectivă particulară asupra lumii şi limbajului, de esenţă experimentalistă,
se concretizează prin opţiunea pentru postùri de
enunţare, tipuri textuale, reguli de codificare poetică, instanţieri, figuri retorice similare.
Înainte de a identifica orice imagini care dau osatură poemelor lui Virgil Teodorescu, cercetătoarea
clarifică identitatea po(i)etică, metatextuală particulară a mişcărilor de avangardă româneşti. Ea deli-
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mitează mai întâi sensurile pe care le acordăm unor
paradigme cultural-estetice (avangardă, suprarealism) şi unor operatori teoretici (gen / text / imagine etc.). Impresia generală care se degajă la citirea cărţii este aceea că subiectul ca atare – în speţă,
constantele suprarealiste ale poeticii lui Virgil Teodorescu – se vede copleşit de multitudinea referinţelor legate de aspectele teoretizante despre suprarealism, avangardism ş.a. Iată un exemplu justificativ: „În absenţa locurilor comune, opera sa nu poate
fi clasificată aplicând şabloane, născându-se întrebarea în ce constă farmecul acestei opere, obediente unei doctrine şi, totuşi, particularizată./ Valoarea poeziei lui Virgil Teodorescu constă în faptul că
poetul nu a respectat cu fidelitate programul suprarealist./ Întreţinând impresia că lasă cuvintele să se
asocieze de la sine, a reuşit să creeze iluzia dicteului, a hazardului, s-a plasat în magia oniricului, dar
într-un mod temperat, lucid. Totodată, pendularea
între mai multe variante lirice îi garantează sustragerea de sub paradoxul avangardei care, atunci când
îşi atinge forma maximă, se tradiţionalizează, se clasicizează; ea nu are astfel decât o existenţă efemeră,
neputând exista decât în sincronie, nu şi în diacronie, trăind doar un moment, momentul de graţie al
negaţiei şi inovaţiei după care, negaţie şi inovaţie
devin ele însele o anume tradiţie. Or poetul trece cu
uşurinţă de la o modalitate de expresie la alta, astfel
încât ideea că nu se schimbă, că rămâne în cadrul
suprarealismului este contrazisă de substanţa şi formula versurilor sale” (p. 109).
În concepţia autoarei, limbajul poeziei lui Virgil
Teodorescu în variatele sale ex-puneri nu se cantonează în forme închise definitiv, ci devine sursa
propriei sale produceri, volumele din prima parte
a creaţiei prezentând interes doar pentru că prevestesc conţinuturi poetice dezvoltate în volumele
de maturitate. Foarte bună teoreticiană literară şi
înzestrată cu un mobil spirit analitic, Claudia Mihaela Vlaicu aplică termeni canonici, precum „suprarealism”, asupra unor texte dificile, totuşi, precum
sunt acelea ale lui Virgil Teodorescu.
De altfel, una dintre mizele lucrării este aceea de
a demonstra că poezia lui Virgil Teodorescu vădeşte,
dincolo de aparenta dispersie a agregărilor superficiale, o structură profundă coezivă. Dincolo de aparenta lipsă de coagulare semantică, dincolo de aparenta „fractură” a structurilor şi sensurilor, dincolo
de nebulozitate, turbionări şi contradicţii, există –
în opinia Claudia Mihaela Vlaicu – o gândire unificatoare care acţionează în aceeaşi direcţie şi care
este instrumentată prin strategii şi tehnici de aceeaşi
natură. Totul pentru a da o coerenţă profundă operei celui care a scris, în bună „tradiţie” suprarealistă,
Poemul în leopardă. Veritabilul merit al cărţii Virgil Teodorescu. Monografia operei, care nu îşi acoperă titlul în totalitate (însă am semne că demersul
va fi continuat), este că ne resuscită interesul pentru autorul acesteia, astăzi practic la fel de ignorat.

Cronică literară

Octavian SOVIANY

P

Soldatul de la Marathon

Poetul Dominic Brezianu revine în actualitate cu volumul antologic Eroticele (editura Tracus Arte, 2012),
aducând din nou în atenția cititorilor o lirică ce se singularizează nu doar prin tematica ei, explicit homoerotică, ci și prin structura discursului, care mizează pe
virtuțile rostirii directe, pe ingenioase rupturi sintactice
și semantice, ce constituie o sursă permanentă de ambiguitate și, prin urmare, de poezie.
Universul poetic al lui Dominic Brezianu este un soi
de cetate grecească, situată la jumătatea drumului dintre sublim și derizoriu, unde se practică « amorul spartan », locul efebilor de odinioară fiind luat de mult mai
prozaicii sudori, marinari sau polițiști, cărora autorul
reușeșește să le descopere totuși încărcătura de poezie:
Închide ușa, am ajuns:/ De inoportunele tale haine de/
Polițist/ Dezbracă-te/ Aruncă-ți deci accesoriile pistoalele,/ cartușele pe masă/ Genunchii/ – de rugina frunzelor căzute la amiază – /ștergeți-i/
Antrenamentul s-a terminat demult//
Luptător Spartan/ Apropie-te -/ Gura
ți-e de foc și miere/ Renunță la poza
fotogenică/ Fluviul, cerul toamnei –
/ Privește-l/ Cum trece prin fereastră
(Pradă facilă). La modul villonesc sunt
resuscitate siluetele masive de lucrători, figurile uzinale din anii industrializării percepute aici în varianta ei
gay, proletarii care emană în versurile poetului un erotism candid, fascinează prin robustețe și simplitate :
Voi muncitori,/ cunoscuți în deocheate
cinematografe,la/ periferie, în gări, în
cârciumi-/ Stații de autobuz// Vlăjgani
strungari,/ Sudori cu priviri de topaze,/
Șoferi și militari în termen cu genunchii în flăcări -/ Comori desigur altora
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ascunse/ Trecut-ați toți/ prin mine/ Relicve/ Primăveri
(Memorii). Există în asemenea versuri o fascinație specială pentru tot ce se situează departe în spațiu sau timp,
alchimia misterioasă a trecerii transformă dorința în nostalgie: Nu-mi amintesc acum decât/ granitul cald al mâinii tale/ acoperindu-mi gura/ sa-l imbratisez/ Nopților
serene sucombând (Body and soul). Bucureștiul anilor
60, priveliștea cartierelor democrate se asociază acum cu
umbrele foștilor parteneri, spațiul se erotizează, devine
un amestec difuz de atracție amoroasă și melancolie :
Nu mai sunt mestecenii, tramvaiele,/ zăpezile de altădată/ muncitorii de la I.M..G.B/ deschizându-și salopetele murdare// Pe Calea Griviței -/ soldații de Duminică
ținându-se de mână/ cu rubiconde servitoare// Prost
iluminate cârciumile/ bând țuică – să se încălzească
– / bărbații// Cinematografele,/ Paltoanele umede de
ploaie// Frunzele moarte,/ arămii – / Allemandele toamnei (Nostalgic). Nu vor lipsi din această
listă enumerativă, firește, nici porturile, vapoarele sau marinarii care constituie forme corporalizate ale departelui ce dobândește în felul acesta carne
și sânge: Și marinarii ieșind din visele
de odinioară/ mai grele decât plumbul/ Luminile/ Violet, oțel și verde stins/
Algelor aerului/ respirând// Resuscitând apoi, cu prima – îmbrățișare,/
Erecția/ Suflul buzelor tale/ pe linia
orizontului în flăcări/ Vaporul – / cu
inima deschisă/respirând (Mangalia).
Viziunea e uneori hiperbolică, trăirile
sunt proiectate la scară cosmică, iar
simpla anecdotă biografică se transformă într-o aventură galactică : De
când am plecat -/ Longitudinea Soarelui este de/ 180 de grade/ el intrând în
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semnul zodiacal Balanța// De când ai plecat -/ În direcția
Nord,/ La mică distanță deasupra orizontului -/ strălucind -/ Andromeda// La elongație estică maximă față/
de Soare – disimulat -/ redutabil – Pluto// Solitudinea/
Metalul nopților/ Iar Marte la afileu (1, 66614 unități/
astronomice)/ Telefoane fără răspuns ?Biografia Îngerilor/ Adresele cu nume ireale (Echinox de toamnă). Universul spartan al lui Dominic Brezianu stă însă sub semnul fugii spre Pluto, e amenințat permanent de spectrul
propiei lui dispariții: Vor dispărea toate curând -/ Via
Veneto,/ Trevi./ Prado,/ Cei 20 de ani ai tăi/ Succesele
de neuitat,/ Cu lună plină/ Nopțile din grădinile Spaniei/ Hotelul Ritz// Uffizi/ Plecările neașteptate./ Inexprimabile stelele/ Navigând/ Apartamentul de împrumut/
Hammamet și plaja,/ Tangerul picurând de sudoare -/
Exotic – promiscuu – / portul/ unde ne-am cunoscut (De
l’ autre cote du miroir). Poemele lui Dominic Brezianu
vor deveni astfel mai degrabă nostalgice decât erotice,
se nutresc din materia unei prodigioase memorii afective, care funcționează ca o colecție de relicve : Erai frumos/ Erai înalt/ Îți sărutam picioarele/ Era la sfârșitul
anilor 60/ Fericiți,/ bronzați,inconștienți / Pe malul
mării/ The Winner Takes it All/ Îți plăcea ABBA-/ Dansam în discoteci// Incredibil de tineri eram-/ ca îngerii
plutind/ pe nevăzuta stradă/ Rostindu-ți numele/ Din
August/ provizoriu dispărut (Poem naiv). În consecință
experiența homoerotică este consemnată mai rar la timpul prezent, accentul e pus mai degrabă pe momentele post-coitum, încărcate de tandrețe, dar și de melacolie, căci, din perspectiva autorului, actul erotic este
prin excelență unul în timp și stă permanent sub semnul propriei sale evanescențe, iar erosul își face perceptibilă înrudirea lui cu thanatosul : Culcă-te în ierburi/
Adormi/ Ascunde-te/ Frumosul meu iubit/ În somn/(…)//
Împodobit de stele// Între ceea ce sunt/ și ce voi deveni
(Adormind). Astfel încât ceremonialul amoros ia uneori forma dialogului la distanță, absența partenerului e
parcă și mai fascinantă decât prezența acestuia, iar telefonul devine un obiect erotic prin excelență : Vocea ta
la telefon/ tăcerea fericită/ peste continente// Cerul ulti-

mului sărut permis/ Și ultimul/ din ascensorul/ alunecând etajele ca o mătase// Sămânța ta/ Sămânța mea/
de noi numai știute/ cascade din adâncuri/ de fosfror –
/oprind timpul (Noiembrie). Această trăire a distanțelor
duce la sublimarea pulsiunilor instinctuale, dar este în
același timp și un echivalent al frigului, care se asociază
cu tocirea simțurilor și glacificarea afectelor, cu peisajele sufletești hiberbale : Rectifică decorul -/ iubiții au
plecat de mult/ Nesfârșita iarnă/ Atunci / Acum/ Fără
ieșire când te privesc și-apuc/ Taurul de coarne – fără
scăpare – /Fără scăpare – niciuna (Accatone). Uriașe
troiene de zăpădă bacoviene acoperă totul, albul capătă
conotații thanatice, iar erosul se preface într-un preludiu
al morții : Zăpada/ prima zăpadă cum începe zăpada
cea dintâi zăpadă/ în prima zi a Săgetătorului se pare
Mantaua lui/ Gogol sub arcade răsună ca un simbol/ al
iubirii primul om de zăpadă/ de atâta după masă se face
noapte/ și trebuia să mergem la/ piscină și n-am fost și
de atâta zăpadă/ când intru mai apoi în casă mâinile
înghețate picioarele ude/ prima zăpadă/ ne amintește/
curge în valuri peste lume când nu vom mai fi (De la
talie în jos). În ciuda unor asemenea trării anxioase și a
spaimei de timp, personajul liric își continuă însă cu fervoare aventura existențială, iar autoasumarea este totală,
oferindu-i acestei poezii, în care jubilația și melancolia
se emestecă în câtimi bine dozate, o dimensiune eroică,
întrucipată de masca virilă a soldatului de la Marathon
: Alergătorul de la Marathon/ își continuă inepuizabil
cursa pentru/ a vesti Athenienilor/ Triumful -/ Sfârșitul
războiului// Allergătorul de la Marathon/ își continuă
traseu/ pe drumuri nivelate,/ pe muntoase cărări cu pietre orbitoare// De fapt, un singur gând îl poartă:/ Iubitul/ dacă-l mai așteaptă (Alergătorul). Și e de necontestat că în spațiul poeziei române actuale, lirica lui Dominic Brezianu beneficiază de propriul său teritoriu. Ea
lasă o impresie de autenticitate deplină, nu doar pentru
că pornește de la o experiență pe care mulți din cititorii români o privesc încă încorsetați de prejudecăți, ci,
mai ales, fiindcă reușește să găsească tonul exact pentru exprimarea acestei experiențe.

Florin CARAGIU

Memoria, sau o tandră geneză
a lumii în cuvânt

F

Formată în cadrul Cenaclului 19 de la Braşov, poeta Angela
Mamier Nache, aparţinând promoţiei optzeciste, a preferat
să se situeze în afara curentelor literare dominante ale epocii, afirmându-se „cu discreţia unui talent adevărat“ (Cornel
Moraru), care „întâlneşte substanţa lirismului contemporan
venind pe o cale poetică proprie“ (Mircea Iorgulescu). Plecată în 1987 în Franţa, unde a activat ca profesoară în oraşul
lui Paul Valéry, Sète, poeta aparţine culturilor română şi franceză deopotrivă, dezvoltând la întrepătrunderea lor o expresivitate lirică în care asistăm la fericita conjugare între unicitatea
şi universalitatea rostirii. Amintim, de asemenea, că Angela
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Mamier Nache coordonează – moderând întâlnirea artelor –
Cenaclul Musc’Art din Frontignan.
Volumul bilingv „Memoria“, apărut la editura clairdeplume34 din Franţa, este, în gândul autoarei, Angela Mamier
Nache, „scris cu cerneala nostalgiei“, celebrând viaţa în ritmul ei de zi cu zi, cu punctele ei critice, cu ritualurile ei, cu
gesturile şi bucuriile-i simple, cu figurile ei neşterse şi crizele
sale proiectate în luminişul conştiinţei. Aici cotidianul capătă
nimbul unei arte poetice care recreează în memorie realitatea,
transmiţându-i prin rezonanţă afectivă fineţea, spontaneitatea
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şi dramatismul mişcărilor spiritului, compasiunea faţă de tot
ceea ce există şi curge spre moarte cu un nestăvilit dor de viaţă.
Poeta urmăreşte în manifestul ei literar o repunere în lumină
a figurii femeii, o restabilire a sa în demnitatea şi expresivitatea
specificului ei ce este ameninţată, paradoxal, chiar de feminismul ce ajunge să urmărească o uniformizare formală până la
indistincţie a genurilor.
Cu sete de concret, sensibilitatea artistică, „împăcând într-o
formulă biografică originală realul cu imaginarul“ (Cornel
Moraru) răspunde provocărilor existenţei, întâmpină printr-un
evantai de stări formările şi deformările ei, conducând fluxul
rememorărilor spre catharsis, spre o tandră geneză a lumii în
cuvânt.
Purtate de torentul vieţii, figurile sunt desenate în mişcare,
gesturile sunt surprinse în firescul ce le înnobilează. Cele umile,
respinse, marginalizate îşi regăsesc glasul în simfonia vieţii.
„Sfincşi umili“, „cuminţi şi solitari“ dispăruţi, talii încinse
cu pământ înverzit, „frisoane tulburi“ şi „ore cenuşă“, „macii în
zbor ai ştiinţei“, bătrâni frământând huma şi pâinea, saltele cu
flori de câmp, mămăliga aurită ce arde palatele gurilor, pădurile înecate în ninsoare, fragilitatea călătorilor curbaţi, bătăi
de pleoapă ciclonice, miracolul naşterii, amprenta pe obraji a
mâinilor de prunc, „copilul vântului“ pierdut între trecătorii
absenţi, fricile albastre ale femeilor căzute pradă prostituţiei,
cu visul lor atingând adâncurile mării de lacrimi – sunt palpări
imagistice ale rădăcinilor vieţii, cufundarea noastră în universul poetic constituind o baie de umanitate.
Trauma exilului se converteşte în acest fel într-o vibraţie a
conştiinţei devenită ea însăşi punte între lumi.
Cu rădăcinile în aer, între visul „cu ochii închişi“ şi visul „cu
ochii deschişi“ se întinde viaţa cutremurată de propria vulnerabilitate şi nu mai puţin de minunea existenţei. Odiseea campionilor anonimi ai savuroaselor scene de viaţă declanşează în
curgerea lină a poemelor neaşteptate turbulenţe, atrăgând în
vârtejul textual atenţia cititorului, trezind în acesta o nostalgie cu iz dulce-amărui. Din loc în loc, cuvintele semnalizează,
sesizând rătăcirea de sine, tânguirea, ghemuirea în sine a unei
lumi contractate, ezitante, cu privirea „golită de ceruri“, ascunsă
în aripile-i fantasmagorice, între râs şi plâns.

Şi totuşi, în interstiţiile norilor de praf ce întunecă traiul
îşi fac loc iertarea, îmbrăţişarea, fericirea simplă, străfulgerând peste pragurile vieţii. Între pupile, aluviunile lacrimilor
şi oglinzile râurilor, între dorinţe şi ţesăturile înflorite ce trec
prin procesul albirii, între coaja scrijelită a pământului şi nervurile pielii, între inspiraţiile ţesute pe gură şi linţoliul înstelat
al fiinţelor ce vin pe lume se nasc oglindiri, întrepătrunderi,
diseminări de sens ce amplifică misterul existenţei.
„Poeta se bucură aşadar firesc de orice ivire din rolul indiferent al lucrurilor, iar dacă acelea din apropiere – netede, derizorii, potolite, şterse – se mai arată, neaşteptat, şi în câte un
cearcăn de taină, ea se înfioară, încearcă starea extatică; ori,
altădată, atingând în treacăt acel subţire inel, ascultă numai
delicatele ecouri iscate, care ei îi spun multe“ (A. I. Brumaru).
Enigma e întreţinută de contraste cromatice, auditive, olfactive,
gustative şi tactile ce se prelungesc sinestezic în câmpul conştiinţei – evocând simultan continuitatea şi ruptura – precum şi
de alăturări ale regnurilor ce-şi armonizează ritmurile la auzul
ecoului ancestral. Acesta marchează indefinit memoria, a cărei
sclipire strică vraja „soarelui fals“. În matca vieţii, astfel, tristeţea pricinuită de necazuri şi risipire se înnobilează cu razele
compasiunii universale şi ale bucuriei necondiţionate de a fi.
S-a vorbit, de asemenea, despre un caracter profetic al poeziei de faţă, în care se împletesc accentele critice, grave, la adresa
stereotipiilor şi rutinei cotidianului, înfruntând ceea ce ameninţă să întunece şi să derealizeze bucuria vieţii, şi cele exuberante, de celebrare a ei. „Solitară, dârză şi liberă, autoarea practică un ascetism liric echivalent cu o mărturisire; parafrazând
un titlu celebru, poemele ei sunt, de fapt, «son cœur mis à nu»,
depoziţia implacabilă a unui martor drept într-o lume a oglinzilor strâmbe“ (Virgil Borcan). Mircea Iorgulescu remarcă, la
rândul lui, ca o marcă a acestei poezii, „sfidarea prin emoţie a
amorfului“, împreună cu antisentimentalismul care înseamnă,
aici, „cultivarea emoţiei în chip sistematic, însă fără patetisme
şi cochetării lăcrimoase, ci discret, lucid şi, mai ales, autentic,
adică viu şi natural“.
Aş evidenţia, în plus, un apetit de empatizare care stimulează creativ imaginaţia în direcţia cuprinderii şi integrării stărilor atât de dinamice, diverse şi contradictorii ale lumii actuale.

Ionel SAVITESCU

RECONSTITUIREA UNEI EPOCI
„Nu se poate tăgădui, mai ales într-un stat mic,
unde oamenii de seamă sunt puţini la număr şi în contact continuu, că o viaţă privată nepătată are o mare
înrâurire pentru a da autoritatea necesară conducătorilor neamului“
(Sabina Cantacuzino)

E

Există în istoria Principatelor Române, apoi, în a României moderne, familii de boieri români, de oameni politici, care s-au remarcat prin dragostea neştirbită pentru
Ţară, manifestată prin dorinţa de emancipare (europenizare) şi ridicare materială şi culturală a locuitorilor ei.
O astfel de familie, a fost aceea a lui Ion C. Brătianu
(1821 – 1891), şef al Partidului Naţional Liberal,
prim-ministru cu una dintre cele mai lungi guvernări
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din istoria României (1876 – 1888, cu o singură excepţie), numită şi „vizirat“, şi, nu în ultimul rând cu merite
incontestabile în aducerea dinastiei de Hohenzollern –
Sigmaringen pe scaunul Principatelor Unite, în 1866,
Carol I devenind rege al României în 1881, iar mai târziu, când succesiunea la tronul României devenise
imperioasă, I. C. B. l-a obligat pe Carol I să adopte un
nepot. Paradoxal, Brătianu cu întreaga-i familie rămâne
filofrancez, chiar şi în timpul războiului franco-prusac
din 1870 – 71, când în urma unor manifestaţii antigermane la Bucureşti, Carol I se gândea să abdice: adept al
exactităţii „Regele Carol era, parcă, tipul predestinat
tronului nostru, chiar marile lui defecţiuni l-au servit
adesea, căci tot(ul) era subordonat unui simţământ
excesiv al datoriei, unei convingeri nestrămutate a misiunii sale, unei cumpătări în rezoluţiunile lui, împinsă
HYPERION
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uneori aşa de departe, încât pierdea momentul oportun
de nu avea pe cineva lângă dânsul care să-l silească“ (p.
161) şi, chiar dacă în acele epoci (dinainte de 1900 şi în
perioada interbelică) au existat fapte de corupţie şi afaceri oneroase, care de bine de rău erau stopate, ceea ce
se întâmplă astăzi în viaţa politică românească este de
plâns: România a ajuns la cheremul unei tagme de îmbogăţiţi peste noapte, care dispun de prezentul şi viitorul
ţării, după bunul lor plac, negândind, bunăoară, că
există un echilibru în viaţă, iar faptele rele se pedepsesc
mai devreme sau mai târziu. Aceste reflecţii mi-au fost
prilejuite de apariţia într-o nouă ediţie a volumului de
memorii ale Sabinei Cantacuzino („fiica cea mare a lui
Ion C. Brătianu“, „sora cea mai mare a Brătienilor“),
consacrat familiei Brătianu. În 1921 împlinindu-se un
veac de la naşterea lui Ion C. Brătianu şi trei decenii de
la decesul său, Sabina Cantacuzino a purces la scrierea
acestor memorii ce au apărut iniţial în două volume în
1933 şi 1937, încât retipărirea acestui volum este salutară, constituind un adevărat act de cultură, iar actualii
membri ai Partidului Naţional Liberal ar trebui să-şi
înscrie pe lista de priorităţi lectura acestor memorii, de
unde ar putea învăţa ce înseamnă să trudeşti pentru
Ţară („toată politica liberală erau susţinute cu averea Brătienilor, Goleştilor, Ruseţilor şi a tuturor acelora care dispuneau de ceva“, p. 59, iar despre fruntaşii Partidului Naţional Liberal, Sabina Cantacuzino
scrie: „interesul obştesc întrecea pe al lor“, p. 94), vremelnicia locurilor în Parlament sau ministere nefiind o
sinecură în folosul personal, ci în continua propăşire a
naţiunii române. Dar, vai, când promovarea se face pe
criterii politice şi nu de competenţă şi profesionalism,
ne îndoim că România are un destin în istorie: „Omul
acela însă nu avea alt scop în viaţa lui decât a-şi
servi ţara; îşi fixase o ţintă din cea mai fragedă tinereţe, ţintă înaltă şi ideală, la a cărei realizare totală
nu a ajuns dânsul, dar i-a pregătit tărâmul, şi pentru care nu şi-a cruţat nici viaţa, nici familia, nici
averea“ (p. 232). Am început, aşadar, volumul în chestiune* cu un sporit interes: Brătienii s-au constituit
într-o familie cu vederi progresiste care au dat Ţării
oameni politici, intelectuali de elită, poeţi şi istorici şi
chiar dacă aceste memorii se încheie
în 1891, cu un adaos din 1921, nu este
superfluu să amintesc că, în anul 1927,
România a pierdut pe doi dintre făuritorii (ctitorii) României Mari: Ferdinand I cel Loial şi Ionel Brătianu, care
la tratativele de pace a Primului Război Mondial a pus pe masa Aliaţilor
colecţia revistei Convorbiri Literare.
În fine, istoricul Gheorghe Brătianu
şi-a încheiat existenţa în temniţele
comuniste. Sabina Cantacuzino (1863
– 1944) şi-a desăvârşit educaţia după
moda timpului: acasă cu institutori
străini şi profesori de la Piteşti, apoi, la
Bucureşti unde-şi susţine bacalaureatul la Sfântul Sava, printre profesorii
săi numărându-se şi V. D. Păun (strămoş al lui Gabriel Badea – Păun, autor
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al cărţii dedicate Reginei Elisabeta), iar după ce a devenit soţia medicului Constantin Cantacuzino, în 1885 a
făcut acte de caritate, a iniţiat instituţii de cultură
(muzee) pe care le-a înzestrat cu tablouri din propria sa
colecţie, a făcut donaţii, încât la moartea ei în 1944, profesorul Anghelescu scria: „Rareori… se poate întâlni
o femeie cu o personalitate mai bine conturată, cu o
cultură armonioasă şi mai completă ca dânsa. Tot
ce era cunoaştere o interesa, tot ce era frumos o
mişca“. Longevivă, Sabina Cantacuzino a avut şansa să
cunoască o sumedenie de persoane: rude, prieteni ai
familiei, oameni politici, familia regală a României
(Sabina a fost invitată la un bal al Curţii în 1884), descrie
cele trei atentate asupra tatălui (iulie 1880, Cotroceni,
Pietraru, decembrie 1880, şi Stoica Alexandrescu, septembrie 1886), în fine, boala şi moartea lui Ion C. Brătianu. Din acest imens material al memoriilor vom
încerca să prezentăm selectiv câteva momente semnificative. Născut ca al cincilea copil în familia lui Constantin (Dincă) Brătianu (1768 – 1844), şi a soţiei Anastasia
Tigveanu (în treacăt fie zis, aceste memorii nu dispun
de un arbore genealogic al familiei, căci în afară de
Dincă Brătianu alt înaintaş al familiei nu cunoaştem),
Ion C. Brătianu şi-a conceput viaţa ca „un model de cinste înaltă, de bunătate, de abnegaţie, de energie şi de
intuiţie genială pentru îndrumările ce iniţiativa lui
veşnic activă dedea în toate direcţiile“, deşi a avut o
„copilărie tristă şi lipsită nu numai de alintările
cuvenite unui copil astfel înzestrat, dar chiar şi de un
trai bun, l-a oţelit în toate felurile şi i-a deschis
inima la nevoile şi suferinţele altora“ (p. 29). Foarte
muncitor, Ion C. Brătianu lucra continuu: „Pe nimeni
n-am cunoscut mai simpli şi mai neatârnaţi în viaţa
lor ca pe tata şi pe bărbatul meu“ (p. 103). Printre prietenii care le frecventau casa s-au numărat Eugen
Carada („…energic şi muncitor, inteligent şi stăruitor, îşi
făcuse singur instrucţiunea şi devenise unul din financiarii români de frunte… La înfiinţarea Băncii Naţionale
a devenit unul din directorii şi, de fapt, a fost conducătorul şi întemeietorul acestei instituţiuni, cu o pricepere
şi un devotament care i-au asigurat succesul“, p. 116) şi
Emil Costinescu. Spre surprinderea noastră, Mihai Eminescu este cu totul de altă părere în
articolele sale politice. Iată, bunăoară,
ce scrie poetul în Opere XI (Publicistică, 17.II – 31.XII.1880), 1984, p. 143:
„În orice caz, sistemul e de vină daca
un biet Carada este însărcinat a lua pe
seamă lucrări de sute de milioane, sistemul, daca un biet Costinescu, absolvent de şcoală primară ajunge să trateze în numele statului afaceri de sute
de milioane. Nu oamenii, sistemul trebuie schimbat!“. Biserica de la Curtea
de Argeş a fost restaurată de arhitectul
francez André Lecompte du Nouy,
care a mai realizat şi alte lucrări: Trei
Ierarhi („Cert este că el a adus arhitecturii monumentului modificări
nepermise… Lecompte du Nouy <a
luat la Paris… ornicul vechi din
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turn, icoana Sfinţilor Trei Ierarhi din aur şi pietre
scumpe şi un policandru având marca lui Vasile
Vodă>“, v. Gheorghe Curinschi, „Monumentele de
arhitectură din Iaşi“, 1967, pp. 32 – 33), Sfântul Spiridon din Iaşi şi capela de la Florica. Sugestiv portret îi
face lui Dimitrie Sturdza, a cărui memorie este umbrită
de fapta necugetată a fiului său, colonelul Alexandru
Sturdza care a dezertat în Primul Război Mondial:
„tăcut, rezervat, serios, muncitor, conştiincios, auster,
mai presus de toate evlavios şi modest. Trăia ca un anahoret, dormea în biroul lui pe un pat de campanie,
mânca orişice, deşi aprecia lucrurile bune (pe care nu le
avea acasă). Se scula de dimineaţă şi muncea până târziu noaptea, căci, fiind meticulos la extrem, i se părea
că nimeni nu-l poate ajuta şi se risipea adesea în prea
multe amănunte, dar când îi ieşea o lucrare din mână
era completă şi temeinică… Foarte instruit în istorie şi
în literatură clasică, a fost îndelung secretarul Academiei Române, unde a lucrat mult şi a publicat multe
documente. Cu fratele său George (Sturdza -) Miclăuşeni îşi scriau pe latineşte“ (pp. 134 – 35). Devenind
ministru în 1876, Ion C. Brătianu este nevoit să se mute
în Bucureşti cu familia, mai ales pentru educaţia copiilor. Locuinţa aleasă păruse încăpătoare (p. 138), dar
curând şi-au dat seama că nu aveau spaţiul de la Florica.
Totuşi, şi această casă i se părea d-rei. Bertha Stoofs
(institutoarea elveţiană) inospitalieră: „Era cam speriată de lipsa de confort găsită la Florica şi foarte scandalizată să nu vadă nicăieri oglinzi“ (p. 181). Descrierea
unei zile de muncă a lui Ion C. Brătianu impresionează:
sculat de la ora 4 dimineaţa, Brătianu lucra acasă până
la ora 8, când se ducea la minister, vizita ambasadori,
masa de prânz o lua pe colţul biroului, apoi, Camera şi
seara acasă de la ora 7, unde mai lucra până la 9, încât

munca extenuantă i-a şubrezit sănătatea. Patriot, dorind
independenţa României, Ion C. Brătianu l-a determinat
pe Rege să treacă Dunărea, pentru a lupta alături de ruşi,
care, oricum, în pofida celebrei telegrame ne-au luat
cele trei judeţe din Sudul Basarabiei. Când Ion C. Brătianu s-a stins, sosise regele Carol I: „Se aplecă de
sărută mâna tatei şi zise plângând: <Am pierdut pe
cel mai bun amic ce aveam>“ (p. 260), afirmaţie care
nu se probează, pentru că la paginile 285 – 86, nota 133,
Pia Brătianu scria în 1888 fiilor aflaţi la Paris, din care
cităm: „În zilele din urmă, când se duce tata să-l vadă,
(regele) nu-i mai spune ce conversaţie avea cu adversarii politici şi (pe care) îi primea mereu. Ţinea pe tata în
picioare şi (la plecare) îi da două degete în loc de mâna
toată (…) Nu-mi închipuiam niciodată, o astfel de purtare către acela care i-a dat atâtea dovezi de devotament şi pe care trebuie să-l puie pe deasupra a tot ce
poate stima, admira şi iubi“. Descrierea unor prieteni
români şi străini, a unor baluri la Curte, căsătoria Sabinei (cu dr. Constantin Cantacuzino) şi a Măriuţei (cu
Ion Pillat, tatăl poetului Ion Pillat), studiile lui Ionel la
Paris, moartea lui C.A. Rosetti, notele şi fotografiile
completează un volum de memorii care se citeşte pe
nerăsuflate cu un real folos. Semnalăm, in extremis
două inadvertenţe: la pagina 35, Dincă Brătianu moare
în 1843, iar la pagina 269, nota 1 este dat anul 1844. La
pagina 270, nota 8, Maria C. Brătianu (Maximila) trăieşte între anii 1814-1968.
* SABINA CANTACUZINO, DIN VIAŢA FAMILIEI ION C. BRĂTIANU 1821 – 1891. Ediţia a III-a
revăzută. Introducere, note, indice şi ediţie îngrijită de
dr. ELISABETA SIMION, Ed. HUMANITAS, 2013,

– Note de lectură –
Victor TEIŞANU

I

Cristina Prisacariu Şoptelea:
Instrumente de tortură

Încă de la debutul editorial cu Singuri cum stăm
(2003), poeta îşi definea traiectoria ca pe „un drum
/ şerpuit în sine, bîntuit de caravane / care-au pustiit
totul“. Uşoara tendinţă descriptivistă se disipa în lăudabila ei lejeritate de a utiliza limba poeziei, autoarea posedînd în plus o clară apetenţă pentru explorarea metaforică a realului. Suflul elegiac se instalează
deja în ţesătura textelor, sugerînd la tot pasul un univers de esenţă dramatică. Volumul care urma, Cîinii
memoriei, (2011), marca un salt incontestabil spre
zonele faste ale poeziei, caligrafia lirică dobîndind plusuri nu doar în planul expresiei, ci şi în lărgirea spectrului poetic spre teme cu adevărat grave şi impor-
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tante. Acum e tot mai pregnant sentimentul singurătăţii: „strig, nimeni nu întoarce capul“. Îşi fac loc şi ingrediente specifice toposului liric feminin: „atinge-mă /
corpul meu ascultă cerul cum foşneşte la apropierea /
ta nisipurile se prefac în sticle colorate şi dulci – acadele pentru / zilele de vară“. Cristina Prisacariu Şoptelea rosteşte de fapt adevăruri simple, fascinaţia rezultînd mai ales din virtuţile lexicului, chiar dacă poeta
nu caută cu obstinaţie insolitul. Nu patetism, ci un soi
de febră lucidă guvernează aceste partituri, rezistente
în acelaşi timp prin naturaleţe şi rafinament.
Aceste calităţi se regăsesc şi în textele celui de-al treilea volum al Cristinei Prisacariu Şoptelea, Instrumente
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de tortură (Iaşi: Ed. Zona Publishers, 2014). Zborul fanteziei are la fel de multă prospeţime, deşi bateriile lirice
se încarcă preponderent din peisajul cotidian, cu destul de rare trimiteri livreşti. Poeta nu se teme de prozaizarea observaţiei, ca gest nonconformist fără excrescenţe declarative. Poezia rămîne o aventură în spirit,
constînd în interpretarea subiectivă a realităţii: „nu pot
vorbi decît în numele meu“, decretează poeta în Stop
cadru. Şi tot ca un semn distinctiv al feminităţii vor fi
privite şi nostalgiile sale paseiste, întotdeauna subordonate
cenzurii interioare: „trebuie să
ne actualizăm sentimentele /
să conectăm ce a mai rămas
din viitorul trecut“ (Poem cu
un oximoron). Odată cu impulsul nostalgic al regresiunii şi
evadărilor se dezvoltă şi tema
existenţei simple, neconvenţionale, armonizată cu datele
cosmosului, singura care poate
întreţine speranţa într-o posibilă fericire. „Nu ştiu despre ce
este vorba dincolo de uşa casei
mele“, mărturiseşte într-un loc
poeta.
Fără a fi obsesivă, moartea e percepută, pentru efectele ei devastatoare, ca acţiunea unor „instrumente de tortură“, devenind astfel sinonimă
vieţii noastre fizice, care şi ea
are pe tărîm practic aceleaşi
caracteristici nefaste. Deşi
culorile sînt estompate, nu
lipsesc totuşi secvenţele anxioase, prevestind mici apocalipse şi aparţinînd unui imaginar al alienării: „aud cum gem
casele gata să se prăbuşească şi
/ cuibul de la fereastra ta a zburat peste copacii / aplecaţi într-o ultimă reverenţă / se văd acum doar / ochii
lupilor tineri rotunzi cît soarele care arde / pieile înşirate pe asfalt“ (***Toţi oamenii au plecat din oraş…).
Inclusiv ipostaza vieţii ca circ aparţine acestei escatologii, denunţînd inutilitatea oricărui efort în faţa sf îrşitului, cu imaginea pilduitoare a elefanţilor „dresaţi
să danseze pe nirvana“ (Circul în oraş). Tot la ubicuitatea morţii se referă autoarea şi într-un text scris la
fel de colocvial: „Moartea ne priveşte din multe locuri
/ uneori stă la lojă alteori în sala aglomerată /… acum
este o umbră scursă pe caldarîm / o dau de gol doar
ochii – ne vînează în continuare“ (***Moartea ne priveşte din multe locuri).
La Cristina Prisacariu Şoptelea nu putem vorbi de
o poezie erotică în înţelesul clasic al termenului. Sînt
doar momente sugerînd elanuri erotice incerte. Plictisul şi lehamitea, ca atribute ale sensibilităţii postmoderne, combinate cu judecata rece a raţiunii, împiedică
o celebrare autentică a hedonismului: „Nu am chef de
tine azi / îţi dezbrac pielea desculţ tălpile picioarelor
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tale /…mă simt mai uşoară / şi mai uşoară / ca o cuvertură în bătaia vîntului apoi ca o / batistă fluturată pe
un peron şi / apoi ca o foaie de hîrtie goală. / goală“
(***Nu am chef de tine azi). Avîntul erotic se împiedică
şi de un anume eticism vanitos, care mai mult barează
drumul fiinţei, ea însăşi dorind să se elibereze: „nici
o profeţie nu pregătea clipa asta în care / sarea mărilor ţi se lipeşte de picioare şi te smulgi / disperată din
mormîntul orgoliului“ (***Să te pot atinge pe mîini pe
faţă pe ochi). Cristina Prisacariu Şoptelea trece totul prin filtrul observaţiei analitice, chiar
şi cuvintele iubitului trebuind
mai întîi dezbrăcate de substratul lor tainic spre a fi înţelese exact: „Îţi întorc pe toate
părţile cuvintele / le răstălmăcesc la nesf îrşit ca pe o limbă
străină şi moartă / citesc printre ele păstrîndu-mi cu greu
echilibrul“ (Un tren). Accentul tragic derivă tocmai de aici:
în pofida efortului ei raţional,
fiinţa asistă neputincioasă
la destructurarea propriului
univers: „casa în care visăm
se năruie / pereţii se macină
cu fiecare zi cu fiecare sărut
ratat / ascuns apoi între palmele uitării te uiţi peste umăr
/ te urmăreşte cineva?“ (***Primăvara dezbrăcată de gheţuri…). Încît concluzia cuplului e una departe de a fi tonică:
„singurătatea e tot ce datorăm
unul celuilalt“. Din cînd în cînd
notaţii candide şi voluptăţi fulgurante amintesc că ne aflăm
totuşi pe teritoriul liricii feminine: „Ai să-mi aduci pînă la
urmă trandafirul / căţărător de care te rog de atîta
timp şi-ai să-l pui într-un / pămînt special în care se
vor dezvolta şi celulele mele / de aceea aerul cald a
venit atît de repede / din nord-est“ (***Ai să-mi aduci
pînă la urmă…)
Cristina Prisacariu Şoptelea se dovedeşte în acest
al treilea volum o sensibilitate accentuată, drapîndu-şi
gravităţile cu farduri sentimentale. Alimentat în mare
măsură de vibraţia timpului prezent, lirismul poetei
conţine adesea şarje dramatice, traduse în remarcabile
construcţii reflexive. Dincolo de tentaţiile introspective,
poezia aceasta captează, în gradaţii diferite, o tensiune
puternică, bine ascunsă de epicismul textelor, dar generată fără doar şi poate de pulsaţii erotice neduse pînă
la capăt, deşi păreau a constitui o condiţie existenţială. Iată încă o dimensiune ţinînd de poezia feminină.
Cristina Prisacariu Şoptelea a citit atent, asimilîndu-şi
nutrimentele de rigoare, multă lirică scrisă de femei.
Chiar şi pe aceea a Ninei Cassian, care inventa la un
moment dat „limba spargă“, evocată într-un text şi de
poeta din Botoşani.
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Lucy, un dar al luminii divine

Aprilie 1926. Tinerei Isabel îi place lumina farului de pe
Ianus Rock, o palmă de pământ dintre cele două oceane,
Indian şi Austral (de la Virginia Woolf până la Colin Tolbin, farul şi lumina lui au constituit o sursă mitografică în literatură!) ce luminează nopţile apelor nemărginite. Şi adoră dimineţile radioase vestite de zorii ce se
ivesc aici mai repede decât oriunde pe pământ., ca şi
cum acel far ar fi fost centrul lumii. E un motiv în plus
să coboare în fiecare zi spre mica plajă stâncoasă şi să-şi
ofere momente de extaz în faţa azurului fără fruntarii, a punctului în care cele două oceane se diştern precum un covor fermecat. Acolo, pe îndepărtatata insulă
aparţinând continentului australian, locuită doar de ea
şi soţul ei Tom Sherbourne, veteran al primei conflagraţii mondiale, în prezent paznicul farului,
Isabel s-a obişnuit cu tăcerile lungi
scandate doar de vuietul asurziotor al valurilor. Dar în acea dimineaţă un strigăt firav ca un zbor de
pescăruş, rupe pe neaşteptate liniştea zorilor. Acel strigăt s-a dovedit
a fi scâncetul unui bebeluş, menit
să le schimbe pentru totdeauna
viaţa. O fetiţă ce nu avea mai mult
de două-trei luni plângea pe fundul unei bărci aduse de valuri pe
ţărmul stâncos. În barcă se mai
afla şi cadavrul unui necunoscut,
despre care pe parcursul cărţii se
va dovedi a fi fost tatăl ei, ce reuşise să-şi salveze copila, nu şi propria viaţă, în urma unei tentative
de asasinat cu conotaţii xenofobe a
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familiei lui stabilite în cea mai apropiată aşezare de pe
uscat, Pointe Partageuse.
Pentru Isabel copila fără nume este darul cel mai
preţios pe care oceanul i-l putea face. Fiica pe care şi-a
dorit-o din totdeauna. Şi a ei va fi!!! Nimeni nu va şti
vreodată adevărul, ar fi fost de-ajuns să se încalce doar
o regulă, pentru ea insignifiantă, nu şi pentru un militar ca Tom, obligat contractual să semnaleze autorităţilor de la Partageuse orice amănunt, inclusiv acea
ambarcaţiune naufragiată pe Ianus Rock, pe Plaja Epavei. Tom cedează rugăminţii înlăcrimate a soţiei, astfel
că nimeni nu va afla vreodată că fetiţa e în viaţă. Hotărăsc să o boteze Lucy. Nu trece mult timp şi mica fiinţă,
vioaie şi dornică de afecţiune, va să
devină lumina vieţii lor. Dar orice
lumină generează şi umbre. Ce
ascund o taină apăsătoare precum
o stâncă. Fiindcă pe uscat, la Partageuse, există o femeie care încă
speră în ciuda oricărei raţiuni. Nefericită dar determinată. Se conturează astfel o poveste ce exploreză
ceea ce e drept şi ceea ce e greşit şi
cum adesea aceste norme morale
par unul şi acelaşi lucru.
Acesta este romanul unei mame
şi a unui tată şi a fiicei lor secrete,
romanul de debut al australiencei rezidente în prezent la Londra M.L.Stedman Lumina dintre oceane, Polirom, 2013, 355
p.(traducere din limba engleză şi
note de Anca-Gabriela Sârbu). Cartea, protagonista Tărgului de carte
de la Frankfurt, 2011, tradusă în
peste treizeci de limbi, a devenit
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bestseller internaţional datorită epicii intense şi pline
de sentimente puternice, concentrate în acaparatorul
binom iubire-vinovăţie, apte să emoţioneze, să indigneze,
să declanşeze un noian de reflecţii, să sensibilizeze clapele sufleteşti ale cititorului, fie el şi unul supersofisticat.
Autoarea face un salt temporal de câţiva ani înapoi,
cu prilejul căruia ni se oferă coordonate preţioase ale
omului Tom, despre războiul în care a luptat, despre
obsesia noroiului şi sângelui tranşeelor, despre sentimentul de vinovăţie al celui ce şi-a văzut camarazii sfârtecaţi de grenade şi obuze, un martorului sensibil dar
aproape absent în haosul şi frenezia Australiei postbelice. Astfel ne explicăm opţiunea lui de a accepta postul de paznic de far, un fel de exil voluntar „departe de
lumea dezlănţuită“. Tom pune pasiune în ceea ce face,
este precis în transmiterea raportuluii zilnic, nu suferă
de singurătate…Şi totuşi nu-i vine să creadă că o fată
tânără şi frumoasă ca Isabel Graysmark şi-ar dori să-şi
petreacă viaţa alături de el pe Ianus Rock. O insulă vrăjită unde timpul pare a se dilata, a se scurge mai domol,
totul fiind amplificat şi trăit nemijlocit: vuietul valurilor oceanului, al vântului peregrin fără odihnă, lumina
regulată şi securizantă a farului, natura cu ritmurile
sale, şi nu în ultimul rând,“ locuitorii“ săi. Protagoniştilor Tom şi Isabel le place această viaţă, se iubesc şi
sunt totul unul pentru celălalt şi atunci când se vesteşte
venirea pe lume a primului lor fiu, se simt în al nouălea
cer şi împliniţi. Dar tânără soţie pierde copilul, apoi pe
al doilea şi al treilea, acesta născându-se mort, la şapte
luni. Este sfâşietor sentimentul tinerei femei ce conştientizează că nu paoate zămisli viaţă, asupra căreia să-şi
reverse iubirea şi ocrotirea maternă. Sentimentul de vid,
inutilitate, doliu fără mângâiere.
Romanul, aşa cum am spus, începe cu ziua unui
miracol-coup de théâtre pe care trebuie să-l acceptăm
în ţesătura realistă a faptelor şi a impecabilei arhitecturi a naraţiunii. Venirea acelui copilaş supravieţuind
mării învolburate de furtună şi supravegheată de lumina
farului chiar în momentele în care durerea pentru fiii
pierduţi îi mistuia pe amândoi, va fi ancora de salvare,
lumina ce le însenineză singurătatea. Totodată sosirea
copilei înseamnă şi o mare dilemă: va fi comunicat semnalul pe uscat, spre a fi trimis cineva s-o preia împreună
cu trupul neînsufleţit al bărbatului, sau pur şi simplu va
fi primit darul divin al acestei lumini miraculoase, sosit
exact în clipa în care suferinţa celor doi părea să devină
insuportabilă. Isabel este convinsă că.Lucy este un dar
neaşteptat, necerut, dar pe care Dumnezeu însuşi l-a trimis pe calea apelor, astfel că îl imploră pe bunul Tom să
amâne trimiterea semnalului, apoi să nu-l mai trimită
deloc, astfel încât micuţa să rămână cu ei, iubită, răsfăţată, ocrotită.
În acel colţ de lume, uitat de toţi, unde sunt doar ei
doi, Isabel şi Tom, orice lucru pare să capete conotaţii
diferite şi în cele din urmă, din dragoste pentru Isabel,
plinul de zel şi scrupulosul Tom hotărăşte să închidă
ochii şi urechile, ignorându-şi datoria şi conştiinţa profesională. Decizie luată nu fără a metaboliza o seamă de
întrebări: e drept ca o femeie să-şi piardă fiiii pe care şi-i
dorea atât de mult? Nu, desigur! E drept ca o mamă să
aştepte cu inima sfărâmată veşti despre soţul ei şi des-
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pre rodul propriului pântec, în timp ce alte persoane îşi
arogă dreptul de a hotârî în favoarea lor? Nu, nici asta
nu este drept. Dar cât de labilă poate deveni graniţa dintre ceea ce e just şi ceea ce greşit, atunci când la mijloc
se află o atât de intensă iubire? Există opţiuni care odată
luate, inevitabil înseamnă pentru unii fericire, pentru alţii
nefericire. Tom încearcă în numele iubirii pentru Isabel
şi Lucy să pună surdină propriei conştiinţe şi amărăciunii, imaginându-şi durerea adevăratei familli copilei.
Dar mai devreme sau mai târziu viaţa ne cere decontul propriilor acţiuni şi nu arareori decontul este devastator. Lucy creşte lângă Tom şi Lucy pe insula farului:un
copil fericit ce-i face pe „părinţi“ la fel de fericiţi. Spectrul minciunii însă nu a încetat nicicând să le dea târcoale
şi la un moment dat se va materializa într-un trup şi un
nume, astfel că micuţa Lucy va să devină obiect de disputa şi dragoste a două mame, ce vor amândouă binele
micuţei lor şi de care doresc să fie iubite. Lumina dintre
oceane este un roman populat de toate tipurile de sentimente posibile: de la dragostea conjugală la cea filială,
de la remuşcările pentru greşelile comise la dorinţa de
a le îndrepta, de la nostalgia pentru un trecut ce nu se
poate şterge cu buretele la speranţa unui viitor asupra
căruia să fie posibil un minim control, de la dorinţa de
dreptate la resemnare în faţa nedreptăţii.
Extrem de convingător este personajul Tom, în complexitatea lui psihologică: un bărbat tânăr, tonic, dar care
are inima împovărată de poveri ce fac din el un taciturn, prea puţin înclinat spre confesiune. Şi totuşi acea
inimă aparent distantă e în stare să cuprindă un ocean
de iubire şi de spirit de sacrificiu. Isabel nu e mai prejos
ca intensitate a trăirilor, dar nu pregetă şă şi le exteriorizeze, prin urmare este mai volubilă, intuitivă, „viscerală“, uneori chiar egoistă, dar în majoritatea cazurilor
se lasă călăuzitâ de elanuri de generozitate.
Lumina dintre oceane se ţese în jurul unor teme etern
umane şi la fel de fierbinţi ca de pildă relaţia părinţii-copii;
atinge şi clape „discutabile“ din punct de vedere moral,
deşi credem că cititorului îi va fi greu să se posteze de-o
parte sau de alta şi să afirme în mod net cine dintre cele
două mame a greşit şi cine nu, (Isabel sau Hannah?), cine
este „călăul“ şi cine „victima“ (incontestabil fiind faptul
că prima şi veritabila victimă a adulţior este chiar Lucy).
Deşi autoarea impune doar opţiunea sa narativă, are
grijă să nu inducă neapărat o judecată morală, lăsându-i
cititorului posibilitatea de a opta când, cât şi cu cine să
se identifice, cui să-i dea dreptate, pe cine să învinovăţească, să înţeleagă, să dispreţuiască sau să admire…şi în
fine, pe cine să ierte. E şi o carte despre iertare, la urma
urmelor o consecinţă a unei iubiri adevărate. O iubire
nu neapărat liniară, statornică, calmă şi protectoare,
dimpotrivă, uneori furtunoasă ca oceanul şi întunecată
ca noaptea eclipsând stihia eternă a valurilor. Dar întotdeauna o iubire menită să strălucească necontenit precum un far, alternând lumina cu umbra.
O iubire, rod al unei opţiuni făcute conştient de personajele romanului, cărora autoarea M.L. Stedman le lasă
întotdeauna libertatea de a alege şi acţiona în cele mai
felurite circumstanţe, inclusiv morale, la bine şi la rău. O
ştire de ultimă oră informează că un scenariu după carte
va să devină în curând film în regia lui Derek Cianfrance.
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Radu VOINESCU

Eminescu la Viena a doua oară sau
Carnaval la Oberdöbling cu agenţii
Securităţii

V

Voi spune de la început că nu ştiu nici un alt scriitor care să îşi dezmintă cu atâta obstinaţie talentul ca Florina Ilis. Dacă la romanele mai de început,
inclusiv la Cruciada copiilor, să spunem că insuficienta experienţă putea fi cauza erorilor grave de
logică a personajelor şi a faptelor, de construcţie şi
asamblare, pentru Vieţile paralele (Cartea Românească, 2012),
nu văd ce s-ar mai putea invoca.
E adevărat, critica de întâmpinare salutat ditirambic, în
cvasi-totalitatea ei, marea realizare a autoarei. Ba unii l-au
calificat drept unul dintre cele
mai bune romane româneşti de
după Revoluţie. Ar fi putut fi,
poate chiar cel mai bun, dar nu
e. Şi voi încerca să arăt în cele ce
urmează de ce.

Eminescu…
cyberpunk (!)

O notă comună multora dintre
ditirambicele elogii care au însoţit imediat după apariţie această
carte socotită drept „extraordi-
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nară“ este aceea a jubilaţiei din perspectiva tratării
personalităţii lui Eminescu în cheie foarte terestră.
O carte care contribuie la demitizarea poetului, s-a
spus. Dar numai analizele critice contribuie cu adevărat la demitizarea unui subiect. Un roman, dacă
intenţionează asta, se va încadra – asta e situaţia! –
mai degrabă în zona propagandei. Romanele care mitizează şi
demitizează programatic îşi subminează din start valoarea.
Dar ce fel de roman este unul
care se angajează astfel în opţiuni
ideologice? O întrebare la care
au de răspuns adulatorii cărţii,
îndeosebi tineri nedesprinşi încă
de vraja lecturilor copilăriei (nu
e nimic rău în asta, luat în sine,
dimpotrivă, dar cu astfel de arme
nu se intră în critica veritabilă).
Pentru ei, a clasa Vieţile paralele drept un fel de roman SF –
cyberpunk (Fenomenul science
fiction în cultura postmodernă.
Ficţiunea cyberpunk este titlul
unei cărţi nesărate de teorie literară semnate de Florina Ilis acum
nouă ani), aşa cum s-a zis, sau cu
un amendament care să dreagă
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puţin lucrurile, steampunk, pare un lucru perfect
normal. Atât numai că literatura de acest gen ţine de
etajul consumului. Prin urmare, trebuie să fim atenţi
cu argumentele care amestecă registrele şi care tind
să proiecteze un roman de categorie B între operele mari (canonice, cum profeţea cineva purtat de
efuziuni vizionare; ca şi cum am putea pune în aceeaşi categorie Cavalerii Pardaillan cu Don Quijote).
Din perspectiva steampunk, amestecul de biografie
ţinând de a doua jumătate a secolului al nouăsprezecelea şi imixtiunile în aceasta ale Departamentului Securităţii Statului din perioada regimului dintre
1947-1989 în România (am definit, în linii de maximă
generalitate, substanţa romanului Florinei Ilis), tot
nu se susţine. E adevărat că epoca victoriană face
parte dintre ingredientele de bază ale sub-genului
în Anglia, dar lipsesc celelalte, ce ţin de noile tehnologii, nicăieri pomenite în Vieţile paralele. Asta se
întâmplă când criteriile nu sunt clare, când nu avem
suficientă experienţă de lectură, transferată în criterii de rafinament al gustului, şi nici nu luăm distanţă de reflecţie. Când, în fine, entuziasmul eclectic şi destul de confuz al tinereţii vrea să ţină loc de
judecată de valoare.

Un roman iconoclast?

Are nevoie Eminescu de demitizare? Mulţi vor susţine cu fervoare că da. Să despărţim puţin lucrurile!
Eminescu, el însuşi, nu are nevoie nici de mitizare
şi nici dărâmarea de pe soclul de idol nu aduce ceva
nou în înţelegerea operei. Este, cu alte cuvinte, indiferent (sper să se înţeleagă aici figura de stil „autorul
în locul operei“) la asemenea practici, idolatre, de
o parte, iconoclaste, de alta. Imaginea lui Eminescu
are nevoie, atunci? Numai una dintre multele imagini, aceea dragă oamenilor cu mai puţină instrucţie, care aproape îl deifică. Dar asta, dacă suntem
realişti, nu se poate împiedica.
O perioadă lungă de timp de aici înainte vor exista
cititori care vor cădea sub fascinaţia versului său şi
se vor cufunda cu uimire în adânca filozofie a unei
poezii de o mare frumuseţe. Această realizare la cele
mai înalte cote a operei (nescutită, dacă o privim în
întregimea ei, şi de lucruri mai puţin izbutite, fapt
perfect firesc, de altminteri, mai cu seamă dacă ne
gândim că Mihai Eminescu nu are, propriu-zis, o
carte pe care să o fi girat cu adevărat ca apariţie editorială; s-a vorbit suficient despre asta, nu reiau) se
poate răsfrânge, justificat, în ochii unora, asupra persoanei celui care a creat-o. Dar nu aduc acest lucru
în discuţie decât pentru a arăta că premise ale idolatrizării vor mai funcţiona cel puţin o bucată de
vreme; în rest, nu cred că e cazul să recurgem la o
digresiune lungă privind psihologia şi filosofia religiilor). Judecând însă după ce se întâmplă în ultimii
ani, s-ar zice că detractorii lui Eminescu au devenit,
pentru prima oară în postumitatea de o sută două-
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zeci şi cinci de ani a poetului, mai numeroşi decât
adoratorii. Ceea ce face cam de prisos eforturile de
demitizare.
În prelungirea subiectului demitizării lui Eminescu – tema principală, cum s-a spus, a acestui
roman –, mă tem că entuziaştii nu au citit nimic
sau mai nimic din mărturiile contemporanilor despre autorul Geniului pustiu. Tot ce era mai realist şi
mai trist şi mai dezolant în persoana fizică a marelui
poet se găseşte acolo: şi murdăria, şi părul nepieptănat, şi bubele, şi manifestările din perioada crizelor de nebunie, şi erizipelul de pe faţă făcut în spital şi câte altele ce fac parte din fiziologia vizibilă a
unui om trăind adesea în mizerie. Aşadar cine clamează demitizarea o face de la înălţimea… inculturii şi a incapacităţii de a înţelege nişte mărturii simple şi netrucate.
Dar, cu această critică… cyberpunk te poţi aştepta
la orice. Numai la evaluări pe care să te bazezi realmente se pare că nu. Bref, a face din viaţa lui Eminescu un subiect de roman cu tentaţii SF nu mi se
pare nici o impietate, dar nici un experiment inspirat,
ci mai degrabă o aiureală. Prozatoarea însăşi, după
cum a declarat, nu a urmărit să veştejească imaginea poetului (ba, dimpotrivă, de când a descoperit
poezia dedicată la Blaj „amicului F.I.“, s-a considerat cumva vizată şi implicată) dar, scriind aşa cum
scrie, a scos un roman care lasă mult de dorit, deşi
putea să fie unul colosal.

Linii care nu se vor
întâlni niciodată

S-a atras atenţia asupra asemănării dintre titlul cărţii Florinei Ilis şi acela al cunoscutelor biografii ale
lui Plutarh. Probabil că o fi un clin d’oeil mai postmodern, poate cyberpunk, dar autoarea nu pare că
a urmărit să fie un Plutarh al României. Titlul pe
care l-a ales, dincolo de această rezonanţă cumva
factice, este mai întâi o metaforă trimiţând la destinele lui Eminescu şi al Veronicăi Micle. Apoi, ar
putea fi legat de felul cum sunt implicate diferite
„surse“ în naraţiune; e posibil ca şi la viziunile paralele ale acestora să se fi gândit. După cum nu se
poate exclude, dacă luăm de bună (dar asta numai
pentru a ne raporta la punctul de vedere al autoarei,
la care, altfel, nu ader) ideea de a-l face pe poet ţintă
a supravegherii operative a… Securităţii comuniste
(o mult prea forţată trimitere la interpretările ideologizante dintr-o anumită perioadă ale operei şi biografiei eminesciene), nici pista unei codări din acest
unghi, adică al paralelismelor şi direcţiilor care nu
duc nicăieri decât la situarea exterioară a oricărui
demers faţă de biografia poetului şi faţă de textele
lui, indiferent de natura acestora.
Nu în ultimul rând, trebuie să atragă atenţia
moto-ul din poezia eminesciană „Melancolie“, pe
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care îl alege autoarea: „Şi când gândesc la viaţa-mi,
îmi pare că ea cură/ Încet repovestită de o străină
gură,/ Ca şi când n-ar fi viaţa-mi, ca şi când n-aş fi
fost…“ El avertizează că Vieţile paralele este o carte
a înstrăinărilor, iar de aici cititorul va face, cu certitudine, legăturile necesare.
Propun să rămânem în limita primei variante,
aceea în care liniile de destin ale celor doi îndrăgostiţi nefericiţi nu se întâlnesc. Se va obiecta că,
în realitate, cei doi s-au întâlnit, totuşi, în diferite
momente ale vieţii lor. Cartea mizează, însă, pe faptul că ei nu au putut fi niciodată împreună cu adevărat, nu şi-au trăit viaţa împreună, aşa cum se întâmplă în biografiile obişnuite. Într-un fel, Florina Ilis
pare să subscrie tezei unei catastrofe din punct de
vedere creator în cazul în care poetul ar fi adoptat
linia unei vieţi mediocre, domestice, soluţie categoric respinsă şi de Maiorescu, în epocă şi care, finalmente, nu s-ar fi potrivit măreţei posterităţi.
Când am pus acestui subcapitol titlul „Linii care
nu se vor întâlni niciodată“, m-am gândit însă la alegerea profund neinspirată a prozatoarei de a amesteca lucruri petrecute în două segmente de timp diferite, viaţa lui Eminescu în societatea românească a
sfârşitului de secol al XIX-lea şi hăţişurile unei ipotetice direcţii a Securităţii în anii ’50 ai secolului al
XX-lea, nici măcar într-o relaţie firească din punct
de vedere al cronologiei, ci făcându-le să fie contemporane. Sunt de acceptat multe convenţii şi artificii
narative din punctul de vedere al temporalităţii, dar
există şi lucruri care nu se potrivesc. Indiferent ce
frisoane de lectură au diverşi comentatori desprinşi
de lumea poveştilor – cu tot fantasticul ei, perfect
coerentă –, în vreme ce lumea din cartea Florinei Ilis
este o monstruozitate incongruentă narativ.

Viaţa… vieţile

Alegând să trateze o perioadă distinctă din existenţa
lui Eminescu, anume aceea dintre data de 23 iunie
1883, când, în urma semnelor de rătăcire mintală pe
care le tot dădea şi a faimosului bilet trimis lui Maiorescu de soţia lui Slavici, excedată de comportamentul chiriaşului, la indicaţiile şefului „Junimii“, poetul
este ridicat cu forţa de la baia Mitraszewski şi dus
la sanatoriul doctorului Şuţu, din Strada Plantelor,
şi data morţii, 15 iunie 1889, Florina Ilis dovedeşte,
ca şi altă dată, un remarcabil instinct al subiectului literar. Probabil că nimic nu ar fi fost mai susceptibil de a intra în materia unui roman puternic,
aşa cum se şi înfăţişează Vieţile paralele pe primele
o sută şi vreo şaptezeci de pagini (dintr-un total de
şase sute optzeci şi trei). Totul este, în această primă
parte de roman, aproape impecabil articulat, cu o
forţă a prozei cum mai rar a avut literatura noastră
parte în deceniile din urmă.
După câte s-ar părea, autoarea a citit tot ce se
putea citi din Eminescu şi din ceea ce au scris con-
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temporanii sau unii dintre exegeţi, Călinescu, îndeosebi. De la poeziile antume la cele postume, de la
proză la publicistică, de la Fragmentarium la celelalte manuscrise eminesciene, de la amintirile lui
Panu, Vlahuţă, Slavici, Stefanelli, Mite Kremnitz,
Russu-Şirianu şi a atâtor altora care au povestit o
împrejurare ori mai multe la care au fost martori,
din juneţe şi până la trecerea în nefiinţă a poetului,
la jurnalul lui Maiorescu, la articole din presă; practic, o lectură cuprinzătoare a materiei. Cine citeşte
romanul, nu poate să nu trăiască senzaţia activării
din memoria pasivă a zeci de fraze, întâmplări pe
care le-a parcurs cândva în legătură cu Eminescu şi
cu existenţa lui concretă, aşa cum a fost văzută de
prieteni, de cunoscuţi, de detractori; de contemporani, într-un cuvânt. Procedând la o intertextualizare copioasă, în bun sistem postmodernist, Florina
Ilis topeşte într-o curgere fluentă şi de o bogată cromatică textele parcurse din cei de mai sus (o identificare în amănunt a surselor şi a modului în care
ele sunt transpuse ori transcrise nu e scopul rândurilor acestora). Imaginaţia de romancieră de mare
talent face restul. Dă cadenţă, volum şi timbru trăirilor personajelor (ale lui Eminescu îndeosebi), situaţiilor, stărilor.
Provocarea majoră la care face faţă cu brio prozatoarea este aceea de a pune în pagină delirul lui
Eminescu, cel cu minţile pierdute. Tuşă sigură, de
adevărat romancier dovedeşte în scena sărbătorii
funambuleşti de la sanatoriul de la Oberdöbling,
unde poetul se află sub îngrijirea doctorilor Obersteiner şi Leidesdorf. Intră atât de convingător, de
verosimil în universul halucinant, în logica deturnată, în imaginile absurd înlănţuite dintr-o minte
rătăcită încât, dacă nu ar exista permanent contrapunctul detaşat, ironic, realist(ic) din paranteză, ce
marchează distanţa auctorială, cineva mai puţin
atent ar putea rămâne cu impresia că scriitoarea s-a
lăsat ea însăşi copleşită de o criză de delir fabulatoriu. Nu este decât aiurarea bine controlată, realizată cu măiestrie (măiestrie, măiestrie, dar cum s-ar
putea explica inflaţia de cacofonii din prima parte a
romanului mai ales?), a unui scriitor care, pe multe
pagini, îşi poate stăpâni perfect arta.
Carnavalul de la sanatoriu, de pildă, este magistral
pus în scenă, totul pendulând între nebunia tipică
unei asemenea sărbători a răsturnării regulilor şi a
inversării ierarhiilor umane şi confuzia din mintea
poetului. Îmbinare realizată cu mijloace fără cusur:
„Atunci când totul păru să fi atins o cotă alarmantă,
se auzi distinct un foc de revolver. Întreaga adunătură amuţi, ca trăsnită. Nimeni nu ştia cine sau de
unde se trăsese, cât despre victimă, nu mai exista nici
un semn de îndoială. Victima atentatului era însuşi
nepotul Împăratului. Cu toţii încremeniră în poziţiile în care se aflau. Pianul se opri brusc din cântat. Câteva secunde, ecoul ultimelor acorduri pluti
vag prin încăpere, ca un semn rău prevestitor. Întins
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în mijlocul încăperii, pe burtă, nepotul Împăratului zăcea imobil. Cele două alteţe regale se aplecară
asupra lui. Îl întoarseră cu faţa şi-i scoaseră coiful.
Ţăranca austriacă, cu lacrimi în ochi, îi şterse cu o
batistă fină, brodată, fruntea de sudoare (de sânge,
se poate presupune). Se lăsă o tăcere respectuoasă,
solemnă. Generalul Cerchez luă o atitudine milităroasă, în poziţia drepţi. Părea că aşteaptă ordine.
Eminescu, care nu iubea monarhia, prevăzuse dintotdeauna un astfel de deznodământ. Îi căuta din
priviri pe conjuraţii din Balcani, fiind absolut convins că atentatul nu poate fi decât opera lor, dar
aceştia, împreună cu Filipescu cu tot, dispăruseră.
Probabil că acum erau departe, îşi cumpărau paşapoarte false, dornici să ajungă undeva, în ţări îndepărtate din America sau Asia. Cel puţin până va
trece potopul. Deodată, izbucni un râs binecunoscut tuturor. Era râsul nepotului Împăratului Franz.
Ha! Ha! Ha! Înviase.“
Detaliile triviale ale existenţei de care poetul n-a
fost scutit, ca om, ca fiinţă fiziologică, sunt redate
realist (Aici, ar stilul putea semăna cu steampunk,
dar restul elementelor, cum am zis, lipsesc.). A se
vedea, între multe altele, de pildă, episodul lipsurilor din inventarul bibliotecii ieşene sau acela în
care Eminescu află că a fost destituit din funcţia de
revizor şcolar la schimbarea guvernului. Datele sunt
cunoscute, tratarea însă ţine de un bun romancier,
fără milă faţă de subiectul său. Sau, şi mai sordid,
un episod în care poetul încearcă să seducă nevasta
unui primar la care trage în gazdă pe timpul ultimei inspecţii ca revizor. Tentativa eşuează penibil
din cauza faptului că juna consoartă cu ceva lecturi,
romanţioasă vag, atrasă de geniul pe care îl citise în
revista „Convorbiri literare“ se îndepărtează subit,
dezgustată, dezamăgită, când simte respiraţia pretendentului la o noapte de amor, întrucât acesta
mâncase mai înainte, la han, ceapă.
Parantezele care fac vocea auctorială auzită la fiecare scenă sunt, cum am mai atras atenţia mai înainte, şi un contrapunct al discursului, un mod de a
se distanţa, ironic, adesea, al naratorului. Iată un
exemplu: „Dacă ar şti că ţărmul care se întrevede,
alb şi pustiu, undeva, departe, deasupra valurilor, e
cald (însorit), ar da şi el din mâini. Ar înota ca să se
salveze (instinct de conservare). Dar acum e obosit. E palid. Şi ras. L-au ras la spital. Înainte de plecare. După o luptă mută şi îndârjită cu frizerul a reuşit să-şi salveze totuşi mustăţile. Ce e un bărbat fără
mustăţile lui?! Un motan bătrân în pielea goală! Cu
cât mai lungi, cu atât mai bine! […] Revăzându-şi
tatăl, remarcase cu uimire cât de mult începuse să-i
semene (tatălui).“

„Departe sunt de tine…“

S-a văzut în povestea aşa-zisei urmăriri de către
Securitate o persiflare a teoriilor conspiraţioniste
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legate de boala şi moartea lui Eminescu. După unii,
rezum, boala ar fi fost inventată pentru a-l scoate pe
poetul incomod din arena luptelor pentru emanciparea românilor din Transilvania de sub stăpânirea
austriacă, el aflându-se, pe atunci, laolaltă cu ceilalţi membri ai Societăţii „Carpaţii“, în vizorul spionajului habsburgic. Iar moartea ar fi fost consecinţa internării frauduloase. E foarte plauzibil că şi
autoarea a crezut că asta face. Plus veştejirea atitudinii autorităţilor comuniste faţă de opera lui Eminescu, când izgonită din manuale şi din conştiinţa
publică, în anii stalinismului, când ridicată la rang
de stâlp spiritual, al patriotismului şi naţionalismului. A ieşit însă altceva, o construcţie căznită şi falsă.
Era de ajuns subiectul aşa cum, inspirat, l-a ales.
Pentru că, şi prin notele de subsol ce reiau sau
rescriu pasaje din memorialiştii care au scris despre
Eminescu, indicate cu genericul „Sursa“, ca în notele
informatorilor către Securitate, şi mascate sub diferite „nume conspirative“: „Titus“ pentru Maiorescu,
„Profesorul“ pentru Călinescu ş.a.m.d., ca şi prin
încheierea ce se petrece în aria acţiunilor, dosarelor şi documentelor de urmărire informativă coordonate de un colonel cu nume ardelenesc, Mărişeanu, toată trama acestui roman este subordonată
ideii de conspirativitate, de supraveghere, de delaţiune. Securitatea trimite la Viena o agentă, care să
fie infirmiera lui Eminescu, dar şi un agent care să
joace rolul unui nebun, internat în acelaşi salon, în
scopul de a-l trage pe poet de limbă. V-aţi gândit la
ceva mai ridicol?! Mai cu seamă că agentul cu pricina este nimeni altul decât Filimon Ilea, cel căruia,
la Blaj, în adolescenţă, cum se ştie, pe la şaisprezece
ani, Mihai Eminescu îi dedicase o poezie, „Amicului
F.I.“ Într-o mărturisire la apariţia cărţii, Florina Ilis
declara, cum am arătat şi mai sus, că atunci când a
citit pentru prima oară poezia respectivă, a luat iniţialele, care sunt şi ale numelui ei, drept o adresare
personală. Nu psihanalizăm.
S-a făcut trimitere la Mentaliştii lui Florin Manolescu. E bine să fim mai atenţi la tipul de construcţie;
naraţiunile contrafactuale au şi ele tipicul şi logica lor.
Dar unele lucruri pur şi simplu nu se lasă îmbinate.
Nici imitarea limbajului din documentele de
arhivă ale Securităţii nu salvează de penibil această
însăilare. Se poate spune că Florina Ilis a procedat ca un croitor care foloseşte materialul clientului. Numai că l-a cam stricat. Multă muncă pentru nimic. Dacă ar fi cu putinţă, aş recomanda lectura romanului fără pasajele unde autoarea se joacă
de-a reconstituirea metodelor de lucru ale Securităţii aplicate în urmărirea lui Eminescu. Cu ele, cartea aceasta arată că, oricât de mult cunoaşte despre
viaţa şi opera poetului, oricât de fastuoase îi sunt
referinţele, oricât de bogat lexicul cu care reînvie
epoca (splendide o serie de tablouri de atmosferă,
gătelile doamnei Micle etc.), ea rămâne, din păcate,
destul de departe de subiect.
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Autoritate, samavolnicie,
aroganţă – coordonate majore
ale „tratamentului” identităţii
româneşti în Bucovina habsburgică

I

Motto:
Românii rabdă, dar niciodată nu renunţă.
Mihai Eminescu

Istoria reprezintă viziunile unor oameni asupra înfăptuirilor (sau neîmplinirilor) altora, de-a lungul unui interval de
timp – atât cât poate fi el cunoscut prin documente şi mărturii. Din întregul acestuia, perioada cât provincia românească a Bucovinei a fost răpită Moldovei de Imperiul Habsburgic (1775-1918), autoritatea, samavolnicia şi aroganţa
imperială au reprezentat coordonatele majore ale unui timp
halucinant, dilatat (pe de o parte) şi înghesuit (pe de alta) în
conştiinţa unui neam ortodox – impus fără limite de către
o autoritate catolică prin excelenţă. Toate în numele reformelor luminist-iosefiniste traduse prin „civilizarea” ţinutului
în cauză, catalogat drept „pustiu” şi „barbar”, fapt contrazis
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cu obiectivitate şi conciziune
de călătorul austriac, contele F. Karaczay, la începutul sec. al
XIX-lea: „această ţărişoară avea odinioară un excelent grad
de cultură şi este cel mai frumos cerc administrativ al Galiţiei” (Purici, 2004, p. 380).
În esenţă, prin acapararea acestui ţinut bogat în resurse
naturale, mai bogat decât întregul său teritoriu de provenienţă, nu se urmărea decât mărirea visteriei Coroanei. Mai
mult, „considerând că toate reformele destinate profitului
poporului trebuiau să vină de sus în jos, [împăratul n.n] socotea cooperarea poporului inutilă, iar acţiunea acestuia ar
fi putut încetini sau pune în dificultate reformele preconizate. De aceea, procedând în mod absolutist, Iosif II şi-a impus ca deviză «totul pentru, dar nimic din popor»” (Ceauşu, 1998, p. 23-24).
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Exploatarea făţişă şi programată a acestui teritoriu este apanajul stăpânirii habsburgice şi dovada cea mai bună, dar şi
cea mai crudă că atunci când Sublima Poartă şi Aulica Curte
a Vienei şi-au dat mâna, Bucovina a avut timp de 144 de ani
o soartă nu numai vitregă, dar a şi „beneficiat” de un tratament aparte, comparativ cu toate celelalte provincii ale
imperiului.
De-a lungul unui veac şi jumătate de singurătate în propria ţară, opresiunile şi abuzurile Curţii vieneze asupra noii
provincii anexate sunt de domeniul evidenţei; pe faţă ori în
ascuns, perfide, insinuante sau la vedere, rezultatul a fost
acelaşi. Sigur că reacţiile de mai târziu ale românilor bucovineni au constituit bumerangul justificat al acestui veac. Pe de
altă parte, însă, prin reorganizările teritoriale şi administrative, prin introducerea rigorilor legilor, teritoriul nord-vestic
al Moldovei a căpătat accente civilizatoare, ceea ce, însă, nu
poate scuza istoria unei nedreptăţi flagrante executată Moldovei timp de atâtea decenii; unei Moldove care fusese prin
Cetatea de scaun a Sucevei, sediul puterii de stat, iar prin
Mitropolia Moldovei şi Sucevii, cea bisericească.
Cu toată politica stăruitoare de deznaţionalizare şi de
înstrăinare, „elementul etnic românesc şi-a păstrat primul
loc printre celelalte etnii nou înjghebate” (Gherman, 1993,
p. 25). Măsura unui „cordun” sanitar de-a lungul graniţei
sud-estice a învecinării dintre Moldova ciuntită şi Bucovina acaparată era nu numai o prevedere de ordin sanitar, ci
un mijloc de precauţie grănicerească, având drept principal
scop împiedicarea acţiunii migranţilor către Moldova liberă.
Răpirea teritoriului şi elasticizarea până la abuz a graniţelor nu vor fi singurele metode samavolnice; „autorităţile
de la Viena au făcut totul pentru ca românii să nu dispună [...] decât de 170 de şcoli primare, din 531 existente şi
să n-aibă acces la învăţământul secundar” (Gherman, 1993,
p. 26). Nicolae Iorga, în 1916, vorbea de „cunoscuţii noştri
duşmani”, rutenii, care „ne ocupă satele, ne deznaţionalizează tineretul, ne răpesc şcolile, ne ascund existenţa prin
statistici măsluite” (Gherman, 1993, p. 26). Opiniile lui Ioan
Budai-Deleanu, consilier al Curţii de apel din Lemberg, converg spre aceleaşi dezastruoase concluzii: „Bucovina pare a
avea soarta de-a vedea în fruntea sa tot ce-i incapabil, imoral şi egoist în monarhia întreagă. Aceşti domni nu se cugetă
a conduce Bucovina, [...] la bine sau la civilizaţie; ei se cugetă
numai la îngrăşarea pungii lor şi după ce, prin firea lor egoistă, necrescută şi senzuală, au sfârşit şi puţinul bun rămas
locuitorilor şi s-au îmbogăţit, caută avansamente; şi batjocoresc apoi în continuu pe acest popor sărman, care a fost
temeiul fericirii lor vremelnice, numindu-l: barbari, semioameni, otoliţi etc. (Purici, 2004, p. 390).
Grăitoare în acest sens sunt şi opiniile vienezului August
von Reichmann: „de altfel, căpitanul cercual [von Schreibern.a.] se poartă rău şi faţă de naţiune, nu-şi dă nici cea mai
mică osteneală de a-i învăţa limba şi, prin această inimiciţie,
a îndepărtat de la sine toate sufletele” (Purici, 2004, p. 390).
Mai mult, în toată perioada administraţiei austro-ungare
numai de două ori, guvernul austriac a numit căpitani
cercuali (guvernatori ai regiunii), doi români: primul a fost
boierul Vasile Balş (1792-1803), celălalt, marele proprietar
Gheorghe Isăcescu (1840-1849), iar întreaga perioadă de
după anexare, timp de unsprezece ani, Bucovina a stat sub
ocupaţie militară, cu doi guvernatori militari de rang înalt –
generalul Splény şi generalul Enzemberg – şi aparţinea (spre
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În scrisoarea lui Eminescu adresată „Domnului Dumitru
Brătianu” şi publicată în august 1871, acesta era în total dezacord cu deviza împăratului: „e o axiomă a istoriei că tot ce
e bine e un rezultat al cugetării generale şi tot ce e rău e productul celei individuale” (Eminescu, 1980, p. 99).
Ţara de Sus a Moldovei, definită mai târziu de Eminescu
drept „partea cea mai veche şi mai frumoasă a ţării noastre”,
e pomenită în documente cu mult înainte de anexare. Mai
întâi, toponimul are o primă atestare documentară într-un
act al lui Roman I, domnitor al Moldovei, act care poartă
data de 30 martie 1392. A doua atestare se datorează tratatului încheiat între împăratul Sigismund şi regele Poloniei,
Vladislav Iagello, la 15 martie 1412, referitor la două păduri
distincte care se întindeau pe o bună parte din suprafaţa
Ţării de Sus a Moldovei: „Quod silvae majores Bukovina dictae incipiendo a Montibus seu ab Alpibus Regis Hungariae,
inter eandem Terram Moldaviae, et Terram Sepenycensem
situtae, pens Sereth protendentes se ad aliam sylvam minorem Bukovina dictam, usque ad fluvium Pruth, debent
per medium dividi seu dimidari” (Vatamaniuc, 1996, p. 12).
[„Trebuie să fie împărţite în jumătate ceea ce începând de la
Munţi sau de la Alpii regatului Ungariei sunt denumite pădurile mai mari ale Bucovinei, situate între aceeaşi Ţară Moldovenească şi Ţara de Nord/Septentrională, întinzându-se
de la Siret până la râul Prut către o altă pădure mai mică
denumită Bucovina”]
Cât despre firea şi apucăturile moldovenilor, interesante sunt afirmaţiile eruditului cărturar, Dimitrie Cantemir, în
a sa „Descriptio Moldaviae”: „si generosum equum et arma
praestantiora possidet Moldavus, se superiorem putabit
neminem: nec cum Deo pugnare, si casus ita ferret, recusabit” (Cantemir, 1973, p. 308-309). [„dacă un moldovean are
un cal de soi şi arme mai de fală, crede că nimeni nu-l întrece; nu se va da în lături să lupte nici cu Dumnezeu, dacă e
nevoie”]
În ceea ce priveşte harta întregului teritoriu al Moldovei,
din care „au dispărut multe erori perpetuate pe hărţile care
înfăţişau de preferinţă bazinul Dunării” (Cantemir, 1973,
p. 378-379) la acea vreme şi pe care o întocmeşte domnitorul – la cererea Academiei din Berlin – este atât de cuprinzătoare, încât se iveşte un semn de întrebare referitor
la faptul că habsburgii se vor grăbi să cartografieze în mai
multe rânduri, la cererea împăratului însuşi ori a înalţilor săi
demnitari, ţinutul vizat al Bucovinei. Acelaşi cărturar spune
că „Ştefan zis cel Mare i-a dat [...] aceste hotare pe care ea
[Moldova n.n.] le are şi astăzi” (Cantemir, 1973, p. 59).
Pentru Casa de Habsburg, reîntocmirea hărţilor era un
pretext pentru a intra cât mai mult în posesia unor informaţii de natură economică. În ceea ce-i priveşte pe locuitori, habsburgii puteau constata la faţa locului ceea ce Cantemir spunea despre aceştia: „locuitorii din Moldova de sus
sunt mai puţin războinici, nu sunt doritori înfocaţi de lupte,
ci preferă să-şi câştige în linişte pâinea, asudând din greu”
(Cantemir, 1973, p. 313), fapt ce convenea de minune Curţii
imperiale, care lua în calcul toate aceste date.
La scara istoriei, păstrând proporţiile, nici Poarta Otomană n-a jefuit pământul Moldovei aşa cum a făcut-o programat împărăţia habsburgică. Otomanii au avut fără îndoială partea lor – de la haraci la biruri absurde şi nejustificate
–, cu toate acestea, provinciile româneşti aveau gradul lor
de independenţă, încât Moldova n-a fost niciodată paşalâc.
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mijloacele care-i stăteau la îndemână. „Primejdia aceasta îi
ameninţa deopotrivă pe români, populaţia autohtonă, ca şi
pe ruteni, stabiliţi aici” (Vatamaniuc, 1996, p. 9). Mai mult,
susţine D. Vatamaniuc, „ţăranul român, privat de pregătirea intelectuală, este victima exploatării uzurare (cametei),
practicată sub cele mai variate forme. Până şi instituţiile de
credit, înfiinţate în Bucovina sub pretextul sprijinirii populaţiei muncitoare erau, în realitate, tot de natură uzurară
prin perceperea de dobânzi nelimitate” (Vatamaniuc, 1996,
p. 9-10). Aceste împrumuturi duceau inevitabil la ruinarea
populaţiei autohtone, având drept cosecinţe grevarea, mai
întâi, apoi pierderea bunurilor imobiliare, pentru ca în final,
aceste bunuri să intre în posesia străinilor, singurii purtători
ai capitalului – puţini în primii ani, din ce în ce mai mulţi,
după aceea.
La numai şapte ani diferenţă după anexare, Curtea de la
Viena urmărea să pună stăpânire pe toate proprietăţile populaţiei, sub pretextul prezentării tuturor titlurilor de proprietate şi, evident, sub pretextul instituirii unei ordini absolute (nemţeşti), în provincia recent acaparată. În fapt, scopul era transferarea „legală” a posesiunilor în cauză, Curţii
imperiale vieneze. Drept dovadă, în 1782, simţindu-se ameninţati, fruntaşii Bucovinei adresează Divanului Moldovei o
serie de „ponturi” (întrebări) referitoare la dreptul de proprietate, dar şi la graniţile provinciei. Aceste ponturi au fost
transcrise de Eminescu în manuscrisul 2307 (paginile 60v–
63, 28 r), precum şi în manuscrisul 2307 (paginile 33r-35r),
cu menţiunea expresă că aceste documente indicau hotarele Moldovei de Sus încă înainte de 1775 şi proveneau din
biblioteca lui Dimitrie Sturza-Scheianu. Tocmai de aceea,
cunoscând documentele, Mihai Eminescu a condamnat în
publicistica sa anexarea Bucovinei, ca un rapt pentru care
„nu există nici o justificare în dreptul internaţional” (Vatamaniuc, 1996, p. 9).
Înainte de răpirea Bucovinei, între 1769–1774, Ţara de
Sus a Moldovei era sub protectorat rusesc. În acest timp s-a
înfiinţat o monetărie la Sadagura, lângă Cernăuţi, pentru armata de ocupaţie, iar monedele bătute aici poartă pe ele
însemnele Moldovei şi Munteniei, unite într-un tot, constituind o dovadă în plus a existenţei româneşti pe teritoriile
amintite. În perioada 1772–1774 Rimski-Korsakov a întocmit un recensământ al populaţiei moldoveneşti, recensământ care include şi localităţile bucovinene, ţinând să treacă în el până şi numele locuitorilor acestor aşezări.
Pe de altă parte, în 1773, în urma unei corespondenţe
la care vom face referire pe larg în paginile următoare, între
Franz Maria von Thugut – internunţiul austriac la Constantinopol – şi Wentzel Anton Kaunitz-Reitberg – cancelarul
imperial al Mariei Tereza – aflăm în amănunt despre intenţiile şi mijloacele care trebuiau folosite în vederea raptului,
dar şi relevanţa politicii anexioniste a imperiului vecin. Astfel, în iunie 1773, Iosif al II-lea îi va da dispoziţii imperative
generalui Enzenberg, comandantul unui regiment de grăniceri din Năsăud, să facă cercetări temeinice în vederea anexării Ţării de Sus a Moldovei, sub pretextul unui viitor drum
de legătură între Galiţia şi Transilvania, drum mult prea ocolitor (prin urmare cu totul nejustificat), dar avut în vedere
de Curtea Imperială încă de mai mult timp în urmă. „Odată
stăpână pe Galiţia, Austria trebuia să-şi deschidă o comunicaţie directă şi uşoară între aceste provincii şi între Transilvania! Îi trebuia un drum, şi acest drum nu putea să treacă
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deosebire de toate celelalte provincii ale imperiului), direct
de Consiliul Aulic de Război al Vienei.
În 1780, F. Poppini, care fusese trimis în scopul unei anchete privind corupţia şi atitudinile samavolnice ale funcţionarilor austrieci numiţi în Bucovina, remarca faptul că zilnic soseau plângeri ale populaţiei autohtone majoritare în
legătură cu faptul că aceştia refuzau să se adreseze atât Consiliului mai sus amintit, cât şi Comandamentului general al
Galiţiei. „În cazurile în care bucovinenii încercau să apeleze
la structurile superioare ale puterii pentru a-şi apăra drepturile, ei riscau să fie supuşi persecuţiilor şi pedepselor corporale din partea boierilor şi funcţionarilor” (Purici, 2004,
p. 389).
Prin Constituţia Austriei din 1849 (4 martie) se va constitui Ducatul Bucovinei, dar abia prin patenta imperială din
29 septembrie 1850, Bucovina devenea „ţară de coroană
ereditară”. Împărăteasa Maria Tereza însăşi a avut în privinţa ocupării Bucovinei căinţe, chiar din anul răpirii Bucovinei, căinţe estompate cu timpul de coregentul Iosif al II-lea
(1765), apoi împărat al Austriei între 1780 şi 1790. În data de
4 februarie 1775, împărăteasa nota cu luciditate: „în afacerile moldoveneşti n-avem deloc dreptate [...]. Mărturisesc că
nu ştiu cum o să ieşim din ele; va fi greu să o facem cu cinste” (Pahomi, 2001, p. 319). Hotărârea a luat-o Iosif al II-lea,
în urma călătoriilor făcute mai întâi prin Galiţia, Ungaria,
Banat şi Transilvania, iar mai apoi prin nordul Moldovei, urmând să achiziţioneze paşnic (prin înşelătorie) un teritoriu
de aproximativ 10.000 de km².
Ceea ce turcii înşişi au respectat în toată perioada ocupaţiilor otomane, urmând vechile capitulaţii, de a nu putea
dobândi proprietăţi rurale, de a nu ridica geamii, ori de a
nu înstrăina teritoriile ţării, au făcut-o habsburgii cu asupră
de măsură. Jurământul însuşi, intitulat pompos „Jurământul de credinţă către Maria Terezia şi Iosif al II-lea”, a fost o
sfidare şi o enormă păcăleală a Austriei faţă de bucovineni.
Acest jurământ care, în esenţa lui, obliga întreaga populaţie
a Bucovinei să se supună fără drept de apel tuturor samavolniciilor ce vor urma şi să-şi predea toate bogăţiile propriului teritoriu s-a făcut printr-o păcăleală flagrantă poleită cu
ghirlande şi mese întinse, în care a abundat vinul de la Cotnari. „Costul [...] praznicului la mormântul ţării înstrăinate
s-a ridicat la suma totală de 20.312 coroane şi 20 de creiţari”
(Pahomi, 2001, p. 324), iar zilele acestei defuncte sărbători
au fost păzite cu străşnicie de trupe militare care înconjuraseră Cernăuţii.
Notaţia unui contemporan însemnată pe un minei, în legătură cu asasinatul de dincolo de nou înfiinţata graniţă, făcut de turci în înţelegere cu austriecii, cade însă, ca o ghilotină: „să se ştie când au tăiat turcii pe Măria Sa Grigore Ghica
voievod în Iaşi, cu vicleşug, prin un spurcat de turc capugiu,
la casele din Beilic, la văleatul 1777, octombrie 1, duminecă
spre luni” (Nandriş, 2001, p. 19).
Atitudinile pozitive ale reformelor luministe pornite din
Franţa şi extinse apoi în Europa centrală, iar mai târziu în
cea sud-estică au constituit un progres pentru timpurile în
discuţie, progres urmărit în special în interesul Aulicii Curţi
Imperiale, apoi al dinastiei habsburgice; abia în al treilea
rând imperiului austro-ungar şi, în sfârşit, Bucovinei răpite
– dar într-o foarte mică măsură.
Pentru a-şi atinge ţinta, politica generală a imperiului a fost aceea de germanizare a teritoriului prin toate
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vieneză a imperiului şi care au fost copiate de un om cu
mare trecere în Bucovina timpului: Eudoxiu Hurmuzachi.
Extrasul esenţial al acestora se va constitui în broşura incendiară, care va fi trecută în Bucovina chiar de Eminescu,
spre a fi distribuită acolo în timpul festivităţilor impuse de
Curtea Imperială vieneză, la împlinirea unui secol de la anexare. Poetul ia asupă-i trecerea unui număr de exemplare,
asumându-şi toată răspunderea. „«Răpirea Bucovinei după
documente autentice» constituie cea mai necruţătoare denunţare în faţa opiniei publice internaţionale a politicii anexioniste a imperiilor vecine” (Vatamaniuc, 1996, p. 216-217).
Ţinta acestor festivităţi trebuia să fie un „semn de bucurie
asupra unirii ţării Bucovinei cu Imperiul Austriac” (Neagoe,
1992, p. 6), când, în Piaţa din Cernăuţi trebuia să se înalţe
o statuie a Austriei, piaţă care a fost botezată „să-şi poarte
pentru totdeauna numele de Piaţa Austriei” (Neagoe, 1992,
p. 6).
Este explicabilă, aşadar, interzicerea broşurii atât pentru
ediţia ei în limba română, cât şi pentru cea în franceză, care
ajunsese deja în Franţa. Ordinul împărătesc de interzicere a
ei a venit, însă, când era deja prea târziu. Aşa se explică amânarea vizitei împăratului în Bucovina, apoi găsirea unui motiv de a nu participa la serbare, motivându-se (culmea ironiei) bunele relaţii cu România. În fapt, cea de-a doua motivaţie se poate traduce lesne printr-un interes al unui tratat
comercial, pentru care Austria voia să-şi asigure cucerirea
economică a ţării întregi. Ce mai conta o absenţă la festivităţile unui ţinut deja ocupat şi stors de toate bogăţiile?
Broşura debutează cu un motto, în care, prin depeşa lui
Ghika Vodă către Poartă se arată că „moldovenii se află în
mare nelinişte, ce mijloace să afle pantru a înlătura pericolul, dacă să lucreze ei singuri cu înseşi puterile lor pentru
a lor scăpare, sau dacă, nefiind apăraţi de suzeranul lor, să
alerge la o altă putere străină” (Vatamaniuc, 1996, p. 153),
frază preluată şi citată de Thugut în scrisoarea din 4 ianuarie
1775, către Kaunitz.
Încă din 6 iulie 1771, în tratat se vorbea despre „fericitele
legături ale acestei bunăvoinţi reciproce”, dar şi de faptul că
„în urma simţămintelor mutuale [ale celor două mari puteri n.n.] s-au crezut îndemnate a lua în consideraţie amicală
măsurile cele mai eficace pentru a face să înceteze cât mai
curând flagelul atât de prejudicios pentru pacea obştească
prin restatornicirea păcii într-un chip care convine demnităţii Imperiului Otoman” (Vatamaniuc, 1996, p. 165). În spatele unor cuvinte pompoase se ascundea în fapt trocul istoric
al luării Bucovinei. Preţul? Douăzeci de mii de pungi cu bani,
dar şi alte „sublime” peşcheşuri date cu foarte multă generozitate mascată către nu mai puţin sublima Poartă, cu gândul ascuns al înmiitului câştig de după smulgerea Bucovinei
din aşa zisul protectorat otoman.
Încă din data de 3 februarie 1773, Thugut îi scrie cancelarului vienez că trebuie făcută „o luare în stăpânire imediată”
(Vatamaniuc, 1996, p. 168), nicidecum o cesiune din partea
Porţii, iar reprezentanţii Curţii vieneze trebuiau să acţioneze cât mai rapid, pentru a nu da timp Înaltei Porţi să se răzgândească. Pentru îndeplinirea scopului se avea în vedere
înlăturarea tuturor presupuselor piedici, cum ar fi aceea de
a avea în obiectiv „susţinerea de acum a lui Ghica de către
ruşi şi pruşi”, conchizându-se în modul cel mai clar posibil:
„nu ar trebui să susţin[ă] la Poartă pe un asemene om” (Vatamaniuc, 1996, p. 168).
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decât prin Moldova! Iată ce inspiră întâia idee a luării Bucovinei! Un singur drum!” (Kogălniceanu, 1976, p. 524).
Faptul că această cale de acces putea fi realizată prin teritoriile aflate deja în interiorul imperiului este pur şi simplu
ignorat. Drept dovadă, încă din august 1774, trupele austriece sub comanda generalui austriac Splény pătrund în Ţara
de Sus a Moldovei, ocupând Cernăuţii, Siretul şi Suceava
(2 septembrie), iar imediat după acestea, pe 3 septembrie,
Capul Codrului. Astfel, habsburgii ocupă tot ţinutul Cernăuţi, apoi raiaua Hotinului, precum şi 142 de sate din ţinutul
Sucevei.
Iniţial, Poarta otomană s-a opus acestei pretenţii teritoriale, dar era strâmtorată din cauza neratificării păcii de la
Kuciuk-Kinargi. Prin Bucovina, „lărgindu-ne graniţele şi luând oarecum în mâinile noastre cheia Moldovei” (Vatamaniuc, 1996, p. 188) – spune Kaunitz la 7 februarie 1775. În
data de 4 ianuarie acelaşi an, Thugut va cita din depeşa lui
Ghika Vodă către Înalta Poartă că „partea ocupată a Moldovei întrece în îmbelşugare şi valoare toată cealaltă parte a
ţării” (Vatamaniuc, 1996, p. 153). Planul era ticluit încă din
6 iulie 1771 printr-un tratat secret între Austria şi Poartă,
tarat încheiat chiar în timpul războiului purtat între Turcia
şi Rusia.
Acest tratat este, în fond, un troc între două mari imperii, lucru demonstrat cu prisosinţă de cele două articole (din totalul de patru), introduse în respectiva înţelegere,
prin care se prevede: 1) „Sublima Poartă va plăti Curţii Imperiale ca cheltuieli pentru pagubele de război douăzeci de
mii de pungi de bani [...] luându-se totdeauna măsurile trebuinciose pentru a se păstra secretul” şi 2) „Pentru a da dovezi despre deplina sa gratitudine şi deplina sa recunoştinţă în faţă cu procedura generoasă [...] va da ca dar întreaga
parte a Principatului Valahiei, care se mărgineşte de o parte
cu graniţele Ardealului şi al Banatului Timişan, de altă parte
cu Dunărea şi cu râul Oltul, având Curtea imperială dreptul
de superioritate asupra râului Oltul” (Vatamaniuc, 1996, p.
166).
Între timp, însă, austriecii au ridicat deja fortificaţii şi
şanţuri de apărare pe teritoriul ocupat samavolnic (chiar
faţă de Înalta Poartă), cu foarte multă rapiditate, pentru a
fi pregătiţi în faţa unui prezumtiv pericol; „au construit drumuri, au ridicat poduri peste râuri şi au căutat – prin comportament adecvat – să se pună bine cu locuitorii” (Ungureanu, 2005, p. 484), aşa încât, la 7 mai 1775, în Istambul, s-a
şi semnat convenţia de cedare a Bucovinei.
Evoluţia ulterioară a evenimentelor a diriguit faptele în
aşa fel încât Austria se va mulţumi în final doar cu atât cu
cât a putut să-şi întindă, pe cât mai mult teritoriu, pajurile împărăteşti. Pretextul drumului, care ar fi trebuit să lege
Transilvania împărătească de Galiţia, a rămas un simplu pretext, care „se prefăcu apoi în luarea unui teritoriu de 178
mile germane cadrate, cu 233 oraşe şi sate, cu munţii cei mai
frumoşi, cu pădurile cele mai bogate, cu şesurile cele mai roditoare, în fine «cheia Moldovei», după cum mărturiseşte
însuşi Kaunitz” (Ungureanu, 2005, p. 490).
Istoria vorbeşte, aşadar, numai în baza documentelor. Ele
scot la iveală şi ilustrează, fără putinţă de tăgadă, evidenţele
unei istorii tragice legate de acest teritoriu românesc. Aceeaşi istorie a voit să îndrepte o nedreptate flagrantă şi să fie
descoperită corespondenţa între oficialii celor două imperii, Kaunitz şi Tugut, acte care se păstrau în arhiva secretă
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împărăteşti” (Vatamaniuc, 1996, p. 175). În cazul acesta, termenii propuşi în subtitl capitolului par a depăşi cu mult realitatea istorică: „Mijloacele, ce le propuneţi pentru a ajunge
la scopul nostru, consistă: în frică, corumpere şi alte mijloace convingătoare” (Vatamaniuc, 1996, p. 177).
În ianuarie 1775 deja se vorbea despre primele peşcheşuri promise mai întâi principelui Alexandru, urmând să-şi
focalizeze interesul asupra acestei slăbiciuni, cu preponderenţă asupra turcilor, despre care spune că „avariţia şi iubirea de argint este un mijloc aproape neapărat spre a ajunge la scopul nostru” (Vatamaniuc, 1996, p. 178). Impunerile
ce trebuia să le facă Thugut erau nu îndrăzneţe, ci agresive (scrisoarea din 6 ianuarie 1775). Trebuia, în primul rând
(chiar dacă formal) să li se promită turcilor o pace perpetuă:
„spre liniştea Porţii şi pentru a uşura negociaţiunea principală în privirea districtului bucovinean, [...] vă puteţi învoi la
aceasta fără nici o sfială, ba chiar puteţi să faceţi şi o propunere în acest sens” (Vatamaniuc, 1996, p. 179).
În al doilea rând se emit pretenţiile Curţii Cesaro-Crăieşti
în privinţa raptului bucovinean: „să se resolveze cestiunea
pretensiunilor noastre asupra districtului bucovinean prin
comisari trimişi de ambele părţi la faţa locului” (Vatamaniuc, 1996, p. 179), formulare din care se pot trage două
concluzii: 1) faptul că deja Bucovina era catalogată drept
„district” al Imperiului şi 2) ajungerea cât mai grabnică a comisarilor la faţa locului, fapt pentru care se trimit „instrucţiuni detaliate”; toate pentru a nu da timp otomanilor să
se răzgândească în unele privinţe care ar fi în dezavantajul
austriecilor. Conform principiului: cere cât mai mult, căci
tot ţi se va da ceva, se propune ca „Orşova veche să se ia în
schimb pentru o altă insulă din Dunăre” (Vatamaniuc, 1996,
p. 179), întrucât „nu ar îngreuna în mare grad rezolvarea [...]
districtului bucovinean” (Vatamaniuc, 1996, p. 179). În sfârşit, un lucru care, dacă s-ar fi îndeplinit, ar fi adus beneficiile
cele mai mari: „să li se încuviinţeze libera navigaţiune pe întreaga Dunăre” (Vatamaniuc, 1996, p. 179).
Pe de altă parte, Ghica făcea demersuri prin supuşii săi
care-l trădau, pentru a fi ales comisar plenipoteţiar chiar din
partea Înaltei Porţi pentru „hotărârea noilor graniţe”. Mişcarea domnitorului era deosebit de inteligentă, căci în felul acesta ar fi avut posibilitatea şi autoritatea cuvenită, fie
pentru a răsturna lucrurile cu ajutor rusesc, fie a limita cât
se poate de mult viitoarele graniţe.
Thugut, însă, ţine să informeze la rându-i cât mai exact
cancelaria cezaro-crăiască de faptul că „Reis Efendi a căutat
cu multă stăruinţă să-mi arate că legile amiciţiei, că buna vecinătate şi că pacea totdeauna respectată cu atâta sfinţenie
de cătră Poartă nu se potrivesc cu toate câte se petrec de o
vreme încoace la graniţile Moldovei” (Vatamaniuc, 1996, p.
183), referindu-se îndeosebi la graba cu care trupele austriece intraseră deja pe teritoriul Moldovei fără „încunoştiinţarea prealabilă” a Porţii. Prin urmate, baronul întreprinde
toate maşinaţiunile posibile pentru a deturna aceste temeri,
altfel cât se poate de justificate. Toate mijloacele îi stau la
îndemână şi în primul rând cel al corupţiei; aşadar va proceda în consecinţă: îi promite lui Reis Efendi „o remuneraţiune
bogată pentru cazul dacă afacerea bucovineană, precum şi
celelalte proiecte [...] ar avea [...] un succes iute printr-o înţelegere pacinică” (Vatamaniuc, 1996, p. 186).
Baronul, însă, nu lucrează în acest sens numai la Poartă; cum pericolul rusesc îi paşte la tot pasul, acesta are grijă
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Aşadar, toată ţesătura planificată amănunţit vizând răpirea Bucovinei urmărea ceea ce spune acelaşi Thugut: a
aduce Vienei „serviciile cuvenite unei afaceri atât de importante pentru Curtea împărătească” (Vatamaniuc, 1996, p.
169). Răspunsul lui Kaunitz din 20 septembrie 1774 a fost
prompt: „îndată ce ruşii vor fi evacuat Moldova, noi să împlântăm pajurile [bornele n.n.] noastre la hotare” (Vatamaniuc, 1996, p. 170). Nici măcar în limbajul diplomatic nu se
ascund şi nu se formalizează în subtilităţi şi nuanţe: „dacă
Poarta va protesta în contra purtării noastre samavolnice,
precum aceasta este de aşteptat, atunci E. V. veţi căuta mai
înainte de toate, să aflaţi cu siguranţă dacă Poarta pune importanţă […] capitală pe acest teritoriu şi va trebui prin urmare să ne aşteptăm la o negociaţiune plină de dificultăţi
şi la o opunere energică sau dacă ea va avea în privire puţina importanţă a obiectului şi folosul cel mare al prieteniei
noastre constante” (Vatamaniuc, 1996, p. 170).
Tonul machiavelic deţine supremaţia: „las la E. V. să judecaţi ce limbaj trebuie să ţineţi, ca Poarta să nu rămâie cu
o impresiune rea în privirea pasului ce am făcut, şi ca chestiunea regulării fruntariei să o depărtaţi pentru alte timpuri
mai proprii sau să o eliminaţi cu totul. Veţi chibzui dacă trebuie să aduceţi aminte cu această ocaziune, că răposatul
Sultan ne promisese Valahia Cis-alutană. În fine veţi potrivi
vorbele E. V. după împrejurări” (Vatamaniuc, 1996, p. 170).
Răspunsul va veni în ianuarie, când de la Constantinopol i se
va răspunde: „prin îngrijirea înaltă a Alteţei Voastre se va da
o direcţie exactă purtării mele faţă cu Poarta, după deosebirea cazurilor şi adevărata măsură a celor mai înalte intenţiuni” (Vatamaniuc, 1996, p. 174).
Între timp, trupele ruseşti ocupă o mare parte din teritoriul Moldovei, încât Voievodul Ghica va trimite nu doar
o scrisoare, ci în fruntea unei delegaţii de boieri moldoveni
va merge el însuşi la feldmareşalul Rusiei, Rumianţev, unde
„au sfătuit acolo mai multe zile” (Vatamaniuc, 1996, p. 172),
aşa încât, intrigile făcute de Viena la Înalta Poartă devin şi
mai ascuţite. Consecinţă imediată, armata cezaro-crăiască
este prezentă în partea de teritoriu care urma să fie smulsă Moldovei, aşa încât, prin intermediul lui Iacovachi Rizo,
rudă apropiată a Domnitorului Ghica, (ginerele său) destăinuie internunţiului scrisoarea prin care Ghica cerea ajutorul
ruşilor.
Scrisoarea aceasta este relevantă, nu numai în legătură
cu intrigile meşteşugite ale Vienei la Poarta otomană în privinţa răpirii Bucovinei, dar prin ea se devoalează premeditarea asasinatului domnitorului Moldovei: „cu această ocaziune stăruinţele Rusiei au nevoit pe Poartă a da, atât voievodului Valahiei, «cât şi în special lui Ghica», domniile pe
viaţă, însă sub o singură «condiţie foarte nimerită», întrucât anume nu s-ar face vinovaţi de o crimă mai însemnată şi
bine constatată” (Vatamaniuc, 1996, p. 175).
Faptul că domnitorul Moldovei era într-adevăr de temut
este strâns argumentat şi bine motivat: Ghica priveşte „numirea pe viaţă ca o întărire destul de puternică, pentru a
se susţinea în domnie, chiar în contra voinţei Porţii, într-o
ţară destul de depărtată de centru, situată la marginea imperiului, mai ales când va întreţinea cele mai strânse legături cu Rusia, întrebuinţând în caz de necesitate chiar şi alte
mijloace [...], iar în afacerea cesiunii districtului bucovinean,
nu se va putea aduce la o înduplecare, decât numai prin frică, ce i-ar inspira preponderanta putere a prea înaltei Curţi
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Cât priveşte drepturile populaţiei, acestea erau împărţite în două, căci se făcea o demarcaţie între statutul de
„cetăţean” al imperiului şi cea de „supus austriecesc”: „prin
«supus» – explică Ştefan Purici – [...] înţelegem individul
care se bucură de anumite privilegii acordate fie lui personal fie unei categorii sociale din care el face parte, fără a
avea dreptul de a participa la viaţa politică. Termenul «cetăţean» se va referi la persoanele care nu au acest drept şi
care se află în anumite raporturi juridice cu statul, fixate
prin lege sau Constituţie” (Purici, 2006, p. 155).
Aşadar, populaţia românească din Bucovina va trebui
să îndure apăsarea statutului de supus austriecesc, întrucât monarhia absolutistă de până în anul 1848 nu a făcut
altceva decât să restrângă, prin toate mijloacele, mai toate
drepturile şi libertăţile politice. Abia în 1786, oraşele Cernăuţi, Siret şi Suceava au fost declarate libere, cetăţenii
declaraţi şi ei austrieci. „Restul populaţiei fiind privată de
dreptul de cetăţenie” (Purici, 2006, p. 157). Mai mult, poliţia secretă austriacă supraveghea cu mare atenţie toate
activităţile supuşilor, monitorizându-le îndeaproape.
Între cetăţenii care se bucurau de raporturi juridice de
tipul drepturi-obligaţii „erau incluşi doar nobilii şi persoanele din stratul superior al clerului, în timp ce ţăranii, preoţii de rând, călugării, orăşenii erau trataţi ca simpli supuşi,
care nu se puteau bucura de prea multe drepturi” (Purici,
2006, p. 156-157). Tocmai de aceea, la depunerea jurământului, austriecii au ţinut „să nu absenteze nici un mare
proprietar funciar [...], în timp ce marea masă a populaţiei
(peste 95%) a fost tratată cu destulă indiferenţă” (Purici,
2006, p. 157). Aceştia erau mai degrabă nedumeriţi, căci
„nu puteau pricepe cum de au venit sub cârma împărăţiei
austrieceşti, căci nici învălmăşeală de oşti n-au văzut, nici
sânge să curgă” (Grămadă, 1926, p. 6). Cât pentru „prostime” s-a avut grijă să se aducă poloboace „de cîte 150 de
vedre de vin [...], apoi boi fripţi în frigare, dar care s-au stricat din pricina vremii celei umede” (Grămadă, 1926, p. 18).
În schimb, graniţile s-au întărit, iar cei 1697 de ostaşi austrieci au fost hrăniţi abia a doua zi, în 13 octombrie; „cârmuirea se temea de vreo răscoală a poporului împotriva
stăpânirii, căci altfel n-ar fi adunat atâta armată” (Grămadă, 1926, p. 21).
Prin răpirea Bucovinei s-a încălcat, aşadar, flagrant o înţelegere internaţională, care, în principiu a fost în vigoare până în 1877. Teritoriul bogat şi mirific al Ţării fagilor,
ocupat samavolnic de către austrieci deţinea aproximativ 95%, populaţie majoritar românească, iar aproximativ
2/3 din pământurile Ţării de Nord a Moldovei aprţineau
mănăstirilor moldoveneşti. Tot restul aparţinea boierilor
şi ţăranilor liberi, adică răzeşilor lui Ştefan. Luând în subordine statală biserica, austriecii au putut susţine şcolile,
teatrul dar şi alte necesităţi ale Bucovinei noi înfiinţate, nu
din fondurile bugetului austriac, ci din Fondul Religionar
Greco-Catolic – la o populaţie majoritar ortodoxă [!].
Într-un dispreţ total, acelaşi fond a putut contribui la
campania austriacă în Bosnia-Herţegovina – lucru de neadmis în oricare altă parte a imperiului. Regula de subordonare a tuturor şcolilor moldoveneşti, celor catolice din
Lemberg – dacă în satul vizat exista doar o singură şcoală.
Pasul următor: limba polonă, limbă principală de predare
în şcoli, fapt care a constituit încercarea făţişă a unei deznaţionalizări româneşti. Toleranţa iosefinistă era ambalată
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să-l mituiască şi pe mareşalul Rumianţev, făcându-i cadou
5000 de galbeni, precum şi o frumoasă tabacheră de aur împodobită cu briliante, „în urma cărora am primit probe sigure despre buna atitudine a domnului mareşal” (Vatamaniuc, 1996, p. 188). Au mai rămas temerile austriecilor ca nu
cumva Poarta să-l numească pe Ghica să negocieze noile
graniţe, ca reprezentant al turcilor. Prevăzător, Thugut, însă,
are mare grijă ca folosindu-se „de toate acele insinuaţiuni şi
uneltiri, care în împrejurările de aici sunt mai necesare pentru înaintarea întregii afaceri” (Vatamaniuc, 1996, p. 192),
să reuşească să distragă atenţia de la aceasta şi să deturneze
toată „afacerea” în folosul Aulicei Curţi.
Kaunitz, la rândul său, insistă ca Thugut să pună în aşa
fel problemele în discuţie, încât „să aibă forma unui schimb
reciproc şi a unei îndreptări de graniţe făcute de mai înainte” (Vatamaniuc, 1996, p. 195). În sfârşit, în iunie 1775, Tahir
Aga, inspector al lucrărilor publice otomane va fi desemnat
drept „comisar de graniţă”. Evident că „autorităţile austriece au preferat [...] să evite prezenţa în comisia de delimitare a reprezentanţilor domnitorului Moldovei” (Ungureanu,
2005, p. 485), din motive lesne de înţeles. Bunăvoinţa lui Tahir Aga va fi răsplătită, căci va fi remunerat proporţional cu
„dovezile ce va da despre bunele sale intenţii” (Vatamaniuc,
1996, p. 201).
Între timp, domnitorul Ghica mai face o ultimă încercare disperată de a drege lucrurile, trimiţându-l pe Rizo să
propună ca măcar Suceava să rămână Moldovei. Sigur pe
el, baronul îl refuză direct, aducându-i aminte de uneltirile anterioare ale domnitorului, ca imediat după această
întâlnire să-i scrie cancelarului austriac: „Ghica să fie menajat cu îngrijire prin vorbe frumoase şi speranţe nehotărâte” (Vatamaniuc, 1996, p. 202), care nu obligă la nimic.
Cât priveşte o eventuală remunerare a domnitorului – se
consideră că ar fi cu totul inutilă, propunându-l mai degrabă pe socrul acestuia, trădătorul Iacovachi Rizo, conform
uzanţelor curente.
La 17 iunie, lucrurile sunt şi mai clar tranşate în ceea ce
priveşte politica de fixare a graniţelor: „putem să mai adăugim încă în demarcaţiune pe ici pe colea încă câte o bucăţică” (Vatamaniuc, 1996, p. 203), având argumentul că
harta pe care Thugut a ales-o special „nu cuprinde decât
nişte ţinuturi muntoase şi nu prea mult populate” (Vatamaniuc, 1996, p. 203). Sigur că toate acestea se vor baza pe
aceleaşi tehnici şi instrucţiuni pe care echipa graniţară le
va primi cu prisosinţă, în modul cunoscut deja: „regularea
graniţelor în folosul nostru” se va face la faţa locului de comisari de care „va depinde [...] purtarea [lor] dibace” (Vatamaniuc, 1996, p. 203). În total, socoteala „speselor extraordinare şi secrete” care s-a făcut a ajuns la o sumă de
16 889 de florini 3 şi 1/2 creiţari, după cum însuşi Thugut
raportează la 3 iulie 1775.
În răspunsul lui Kaunitz se adaugă şi un credit pentru
serviciile baronului Barco de 30.000 florini. Pe teren, la 9
octombrie 1775, atunci când comisarii ambelor puteri se
întâlnesc la Câmpulung, lucrurile nu au stat chiar aşa cum
se ticluiseră în Constantinopole. Apoi lucrurile iau o altă
întorsătură: negocierile întră în impas, pentru că austriecii încearcă să forţeaze mâna turcilor, privind apartenenţa unei extremităţi nord-vestice a ţinitului – raiaua Hotin,
care constituia pentru ei un punct strategic extrem de important. Prin urmare, negocierile au fost întrerupte.
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grijuliu cu o doză substanţială de machiavelism, tocmai
de aceea academicianul Radu Grigorovici, l-a caracterizat
pe împăratul Iosif al II-lea drept un monarh „care gândea
ca un iluminist şi proceda ca un ardent al lui Machiavelli”
(Grigorovici, 2002, p. 382).
Prin urmare, când Austria credea că va face din Bucovina o „Elveţie est-europeană”, germanizând totul, nu numai
limba, dar şi administraţia sau religia, urmărind o catolicizare nereuşită în fapt, nu a „ţinut seama de creşterea naţionalismului în toată Europa, şi, astfel, naşterea acelui «homunculus» numit «homo Bucovinensis», detaşat de naţionalitatea sa şi credincios împăratului n-a mai avut loc”
(Grigorovici, 2002, p. 383).
Samavolnicia, autoritatea excesivă şi nedreaptă, aroganţa şi nerespecatrea regulilor care au fost legiferate la
nivel internaţional, au făcut ca argumentele unui academician, să fie îndreptările cuvenite unei istorii, încă injuste şi, poate, irepetabile: „în 1775, Bucovina a fost caracterizată drept o «terra deserta», ceea ce n-am auzit niciodată spunându-se despre Germania după războiul de 30
de ani, după ce rămăsese doar cu o treime din populaţie.
Pe comandantul trupelor de ocupaţie austriece, generalul
Splény, om foarte perspicace, de altfel, nu l-a şocat că Austria ocupa primele două capitale ale Moldovei, Siret şi Suceava, şi n-a remarcat bisericile pictate în exterior ale unor
mănăstiri bucovinene ce reprezintă monumente de artă
unice ale unei culturi naţionale de înalt nivel” (Grigorovici,
2002, p. 387).
Dealtfel, cunoscutul istoric şi etnograf, Raimund Kaindl,
îşi scrijelează numele pe frescele mănăstirii Suceviţa. Dispreţ? Ignoranţă?

EMI
NES
CU -

125 D

Bibliografie
Cantemir, D., 1973. Descriptio Moldaviae, Traducere
după originalul latin de Gh. Guţu, Introducere de Maria
Holban, Comentariu istoric de N. Stoicescu, Studiu cartografic de Vintilă Mihăilescu, Indice de Ioana Constantinescu, cu o notă asupra ediţiei de D. M. Pippidi, Bucureşti,
Editura Academiei Române.
Ceauşu, M.Ş., 1998. Bucovina habsburgică de la anexare
la Congresul de la Viena. Iosefinism şi postiesefinism (1774–
1815), Fundaţia academică A. D. Xenopol, Iaşi.
Eminescu, M., 1980. Opere IX Publicistică 1870–1877, Albina, Familia, Federaţiunea, Convorbiri, literare, Curierul de
Iaşi, Studiu introductiv de Al. Oprea, cu 68 de reproduceri
după manuscrise şi publicaţii, Academia Republicii Socialiste România, Muzeul Literaturii Române, Editura Republicii Socialiste România, Bucureşti.
Gherman, I., 1993. Istoria tragică a Bucovinei, Basarabiei
şi Ţinutului Herţa, Editura ALL, Bucureşti.
Grămadă, N., 1926. Bucovina de altă dată. Schiţe istorice, Editura Casei Şcoalelor, Bucureşti.
Grigorovici, R., 2002. Modelul Bucovinei în Analele Bucovinei, Anul IX, Nr. 2/2002, Academia Română, Filiala Iaşi,
Centrul de Studii „Bucovina” Rădăuţi, Editura Academiei
Române, Bucureşti.
Kogălniceanu, M., 1976. Opere II, Scrieri istorice, Text
stabilit, studiu introductiv, note şi comentarii de Alexandru Zub, Editura Academiei Române, Bucureşti.

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

HYPERION

103

Lucia OLARU NENATI

Eminescu în presa Botoşanilor
de altădată (VI)

I

În numărul următor al publicaţiei botoşănene Revista Moldovei[1],
Tiberiu Crudu, redactorul-şef al acesteia, publică, chiar în deschiderea numărului, un articol ce întrunea elementele celei mai ardente şi bine cunoscute adeziuni din partea sa: un text semnat
de Nicolae Iorga despre Mihai Eminescu. Titlul acestuia este Sufletul românesc modern: Poetul Mihail Eminescu şi el începe cu
anunţul de apariţie a unui nou volum de poezii al celui “mai mare,
aş zice, chiar singurul poet român, mare”, publicat de puţină vreme de Liga Culturală din Bucureşti, ediţie care, “redând textul autentic al lui
Eminescu, publică pentru întâia oară
opera în ordine cronologică aşa de trebuincioasă pentru priceperea dramei literare şi omeneşti ce ea înfăţişează”. Reliefând valoarea demersurilor editoriale
de acest fel, după ce “o generaţie lăsase aproape cu totul în părăsire pe Eminescu”, dintr-o cauză şfichiuită mereu
cu năduf de impetuosul istoric: “fermecată fiind de noutăţile pe cari Occidentul le aruncase în lume la un moment
dat”, Iorga îşi exprimă bucuria prilejuită
de faptul că generaţia următoare, “mai
bine îndrumată”, s-a întors la “poetul
care întrupează ceea ce tradiţia naţională avea mai original şi ceea ce putea să
fie mai folositor din civilizaţiile străine
pentru desvoltarea acestui fond istoric
şi tradiţional”.
Dar această săgeată aruncată către vest nu-l împiedică să fie preocupat
constant de cunoaşterea de către acelaşi Occident - în cazul de faţă, de către

1 Revista Moldovei, Anul II, No.11-12, Botoşani, martie – aprilie.
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francezi - a operei eminesciene, acesta fiind şi scopul articolului
de faţă, de-a “încunoştiinţa publicul francez de această puternică
manifestaţie de creaţie poetică a unei naţiuni înrudite şi prietene, de opera poetului român, de–a da “o explicaţie psichologică a
desvoltării acestei poezii, cu totul nouă prin sinceritatea–i duioasă şi prin avântu-i îndrăzneţ”. Demersul propus începe printr-un
excurs istoric introductiv asupra evoluţiei literaturii române sub
influenţa franceză, “căreia nu găsim cuvinte ca să-i stabilim mai
exact marea însemnătate avută în desvoltarea literaturii româneşti din epoca
noastră”, arătându-i-se însă păguboasa
degenerare de mai târziu, infuzia de diminutive de sorginte fanariotă ş.a.
Urmează apoi, ca o poveste pentru uzul şi impresionarea străinilor, istoria venirii pe lume în Botoşani, “oraş
bogat în livezi, în grădini cu tarlale de
modă veche, cu biserici mari şi bătrâne
şi cu amintiri istorice”, a lui Eminescu,
“şcolar rău, fiu fluşturatic scăpat devreme de sub ocrotirea părintească, veşnic
căutător de lucruri cu neputinţă de găsit într-o viaţă de care îi era silă” şi care,
“chiar dacă n-a încercat toate meseriile,
totuşi a trecut prin toate peripeţiile propriilor lui capricii”. Vine la rând, relatată
în stilul unic al lui Iorga, în care parcă se
aude sunetul glasului său rostind vorbele cu ecou înalt, descrierea, am spune,
antologică şi aproape de loc cunoscută azi în eminescologie, a acestui periplu existenţial eminescian, din care mai
totul merită citat şi se pot anevoie preleva, din raţiuni de spaţiu, numai câteva mostre. Plecând din Cernăuţi, unde
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iveală poemele Călin şi Strigoii, poeme care dovedesc o “adâncă
cunoaştere a (...) caracterului legendelor“ ţării sale, căci “tălmaciul
poetic al firii lăuntrice a unei naţiuni se formase. El avea tot ceea
ce-i trebuia să se menţină ca unul din cei mai mari poeţi ai epocii sale”. Urmează tabloul frământărilor sale şi al cauzelor ce l-au
împiedicat să rămână doar atât: tragedia dragostei sale, influenţa
prietenilor ce l-au atras în politică “pe care o socotea ca o luptă
fără răgaz şi fără milă pentru izbânda principiilor nestrămutate
care se pot rezuma aşa: slăvirea purităţii rasei, cultul tradiţiei şi,
mai ales, ura contra frazelor liberale”. În acest prezent pe care-l
fulgeră cu blestemele sale, el munceşte epuizant la Timpul, dar
crează şi Scrisoarea III-a, cu bătrânul şi demnul domnitor, constrastând puternic cu figurile prezentului. Numai o dată, scrie Iorga, înainte de a-şi cânta moartea la marginea mării, Eminescu “îşi
regăseşte seninătatea măreaţă ca să ne înfăţişeze drama dragostei
sale în simbolul Luceafărului”, prin care “devenise el însuşi înainte
de a intra în întunericul nebuniei şi al morţii.”
Lectura acestui text constituie, de fapt, o primă sinteză micromonografică eminesciană în care se îmbină cu intuiţie “Viaţa “ şi “Opera” poetului în articulaţiile şi întrepătrunderile lor
flexibile, cu mult înainte ca G. Călinescu să facă acest lucru cu
grandoarea-i cunoscută. Articolul lui Iorga dovedeşte încă o dată
în plus că geniul lui a recunoscut fără tăgadă pe similul său şi i-a
ştiut pătrunde atributele unicităţii, chiar de atunci, de la 1922, cu
mult înaintea marilor exegeze eminesciene ce aveau să urmeze.
Acest text destinat străinilor pe care dorea să-i convingă de
dreptul spiritului naţiunii sale de-a fi demn de atenţia şi preţuirea lumii, nu a fost publicat după vreun manuscris oferit de Iorga
redacţiei, cum s-ar putea crede, având în vedere prietenia statornică dintre Tiberiu Crudu şi marele apostol al neamului, ci a fost
tradus pentru Revista Moldovei de către profesoara Cecilia Halunga de la Şcoala normală de fete din Botoşani după Revue blue
din 15 august 1922 în care Iorga îl publicase în limba franceză sub
titlul L’ame roumain modern: le poet Michel Eminescu.
Se ştie că Nicolae Iorga a rămas mai degrabă în memoria colectivă prin atitudinea sa de anatemizare a procesului de influenţare a decadenţei Occidentului asupra culturii româneşti contemporane lui, notorie fiind acea bătălie de stradă provocată de
el în faţa Teatrului Naţional din 13 martie 1904, cu dislocări de
pavaj, mobilizare de „fani” gălăgioşi, urmată de intervenţia organelor de ordine, ca protest contra reprezentării unei piese facile
franţuzeşti.
Dar aceasta nu reprezintă o probă de adversitate a sa contra
culturii franceze, în genere, străine, deci de xenofobie, ci a faptului
că el se străduia din răsputeri să provoace un vector cu sens contrar şi anume să diminueze prea marea atenţie a publicului românesc acordată elementelor superficiale ale acelei culturi şi atragă
atenţia străinilor în sens invers, către cultura naţiunii sale pe care
se străduia din răsputeri s-o propage şi să convingă lumea din exteriorul ţării de valoarea acesteia. Nenumărate “arme” a utilizat
Iorga în acest adevărat război al său de cucerire a preţuirii lumii
pentru cultura ţării sale, folosind în acest scop, în primul rând,
enorma sa disponibilitate lingvistică, capacitatea de-a se exprima
direct în limbile naţiunilor pe care dorea să le convingă. Iar exemplul Eminescu a constituit pentru el un atù de mare pondere în
această campanie a ceea ce s-ar putea numi „promovarea României avant la lettre”.
Articolul de mai sus dovedeşte că Revista Moldovei prezenta
astfel cititorilor săi, în mod elocvent şi sincronic - on-time, cum
spunem azi - faţa literaturii române pe care o înfăţişa Nicolae Iorga lumii din afara ţării sale, demonstrând în chip direct şi nemojlocit că marele savant se străduia din răsputeri să stea drept în
faţa Occidentului în fruntea valorilor culturii româneşti pe care
voia să le integreze în lume. (Va urma)
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“fusese fermecat de marii romantici ai Germaniei – de Heine, însă
fără ironia lui şi de Lenau, fără izolarea lui – el, cel dintâi, făcu mai
ales cunoştinţă de aproape, în timpul călătoriilor sale, cu viaţa populară românească din toate regiunile ocupate de naţia sa”.
Se prezintă apoi peregrinările sale cu trupele de teatru, timp al
scrierii primelor versuri influenţate de moda timpului cu suspine
lamartiniene şi, mai ales, blesteme byroniene, de care “se vindecă
tocmai la Viena“ unde-l trimite “autoritatea unui tată aspru” să
studieze. Arătând schimbarea petrecută în evoluţia lui literară la
Viena, el narează conţinutul poeziilor scrise în acea etapă, începând cu Venere şi madonă, profunzimea imaginilor create atunci,
săgeţile aruncate spiritului vremii prin Epigonii, pentru a glorifica
“gândurile sfinte, convorbirea cu idealuri”. Aşadar, Iorga încearcă
să-i urmărească, să-i pună în relief dinamic “puternica inspiraţie
poetică” a acelor ani, notând descrierea măreaţă a Egiptului niciodată văzut, decât în închipuire, lungile aripi de umbră din Înger şi Demon, icoana turburărilor din Împărat şi proletar, relevând
pe larg geneza acestor poeme, cota de originalitate a poetului în
asimilarea influenţelor timpului său. Autorul critică apoi mediul
contemporan lui Eminescu pentru că “nu era în stare să susţină
avânturi aşa de puternice ca acela care înflăcăra pe acest profesor ridiculizat de pensioanele cu copii bogaţi, pe acest bibliotecar
pătimaş după chestiuni de sanscrită şi îndrăgostit de manuscrise
cu scriere chirilică veche, avânt care îl ridică spre ceea ce gândirea
modernă avea mai îndrăzneţ în toate domeniile ei.”
Iorga mai subliniază o cauză puternică ce l-a depărtat pe poet
de aceste preocupări şi care a dat “spiritului său un resort permanent de energie creatoare (nota bene!), mai mult decât îi dădea
veşnica tăgăduială potrivnică vieţii în principiul ei iniţial”. Această
cauză esenţială este Dragostea, “unica şi marea dragoste a vieţii
lui”, pentru o copilă de 20 de ani, orfană pusă sub tutelă, în casa
unui septuagenar, apoi ca femeie şi mamă a 2 copii care nu vor
putea să-i ţină sufletul aproape de bătrânu-i soţ.” Această idilă se
cunoaşte din scrisori “destul de banale”, şi din versuri şi ea va deveni mai târziu, “din pricini fără de însemnătate - o dramă”.
Apoi urmează o descriere a acestei iubiri, transfigurată în
operă, cu totul diferită de proiecţia contemporanilor, descrisă
anterior în articolul lui Eugen Neculau, asupra Veronicăi, în chip
de femeie bovarică şi condamnabil infidelă, descriere care-l arată
pe Iorga, încă o dată, iar şi iar, drept un spirit de altitudine afină
Poetului, capabil de intuiţii pe care scrisorile descoperite acum,
dintre el şi Veronica, le confirmă întocmai, după aproape un secol, de parcă istoricul le-ar fi citit de pe atunci. “Veronica religiunii
inimii sale se iveşte în pustiul vieţii lui albă ca zăpada iernii, dulce
ca o zi de vară. Demon cu ochii mari, ea se înfăţişează ca o altă
încorporare a îngerului său păzitor, căci “tu...tu eşti el”. Ea îl chemă în adâncimile ascunse ale acestei naturi române, ale acestei
bătrâne păduri pustii care de aici înainte va fi adăpostul fericirii
sale şi scăparea de suferinţe. Veronica seamănă puţin cu doamna medievală care-şi părăseşte castelul ca să cutreiere potecile,
călare alături de cel care o răpeşte. Florile de tei, a căror cădere înceată el va dori s-o simtă pe mormântu-i, se răspândesc în ploaie
de sus pe buclele bălaie. Lacul romantic nu lipseşte şi mâna albă
seamănă flori roşii în undele lui. Visul codrilor de fagi îi cuprinde
în taina lui” (...).
Apoi urmează evocarea singurătăţii, a suferinţelor eminesciene produse în primul rând “din cauza fatalităţilor de neînlăturat
ale marii iluzii despre lume”, dar şi izvorâte din iubire. Se invocă
lacul, sentimentul său de bătrâneţe extremă, chemarea pădurii
eterne, a oceanului de gheaţă care-i stârneşte blestemele strămoşilor ce se pot îndrepta şi contra mamei pe care a iubit-o, terifianta adresare către Părinte de a-l răsplăti pe cel ce-i va arunca
inima la câini; aşadar “rânduri care statornicesc o înfăţişare măreaţă”, dar care nu-i pot încă stăvili puterea creaţiei care mai dă la
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Popas printre manuscrise

2014 este anul când se împlinesc 125 de ani de la moartea
poetului Mihai Eminescu. In fiecare an, cu ocazia Zilelor
Eminescu-15 iunie, personalul de specialitate al Memorialului Ipoteşti-Centrul Naţional de Studii eminesciene
prin activităţile sale culturale comemorează plecarea poetului dintre cei vii. Mă bucur de fiecare dată când văd poposind la Ipoteşti pentru acel moment comemorativ, scriitori şi poeţi din toate zonele României, pe care eu personal
îi apreciez foarte mult pentru talentul lor şi a căror proze
şi poezii m-au încântat de fiecare dată când le-am lecturat. An după an, în ianuarie şi iunie se pregătesc şi se trimit invitaţii edililor şi politicienilor municipiului şi judeţului Botoşani, intelectualilor din şcolile şi colegiile botoşănene, oamenilor de afaceri cunoscuţi, pentru a fi cu prezenţa
alături de noi la activităţile ce marchează fie aniversarea fie
comemorarea poetului. Este pentru mine o mare deziluzie
să observ că numărul celor care dau curs invitaţiilor primite e foarte mic. Unul din gândurile ce-mi trec prin minte
se încăpăţânează şi nu mă părăseşte nicidecum, şi anume:
toţi profesorii de limba şi literatura română din instituţiile
de învăţământ din municipiul Botoşani şi din judeţ, oameni
pentru care am o stimă deosebită, trebuie să renunţe la superficialitate şi să arate mai mult interes pentru acest loc
numit Ipoteşti. Atunci vom vedea în cele două zile ale anului un număr mare de intelectuali şi elevi poposind în acest
spaţiu în care culoarea albă sau verde, depinde de anotimp,
îţi pătrunde din ochi în suflet, încântaţi fiind şi unul şi celălalt, loc liniştit, aşezat departe de zgomotul oraşului. Dascălii alături de elevii lor vor asista la activităţi memorabile
şi vor avea ocazia să cunoască scriitori, poeţi şi pictori contemporani cu ei. Tinerii noştri vor putea afla ce edituri există
în România şi vor frunzări volumele editate de ele şi lansate
la Ipoteşti. Vor afla deasemenea şi ce reviste şi ziare de cultură apar pe teritoriul acesta căruia îi spunem ţara noastră.
Vor asculta recitaluri de poezii şi muzică. Vor privi expoziţii
de cărţi, tablouri, fotografii.
Profesorii sunt cei care le pot trezi interesul şi pot îndruma tinerii spre cultură şi artă. La maturitate, foştii elevi, vor
vorbi cu admiraţie de profesorii lor.
Pentru cei care vor deschide paginile revistei Hyperion am scos la vedere şi redau mai jos rândurile dintr-unul
din cele două manuscrise ale poetei Ana Blandiana, căruia autoarea i-a dat titlul Oglindă aburită, manuscrise ce se
află în păstrare în depozitul Bibliotecii Naţionale de Poezie
a Memorialului Ipoteşti. Vă invit să citiţi mai jos gândurile
îndrăgitei poete:
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Simt de cîte ori se apropie ziua naşterii sau a morţii lui
Eminescu o imperioasă nevoie de a mă întoarce la texte, la
pagină, la carte, de a-l citi cu minuţiozitate, de a-l relua în
postume şi fragmente, de a ieşi din ştiutul-pe-de-rost, de a-l
salva din spunerea-pe-dinafară, de a încerca să-l citesc cu un
ochi virgin, ca şi cum l-aş descoperi pentru prima oară, ca şi
cum pentru prima oară mi l-aş dărui.
Am sentimentul că îi datorez acest efort de re-cunoaştere
ca pe un omagiu pentru faptul că părinţii mei au fost îndrăgostiţi cu poemele lui, că am învăţat să iubesc cu versurile sale
şi am învăţat să sufăr cu durerea lui, că sîngele meu păstrează, curgînd, cadenţa „serii pe deal“, că respiraţia mea se accelerează în ritm cu „stelele-n cer“.
Aşa cum pe cei pe care-i iubeşti şi îţi sînt apropiaţi îi cunoşti cel mai puţin tocmai pentrucă iubirea şi apropierea împiedică spiritul să observe şi privirea să vadă, marii scriitori
din cărţile de şcoală şi din subiectele de examen, marii poeţi
recitaţi la serbările de sfîrşit de an sînt cel mai puţin cunoscuţi tocmai pentru că sînt cei mai repetaţi, mai înstrăinaţi
prin omagiere. De prea multa spunere, muchiile versurilor
se tocesc şi uită să mai taie, de prea multa stimă gîndul se
împleticeşte-n omagii, încetează să tulbure şi se pare bont.
Legaţi fedeleş în bandajede admiraţiei, năclăiţi în răşinile
conservante ale gloriei, închişi în sarcofagele istoriei, ei, cei mai
vii, sînt astfel transformaţi în mumii respectabile, ascunse privirii şi de nerecunoscut. Simt ca pe o datorie de inimă şi ca pe
un semn de iubire nevoia de a sfîşia – la fiecare 15 ianuarie şi
15 iunie – învelişurile sclerozate de admiraţie în care este închis şi ascuns de mine băietul din Ipoteşti şi îl citesc ca pe un
contemporan, ca pe un tînăr, ca pe un egal, lăsîndu-mă tulburată şi fermecată, judecîndu-l, interpretîndu-l, interpelîndu-l şi
aşteptînd de fiecare dată răspuns.
Este de fiecare dată ca şi cum, neliniştită şi plină de teamă
ma-şi înălţa pe vîrfuri lîngă soclul statuii, ridicînd la capătul
braţului întins dureros o interogativă şi emoţionată oglindă,
coborîtă de fiecare dată aburită de răsuflarea lui.
Pentru a-i descifra scrisul, am citit şi privit insistent cele
două manuscrise ale doamnei Ana Blandiana. Am făcut
constatarea că foile scrise de poetă, cândva foi albe, acum
îngălbenite, au fost desprinse din aceluiaşi bloc-notes iar culoarea albastră a pastei de pix folosit la scriere este identică
în ambele manuscrise. Manuscrisul cu titlul Oglindă aburită nu poartă nici o dată, dar în celălalt, fără titlu, poeta a
specificat anul 1980.
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Un frate misterios – în text şi context
insurgent – al poetului Mihai Eminescu
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Profesorul universitar clujan Mircea Popa semnează la început de an 2014 o carte foarte interesantă, Mihai Eminescu,
Text şi context, apărută la Editura Ţara Maramureşului,
Petrova-Maramureş-România, 289 p., cuprinzînd articole publicate de d-sa în presa ultimilor ani şi grupate în patru secţiuni – Polifonii textuale (p. 21-94), Context exegetic şi editorial (p. 95-144), O geografie a receptării (145-244) şi Eminescu
după Eminescu (p. 245-268), flancate după toate legile strategiei combatantului de cursă lungă de un Argument şi În loc de
prefaţă: Ideea de Eminescu (p. 7-20) şi În loc de încheiere: Eminescu – simbol naţional (p. 269-289). Din păcate pentru cititorul curios a şti cînd şi unde au fost tipărite pentru prima oară
asemenea pagini, autorul nu s-a ostenit să ne facă trimiterile
cuvenite într-o carte de istorie şi critică literară. Reproşul e cu
atît mai vîrtos cu cît istoricul literar Mircea Popa este autorul
unei excelente Bibliografii, Mihai Eminescu în Transilvania
(1866-1918), editată în anul 2000, de real folos pentru cei ce
urmăresc modul cum a fost receptat şi comentat poetul nostru naţional într-un anume ţinut românesc. Spre a nu mai trece în revistă şi titlurile celor peste 40 de cărţi tipărite de acelaşi
autor. Şi cu atît mai îndreptăţit cu cît în paginile recentei cărţi
Mircea Popa contabilizează cu atenţie pînă şi pastişarea unui
poem ca Luceafărul de către diverşi versificatori epigonici precum Lucreţia Suciu, Traian H. Pop, Emil Szabo, Aurel Ciato, I. C.
Drăgescu şi cîţi alţii.
Atenţie atrage şi un scurt eseu despre „Delta biblicilor sânte“ din versurile lui I. Heliade Rădulescu, imagine care l-a fermecat pe „epigonul“ M. Eminescu, încă prin oda La Heliade, în
„Familia“ din 1867, Mircea Popa considerînd că poetul-profet
muntean a fost pentru tînărul bard moldav un model, în sinele căruia sălăşuiau parcă doi oameni, unul având în unele
momente „un soi de a doua vedere“, adică o fantazie greu de
cuprins în acel Echilibru între antiteze sau spiritul şi materia
(1859-1869), pentru care doar limba, „cumpăna gîndirii“ e menită să fie stăpînă. „Lectura atentă a unor poezii eminesciene –
glosează Mircea Popa – precum Eterna pace, Aceeaşi moarte,
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Luceafărul sau Scrisoarea I dovedesc în mod indubitabil că
Eminescu l-a frecventat îndeaproape pe Heliade, pe care-l preţuia nu numai ca poet, ci şi ca gânditor şi că şi-a însuşit o parte
din ideile sale.“ (p. 39-46)
Din păcate, editura maramureşană sau mai exact redactorul cărţii, prof. dr. Ion Petrovai, a scăpat atîtea greşeli de culegere – titluri de opere fără bold sau italice, litere lipsă ori de
prisos, diacritice, virgule, puncte, linioare, aiurea şi cu ghiotura!
– încît (numai p. 39 avînd vreo 20!!!) abia cititorul aşezat voiniceşte pe lectură poate mîntui opul …fără să apeleze 112!
În pofida greşelilor şi greşiţilor noştri, important rămîne ca
ochiul acela clipind iertător din „Delta biblicilor sânte“ să ne
îndrume spre făgaşul la capătul căruia aşteaptă adevărul, căci,
vorba poetului, el este stăpînul care ne poate desluşi înţelesul
din „scrisa Dumnezeirei“.
Între alte chestiuni şi aspecte – de poetică, istorie literară
sau traduceri – abordate de Mircea Popa, interes aparte stîrneşte articolul Prin Timişoara: enigmaticul frate, militarul (p.
211-218), faţă de care trebuie răsucite cîteva întrebări, poate
chiar cu rostul de a înflora, dacă nu de a desluşi, enigma înfăţişată de autor. E vorba de cîteva rînduri semnate încă mai
enigmatic de un „Mitică“, de loc din Sibiu, tipărite în săptămînalul „Foaie literară“, apărut sub diligenţa poetei Lucreţia
Suciu-Rudow, în oraşul Oradea, între 6 aprilie şi 26 octombrie
1897, unde în partiţia „La vatră“, din nr. 18, duminică, 3/15 august 1897, p. 141, este admonestat cunoscutul liberal I. C. Brătianu – unul dintre artizanii înlăturării domnitorului Al. I. Cuza
şi al aducerii prinţului Carol de Hohenzollern Sigmaringen pe
tronul Principatelor Pomâne –, pentru butada „Ni trebuie Transilvania, dar fără transilvăneni!“
Să nu uităm că liberalii, într-o reîmprospătată „monstruoasă coaliţie“ cu conservatorii, vor lucra pe îndelete, în 1883,
la intrarea României în Tripla Alianţă, printr-un tratat secret
– nu îndestul totuşi ca să nu afle de preparaţiile tainice măcar trei literaţi de marcă precum Titu Maiorescu, Ioan Slavici
şi Mihail Eminescu –, din care I. C. Brătianu a reuşit extirparea
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şi ulterior, din octombrie 1869, în documentele de la Universitatea din Viena sau la cea din Berlin, Michael sau Michail
Eminescu.
Altfel spus, fie că fratele Nicolae (născut în 2 februarie
1843) lucra în cancelaria avocăţească a lui Emmerich Christiani din Timişoara; fie că celălalt frate, Iorgu (născut în 16 aprilie 1844), care va fi studiat milităria în Prusia, întîlnit şi de I. L.
Caragiale – „Militarul era frate mai mare; tot aşa de frumos,
de blând şi de ciudat – o asemănare izbitoare în toate. Acela a
mers la Berlin şi în câteva luni a speriat Academia Militară cu
talentele-i şi a dat un examen care l-a făcut pe mareşalul Moltke
să se intereseze foarte de aproape de soarta lui, hotărît să-l ia pe
lângă dânsul. Ca să-şi încoroneze succesul, militarul s-a dus acasă şi, fără să lase măcar o vorbă, s-a împuşcat.“ (Ibidem, p. 214)
–, bîntuia prin Timişoara în iunie 1866, aceşti tineri moldavi nu
erau cunoscuţi ca numindu-se Eminescu, ci Eminoviciu!!!
Patronimul totuşi nu-i putea împiedica să ia parte la insurecţia polonezilor din Lemberg. Dar, dacă ar fi participat
într-un fel sau altul, cei din familie, băieţii Mihai sau Matei, fetele Aglae ori Harieta ar fi scăpat o vorbă şi despre asemenea
ispravă, cu atît mai mult cu cât Moldova era plină de refugiaţi
polonezi, adăpostiţi de români în urma celor trei tentative – în
1793, 1830 şi 1863 – de a-şi elibera patria de sub cotropirea celor trei imperii hrăpăreţe.
Proba concludentă o consemnează istoricul austriac Friederich Zieglauer, Geschichtliche Bilder aus der Bukovina…,
II, Czernowitz, 1893, p. 56-57, prin lista cu cei 2287 de dezertori făcută de Căpitanul Bedeus von Scharberg, în 14 mai 1786,
cerînd extrădarea lor din Moldova. Nu cunoaştem încă această listă, dar se prea poate ca între numele celor fugiţi de urgia
abătută asupra Poloniei să fie măcar un Iaminoviciu, pentru că
peste 20 de ani, în 1806, conscripţia populaţiei din Călineştii lui
Cuparencu înregistrează la casa cu nr. 27, următoarele suflete:
Vasile Iaminovici, dascăl 28 [ani] (născut în 1780-decedat în 20
februarie 1844); soţia lui Ioana 25 [ani] (născută în 1782, decedată în 10 octombrie 1844); mama lui Agafia 70 [ani] (născută
în 1736, decedată în 7 aprilie 1818, dar unde-i bărbatul acesteia?); Ioan, nepotul lui [12 [ani] (născut în 1794) şi Elena, mătuşa lui [Vasile] 82 [ani] (născută în 1724, dar unde-i bărbatul
mătuşei?).
Ceea ce nu dovedeşte că Vasile Iaminovici, soţia Ioana,
mama Agapia, mătuşa Elena şi nepotul Ion nu erau români,
dar nici nu exclude probabilitatea ca aceste cinci persoane să fi
venit din Polonia. Însă, în cazul acestui număr nu mai vorbim
de o familie, ci de un neam. Din acest neam Iaminoiviciu pripăşit în Bucovina lipsesc enigmatic trei bărbaţi: tatăl lui Ioan Iaminoviciu (bărbatul mamei Agafia), unchiul lui Ioan Iaminoviciu (bărbatul mătuşii Elena) şi tatăl nepotului Ioan care, avînd
12 ani, nu poate fi nici băiatul mătuşii Elena (în vîrstă de 82 de
ani) şi parcă nici feciorul mamei Agafia de 70 de ani! Încît vom
trage concluzia că neamul Iaminoviciu a fost împins în Călineştii lui Cuparancu de un eveniment în care şi-au sfîrşit viaţa trei
bărbaţi Iaminoviciu. Se prea poate să fi fost confruntările din
anii 1792-1793, în urma cărora se sfîrtecă regatul Poloniei, iar
generalul Tadeuz Kośczusko se adăposteşte cu un mare număr
de oşteni credincioşi în Moldova.
Cu toate acestea, privirea aruncată de Mircea Popa înspre
Polonia – sub cuvîntul lui „Mitică“ despre Pavel Eminescu, „carele dezertase dintră prizonierii ruseşti deportaţi în Siberia pentru răscoala de la Lemberg“ – are toate şansele să descopere
adevărul din această legendă scăpată din condei într-un uşor
zvîcnet polemic.
Pentru că, de fiecare dată când li s-au primejduit vieţile, averile şi patria, polonezii s-au îndreptat către ţinuturile
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articolului II, care suna ameninţător pentru transilvăneni: „Le
gouvernement roumaine ne toléréra point de menées politiques
ou autres qui prenant son teritoire pour point de depart se dirigeraient contre la Monarchie Austro-Hungroise. Le gouvernement d‘Autriche-Hongrie assume la même obligation à l‘egard
de la Roumanie.“
Tratatul Secret de Alianţă între România, Austro-Ungaria
şi Germania se va semna în ziua de marţi, 18 / 30 octombrie
1883, la Gastein, însă „Mitică“ din Sibiu n-avea de unde şti, nici
în 1883 şi nici în 1897, de isprava ministrului prezident, care a
pledat în conclavul tripartit cu oarecare insinuaţie: articolul cu
pricina ar ilustra neîncrederea părţilor semnatare. Document
că I. C. Brătianu avea grijă de transilvăneni, chiar şi fără Transilvania, dacă vom cresta pe răbojul vremii cîţi dintre aceşti oropsiţi şi-au găsit libertatea, condiţii de trai şi atmosferă prielnică pentru performanţă artistică sau ştiinţifică în Vechiul Regat
România.
Acuza lui „Mitică“ bate zdravăn şi hotărît în necunoaşterea
transilvănenilor de către ministrul român: „Dacă I. Brăteanu ne
cerceta însă la noi acasă şi ar fi stat cu noi pe lângă vatra noastră de vorbă, în curând ar fi primit convingerea că elementul românesc de dincoace de Carpaţi e mult mai compact, mult mai
puternic decât acel ce actualmente se află în Regatul României
şi nu ar fi enunţat o sentinţă atât de monstruoasă ca cea de sus.
Dar Brăteanu n-a descălecat în Dacia ori Iazigia de odinioară
decât o singură dată, în luna lui iunie la anul 1866, într-un otel
din Temişoara, în trecerea sa de la Viena, cu care ocaziune a
avut o convorbire de o oară cu Pavel Eminescu, fratele cel mare
al poetului Mihaiu Eminescu, carele dezertase dintră prizonierii
ruseşti deportaţi în Siberia pentru răscoala de la Lemberg şi se
adăpostea p-acea vreme la o veritabilă matroană română din
acea localitate. Nici această conversaţie a marelui bărbat de stat
n-a fost decât de un caracter pur familiar.“ (apud Mircea Popa,
Mihail Eminescu, text şi context, 2014, p. 212)
Mircea Popa glosează însă plin de încredere în textul lui
„Mitică“: „Povestea fratelui lui Eminescu, care a luptat pentru
independenţa Poloniei în răscoala polonezilor din 1863-64,
este cu totul nouă şi plină de mister. Ea trebuie să fi fost chiar
adevărată, deoarece un prim-ministru al noului domn al României, Carol I, să se intereseze de ea, căutând să afle, probabil,
informaţii despre implicarea românilor în acea răscoală, şi să
afle poate modul în care unul dintre insurgenţi, recte tânărul
Eminescu, a scăpat de deportarea în Siberia. Nu e exclus să-l
fi interesat amănunte legate de implicarea lui Cuza în această insurecţie, astfel ca să poată aduce mai multe argumente
în motivaţia care privea lepădarea lui de domn. Oricum căile
Domnului sunt foarte încâlcite şi vin să multiplice semnele de
întrebare la misiunea lui Brătianu aici.“ (Ibidem, p. 213)
Ceea ce chiar ne determină să observăm că în iunie 1866,
Carol de Hohenzollern era doar prinţ chemat şi ales prin plebiscit să domnească în Principatele Române, Regatul România
înfăptuindu-se în litera legii abia după 15 ani, cu proclamaţia
din ziua de vineri, 14/26 martie 1881, şi încoronarea lui Carol I,
în ziua de duminică, 10/22 mai 1881.
Să ne oprim însă la alte cîteva semne de întrebare şi anume:
În iunie 1866 nici un frate, mai mare sau mai mic, al tînărului poet Mihail Eminescu, nu purta patronimul Eminescu, ci
doar Eminovici sau Eminoviciu. Ba chiar poetul cu şirul de poezii găzduite peste semnătura Mihaiu Eminescu, februarie-iunie
1866, în revista „Familia“, editată de Iosif Vulcan, se legitima oficial drept Eminovici, abia în statele de plată ale trupei de teatru Mihail Pascaly figurînd M. Emilescu sau M. Eminescu (1868)
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angheriile oricăte are eşi pre alţii în ţara domniei mele, de toate
să fie în pace şi scutială, nimărui nimic să nu de.
Aşijdere m-am milostivit domniea me şi pentru desetina de
stupi şi goştina de mascuri şi de oi încă să fie în pace, să nu de
nici să le ea nime cai de olac şi să fie în pace şi de podvozi şi de
altele de toate, la nimic nime să nu-i supere.
Aşijderea m-am milostivit domniea me şi pentru patru omeni ce ş-ar aduce ii din Ţara Leşască, omeni streini, să nu fie de
ţară, încă să fie în pace şi în scutieală, nimărui nimic să nu de, ce
numai să le fie pentru slujba casăi lor.
Pentru aceea toţi dacă viţi vede carte domnii meale, toţi să
aveţi a vă feri de acei copii şi de omenii lor, nime întru nimic să
nu-i învăluiască, nici bucatele lor pentru alţii să nu li să tragă, că
cinie s-ar ispiti a le face ori căt de puţin val peste carte domnii
mele, unii ca aceea trebuie să ştie că vor fi de mare certare de
la domniea me, într-alt chip n-a hi. Aceasta scriem./ U Ias l[et]
7225 iulie 7. / Io Mihai Răcoviţă voievod.“
(Teodor Bălan, Documente bucovinene, VIII, nr. 164, p.
227-228; Originalul se află la Muzeul Bucovinei din Suceava, nr.
1599, hîrtie, cu pecete mică, roşie, octogonală.)
De la acest Miron, fiul lui Vasile cupariu, şi de la unul dintre
feciorii săi, devenit proprietar al unei părţi din satul Călineşti
de lîngă Suceava, se trage numele satului Călineştii lui Cuparencu. Ceea ce iscă o altă întrebare: nu cumva între cei patru
oameni „streini“ veniţi cu cei patru fraţi Cuparencu din Ţara
Leşască unul se numea Vasile Iaminoviciu şi boierul îl va instala
chiar dascăl în biserica din Călineştii lui Cuparencu?
Dar Mircea Popa avansează o ipoteză încă mai îndrăzneaţă:
„E mai mult ca sigur, că unul dintre fraţii Eminescu care învăţau pe acea vreme la Cernăuţi să se fi pătruns de nobilitatea
cauzei poloneze şi să fi plecat şi el alături de alţii spre Lemberg,
spre a da ajutor trupelor de insurgenţi polonezi în lupta lor
dreaptă de eliberare. Înfrângerea acestora de către trupele ruseşti era previzibilă, dar represaliile care au urmat au fost şi mai
neprevăzute. Mii de polonezi au fost siliţi să ia calea exilului;
alţii, prinşi de soldaţii ţarului, au fost destinaţi Siberiei, unde
s-au creat în timp mai multe orăşele şi localităţi cu populaţie
majoritar poloneză. E posibil ca atunci să fi fost prins şi fratele
lui Eminescu. Acesta fiind român şi nu polonez de baştină, şi
pe deasupra fiind extrem de tânăr, cei care l-au prins au putut fi mai îngăduitori cu el, mai ales dacă s-a şi intervenit în
favoarea lui, fie ierarhic, fie pecuniar, ceea ce e mult mai probabil, având în vedere prezenţa în text a acestei „matroane“ române, originară din Timişoara sau poate venită şi ea din zona
polono-moldavă.“ (Ibidem, p. 216)
Fraţii lui Mihail Eminescu, apţi să ia partea la insurecţia din
Lemberg, ar fi fost:
Şerban Eminovici, născut în 1841, după cursuri şcolare la
Botoşani şi Cernăuţi, unde nu mai frecventeau gimnaziul din
ziua de 4 ianuarie 1861; în timpul insurecţiei din Lemberg
(1863-1864), aflîndu-se însă la Sibiu; în 30 noiembrie 1865 se
înscrie la Facultatea de Medicină din Erlagen, Königlich Bayerische Friederich-Alexander Universität, dar nu frecventează
decît patru semestre, pînă în ziua de 2 decembrie 1867, după
care se duce, încă un semestru, la München şi apoi la Berlin, unde profesează plin de prestigiu, membru al Societăţii
Ştiinţifico-Medicale, dar, bolnav de tuberculoză, se întoarce în
14 septembrie 1872 la Ipoteşti, unde moare în ziua de 29 decembrie 1872.
Nicolae Eminovici, născut în 2 februarie 1843, cursuri şcolare în Botoşani şi Cernăuţi, în 10 august 1860 este înscris
într-un paşaport alături de Şerban şi Ilie, pentru a călătorii în
tot Imperiul Austriac, mai exact în Transilvania, la Sibiu, ca să-şi
continue studiile gimnaziale; în martie 1863-decembrie 1864
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româneşti, înfăşuraţi în speranţa că într-o bună zi îşi vor răzbuna asupririle. Şi nu fiindcă „în Moldova s-a creat o atmosferă de simpatie pentru cauza Poloniei“ (apud Mircea Popa),
ci întrucît în Polonia au existat în evul mediu aproape 500 de
sate întemeiate de români, pribegiţi, chemaţi sau ademeniţi
din Transilvania şi Moldova, sate cu jus valachicum, cu biserici
ortodoxe, cu preoţi ortodocşi, cu cneaz român, cu scutire de
birurile impuse în satele cu drept rutean sau german. A se consulta în această privinţă ultima carte a prof. dr. Grzegorz Jawor,
Osady prawo wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, teză de abilitare la Universitatea „Maria Curie-Skłodowska“ din Lublin în 2000, şi publicată
patru ani mai târziu, cu o ediţie şi în limba română, Aşezările
de drept valah şi locuitorii lor din Rutenia Roşie în evul mediu târziu, traducere de Gabriela Gavril-Antonesei, Prefaţă de
Victor Spinei, Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru
Ioan Cuza“ Iaşi, Institutul de Arheologie al Academiei Române, filiala Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi,
2012, 274 p., unde sunt înregistrate 292 sate „de drept valah“,
între care multe au încă numele româneşti: 7. Spas (Ispas); 13.
Jabłonica; 15. Targowica; 21. Lucza; 30. Wołosów; 35. Monasterczany; 47. Bukowna; 56. Łany; 64. Lipica [Lipiţa]; 70. Buków;
78. Bolechów Wołoski; 79. Wołoska Wieś; 97. Żuków [Jikuv]; 100.
Hołubica [Hulubiţa]; 106. Sołonka; 121. Ruda; 130. Łukawiec;
136. Tarnawatka; 141. Kobylnica Wołoska [Cobîlniţa Valahă];
148. Huszczka Wołoska [Husca Valahă]; 157. Branew Wołoska
[Poarta Valahă]; 159. Łukawica; 164. Topolnica; 178. Stupnica;
183. Turka; 200. Bilcze [Bilca]; 235. Trójca [Truiţa]; 243. Sokola;
263. Tarnawa; 278. Tyrawa Wołoska; 283. Rudawka, şi 285. Halde Szklarskie. ((numerotaţia Grzegorz Jawor, op. cit., p. 271-273
şi o hartă convingătoare)
Cel din urmă sat se numea Pole Holde, cînd regele Wladislaw Oppeln îl răsplăteşte în decembrie 1377, pe Ladomir Valahul, „care ne-a slujit credincios şi încă ne va sluji“, căruia suveranul îi dăruia Câmpul cu Holdă, în ţinutul Sanok, „cu pădurile,
dumbrăvile şi cîmpia ce este acolo, acea pustie cnezească, ca să
facă sat după „dreptul valah“ şi l-am dat lui în veci şi copiilor lui
cu toate înconjurimile şi cu toate hotarele, ce din veci le are acea
pustie…, cu păşunile şi cu râurile şi cu bălţile şi cu toate pescăriile şi cu toate foloasele ce le poate avea, liber este să le vândă,
liber este să le schimbe cu o egală valoare şi cu cnezia-i liber,
iar pentru aceasta cneazul are să slujească cu 3 arcaşi…“ (Akta
grodskie i ziemiskie, vol. VII, Lwow, 1868, p. 22; cf. Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX,
Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 36)
Însă chiar şi după o sută de ani, românii se întorceau la baştină şi în acest sens vom pomeni documentul prin care Basyl Cupara este împămîntenit cu satul Şeptîţ, în 1676, de către regele
Poloniei – „KUPARA BAZILI, nobilitowany wraz z innemi 1676 r.
zlecenie hetmanów i hospodara wołoskiego. Tenże otrzymał 1694
r. potwierdzenie posiadania Szeptyc“ (Akta grodskie i ziemiskie,
Lwow, 1868, X, 6225; cf. şi Herbaz Polski, tom III, Warszawa,
1909, p. 197. – iar peste un veac, patru nepoţi …Cuparencu se
„rebejenesc“ în Moldova, după cum glăsuieşte cartea de scutire dată de Io Mihai Racoviţi voevod Bojiu milostiu, gospodari
Zemli Moldavscoi, în 7 iulie 1777, în Iaşi, pentru Miron, fiul lui
Vasili cupariu, din care aflăm că acest „cupariu“ avea moşie în
Polonia: „Scriem domniea me la boieri şi la toţi slujitorii carii veţi
îmbla ori cu ce fel de slujbe a domnii mele la ţinutul Cernăuţilor, facem ştire tuturor pentru Miron, feciorul lui Vasile cupariu,
şi cu fraţii lui carii, fiindu locul lor de cîtăva vreme înstreinat de
la locurile sale în Ţara Leşească şi tămplăndu-i-să moarte acolo, acum copii trăgînd ca să viea în ţară la moşia părintelui lor.
Domniea me încă m-am milostivit şi i-am ertat de toate dările şi
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Ministerul de Război un concediu de şase luni „pentru caz de
boală“, după care este demobilizat din armată „pentru infirmităţi timporale“ la data de 29 decembrie 1873, încît în ziua de
21 septembrie 1873, măcinat de tuberculoză, să se sinucidă în
casa din Ipoteşti.
Ilie Eminovici, născut la 1 iulie 1846, ajuns apoi în Bucureşti,
înscris din septembrie 1861, la Şcoala Naţională de Medicină
şi Farmacie, frecventînd cursurile în anii şcolari 1861/1862 şi
1862/ 1863, în mai 1863 fiind numit medic extern la Spitalul
Maternitatea şi intern la Spitalul Colentina, dar murind în ziua
de 28 decembrie 1863, în vîrstă de 17 ani şi 6 luni, bolnav de
gastroenterită, în Spitalul Oştirii din Bucureşti.
Prin urmare, este exclus ca unul dintre fraţii mai mari ai poetului Mihail Eminescu să fi participat la insurecţia din Lemberg (1864), dar nu putem ocoli probabilitatea ca Nicolae Eminovici să se fi întîlnit în iunie 1866 cu I. C. Brătianu, ministrul de
finanţe al guvernului român prezidat de Lascăr Catargiu, interesat să afle amănunte despre insurecţia polonezilor din ianuarie 1864 chiar din spusele unui Emonovici. Iar dacă întrevederea
nu a durat decît o „oară“ trebuie să tragem încheierea că n-au
avut prea multe să-şi povestească.
Oricum, anul 1866 a fost vînzolit de cîteva evenimente
cruciale:
– joi, 11/23 februarie, domnitorul Al. I. Cuza este silit să abdice, iar locotenenţa domnească – Nicolae Golescu, Lascăr Catargiu, Nicolae Haralambie – alcătuieşte un guvern provizoriu,
prezidat de Ion Ghica şi externe, interne – D. Ghica, finanţe
– D. A. Sturza, P. Mavrogheni, justiţie – I. Cantacuzino, culte –
C. A. Rosetti, război – D. Leca, lucrări publice – D. A. Sturza –,
care va organiza plebiscitul, sîmbătă, 2/14 – şi vineri, 8/20 aprilie, pentru aducerea principelui străin, Carol de Hohenzollern,
pe tronul Principatele Române; iar alesul va depune jurămîntul de domnitor constituţional, marţi, 10/22 mai 1866, în faţa
Adunării Deputaţilor, a locotenenţei domneşti şi a Guvernului
provizoriu; urmînd ca, din ziua de miercuri, 11/23 mai pînă joi,
14 /26 iulie, Principatele Române să fie administrate de cabinetul prezidat de Lascăr Catargiu (şi interne), externe – P. Mavrogheni, finanţe – I. C. Brătianu, justiţie – I. Cantacuzino, culte C.
A. Rosetti, război – I. Gr. Ghica şi lucrări publice – D. A. Sturza;
– în ziua de vineri, 1/13 iulie, se promulgă noua Constituţie a Principatelor Române, care, cu amendamentele aduse
în 1879, 1884 şi 1917, rămîne în vigoare pînă în 26/27 martie
1923, cînd Adunarea Deputaţilor şi Senatul votează o nouă
Constituţie;
– în ziua de marţi, 8/20 noiembrie, Dieta Transilvaniei de la
Cluj votează încorporarea principatului Transilvania în regatul
Ungariei, începînd cu ziua de joi, 24 noiembrie / 6 decembrie
1866;
La aceste evenimente interne adăugîndu-se creşterea puterilor militare ale Prusiei şi declinul Imperiului Austriac, războiul
austro-prusac şi cel austro-italian din mai-iunie 1866.
Aşadar, un „text“ românesc şi un „context“ european încărcate cu imprevizibil.
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Nicolae se afla, probabil, în Sibiu, iar prin 1867 oficia în cancelaria avocatului Emmerich Cristian din Timişoara, unde a fost
descoperit şi vizitat de Mihai, aflat în turneul teatral cu trupa Pascaly, în vara anului 1868; apoi, neprimind veşti de la el,
poetul concepe o scrisoare către căpitanul suprem al Timişoarei, cerînd informaţii: „Iată pe scurt ce vă rog. În Temişoara trebuie să fi trăind un om sub numele Nicolae Eminovici, scriitor
la advocatul Emmerich Cristiani. Acest om este fratele meu: Nu
ştiu de ani nimic de el; el n-a răspuns la multe scrisori trimise
de-acasă, de aceea familia e-n eternă nesiguranţă dacă e mort
sau de mai trăieşte încă, şi, dacă trăieşte, cum? În anul 1867 am
avut onoarea a vorbi cu d-s. ş-am gândit că, prin poziţiunea distinctă ce ocupaţi, veţi fi în stare să-mi daţi o asemenea relaţiune.
Cugetaţi după aceea că v-aş fi păstrat desigur această supărare
într-o chestiune pentru d-v. indiferentă. / Aşteptând un răspuns,
am onoarea a mă semna al d-v. / prea supus / M. Eminescu.“
Scrisoarea, presupun editorii, nu se ştie dacă a fost expediată dar era adresată lui Petru Cermena, prefect al poliţiei municipale din Timişoara, scrisă în perioada cînd Mihai Eminescu
era student la Viena, cu doi-trei ani după ce poetul îşi va fi întîlnit fratele în zilele turneului trupei lui Mihail Pascaly prin Banat, în nici un caz în 1867. Evident că prefectul poliţiei timişane
va fi asistat la reprezentaţiile trupei teatrale, va fi discutat cu
actorii şi va fi fost gazdă primitoare, din cît că peste cîţiva ani
Eminescu îndrăzneşte să-i ceară ştiri despre fratele Nicolae. (M.
Eminescu, Opere, XVI, Corespondenţă. Documentar, Cu reproduceri după manuscrise şi documente, Coordonator Dimitrie
Vatamaniuc, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureşti, 1989, p. 295 şi 751)
Trupa teatrală în care lucra şi M. Eminescu ajunge în Timişoara în ziua de duminică, 15 /27 iulie 1868, a două zi, marţi, 16
/ 28 iulie, prezintă un prim spectacol, apoi vineri, 18 /31 iulie
are loc şi cel de-al treilea, cu piesele Mihai Viteazul (Pascaly în
rolul principal) şi Doi profesori procopsiţi. În ziua de sîmbătă,
1/ 13 august, trupa ajunge la Arad, unde poetul se întîlneşte cu
Iosif Vulcan, iar Pascaly recită poezia Copilă română scrisă de
naşul literar al poetului Mihaiu Eminescu, pentru ca sîmbătă,
31 august / 12 septembrie 1868, actorii să se desfăşoare pe scena teatrului din Oraviţa.
Nu avem amănunte de la impresiile produse de artiştii români în Timişoara, dar ele vor fi fost similare celor consemnate în „Familia“, după reprezentaţiile de la Arad: „În 8 august se
ţinu a treia reprezentare, jucându-se Sterian Păţitul, comedie
naţională. Teatrul era atât de plin de ascultători încât unii nu
mai căpătară loc de şezut, că şi din alte locuri prea îndepărtate veniră mulţi, ca să poată asista măcar la o reprezentare. Aşa
văzurăm pe mai mulţi din comitatul Zarand, care făcură cale de
două zile, numai ca să poată auzi cel puţin o dată limba română pe scenă.“
Fireşte că, în asemenea zarvă cultural-patriotică, aflat în Timişoara, fratele Nicolae are ştire de stagiunea artiştilor bucureşteni şi are vreme aproape o săptămînă să-l întîlnească şi pe
„sufleurul“ Mihaiu Eminescu.
Peste ani, şi Nicolae revine la Ipoteşti, unde se sinucide în
ziua de sîmbătă, 7/15 martie 1884.
Iorgu (George) Eminovici, născut în 16 aprilie 1844, înscris la
11 iulie 1862 în armata română la „jandarmii vechi“ din Botoşani, foaia matricolă menţionînd avansările (caporal, 1 ianuarie
1863; gradul de sergent în august 1863 şi mutat în garnizoana Bucureşti; mutat cu serviciul în garnizoana Galaţi, 1 ianuarie 1865; înaintat la gradul de locotenent, 16 noiembrie 1870),
fără a pomeni şi Academia Militară din Prusia despre care fantaza I. L. Caragiale; bolnav spre sfîrşitul anului 1871, internat
într-un spital din Botoşani, şi în 20 aprilie 1872, primind de la
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*
Faptul că acelaşi „Mitică“ semnează în orădeana „Foaie literară“ doar trei texte: în nr. 11, din ziua de duminică, 15/27
iunie 1897, sub titlul Siluetă, despre un fapt divers; în nr. 18,
duminică, 3/ 15 august 1897, p. 141 – „La vatră“, despre Pavel
Eminescu, datat „Sibiu, 10 august 1897“, şi în nr. 24, duminică,
14 / 24 septembrie 1897, Memento mori, schiţă, despre Ciprian Porumbescu, iar între aceste prestaţii jurnalistice două ţintesc înspre Viena, oferă motive să bănuim că autorul lor era un
fost student român, cu vreo 10 ani în urmă, la Universitatea din
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în anul 1628, venind de la Adrianopol (acum Edirne, în Turcia) cu mărfuri berechet şi har de a se îmbogăţi; îşi ridică o
casă arătoasă în strada Armenească şi se va însura cu o fată
de neam şleahtic, Anna Steckowicz, întemeind o familie spornică şi respectată între patricienii oraşului, după cum notează
D. Zubrzycki-Sas în Kronika miasta Lwowa, 1844. Murad Eminowicz a murit în ziua de 27 ianuarie 1646 în Lwow, lăsînd doi
băieţi, Mikolaj şi Ştefan, în grija mamei lor, care i-au perpetuat
numele şi bogăţiile.
Iar, în decursul istoriei celor din urmă veacuri, în confruntările polonezilor cu forţele cotropitoare ţării lor, vom întîlni în
această familie înnobilată cu Herbul Dolęga următorii combatanţi distinşi prin acte de curaj:
1. Wincenty Benedykt Eminowicz, fiul mai mare al lui Michal
şi Elżbieta, a slujit cu rangul de căpitan în armata generalului
Tadeusz Kościuszko pînă în 1794; după a treia împărţire a Poloniei, Wincenty se însoară cu Tekla, o tînără din familia nobililor
Topor; ca ofiţer în insurecţia condusă de Tadeusz Kościuszko
s-a bucurat mai tîrziu de respectul societăţii locale şi a murit în
anul 1846 în oraşul Wiśnicz Nowy.
2. Piotr Pavel Eminowicz, fratele mai mic al lui Wincenty, a
fost de asemenea ofiţer în cadrul trupelor insurecţioniste conduse de Tadeusz Kościuszko şi după ce s-a reîntors din pribegie în Polonia s-a căsătorit cu Janicka, fără să se mai ştie cînd şi
unde şi-a sfîrşit viaţa, neavînd copii să le perpetueze amintirea.
În fapt, dacă în confruntările din 1793-1794 Piotr Pavel Eminowicz s-a încărcat de glorie, nu-i greu de admis că numele
i-a fost invocat şi peste jumătate de veac, în evenimentele din
1863-1864.
3. Wladislav Eminowicz (1837-1864), ofiţer de carieră în armata austriacă, avansat până la gradul de locotenent-colonel,
participant la luptele insurgente din Chroberz, Grochowiska,
Bobrza, Rusinow, Boria sau Lublin, ajungând comandant-şef al
trupelor din districtul Sandomierz şi murind rănit de un glonţ
în atacul pentru podul Opatow din Lemberg, în 23 martie
1864. Dar, acest Wladislav Eminowicz, insurgent polon în 1864,
n-avea cum sta de vorbă cu românul I. C. Brătianu în iunie 1866
într-un „otel din Timişoara“.
Curajul, rangul militar, gloria dobîndită pe cîmpul de luptă cu duşmani înverşunaţi şi patronimul Eminowicz îl obligă să
mai trăiască …încă doi ani de zile măcar în imaginaţia românilor din Transilvania spre a le aţîţa speranţa că vor afla secretul
victoriei împotriva unor asupritori comuni şi a-i împrumuta
chiar un prenume de la predecesorul Piotr Pavel Eminowicz.
4. Roman Radogost Dołęga Eminowicz, nepot după fratele altui poet, Ludwik Eminowicz, născut în Cracovia la 18 mai
1900, din părinţii Wincenty IV Eminowicz şi Helena (născută
Zopoth), urmând Liceul Jan Sobieski, pentru ca în noiembrie
1917 să intre în organizaţia militară pentru Independenţa Poloniei şi să servească sub arme, cavalerist în al II-lea Regiment
de Lăncieri; după pacea de la Brest Litovsk (1918), membrii Legiunii Polone sunt luaţi prizonieri şi duşi în Ungaria, aproape
de Hurzt, şi mai departe, la Udine, în Italia, de unde se întorc la
Cracovia în iunie 1918, iar Roman Eminowicz se înscrie ca student în filosofie la Universitatea Jagiellonă.
În noiembrie 1918, Roman Eminowicz luptă între apărătorii oraşului Lvov, împotriva atacurilor ucrainene, ia parte la
eliberarea oraşului Przemyśl, la acţiunea din Sadova Wisznia,
în urma cărora este decorat, dimpreună cu fratele său Julius,
cu Crucea Virtutea Militară, cea mai înaltă decoraţie poloneză pentru fapte de bravură în faţa duşmanului. Este trimis la
tratament la Zakopane, iar după întremare se întoarce în Cracovia, să-şi continue studiile universitare. Când ruşii invadează
Polonia (1919-1920), Roman Eminowicz e rechemat sub arme.
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capitala Imperiului Austriac. Rîndurile despre Ciprian Porumbescu au ca sursă istorisiri colportate în mediul studenţilor români din „campusul vienez“, ceea ce ne îndrituieşte să credem
că şi taifasul ministrului român I. C. Brătianu cu Pavel Eminescu
provine din aceeaşi direcţie şi nu din partea unor martori sau
povestitori din anturajul „matroanei române“ din Timişoara.
Se înţelege că asupra condeiului mînuit de sibianul „Mitică“ în
asemenea rememorări lucrează aura legendară postumă a celor doi creatori români, poetul Mihail Eminescu şi compozitorul Ciprian Porumbescu.
Că mediul studenţesc al românilor din Viena păstra astfel
de întîmplări, avem o schiţă biografică „eminesciană“ alcătuită
chiar de către un polon:
„Din cauza pronumelui [patronimului] comun, adesea am
avut ocazie să vorbesc cu Români asupra celui mai mare poet
al lor. Prima dată m-am întâlnit cu ei între anii 1883 şi 1886 la
Universitatea din Viena. Aceştia erau mai cu seamă membri ai
corporaţiei – al cărei unul din membrii fondatori a fost Mihail
Eminescu. Cunoştinţa cu un Român se începea de obicei de la
întrebarea dacă provin din aceeaşi familie din care provine Eminescu. Mai târziu, în diferite locuri şi în diferite vremi, Românii
cunoscuţi totdeauna aceeaşi întrebare îmi puneau. În ultimul
timp, înainte de război, prin anul 1912, în localitatea balneară
Todelbad de lângă Graze, am făcut cunoştinţă cu o societate de
Români, iar printre dânşii se afla şi o franţuzoaică mai în vârstă, care, fiind căsătorită în România, locuise acolo mai mulţi
ani, era o mare admiratoare a lui Eminescu şi pe care personal
îl cunoştea. Poetul Mihail Eminescu precum şi operele sale erau
adesea tema discuţiunilor noastre, în care simpatica bătrâioară
mereu îmi vorba despre origina poloneză a poetului, referindu-se
la caracterul operelor lui – după părerea ei – spunea că sunt departe de caracterul Românilor.“ (Wl. Eminowicz, Contribuţii la
originea lui Mihail Eminescu, „Îndreptarea“, Bucureşti, an XIII,
nr. 77, marţi, 28 aprilie 1931, p. 1-2)
De drept, abrevierea „Wl.“ aparţine lui Włodzimierz Eminowicz, care şi-a publicat rândurile despre poetul român,
Przyczynek do kwestji rochodzenia Michała Eminescu, în
„Ormiańsko-katolickiej Archidiecezjii Lwowskiej“, Lwow, 1928,
p. 115-116, cu cel puţin trei ani înainte de a muri în 1932 – redactorul român de la ziarul bucureştean pretinzînd că publică un manuscris inedit –, şi nu trebuie confundat cu tizul său
Włodzimierz Eminowicz, născut în 14 aprilie 1902, în Cracovia,
ofiţer în Legiunea Polonă, decorat pentru fapte de arme, voluntar în multe bătălii pînă la demobilizarea din 31 octombrie
1920, dar mort în condiţii suspecte în ziua de 28 iulie 1924, rănit cu propriul pistol, în casa lui din Cracovia.
*
Într-un cuvînt, îl felicit din toată inima pe domnul prof.
univ. dr. Mircea Popa pentru „contextul“ polonez în care l-a
plasat pe Pavel Eminescu în întâlnirea şi taifasul cu ministrul
I. C. Brătianu din iunie 1866. Pentru că, în fapt, interlocutorul
lui Brătianu se numea sau pretindea că se numeşte Pavel Eminoviciu. Or, pornind de la acest „text“ nu ne rămâne decât să
căutăm în Polonia un Pavel Eminovicz care să fi fost implicat în
„contextul“ insurecţiei poloneze din anul 1863-1864 şi să fi fost
dispus a se convorbi, în iunie 1866, la Timişoara, cu un ministru
din Principatele Române.
Un dicţionar patronimic cu cele mai frecvente nume de familie purtate de polonezi – Jaroslaw Maciej Zawadzki, 1000
najpopularniejszych nazwisk w Polsce, Świat Książki, Grupa
Wydawnicza Bertel smann Media, Warszawa, 2002 – în decursul veacurilor nu ne ajută, Eminowicz fiind compus în Lwow de
către negustorul armean Murad Emin care ajunge în Polonia
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1831, detronarea ţarului pus de ruşi, adoptă o nouă constituţie, organizează un Comitet Naţional al Poloniei şi, protestînd
împotriva tratatelor care au fărîmiţat Polonia – din 1772 pînă
în 1815 –, declanşează o insurecţie în Varşovia, care este imediat înăbuşită de trupele ruseşti; corpul de oaste polonez condus de generalul Dwernicki cere, la 27 aprilie 1831, azil politic
în Galiţia, aflată în Imperiul Austriac. În Bucovina au venit cel
puţin 1000 de refugiaţi polonezi, stabiliţi în Cîmpulung, Sadova, Vama, Gura Humorului, Ilişeşti sau Sf. Ilie de lîngă Suceava.
În 1863, după eşecul insurecţiei varşoviene, emigranţii polonezi se refugiază în Bucovina, iar cînd reprezentanţii independenţei se retrag din Reichsrat şi din Dieta galiţiană, în ianuarie 1864, în Galiţia se declară stare de asediu. La început
de martie 1864, contele Amadei, guvernatorul Bucovinei, raportează Vienei că a introdus restricţii în prefecturile Coţmani,
Storojineţ, Cernăuţi, Sadagura şi Siret, pentru a preîntîmpina
o revoltă; insurgenţii trec însă clandestin prin Mihăileni şi se
adăpostesc în Văculeşti, Dorohoi, Darabani, Zvoriştea şi Herţa;
planul lor erau să alcătuiască două corpuri de oaste, unul în
Galiţia şi altul în Bucovina, la hotarele căreia erau aproape 2000
de luptători (după estimarea guvernatorului Bucovinei). Insurecţia era pregătită – 15 ofiţeri polonezi şi maghiari se aflau
la Piatra Neamţ – în 24 aprilie 1864 la Lemberg (Lvov). Cum
se conta şi pe sprijinul domnitorului Al. Ioan Cuza, protestele
diplomaţilor ajung la Bucureşti şi, între altele, este solicitată şi
înlăturarea ministrului M. Kogălniceanu. (Cf. Daniel Hrenciuc,
Un destin pentru istorie: polonezii în Bucovina (1774-2008),
Princeps Edit, Iaşi, 2008, p. 111-115)
Românii din cele trei principate îi cunosc, aşadar, bine pe
vecinii lor poloni, le admiră idealul libertăţii naţionale, perseverenţa şi curajul, îi ajută şi speră să fie ajutaţi la rîndul lor
într-o acţiune de anvergură similară.
Un triplu salt fabulatoriu, de la polonul Piotr Pavel Eminowicz, luptător în trupele generalului Kościuszko, în
1793-1794, pribegite în spaţiul Moldovei, unde primeau sume
fabuloase de la Înalta Poartă Otomană spre a porni o intervenţie armată în Polonia sfîrtecată de Imperiul Prusac, Imperiul
Austriac şi Imperiul Rus, la unul dintre fraţii mai mari ai poetului român Mihail Eminescu, ştiut cu patronimul Eminovici, şi
de aici la o întîlnire de taină, în iunie 1866, a insurgentului Pavel
Eminowicz cu ministrul român I. C. Brătianu, proiectînd o insurecţie românească pentru alipirea Transilvaniei la Principatele
Unite, sub sceptrul prinţului Carol de Hohenzollern, agreat şi
protejat de marile puteri europene.
A fost un vis prea frumos ca să i se afle mijloace de înfăptuire la acele vremuri. Va mai trece încă jumătate de veac şi
încălcarea Tratatului cu Tripla Alianţă de către români în ziua
intrării Regatului România în război – duminică, 14 / 27 august 1916 – împotriva Austro-Ungariei şi Germaniei, va duce
la izbăvirea prin Unirea cea Mare de la 1 decembrie 1918. Să
nu uităm însă că legendele hrănite de asemenea vise au lucrat
frumos la pecetluirea acestei uniri. Din păcate, cu cîte o pecete
sfărîmată – pe care stă scris Basarabia şi Bucovina – la încheierea celui de-al doilea război mondial.
„Pavel Eminescu“ – mai degrabă Eminowicz – de la Timişoara este licărirea unei speranţe că românii din Transilvania
şi Bucovina pot desluşi învăţătură de la insurgentul polon, cu
îndreptăţirea de a-şi rotunji un stat în hotarele istorice ale poporului din jurul Carpaţilor.
Drept pentru care îi sunt recunoscător d-lui prof. Mircea
Popa pentru prilejul de a-i citi şi prociti cartea Mihai Eminescu,
text şi context, urîndu-i spornicie la alte cărţi, cu mai puţine
greşeli de culegere şi mai multe mistere în prelegere…
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Rănit de două ori, în 10 august şi 10 octombrie 1920, în lupta de la Nowogród Wołyński, moare în ziua de 10 noiembrie
1920, la vârsta de 20 de ani şi aproape 6 luni, la spitalul din
Zamość (Zamostea), oraş în al cărui cimitir este şi înmormântat. Postum i se publică poemul Kosmogonia, în revista pentru
tineri „Płomienie“ (Pismo młodzieży, an II, nr. 12-13, 25 aprilie
1922), din Varşovia, iar Ignacy Chazanowski îi editează culegerea de poezii Basileus, Generhner I. Wolff, Varşovia, Cracovia…, Zakopane, 1922, aşezându-i sub numele de familie pseudonimul literar Jan Fersten. (cf. Marek Eminowicz, Rodzina
Eminowiczów, The Eminowicz family, Drukarnia Związkowa
Spółdzielnia Pracy, Kraków, 1989, passim)
Chiar şi la trei decenii de la moartea lui Mihail Eminescu
ar fi fost nimerit ca la mormântul din Zamość să se recite, din
pragul eternităţii, versurile poetului român: „Când viaţa biruie
pe morţi / Şi moartea-i muma vieţii. // Tu caţi să-ndupleci cu
dureri / Pe Marele, pe-Naltul. / Ce-i pasă Celuia din ceri / De-i
plânge tu sau altul. // … De mii de ani se-drept plângând / Cântările spre Dânsul; / Peri-vor ochii toţi plângând / Etern e numai
plânsul.“ (Apud Mircea Popa, op. cit. p. 45)
„Mitică“ din Sibiu, ca să întrebuinţez un oximoron sugerat
de colegul George Bodea, produce sau reproduce, după 11 ani,
o legendă care poate ascunde totuşi un sîmbure de adevăr.
Care ar fi acela? Legenda întîlnirii ministrului român I. C.
Brătianu cu insurgentul Pavel Eminowicz la Timişoara, în iunie
1866, ar trebui aşezată în paradigma încercărilor de organizare
a unei insurecţii transilvane de românii din Principatele Unite, pornind chiar după ce Dieta Transilvaniei proclamă, în ziua
de marţi, 8/20 noiembrie 1866, încorporarea acestui principat
în Regatul Ungariei: mai întîi de oameni politici precum I. C.
Brătianu sau domnitorul Carol, şi mai apoi de către Societatea
„Carpaţii“ din Bucureşti, înfiinţată în 24 ianuarie 1882 – desfiinţată în 28 iunie 1883, societate în care poetul M. Eminescu
era înscris „membru ordinar“, altfel spus cu statutul de născut
într-un spaţiu geografic românesc stăpînit de o putere străină,
respectiv Bucovina, după cum şi susţine o scriptă eminesciană:
„Tatăl meu e bucovinean. Eu sunt născut în Bucovina.“
Pentru configurarea acestei paradigme ar fi de invocat lista membrilor Societăţii „Carpaţii“ trimisă de serviciile secrete austro-ungare din Viena în ţinuturile acaparate de cătanele împărăteşti, precum cea ajunsă şi la Cernăuţi în mai 1883,
în care listă avem la nr. 4 notat şi înverşunatul ziarist „M. Eminescu, Redakteur des „Timpul“».
Contextul insurecţional polonez are puternice reverberaţii
în ţările române, pe de o partea fiindcă evenimentele se petrec
la hotarul ţinuturilor româneşti, iar, pe de altă parte, pentru că,
în toate cele trei încercări ale polonezilor de a-şi redobîndi libertatea, mulţi dintre cei implicaţi în actul insurecţiei îşi caută
şi află adăpost în Bucovina sau în Moldova.
În 1793, o brigadă de cavalerie poloneză (2400-4000 de
combatanţi) se refugiază la Soroca; după dezastru de la Maciejowice; 10 octombrie 1794, generalul Tadeusz Kościuszko este
găzduit o vreme în Moldova, dimpreună cu cele cîteva mii de
oşteni, care aşteaptă un moment prielnic pentru a se întoarce
în Polonia; refugiaţii polonezi sunt semnalaţi în rapoartele consulilor austrieci şi ruşi acreditaţi la Bucureşti şi Iaşi; un regiment
polonez, aflat sub steagul ţarinei Ecaterina a II-a, este întors din
Moldova în Bucovina; cartierul generalului polonez Joachim
Denisko se afla la Filipow, rămînînd pe teritoriul moldav pînă
în iulie 1797, cînd brigada pregătind insurgenţa este masacrată
de trupele austriece la Dobronăuţi, Toporăuţi şi Boian.
După eşecul nopţii de noiembrie 1830, polonezii pornesc
o nouă revoltă împotriva autorităţilor ţariste: aristocraţia polonă alcătuieşte o dietă provizorie, proclamă, la 25 ianuarie
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Eminescu – Veronica Micle,
mitul românesc al iubirii
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G. Călinescu deplângea „lipsa corespondenţei sentimentale
şi a corespondenţei în genere“ din cultura noastră. „N-avem
o Doamnă de Sevigné. Dar n-avem scrisori de artişti şi scriitori către femei şi invers“, constata Divinul conchizând:
„Când într-o cultură un bărbat şi o femeie nu au să-şi spună
nimic, acea cultură nu-i eminentă“. Totodată, el întreba retoric: „Unde este Elena pentru care s-a aprins război? Unde
este pasionata Fedră? Unde este Beatrice care l-a aşteptat
pe Dante în Paradis, unde este Laura pentru care Petrarca
a plâns elegant douăzeci de ani, unde este Angelica pentru care îşi pierde minţile Orlando, unde este Isolda lui Tristan, unde Eloisa lui Abelard, unde chiar Manon a lui Grieux,
unde Silvia lui Leopardi, unde Atala, unde Otilia lui Goethe,
unde Corinna, unde Delphina!“
La data când scria acestea, iunie 1947, trecuseră 15 ani
de la apariţia faimoasei biografii „Viaţa lui Mihai Eminescu“.
Călinescu nici nu bănuia probabil atunci că ar mai putea
exista pe undeva nu o scrisoare, două, trei, ci 108 ale poetului şi ale Veronicăi Micle. În a sa Istorie „critică“, Nicolae Manolescu se miră „cât de meschină este interpretarea
celui mai celebru biograf al poetului“, acum, când scrisorile
descoperite după 120 de ani de la redactarea lor „ne dau o
imagine complet nouă“ şi despre Veronica – „o femeie de
lume inteligentă şi prudentă. Oare ce aştepta Călinescu – se
întreabă Nicolae Manolescu – de la soţia lui Ştefan Micle,
personalitate cunoscută a Iaşului, când îi reproşează că nu
l-a urmat cu ochii închişi pe Eminescu, expunându-se bârfelor, într-o societate atât de victoriană cum era aceea românească de la 1870-1890?“.
Călinescu a avut cunoştinţă de 66 de scrisori, dintre
care nu mai puţin de 48 erau ale Veronicăi Micle. Romanul epistolar apărut la Polirom la începutul secolului nostru
cuprinde doar 15 epistole ale iubitei lui Eminescu. Nu prea
văd cum cele 15 scrisori i-ar fi oferit marelui critic o imagine
a Veronicăi total diferită de aceea pe care a desprins-o din
48, care împreună cu cele 18 ale poetului au constituit totuşi „temelia“ (cu termenul lui Manolescu) capitolului „Eminescu şi dragostea“ din biografia apărută în 1932. Faptul că
Eminescu nu a avut talent epistolar, cum afirmă pe bună
dreptate autorul Istoriei critice, are o mai mică importanţă.
Dar ce ar fi spus/scris Călinescu despre epistolarul publicat de Editura Polirom? Întrebarea e, desigur, tot retorică. Ea
nu face decât cel mult să sugereze o mare frustrare a noastră, poate mai mare decât cea a lui Călinescu însuşi, care, cu
geniul său, a scris o capodoperă a genului biografic chiar şi
fără cele 108 scrisori de dragoste apărute la peste 35 de ani
de la moartea sa. Vorba lui Noica, G.Călinescu putea orice. Ne rămâne, fatalmente, să citim comentariile criticilor,
eseiştilor şi istoricilor literari de azi şi să ne bucurăm împreună că am trăit poate cel mai important eveniment editorial din întreaga perioadă postdecembristă. O apariţie care
a şocat şi a fost întâmpinată fie cu surprinzătoare opacitate
(regretatul Laurenţiu Ulici, de pildă, credea că scrisorile n-ar
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fi trebuit publicate!), fie într-o cheie mai mult sau mai puţin facilă, precum cea a Tiei Şerbănescu, cunoscută autoare de textuleţe ironic-jucăuşe risipite prin diverse ziare sau
rostite în tocşouri, pe subiecte politice şi sociale. Că nu poţi
scrie despre Eminescu şi Veronica Micle, altfel spus despre
mitul dragostei lor, căci de un mit al culturii româneşti vorbim, ca despre Băsescu, Vanghelie, Monica Macovei sau Elena Udrea e de prisos a o mai spune. Nu e doar o chestiune
de cultură, de adecvare la subiect, de stil, ci, la urma urmei,
de bun simţ. Apropo de bun simţ nu pot să nu amintesc,
în acest context, ceea ce îmi povestea Silviu Lupescu, editorul epistolarului păstrat miraculos atâta amar de vreme,
într-un interviu publicat în „Adevărul literar şi artistic“ din
3 decembrie 2002:
„În principiu, decizia publicării scrisorilor, nu a fost a editurii, cei care au decis au fost urmaşii Veronicăi. Şi cred că
bine au făcut. Altminteri scrisorile ar fi rămas uitate în nu
ştiu ce arhivă, pentru sute de ani. Meritul revine deopotrivă Christinei Zarifopol-Ilieş, căci fără perseverenţa sa urma
scrisorilor s-ar fi pierdut. La rândul ei, Christina a făcut-o
extrem de bine intenţionat, a făcut-o din patriotism. Celor
care au jignit-o aducând în discuţie aşa-zisa înavuţire sau
alte detalii, biografice, le-aş spune simplu: sunteţi nesimţiţi!
Pentru mine, ca editor, a fost o experienţă unică, o şansă
cu care poţi sau nu să te întâlneşti în viaţă. Închipuiţi-vă că
într-o seară de noiembrie primesc un telefon de la Mircea
Mihăieş, care mă întreabă, într-o doară, dacă aş fi dispus
să public corespondenţa dintre Eminescu şi Veronica Micle, vreo sută de scrisori inedite, zice el, în facsimil. Cred că
i-am răspuns: Mirceo, eşti nebun! Părea cu totul de necrezut, şi chiar atunci când am avut facsimilele la editură, chiar
şi atunci, totul mi s-a părut la fel de ireal. În privinţa publicării propriu-zise nu am avut nici o reţinere. Dacă ar fi fost
scrieri din perioada alienării poetului, atunci poate că m-aş
mai fi gândit. Aşa însă, a-l reconfigura mereu pe Eminescu
mi se pare unul dintre cele mai frumoase lucruri ce pot să i
se întâmple unui editor“.
Unul dintre analiştii de forţă ai epistolarului îndrăgostit Eminescu-Veronica Micle este Dan C. Mihăilescu. El şi-a
convertit serialul pe această temă dintr-o revistă culturală
într-o cărţulie apărută la Humanitas. Ca şi Cristian Tudor
Popescu – în opinia mea autorul celui mai profund eseu de
până acum consacrat corpusului de scrisori publicat la Polirom (“Eminescu – un personaj al lui Caragiale“, vol. „Un cadavru umplut cu ziare“, Polirom, 2001).
Portretizându-l pe Mihai Eminescu „omul din scrisori“,
Dan C. Mihăilescu nu putea să nu valorifice paralelismele
cu eroii lui Caragiale. El ne oferă însă, cum bine a observat
Paul Cernat – „poate cel mai expresiv ghid critic de lectură
a scrisorilor marelui poet“ şi, implicit, de intrare „în intimitatea vie a personalităţii eminesciene“. Mitică autentic, nu
făcut, ci născut, dar trecut prin bibliotecă, cu o remarcabilă
experienţă de cercetător în câmpul istoriei literare, lui Dan
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Înaintea oricărei înfăptuiri de acest gen – şi au fost câteva de referinţă în istoria noastră literară –, se pune întrebarea firească: la ce bun o nouă ediţie de poezii Eminescu? Răspunsul e simplu şi adânc motivat: în înlănţuirea lor, lucrurile au, în lumea aceasta, un flux firesc
şi tocmai de aceea ele se aşează în matca lor aşa şi nu
altfel, conform unor reguli şi uzanţe, descoperite mai
apoi de societate, încet şi sigur, încă din vremea preponderenţei cutumelor – aceasta numai dacă oamenii
nu fac în mod voit tocmai pe
dos din ceea ce ar trebui să
facă în mod firesc…
[…]

Atunci am avut primul
contact cu documente rarisime referitoare la Eminescu şi
la familia sa: ediţiile de poezii
editate de Maiorescu, Jurnalul Junimii, scrisori ale Veronicăi Micle, dar şi ale poetului, cărţi de vizită, fotografii
sau procese verbale originale
scrise de Gheorghe Eminivici
– tatăl cu ocazia împroprietăririi de la 1864.
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Mihai Eminescu: Poezii
ilustrate de Leonard Salmen
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Pentru a ajunge la această concluzie trebuie să ştii să
„scormoneşti“, cu verbul lui DCM, în jarul iubirii celor doi
protagonişti. Şi el a ştiut să o facă. La sfârşitul lecturii, am
simţit însă că mai era nevoie de ceva. De o înălţare, de o privire mai de sus a mitului iubirii dintre Eminescu şi Veronica
Micle, instalat şi potenţat într-o „ţară de tejghetari“ (România epocii în care a luat naştere mitul, dar şi cea de azi şi,
după toate semnele, de mâine). Mai era nevoie aş spune, cu
o vorbă mare, chiar de un fior metafizic, pe care ar fi păcat
să ni-l refuzăm mai ales când e vorba de Eminescu. Mi s-a
părut a-l fi aflat în textul deja amintit al lui Cristian Tudor
Popescu, din care tocmai am citat definitoria, memorabila
sintagmă: „Povestea de dragoste a lui Eminescu şi a Veronicăi Micle este, înainte de toate profund românească (subl.
CTP). În spaţiul acesta, nu prea populat cu sfinţi şi martiri,
există totuşi tragedie. Specificul tragediei româneşti e că se
naşte din derizoriu, din superficiu, din spoială, din frivolitate, din vorbărie, dar nu e mai puţin tragedie. Moartea la
români e gătită cu gablonţuri şi ştrasuri, pute a parfum Farmec, înainte să te ia stă la un şpriţ cu tine, te alintă şi-ţi spune Puiuţ, iar în îmbrăţişarea finală se uită la ceas peste umărul tău, căci mai are treabă şi în altă parte“.

I DE

C. Mihăilescu i-a venit ca o mănuşă un asemenea subiect. Şi
pentru că îşi cunoaşte bine condiţia şi spiţa a ales „intrarea
dinspre grădină“, adică perspectiva care îi este cea mai favorabilă. Istoricul literar „contextualizează – scrie Paul Cernat – oportun <<năbădăile>> şi sinuozităţile cuplului pe
fundalul mentalităţilor epocii şi al dramelor biografice“. El
are în vedere întreaga corespondenţă Eminescu – Veronica Micle făcând conexiuni şi trimiteri revelatoare inclusiv la
opera publicistică a poetului. Eseistul fin, ludic, adjectival,
uneori redundant din dorinţa de a sublinia o idee, o trăsătură de caracter, dar şi de a se asculta, animă totul şi balansează cu graţie între „epoca victoriană“, cum zice Manolescu, şi
cea actuală, când corespondenţa, inclusiv cea de amor, are
alte vehicule, alte suporturi, alt stil. La finalul excursului său
Dan C. Mihăilescu constată: „Dincolo de meandrele, capriciile ori sincopele create – în ambele părţi – de infidelităţile
pasagere, cu perioade negre, de despărţiri furibunde (precum cea notată scrupulos de Veronica: 4 aprilie 1880 – 23
decembrie 1881), nici o lectură făcută cu bună credinţă nu
va putea conchide altminteri: iubirea celor doi a fost una totală, devastatoare şi regeneratoare deopotrivă“.
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Printre acestea se află şi astăzi, la Ipoteşti, în fondul
Bibliotecii Naţionale de Poezie, şi o sumă de cărţi poştale ilustrate după desenele lui Salmen, tipărite în parte
de fraţii Şaraga, parte de Socec&Comp.
În viziunea acelui moment, cartolinele acestea păreau aduse acolo din cu totul alte motive decât cele
care ar fi ţinut de o documentaristică muzeografică de
specialitate – un soi de umplutură la aluat, ca să iasă
cozonacul mai mare, nu mai bun. În orice caz, am conştientizat că există, dar le-am
trecut cu vederea, ca atunci
când constaţi un lucru şi
treci mai departe, cu gândul
că – mai devreme sau mai
târziu – te vei întoarce, totuşi, la el. Le-am inventariat
ca atare şi aşa au rămas până
astăzi.
Numai că în timp, preocupările noastre s-au îndreptat
într-o altă direcţie. Ipoteştii, cu toate implicaţiile sale
(documentaristice, dar şi de
înfăptuire a unei instituţii de
rang naţional – aşa cum ar fi
trebuit să fie Memorialul de
la Ipoteşti cu mult mai mult
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de-a dreptul impresionantă. […] Ceea ce presupune că,
dacă [Salmen n.n.] ar fi rezistat tentaţiilor pecuniare ori
de altă natură, ar fi putut crea valori cu drept de intrare
în panteon. Pentru că […] unele din lucrările sus citate, provin din colecţii prestigioase, din colecţia Rebreanu,
spre exemplu3.
Aşadar, volumul de faţă nu este deloc o întreprindere gratuită, (volum editat de un îndărătnic, ca atunci
când cineva vrea să-şi vadă numele tipărit pe-o carte, cum, din păcate, foarte adesea se întâmplă în zilele
noastre), ci consecinţa unei stări de fapt, care cuprinsese epoca imediat următoare morţii Poetului, când
aceste cartoline circulau intens şi când saloanele protipendadei româneşti erau pătrunse de fenomenul
eminescian.
Manifestările epocii sunt grăitoare în acest sens: se
ştiau pe de rost şi se recitau în saloanele amintite – dar
nu numai! – poezii întregi; muzicieni renumiţi în epocă le-au pus pe muzică, devenind în scurt timp extrem
de populare prin linia melodică, dar şi prin armonia şi
muzicalitatea versurilor, fiind, aşadar, cântate de toată
tinerimea epocii.
Nu este întâmplător faptul că Titu Maiorescu îi scrie
poetului, încă din 1884: acum trebuie să mai ştii că volumul de poezii ce ţi l-a publicat Socec, după îndemnul
meu în dechemvrie anul trecut, a avut cel mai mare succes, aşa încât Socec stă încă uimit. În aceste 7 săptămâni
de la apariţiunea lui s-au vândut 700 de exemplare; o
mie este toată ediţia, şi de pe acum trebuie să te gândeşti la ediţia doua, care va fi reclamată pe la toamnă
şi în care vei putea face toate îndreptările ce le crezi de
trebuinţă. Poeziile d-tale sunt astăzi cetite de toate cucoanele, de la Palat până la mahala la Tirchileşti, şi la
întoarcerea în ţară te vei trezi cel mai popular scriitor al
României. „Was ich mir dafor koofe»! Aşa cam este, dar
tot nu este rău, când te simţi primit cu atâta iubire de
compatrioţii tăi4.
Fenomenul, surprins atât de exact de Maiorescu, nu
s-a oprit la perioada aceasta şi nici la cea a lui Leonard
Salmen, invocată de noi, căci iată ce scrie Ion Scurtu în 1912: după moartea lui Eminescu, simţită cu jale
unanimă pretutindenea între români, tinerimea porni
o propagandă entuziastă pentru slăvirea adoratului ei
poet5…, iar în 1928-1929, Nicolae Iorga:…cele şasezeci
de poezii care au tulburat şi cucerit o societate întreagă,
smulsă de la alt fel de a gândi şi simţi, păreau să zică: Tot
Eminescu aici este6. Şi mai departe: când editura „Minerva“ a început opera sa, aşa de meritoasă, de editare a literaturii mai vechi, alături de prezentarea celei noi care
tocmai răsărise, atenţia ei a trebuit să se adreseze şi lui
Eminescu. Doi dintre scriitorii de căpetenie ai cercului de
la „Sămănătorul», Ilarie Chendi şi I. Scurtu, au luat asupra lor publicarea operei care, acum, pătrunsese aşa de
adânc în sufletul însuşi al societăţii noastre7.
*
Aşadar, când spuneam că această ediţie este rodul unor
aduceri aminte, nu ne refeream doar la cele explicate mai
sus, cât mai ales la faptul că după atâţia ani de cercetare lucrurile s-au mai limpezit, căpătându-şi ordinea lor firească;
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timp în urmă) ne-au luat o bună bucată de vreme, încât, într-un anume fel, volumul acesta este rodul unor
aduceri aminte.
Prin urmare, după ce am aflat că Leonard Salmen
a fost primul ilustrator cunoscut al poeziilor lui Mihai
Eminescu în epocă, la scurt timp după moartea poetului am avut o dovadă în plus că Eminescu s-a bucurat
de o popularitate nemaiîntâlnită la noi, în receptarea
creaţiei sale poetice, indiferent cât de valoroase sau nu
erau acestea, din punct de vedere al realizării lor plastice. În orice caz este evident că ele erau în asentimentul
epocii şi în concordanţă cu gustul majorităţii.
Prin urmare, nu sunt de mirare, rezervele lui Petre
Popescu-Gogan, pronunţate cu tuşe groase în albumul
Ecouri eminesciene în arta plastică: Editura Librăriei „Socec et comp“ şi „Depozitul universal Şaraga“ din Bucureşti, […] publică mii de „vederi“ după „desenele de atmosferă“ ale lui Leonard Salmen, multe însoţite de poezii ale lui Eminescu; ele circulă două decenii şi jumătate
drept „cărţi poştale“ în întreaga ţară, făcând desigur şi
rău şi bine, şi invadând reuniunile tinereşti drept „buletin
de vot“ pentru alegerea „reginei balului»1. Noi le-am luat
ca pe un document al epocii – primul, după moartea
lui Eminescu – care se manifesta din punct de vedere
plastic, referitor la opera sa poetică.
Faptul că aceste cartoline au fost tipărite în sute de
exemplare este demonstrat şi de faptul că la alegerea
reginei balurilor se foloseau – spre exemplu – nu zece
astfel de ilustraţii, ci un set de o sută (!), aşa încât necunoscutul Leonard Salmen e uluitor în câteva „glosări“
pe marginea poeziilor lui Eminescu – spune acelaşi Petre Popescu-Gogan. Salmen este un caz aparte de încăpăţânare în faţa şevaletului cu poezia într-o mână şi
cu cărbunele în cealaltă. Leonard Salmen intră în istorie
pentru performanţa de a fi ilustrat toate poeziile lui Eminescu publicate în epocă. Fiecare poem a fost fragmentat şi ilustrat, astfel încât să devină: „Floare albastră 1»,
„Floare albastră 2»,… 3…4,… 5, „La o artistă 1», „La o
artistă 2», ş.a.m.d. Toate. Apoi fiecare număr are o variantă pentru interior, tablou pentru împodobirea pereţilor, alta pentru exterior – o carte poştală ilustrată însoţită de respectiva poezie, pentru corespondenţă2.
Cu toate acestea, peste ilustraţiile lui Salmen nu se
poate trece – dovadă volumul de faţă. Aşa cum am
afirmat mai sus, ele reprezintă un document al epocii şi
trebuie înregistrate ca atare. Oricât am cataloga aceste desene în aria kitsch-ului, ele reprezintă artizanatul
unui fel de a fi al acelei epoci, cerându-se a fi „citit“ cât
mai fidel, în contextul educaţional–cultural dat.
Tocmai acest fenomen nu-l împiedică pe autorul albumului, din lucrarea citată mai sus, să remarce fără
părtinire: şi totuşi, lui Leonard Salmen i-au reuşit câteva
lucrări care pot rămâne în secţiunea respectivei epoci,
a depozitului Muzeului de Artă – una din „Împărat şi
proletar», una-două din ciclul „Epigonii“, vreo două din
„Junii corupţi“, două-trei dintr-un ciclu în genere reuşit
– „Strigoii». În general – continuă autorul – compoziţii
fericite, cu trimiteri în timp, mitice. O scenă din teribila
încleştare dintre Mircea şi Baiazid din „Scrisoarea III“ e
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ilustraţiile acestea vor avea cu siguranţă valoarea necontestată
a documentului.
În orice caz, în legătură cu ceea ce se întâmpla în epocă,
dovada cea mai bună se găseşte în chiar scrisul lui Eminescu:
mama imaginilor, fantazia mie-mi pare a fi o condiţiune esenţială a poeziei, pe când reflecţiunea nu e decât scheletul, care în
opera de artă nici nu se vede […]. La unii predomină una, la alţii
alta: unirea amândurora e perfecţiunea, purtătorul ei – geniul14.
Evident, n-a fost cazul niciunuia dintre plasticienii care au activat în această perioadă.
Aşa cum era firesc, destinul tragic al Poetului – incumbând
în el sfârşitul său prematur – aduc şi în tagma artiştilor fără anvergură, ca şi în marea masă a populaţiei, un soi de reacţie instinctuală rezonantă, relativ la tragismul acestei situaţii. De aici
vine şi valul firesc al impresionabilităţii celor care, mai înainte
de a-i ilustra opera se ocupă mai degrabă de chipul omului
Eminescu, dar şi de cea/cei care-l înconjoară: iubită, prieteni
etc.
Aşa se face că şi în cartolinele lui Leonard Salmen, dar şi în
debutul multora dintre cei la care s-a făcut referire mai înainte,
chipul lui Eminescu primează. Este urmat apoi, de chipurile
imaginate sau după fotografii ale Veronicăi Micle, Titu Maiorescu, Alecsandri, Ion Creangă, Vasile Pogor, al fraţilor Negruzzi, Pogor, Burlă, Rosetti, dar şi al altora din apropierea sa.
Să nu uităm că fraţii Şaraga, au tipărit în perioada de după
moartea poetului, multiplicând astrala poză a Poetului de la
19 ani (făcută la Praga, în drum spre Viena, în atelierul rămas
celebru al lui Jan Tomas), într-un număr cu totul impresionant
pentru vremea aceea: cincisprezece mii de exemplare. Unde
vor fi fiind acestea e greu de presupus astăzi. Important este
faptul că vreo câteva dintre ele se mai păstrează încă. (Una la
Memorialul Ipoteşti, una la Muzeul Naţional al Literaturii Române – Iaşi, una la Muzeul Naţional al Literaturii Române din
Bucureşti).
Abia mai apoi artiştii epocii se vor ocupa de ilustrarea operei; la început figurativ, (ilustrând!), mai apoi, încercând să pătrundă concepte ale acestei opere, creând simboluri ilustrative pentru ceea ce a însemnat în viaţa acestui popor, geniul
lui naţional. Chiar dacă unii dintre aceşti artişti, preocupaţi de
imagistica eminesciană au fost doar ilustratorii unor coperţi
de revistă, sau ai unei partituri muzicale, ei merită citarea numelui lor, nu numai dintr-o minimă decenţă, dar şi pentru
că ei formează începuturile domeniului graficii eminesciene,
iar începuturile se constată, nu se judecă. Unele dintre aceste nume au făcut mai târziu, carieră, altele nu: Ion Georgescu,
Mayerhofer, Constantin Jiquidi, Ary Murnu, Victor Ion Popa,
Francisc Şirato, Mişu Teişanu, Oscar Späthe, dar şi: Reitz, Dem.
Demetrescu, Aurel Dragoş, Dem. Iordache, Mina Byk Wepper,
V. Antonaşcu.
Aşadar, ideea înfăptuirii unei ediţii Eminescu, decorată cu
ilustraţii la poezia acestuia de Leonard Salmen a pornit de la
Ipoteşti. Revenind la fondul problemei şi consultând câteva
ediţii apărute după 1989 am constatat că multe din acestea
nu se justifică, chiar dacă prefeţele fac toate eforturile în acest
sens.
Ediţia prezentă este o ediţie unitară şi omogenă a poeziilor
lui Mihai Eminescu, o ediţie în care poeziile nu sunt selectate
arbitrar, iar alegerea acestora nu reprezintă voinţa îngrijitorului
ediţiei, ci este motivată de nişte imagini-document ale epocii
respective şi, nu în ultimul rând, de faptul că ea are unitate de
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unele deja rezolvate s-au sedimentat, iar altele au trecut în
prim plan, devansându-le pentru o vreme pe cele dintâi – aşa
cum s-a întâmplat cu aceste cartoline.
În fondul documentar ipoteştean sunt astăzi nu mai puţin
de optzeci şi opt astfel de cărţi poştale ilustrate după desenele
lui Leonard Salmen, despre viaţa căruia nu se mai ştie aproape
nimic. Se ştiu, însă, câteva lucruri în legătură cu prodigioasa sa
activitate. Se ştie astfel că în perioada 1895 (data certă a primei
cartoline cunoscute aflată în colecţia profesorului Ion Iliescu
de la Timişoara) şi 1925 – cât a durat în epocă apariţia obstinantă a acestora –, cele două edituri concurente, existente
activ în piaţa culturală românească (Şaraga şi Socec) se întrec
în a publica aceste cărţi poştale ilustrate. În fapt, ele erau reproduceri făcute tipografic după tuşuri, peniţe, cărbune, după
tempera, creioanele sau laviurile lui Salmen, tratat, probabil,
împărăteşte, din moment ce desenele se înmulţeau de la an la
an, devenind de ordinul miilor.
Aşa trebuie să fi stat în epocă lucrurile, căci iată ce spune
unul dintre cei mai serioşi editori ai poetului – evident, în deplină cunoştinţă de cauză –, nu numai despre aceste reproduceri la modă, dar şi despre abundenţa ediţiilor Eminescu: cât
de necompetenţi şi cât de lipsiţi de orice grijă serioasă au rămas
editorii Şaraga, o dovedesc şi ulterioarele lor ediţii, prea numeroase din nefericire, în care s-au păstrat erorile din ediţiile anterioare, mai adăugându-se în fruntea volumului şi cel mai rău
portret – de după nebunie – al poetului, popularizat din păcate
mai bine ca oricare altul, prin tablouri şi prin cărţi poştale, tot
ale editorilor Şaraga, învredniciţi astfel mai mult de osânda istoriei noastre literare, decât de vre-o recunoştinţă a ei, opera lor fiind dintr-un început prea puţin culturală şi prea negustorească,
în cel mai vinovat sens: al speculei8. Nimic nou sub soare.
Acelaşi Salmen este primul grafician care profită (este solicitat?!) în 1909 de activitatea gălăţenilor, organizând prima expoziţie personală de anvergură, cu lucrări inspirate din opera
eminesciană, cu prilejul comemorării a douăzeci de ani de la
moartea poetului, comemorare în fruntea căreia s-a aflat Corneliu Botez, (care a editat în acelaşi an volumul Omagiu lui Mihai Eminescu9, tipărit de aceeaşi editură Socec).
Dar lucrurile nu se opresc aici: el [Salmenn.n.] este şi primul ilustrator al unui număr de revistă închinat lui Eminescu şi
mozaicat masiv cu 28 de ilustraţii10. Este vorba tot de o revistă
gălăţeană intitulată Înainte (Nr. 10-15 din 13 iulie 1909), număr dedicat în întregime evenimentului comemorativ închinat lui Mihai Eminescu, având o prezentare grafică de excepţie11. O dovadă în plus că era într-adevăr o concurenţă acerbă
între editurile vremii în a publica desenele artistului este şi faptul că Salmen este cel invitat de editura „Institutului Minerva“
din Bucureşti să ilustreze ediţia Scurtu, din 1910, a poeziilor lui
Eminescu12.
Înaintea lui Leonard Salmen, în istoria artei grafice româneşti s-a făcut remarcat Pamphil Polonic (nefericită combinaţie de nume şi prenume!), desenând direct pe ediţia a
IV-a a Poeziilor lui Eminescu (Ediţia Maiorescu), probabil între 1889-1890, destul de naiv, dar fermecător şi bineînţeles suprasaturat de recuzită post-romantică, 70 de „tablouri“ la operă13. Avantajul acestui grafician ar fi acela că a intrat în istorie datorită unicităţii gestului său, rămânând să se vadă dacă
atunci când originalele vor fi scoase la iveală vor produce
impresie bună sau rea. În orice caz, ca şi desenele lui Salmen,
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Aşadar, ediţia princeps Maiorescu a apărut în decembrie
1883. Din motive editoriale ea apare ca editată în anul următor, 1884. Pentru că această ediţie a avut un succes nemaiîntâlnit până atunci (Expresia Socec stă încă uimit – din scrisoarea
lui Maiorescu către Eminescu – este de o veridicitate incontestabilă), criticul junimist mai scoate încă unsprezece ediţii, începând cu anul 1885, ajungând până la ediţia a XI-a, din 1913.
Toate ediţiile au însumat un tiraj de 15.000 exemplare, epuizate imediat după apariţia lor15. Ediţiile Maiorescu – până la cea
de-a VII-a – au cuprins câte 64 de poezii, în care sunt incluse
şi cele trei variante la Mai am un singur dor. Începând, însă, cu
ediţia a VII-a (1895), criticul a mai adăugat încă nouă poezii
postume, aşa încât, numărul total al acestora a ajuns la 73 de
titluri.
Dar în intervalul celor treizeci de ani, în care au apărut ediţiile Maiorescu (1883-1913), alţi autori şi-au făcut apariţia pe
firmamentul editărilor, în urma donării manuscriselor Eminescu, în ianuarie 1902, Academiei Române, de către Titu Maiorescu şi, evident, a cercetărilor făcute asupra lor. Aşa a apărut
la Iaşi, în 1890, ediţia V. G. Morţun, urmată apoi de ediţiile fraţilor Şaraga din 1893 şi 1894 (13.000 de exemplare), iar volumul
din 1896, ajuns la o a treia ediţie, totalizând un tiraj de 3.000
exemplare. Enorm pentru acel timp.
Dar editările nu s-au oprit aici: în 1895 apare la Bucureşti
volumul lui S. Dimitriu şi Matei Eminescu, fratele poetului, tiraj
epuizat şi el chiar de la apariţie16. Urmează ediţia lui Nerva Hodoş, în 1902 (cu postume), apoi ediţia lui I. A. Rădulescu Pogoneanu, în 1903, cea a lui Ilarie Chendi, în 1905 (tot postume,
aşa încât dovada cercetării manuscriselor este absolut certă!),
apoi ediţiile lui Ion Scurtu, din 1908, 1910 şi 1912, ediţia A. C.
Cuza, din 1914, precum şi cea a lui Gh, Adamescu, din 1921.
Dacă la toate acestea adăugăm şi revistele în care au mai
apărut poezii de Mihai Eminescu, unele în timpul vieţii, altele
postume, materialul de inspiraţie al graficianului nu a fost deloc restrâns, aşa cum ar părea la o primă vedere. Să ne gândim
numai la Familia, Convorbiri literare, Timpul, Fântâna Blanduziei, Sămănătorul.
Dovada cea mai bună că Leonard Salmen n-a folosit ca
instrument de lucru doar ediţiile Maiorescu este chiar impedimentul întâmpinat de noi întru identificarea unor poezii
care aveau cu totul alt titlu decât în ediţiile Maiorescu. Pentru depistarea lor am consultat toate ediţiile enumerate mai
sus, confruntându-le cu variantele ediţiei academice, ediţie
fondată şi îngrijită de Perpessicius, continuată apoi de Alexandru Oprea, Dumitru Vatamaniuc şi Petru Creţia la Muzeul (astăzi Naţional) al Literaturii Române din Bucureşti. Iată şi câteva exemple: Ce s-alegea de noi a mea nebună… apare cu titlul
luat din ediţia Ilarie Chendi (1905) sub denumirea Poveste dulce mi-era viaţa17. La fel se întâmplă cu Eco, apărând cu titlul din
ediţia Chendi, Prin bolta naltă şi îngustă18. Caz similar întâlnim
şi cu poezia intitulată Amicului F. I., care apare în ediţia Scurtu,
din 1912, sub titlul Visuri trecute19. Or, titlurile din urmă sunt
tocmai cele care apar tipărite pe aceste cartoline. Quod erat
demonstrandum.
Mărturisim că poeziei intitulată Luna codrii îi pătrunde,
identificată ca atare într-o cartolină cu desenul reprodus din
Salmen, nu i-am putut identifica textul în nici unul din volumele mai sus amintite. Am bănuit că este un vers luat de undeva din operă şi am apelat la exerciţiul motorului de căutare
pe CD-ul Operelor complete, realizat şi editat de Memorialul
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vederi; se omogenizează şi se motivează prin însuşi faptul că
poeziile alese au un singur ilustrator. Această ediţie se doreşte
a fi una cu o valoare bibliofilă. Rămâne de văzut ce şanse îi va
oferi timpul.
Pornind de la numărul mare de cărţi poştale ilustrate aflate
în colecţia ipoteşteană – dovadă că nimic nu este întâmplător
în lumea aceasta – şi cu gândul că volumul trebuie să cuprindă
un număr cât mai complet de ilustraţii, după cercetarea mai
aplicată a acestuia, dar şi a celui existent la Academia Română,
am contactat mai apoi colecţionarii botoşăneni, aşa cum era
firesc între oameni care au colaborat de-a lungul unui timp
definit, întru re-crearea atmosferei ipoteştene eminesciene, atmosferă care a dus în final la crearea instituţiei care se numeşte
astăzi Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai
Eminescu.
Le datorăm acestor pasionaţi colecţionari toată gratitudinea noastră, cu atât mai mult cu cât ne-au pus la dispoziţie
spre consultare, întregile lor colecţii, fără a cere – aşa cum ar fi
fost corect şi necesar, mai ales în timpurile în care trăim! – un
singur semn scris, pentru a fi siguri că ele vor reintra în posesia acestora. Le mulţumim pentru generosul gest, dar şi pentru încredere. Numele lor va fi trecut la sfârşitul ediţiei, având
certitudinea că o fişă succintă de colecţionar îşi găseşte locul
cuvenit într-o astfel de întreprindere.
Tot prin intermediul botoşănenilor am obţinut şi de la alţi
doi colecţionari din Bucureşti alte imagini şi informaţii despre
autorul în cauză. Adăugăm la numele de dinainte şi numele
lor, cu aceleaşi îndreptăţite şi neformale mulţumiri.
Un singur om a făcut excepţie la solicitările noastre: colecţionarul bucureştean, Corneliu Beda, care, în schimbul cercetării colecţiei sale, a ţinut cu tot dinadinsul să fim coautorii
acestui volum, pendulând fie între neînţelegerea a ceea ce voiam a face (deşi explicaţiile noastre au fost accentuate şi clare), fie trecând în prim plan cartolinele şi nu poeziile lui Eminescu (aşa cum ni se pare firesc într-o astfel de întreprindere!).
Ceea ce voia preopinentul era din start un lucru imposibil, din
simplul motiv că nu se poate porni de la principiul că imaginile generate de opera cuiva sunt mai importante decât însăşi opera din care au fost inspirate… Dovada cea mai bună că
nu întotdeauna excepţiile întăresc regula. Sigur, un album de
cartofilie, în care să se înregistreze sistematic/exhaustiv toate
aceste cărţi poştale ilustrate, cu tot cu particularităţile acestora de pe verso, ar fi fost (şi este!) de bun augur, numai că o
asemenea lucrare nu intră în preocupările noastre, ci în cele
ale colecţionarului.
În ceea ce priveşte ilustraţiile de pe cartolinele aflate în fondul Cabinetului de Stampe al Bibliotecii Academiei Române,
au fost scanate cu ajutorul prietenesc al doamnei Gabriela Dumitrescu, şefa secţiei Manuscrise, căreia, de asemenea, îi aducem alesele noastre mulţumiri.
Revenind la modul anevoios al cercetărilor noastre vom
spune că au fost voci care au susţinut că Leonard Salmen ar fi
ilustrat poeziile lui Eminescu folosind în mod exclusiv ediţiile
Maiorescu, dar vocile rămân voci, audienţa lor este din ce în ce
mai stinsă, odată cu cercetarea mai adâncită şi cu descoperirea
altor şi altor dovezi; iar dovada cea mai bună că graficianul a
fost, într-adevăr, pasionat de opera poetului şi a consultat, în
documentarea sa, cu mult mai mult decât ediţia Maiorescu o
vom argumenta în cele ce urmează.
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nepublicate; uneori are a face cineva numai cu două-trei versuri
puse împreună26.
Cum interesul acestei ediţii este să ilustreze poeziile şi nu
să inventarieze variantele desenelor din cartoline am hotărât
ca ilustrarea să se facă doar prin imaginile singulare referitoare
la poemul respectiv – atâtea câte ne-a stat în putinţă să depistăm până la această dată – şi nu să reproducem mai multe variante ale aceluiaşi desen, din motive lesne de înţeles.
Am adăugat la sfârşitul volumului şi o listă alfabetică a poeziilor, ştiind noi înşine cât timp se pierde şi câte idei sunt sortite pieirii atunci când te grăbeşti să nu-ţi fugă ideea, dar cât de
repede te împotmoleşti până găseşti titlul poeziei, atunci când
îl ştii şi trebuie să-l cauţi în cuprinsul volumului.
Aşteptăm ca ediţia de faţă să capete un real interes bibliofil, cu gândul ascuns ca noilor generaţii să li se trezească gustul
de a parcurge o parte însemnată din lirica eminesciană, măcar pentru curiozitatea de a vizualiza (la modă astăzi!) aceste
ilustraţii.
Gaudeamus igitur!
NOTE
1
Petre Popescu-Gogan, Ecouri eminesciene în arta plastică, Editura
Meridiane, Bucureşti, p. 17.
2
Ibidem, p. 31.
3
Ibidem, p. 32
4
Mihai Eminescu, Opere XVI, Coprespondenţă. Documentar Editura Academiei Române, Bucureşti, 1989, p. 615-616
5
M. Eminescu, Lumină de lună, Poezii, Ediţie îngrijită după manuscrise de Ion Scurtu, Editura Minerva, Bucureşti, 1912, p. 7.
6
Note istorice asupra editării operei poetice a lui M. Eminescu, în N.
Iorga, Eminescu, Col. Eminesciana, Ediţie îngrijită, studio introductive,
note şi bibligrafie de Nicolae Liu, Editura Junimea, Iaşi, 1981, p. 125.
7
Op. cit., p. 128.
8
M. Eminescu, Lumină de lună, Poezii, Ediţie îngrijită după manuscrise de Ion Scurtu, Editura Minerva, Bucureşti, 1912, p. 11.
9
Comitetul comemorării – Galaţi, Omagiu lui Mihai Eminescu, Bucureşti, Atelierele grafice Socec&Co., 1909
10
Petre Popescu-Gogan, op. cit., p. 31.
11
B.A.R. P II 3533.
12
Petre Popescu-Gogan, op. cit., p. 31.
13
Ibidem, p. 16
14
Mihai Eminescu, Opere XVI, Corespondenţă. Documentar, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1989, p. 34.
15
Viorel Moldovan, Ioan Ciolan, Eminesciana în grafica lui Salmen
(II), în Curierul filatelic, decembrie, 1992, p. 11.
16
Op. cit., p. 11.
17
Mihai Eminescu, Poezii postume, Editura Minerva, Bucureşti,
1905, p. 53.
18
Op. cit., p. 196-197.
19
Mihai Eminescu, Lumină de lună. Poezii, Editura Minerva, Bucureşti, 1912, p. 39-41.
20
Mihai Eminescu, Poezii, Ediţia a II-a, îngrijită de Ion Topolog Popescu, Stabilirea postumelor: Arina Petrovici, Editura Dealul Melcilor,
Braşov, 2005.
21
M. Eminescu, Poezii, Ediţie alcătuită de G. Ibrăileanu, Editura Naţională S. Ciornei, Bucureşti, 1930, p. 18.
22
M. Eminescu, Poezii, Ediţie întocmită şi comentată de G. Călinescu, Editura Naţională-Ciornei, Bucureşti, 1938, p.8.
23
Op. cit., p. 9.
24
Ibidem, p. 10.
25
Eminescu în şi din cea mai nouă ediţie, în N. Iorga, Eminescu, Col.
Eminesciana, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi bibliografie de
Nicolae Liu, editura Junimea, Iaşi, 1981, p. 175.
26
N. Iorga, op. cit., p. 187.

EMI
NES
CU -

125 D

E AN

I DE

Ipoteşti, în anul 2000, dar nici versul (şi cu atât mai mult poezia!) nu sunt de identificat. Am hotărât, totuşi, să apară şi
această ilustraţie fără a avea corespondenţa poeziei ca atare,
încheind ediţia cu această nedesluşire, urmând ca altul/alţii,
mai norocoşi decât noi (şi poate mai vrednici) să identifice
ceea ce n-a stat în putinţa noastră.
Am considerat apoi că este important ca într-o astfel de
ediţie, poeziile să apară în ordinea cronologică a ivirii lor în
lume şi nu a publicării lor – aşa cum a făcut-o din alte raţiuni Ion Topolog Popescu în ediţia sa20 –, iar creuzetul acestor
identificări să respecte datele cele mai avizate de până acum
– acelea ale celui care a orbit trudind asupra manuscriselor,
Dumitru Panaitescu-Perpessicius.
Din punct de vedere al ortografiei am adus la zi, conform
normelor şi uzanţelor actuale, toate textele poeziilor preluate
din ediţia Perpessicius, evident, păstrând, pe toată întinderea
curgerii sale, cuvântul ce exprimă adevărul şi expresia poetică
intactă, pentru a nu ştirbi din atmosfera genialei creaţii; adică
am adus la zi ceea ce susţinea oportun Ibrăileanu, în 1930: să-i
unificăm limba, în direcţia limbei literare, la care fără îndoială
tindea Eminescu, fiind convinşi că dacă şi-ar fi tipărit chiar el
poeziile în volum, în 1883, ar fi făcut el însuşi această unificare21.
Deasupra tuturor acestor argumente a stat – mărturisim –
judecata excelentisimă a lui George Călinescu: principiul estetic
e acela care decide22, iar justeţea principiului este consecinţa
unui argument forte: dovadă că Eminescu evolua către un sistem ortografic cuminte este că poeziile de maturitate adoptă
ortografia ultimă23. Rezumând, Călinescu pune punctul pe i:
aci gustul decide nu „ştiinţa“, un gust însă motivat, înlănţuit de
buna cunoaştere a materiei24.
Aşadar, prezenta ediţie conţine un număr total de nouăzeci şi şase de poezii, cu ilustraţii variind între una şi nouă,
pentru o singură poezie. În total, o sută şaptezeci şi nouă de
imagini, incluzând-o şi pe ultima (Luna codrii îi pătrunde) –
cea a cărei text nu a putut fi identificat încă în opera poetică
eminesciană.
Întrucât ni s-a părut firească înşiruirea poeziilor în volum
în ordine cronologică, la finalul fiecărei poezii am notat perioada de început a creaţiilor respective, dar şi a următoarelor
(reveniri, variante, recreări etc.), perioade descifrate de Perpessicius în monumentala sa ediţie, după care am trecut numărul
volumului şi pagina (Ex.: cca.1880-1886; IV, p. 558).
Ne-am bucurat cu atât mai mult când am găsit că Iorga –
surprinzător de modern când era vorba de cum să-l tipărim/
facsimilăm pe Eminescu – susţinea că nici nu poate fi discutat măcar sistemul unei alte aşezări a operei imense şi confuze,
versuri şi atâta proză, pe care a lăsat-o Eminescu […]. Ordinea
cronologică se impune de la sine [s.n.]. E însăşi dezvoltarea organică a talentului, ca şi a geniului chiar, care nici ele nu procedă
prin trăsnete […]. Dacă nu se vede şirul, de o progresiune lentă,
ajungem a despreţui pe un adesea ridicul Eminescu începător25.
După ce spune toate acestea, acelaşi N. Iorga întăreşte –
dacă mai era nevoie – un lucru esenţial: un mare neajuns este
că o cronologie sigură şi definitivă a operelor lui nu se poate
încă fixa; data publicării unei poezii nu înseamnă şi data în care
această poezie a fost scrisă. Se cere o cercetare foarte atentă a
manuscriptelor lui. Eminescu, care lucra greu, relua de nu ştiu
câte ori aceeaşi bucată, şi de aceia caietele lui cuprind foarte
multe variante, din care unele sunt cunoscute, altele au rămas
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Indiscutabil, Mihai Eminescu rămâne poetul român cel mai
disputat, atacat din motive de invidie de către confraţi, culminând cu epigrama lui Macedonski (anticipată încă din
1882, când Macedonski publicase în Literatorul satira Viaţa
de apoi, în care sunt strecurate versurile: „Greoiul Eminescu
– poet din şcoala nouă / Era într-o ciupercă schimbat ca să
nu-l plouă“), iar posteritatea i-a fost, în parte, la fel de nefavorabilă, canonicul Alexandru Grama dând la iveală în 1892 un
studiu critic asupra lui Eminescu învinuindu-l de coruperea
tineretului şi răspândirea pesimismului schopenhauerian. În
fine, la Junimea era îndeobşte neînţeles, excepţie Maiorescu
care se exprimase astfel faţă de Mite Kremnitz: „Ce n-aş da
eu, spuse el, să fiu în locul acestui om, pe care tu îl pui aşa de
sus asupra celorlalţi“. Cum a fost aceptat Eminescu în perioada 1948 – 1989, se ştie: se popularizau îndeobşte poeziile
protestatare, apoi acelea de dragostea şi acelea inspirate din
natură, eludându-se altele, bunăoară, Doina, iar volumul al
X-lea de publicistică a fost întârziat voit
să apară. După 1990, Eminescu a beneficiat de tratamente diferite – a constituit
subiectul unui număr special al Dilemei
(265/1998), însă ce este evident e faptul
că tot mai puţini sunt oamenii dispuşi să
parcurgă întreaga ediţie academică a
operei lui Eminescu. În pofida acestor
păreri contradictorii, Eminescu continuă
să fascineze la lectură, este tradus în diferite limbi, se învaţă româneşte pentru a-l
citi în original de către exegeţii străini,
existând, de asemenea, în străinătate
adevărate şcoli de eminescologie. Articolele sale politice surprind adevărata
stare de lucruri din România acelor vremuri: corupţia, incompetenţa, demagogia patriotardă, lipsa profesionalismului
primau adesea, în pofida eforturilor de
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modernizare a României, racile ce se resimt şi astăzi. Iată, bunăoară, o mostră a gândirii eminesciene: „- Nu poate o naţie
să fie pururea condusă de neadevăr şi de corupţiune“. Evident,
opera sa creată între 1866 – 1883 a servit ca punct de plecare
a multor studii. Debutând în 1866, în Familia, constatăm
astfel, că Iosif Vulcan i-a deschis porţile consacrării şi ale succesului literar, prin debut şi schimbarea numelui, iar la puţin
timp după decesul său se lansase îndemnul „Scrieţi amintiri“
(7 iulie 1889, Familia), în fine, în 1883, Iosif Vulcan, participând la o şedinţă a Junimii în Bucureşti, primeşte de la Eminescu şapte poezii, pentru care poetul este răsplătit cu 100
de lei (singura colaborare care i s-a plătit), Eminescu
răspunzându-i cu o patetică scrisoare, apoi, însoţit de Ciobanul (Ioan Russu – Şirianu) s-a îndreptat spre „la Fudulu“. Evident, după îndemnul lansat de Familia au început să apară
tot felul de mărturii, răspândite prin reviste sau diverse volume. Astfel, o primă încercare de strângere a amintirilor despre Eminescu într-un volum a
întreprins-o Corneliu Botez, în 1909,
„Omagiu lui Mihai Eminescu – cu prilejul comemorării a 20 de ani de la
moartea sa“, an în care s-a bătut şi o
medalie comemorativă, iar mai aproape
de noi, în 1971, la Editura Junimea, Ion
Popescu, apoi, în 1974, Petru Vintilă publică un roman cronologic al vieţii lui
Eminescu, după care astfel de volume
s-au succedat în timp. De astă dată avem
în faţa noastră o întreprindere ce se doreşte exhaustivă, deşi este o selecţie, datorată domnului Cătălin Cioabă. Structurat în cinci capitole – „Copilăria şi peregrinările tinereţii“, „Anii de maturitate“,
„Anii târzii. Boala“, „Evocări din anul morţii“, „Povestiri, anecdote, imagini“ -, precedate de o prefaţă a lui Cătălin Cioabă, o
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Humpel: „Când l-oi şti pe Eminescu plecat, ajuns cu bine şi
aşezat în Iaşi, atunci abia îmi voi permite să mă gândesc la ale
mele“ (p. 393). Totodată, nu trebuie să ignorăm ceea ce scrie
T. Maiorescu în studiul „Eminescu şi poeziile lui“: „Pe cât se
poate omeneşte prevedea, literatura poetică română va începe secolul al 20-lea sub auspiciile geniului lui, şi forma limbii
naţionale, care şi-a găsit în poetul Eminescu cea mai frumoasă
înfăptuire până astăzi, va fi punctul de plecare pentru toată
dezvoltarea viitoare a vestmântului cugetării româneşti“. Între
ultimele vânaturi de soi ale lui Eminescu s-a numărat nepotul lui Slavici, Ioan Russu – Şirianu, căruia poetul i-a dat un
sfat capital: „… orice vei fi, orice vei face, un lucru să-ţi fie lege:
să nu te rupi niciodată de neamul tău. Să rămâi necontenit
înfipt adânc în poporul tău… Ca rădăcina în pământ. Aşa vei
afla limpede vedere în toate, aşa vei afla putere. Şi rostul cel
adevărat“ (p. 356). Partea a treia – „Anii târzii. Boala“ – conţine şi mărturia lui Artur Gorovei din 1929: „Pe vremea când
învăţam eu la şcoală, numele lui Eminescu era necunoscut.
Nici Lambrior, care prin 1881 îmi era profesor la Liceul Naţional din Iaşi, nu ne vorbea despre Eminescu“ (p. 409), informaţie lacunară, fiindcă în 1872 T. Maiorescu publicase „Direcţia
nouă în poezia şi proza română“, iar dl. Mircea Anghelescu
scrie în „Eminescu în manualele şcolare“ („Formarea unui canon“): „Într-adevăr, numele şi poezia lui Eminescu pătrund în
manuale foarte devreme, prima dată în 1875, în Conspectul
lui Vasile Gherman Pop;“ (v. România Literară nr. 11, 22-28
martie, 2000). În sfârşit, Corneliu Botez („Eminescu şi vânturătorii de vorbe“) relatează incidentul dintre Mihai Eminescu
şi dl. I.B. (după opinia noastră este vorba despre Ioniţă Bumbac), căruia Eminescu îi trânteşte în faţă căciula, spunându-i:
„Acum mai vorbeşte şi căciulei mele…“, întâmplare ce este povestită şi de Ştefanelli în Amintiri despre Eminescu, Ed. Junimea, 1983, pp. 158 – 158. Unele mărturii contravin realităţii faptelor: Astfel, Nicolae Petraşcu scrie că slujba de înmormântare s-a făcut la 20 iunie orele 5 seara. Ulterior, „i se plantă un tei la căpătâi“ (pp. 439 / 440), iar Ioan Russu – Şirianu
scrie că Mihai Eminescu a fost „îngropat sub un tei plin de
flori“ (p. 443). Din păcate, această reuşită editorială este umbrită de inadvertenţe pe care le semnalăm: la pagina 27 se
menţionează că în 1882, Eminescu a călătorit la Constanţa.
În realitate, călătoria a avut loc în 1881. La pagina 97, în loc
de Moise Pompiliu, trebuie citit Miron Pompiliu. La pagina
196, se dă o explicaţie a celor „trei români“, după George
Panu, dar trebuie reţinut şi ce spunea Negruzzi: „Panu, Tasu şi
Lambrior erau cei trei români, fiindcă umblau cu haine de şăiac naţional şi erau totdeauna împreună“. La pagina 245, Mite
Kremnitz s-a stins în 1915, de fapt, în 1916, iar la pagina 367,
aceeaşi Mite s-a născut în 1832, iar la pagina 549 în 1952, în
realitate, în 1852. La pagina 252, articolul „Dorobanţii“ este
publicat de Eminescu pe data de 30 decembrie 1887. Articolul se găseşte în volumul al X-lea (1989) din seria Opere, fiind
publicat în 1877. La pagina 550, Titu Maiorescu îşi începe însemnările zilnice în 1955, în realitate, cu un secol înainte. În
fotografiile ce însoţesc volumul este dată una a familiei Ioan
Russu-Şirianu din 1912. Însă, în „Despre autorii mărturiilor“,
pagina 555, este scris că Ioan Russu-Şirianu a trăit între 1864
– 1909.
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notă a editorului şi o cronologie a vieţii lui Eminescu, volumul se parcurge cu înfrigurare şi interes crescând de la capitol la capitol. Având în vedere multitudinea mărturiilor le
vom selecta în prezentarea noastră pe cele mai semnificative. Evident, străbătând Ţara „în cruciş şi-n curmeziş“ sau
„De la Nistru pân’ la Tisa“, Eminescu a cunoscut o sumedenie de oameni care au depus mărturii sumare ca număr de
pagini, altele s-au constituit în volume, din fiecare dintre
acestea remarcându-se observaţii asupra fizicului şi a îmbrăcăminţii poetului, a intelectului, preocuparea pentru studii,
pentru teatru, adunarea de material folcloric care urma să fie
topit în poeziile sale (Eminescu, spunându-le lui Ioan Cotta
şi Teodor Cojocariu: „Domnilor, eu sunt poet şi vreau să-mi
adun material“, mai târziu, Eminescu se va exprima că este
„scriitor de ocazie“), blândeţea şi înţelegerea oamenilor nevoiaşi, comportamentul în societate, expresii favorite ale poetului, spiritul de independenţă, de a nu îngreuna situaţia familiei cu întreţinerea sa, relaţiile cu Veronica Micle (în treacăt fie zis, Negruzzi afirmă că „niciodată Eminescu n-a iubit
mai violent ca în cazul Cleopatrei Poenaru – Lecca“). Dintre
scriitorii români – Slavici, Caragiale şi Creangă -, îi datorează
mult în formarea lor ca scriitori, iar Ştefanelli, care i-a fost coleg şi prieten la Cernăuţi şi Viena a lăsat un întreg volum memorialistic, reîntâlnindu-l, de asemenea, pe Eminescu în
1875 la Cernăuţi şi 1878 la Bucureşti. Slavici, bunăoară, care a
fost apropiat de Eminescu la Viena, la Iaşi, la Bucureşti, mărturiseşte că Eminescu îi corectase primele manuscrise, îi recomandase ce să citească, Eminescu, asemenea lui Bacovia,
mai târziu, şi-a detestat epoca: „Urâtă afară din cale şi nesuferită i se părea numai faza trecătoare din viaţa poporului român, în care i-a fost rânduit să trăiască. Toate i se păreau spoială şi minciună şi mişelie şi nemernicie, şi întreaga fiinţă i se
răzvrătea când vedea furioasa goană după averi şi după poziţiuni, în care cei mai obraznici dădeau la o parte pe cei mai
vrednici, cei slabi profitau de slăbiciunile celor tari, cei tari abuzau de nevoile celor slabi şi se treceau cu vederea toate păcatele, iară virtutea era luată drept nebunie“ (pp. 187 – 188).
Totuşi, anumite informaţii lăsate de Slavici sunt contradictorii în privinţa locuinţei poetului, adesea dezordonată, însă la
pagina 302, Slavici afirmă: „Eminescu era om al singurătăţii: îi
plăcea deci să steie acasă şi ţinea să aibă locuinţă curată, luminoasă şi bine aerisită“. În ceea ce-l priveşte pe Titu Maiorescu, se conturează, de câteva decenii două luări de poziţie:
una favorabilă, în sensul că mentorul junimist l-a sprijinit pe
Eminescu, alta, dimpotrivă, susţine că împotriva poetului a
existat un complot tacit cu încuviinţarea lui Maiorescu, de
eliminare a poetului din viaţa politică. Numai supoziţii lipsite
de probe irefutabile. Însă, dacă această ipoteză s-ar adeveri
un întreg capitol al literaturii române din secolul al XIX –lea
ar trebui să fie rescris. Personal, nu cred în această cabală, cu
atât mai mult cu cât pactul politic din 1883 cu Puterile Centrale nu a fost respectat. Titu Maiorescu după ce observase
„începutul de alienaţie mintală“ la Eminescu, s-a interesat îndeaproape de soarta sa, iar scrisoarea acestuia din februarie
1884, din care reproducem finalul, nu putea fi a unui duplicitar: „Aşadar, fii fără grijă, redobândeşte-ţi acea filosofie impersonală ce o aveai întotdeauna, adaugă-i ceva veselie şi petrece
prin excursia prin frumoasa Italie şi, la întoarcere, mai
încălzeşte-ne mintea şi inima cu o rază a geniului D-tale poetic, care este şi va rămâne cea mai înaltă încorporare a inteligenţei române“ (p. 387). În sfârşit, T. Maiorescu îi scrie Emiliei
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* Mărturii despre Eminescu. Povestea unei vieţi spusă de contemporani. Selecţie, note, cronologie şi prefaţă de
CĂTĂLIN CIOABĂ. Editura HUMANITAS, 2013, 581 p, 55 lei
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25, Cosenza: Dipartimento di Linguistica, 2010; Deux
migrants de l´écriture. Panaït
Istrati et Felicia Mihali, Rende
– Cosenza: Centro Editoriale
e Librario – Università della
Calabria, 2008; Eminescu plutonico. Poetica del fantastico,
Università degli Studi della
Calabria: Centro Editoriale e Librario, 2007; L‘ora senza crepuscolo. Sulla poesia di
Petru Cretia, Università della
Calabria: Centro Editoriale e
Librario, 2006; Poetica del viaggio, Quaderni del Dipartimento di Linguistica Vol. 22, Università della Calabria: Centro Editoriale e Librario, 2005; Une poétique du gouffre. Sur „Baudelaire et
l‘expérience du gouffre“ de Benjamin Fondane, Soveria Mannelli: Rubbettino Editore, 2003 (alături de Monique Jutrin).
Este colaboratoare a unui număr impresionant de reviste academice: „New International Journal of Romanian Studies“; „Romania orientale“; „Romantisme“; „Cahiers Benjamin Fondane“; „Annales de Lettres Françaises“; „Revue des Lettres et de Traduction“; „Dacoromania“; „Cahiers Gaston Bachelard“; „Revue des lettres Modernes“; „Caiete critice“; „Caietele Echinox“ etc. În România a legat
parteneriate cu numeroase instituţii, precum Centrul de studiu al
imaginarului din Cluj-Napoca, coordonat de Corin Braga, cu centrul de cercetare condus de Călin Teutişan, cu Academia Română,
cu Institutele Academiei Române (de la Bucureşti, Cluj şi Iaşi), cu
universităţile din Iaşi, Cluj şi Bucureşti etc.
A acceptat să scrie mai multe articole la Dicţionarul Limbajului Poetic Eminescian, proiect iniţiat de regretatul profesor Dumitru
Irimia şi coordonat în prezent de doamna prof. dr. Lăcrămioara Petrescu. A conferenţiat la manifestări ştiinţifice de elită din România şi străinătate, fiind una dintre cele mai apreciate specialiste în
literatură română din mediul academic occidental. Dintre acestea,
menţionăm: „Penser l’Europe“ (conferinţă internaţională organizată de Academia Română), „Rencontres autour de Benjamin Fondane, poète et philosophe“ (colocviu iniţiat de Monique Jutrin la Paris în 1999), „Francophonie roumaine et Intégration européenne“
(Dijon, 2004) „Romania e Romà nia. Lingua e cultura di fronte
all‘Occidente“ (Udine, 2003) şi, last but not least, „Colocviul Mihai
Eminescu“, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi (unde a
deschis lucrările celei de a XXXIX-a ediţii, ca invitat de onoare).
Drept recunoaştere a meritelor sale deosebite privind promovarea culturii române în străinătate, a primit deja câteva premii importante şi în România, printre care, recent: Premiul de Excelenţă al
Revistei „Convorbiri literare“ (2012) şi Premiul Academiei Române
(2013).
La zilele „Convorbiri literare“ de anul acesta (28 aprilie 2014),
doamna Gisèle Vanhese a prezentat, cu pasiune şi profesionalism,
o foarte interesantă comunicare despre imaginarul ninsorii şi al
copilăriei în literatura română: Despre un anotimp al inimii. Poetica ninsorii şi a copilăriei la Benjamin Fondane, Paul Celan şi Lorand
Gaspar. Sper să o revedem în curând printre noi, poate chiar la Botoşani, în locul de unde, zice-se, va fi pornit chiar Luceafărul.
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Gisèle Vanhese e licenţiată a Universităţii din Liège, în domeniul
filologie-limbi romanice, cu o teză de literatură franceză condusă
de Maurice Piron şi Jean-Marie Klinkenberg, membru al celebrului
Grup µ. Obţine apoi încă două licenţe, una la Pisa în Limbi şi literaturi străine moderne, cealaltă în domeniul Comunicării la universitatea din Leuwen. A urmat apoi un curs de perfecţionare la Şcoala
Normală Superioară din Pisa, unde devine cercetător din 1984. Este
atrasă de literatura română graţie unor stagii de pregătire în România (anii ’80) şi colaborării fructuoase cu Rosa del Conte, prestigioasa titulară a catedrei de literatură română de la Universitatea din
Roma, şi cu inspiratul editor al operei eminesciene şi marele clasicist Petru Creţia. Gisèle Vanhese îşi continuă cariera academică în
calitate de conferenţiar la Universitatea din Cassino, apoi la Trieste,
ajungând apoi profesor universitar, specializat in literatură franceză. Va părăsi însă cursurile de limbă şi literatura franceză pentru a
preda literatură comparată şi apoi literatură română.
La Universitatea din Calabria, unde în prezent este prodecan al
Facultăţii de Litere, predă de ani buni cursurile de literatură comparată şi de literatură română. Este de asemenea titularul catedrei de
literatura romană de la aceeaşi universitate şi conduce un centru
de de studiu al imaginarului, aplicat în mod special asupra poeziei.
Dintre colaboratorii apropiaţi, s-au remarcat Giovanni Magliocco
(profesor el însuşi la Universitea din Bari, estet rafinat şi erudit), Danilo de Salazar (excelent traducător de poezie), Anafrancesca Naccarrato, Yannick Pneumont, Anacarmen Sorrenti (specialişti reputaţi în literatură franceză), Valentina Sirangelo (o tânără doctorandă care promite mult) ş.a. Dintre scriitorii noştri, i-a studiat cu aplicaţie şi cu pasiune mai ales pe Eminescu şi Blaga, fiind interesată şi
de literatura română migrantă (Panait Istrati, Paul Celan, Benjamin
Fondane etc). Entuziasmul şi profesionalismul abordărilor au atras
şi atrag la cursurile domniei sale grupuri mari de studenţi, care încep învăţarea limbii române ca specializare secundară.
Către cercetarea aprofundată a operei eminesciene a fost îndrumată de Rosa del Conte şi de Petru Creţia, personalităţi cărora
le închină de altfel volumul apărut recent în limba română – „Luceafărul“ de Mihai Eminescu. Portretul unei zeităţi întunecate (traducere de Roxana Patraş, prefaţă de Eugen Simion, cu o postfaţă a
autoarei pentru ediţia în limba română, Editura Timpul, Iaşi, 2014).
Acest studiu reprezintă, după cartea Rosei del Conte (Eminescu sau
despre Absolut, traducere de Marian Papahagi), apărută la noi abia
în 1990, al doilea moment major de reflectare şi de deschidere a
eminescologiei italiene către spaţiul cultural românesc.
Celelalte volume publicate dovedesc amploarea culturii, investiţia afectivă şi de cunoaştere proiectată de doamna profesor
Vanhese în studierea literaturii române din perspectivă comparată:
« Luceafãrul » de Mihai Eminescu. Portrait d'un dieu obscur, Ecritures Dijon: Presses de l‘Université de Bourgogne, 2011; Le Méridien balkanique, Albanologia Vol. 14, Rende: Fondazione Universitaria Francesco Solano, 2010; Par le brasier des mots. Sur la poésie de
Jad Hatem, Paris: Harmattan, 2009; La neige écarlate dans la poésie
d‘Yves Bonnefoy, Paul Celan, Alain Tasso, Salvatore Quasimodo, Lance Henson, Beirut: Dar An Nahar, 2003.
A coordonat şi numeroase volume colective, dintre care merită
menţionate măcar câteva: Poetica dell’immaginario, Imago Vol. 2,
Rende (CS): Centro Editoriale e Librario, Università degli Studi della
Calabria, 2010; Multiculturalismo e multilinguismo. Multiculturalisme et multilinguisme, Quaderni del Dipartimento di Linguistica Vol.
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Bucarest
– fragment –

Bucureşti, raiul boierilor
Acest început de secol atât de agitat a fost totuşi prima vârstă de
aur a Bucureştiului. Hospodarii se umanizau sub influenţa enciclopediştilor francezi şi a tendinţei de a privi politica din perspectivă filozofică, numită iosefinism, de la numele împăratului
reformator Iosif II; ideile Revoluţiei franceze soseau odată cu un
membru al Convenţiei, Hortolan, care se bucura să constate că
negustorii din Brăila şi Galaţi erau republicani la fel de înfocaţi
ca el. Boierii, menajaţi de domnitor, cumpăraţi de ruşi sau austrieci, veneau la Bucureşti să-şi negocieze recoltele. Mult timp,
oraşul nu fusese decât sediul administraţiei centrale a unei vaste
şi bogate colonii rurale; în vechile palate, palatul Şuţu bunăoară,
poţi încă vedea la parter, în faţa odăii portarului, fostele birouri
în care funcţiona administraţia moşiilor domneşti; pe perete
atârna o hartă mare, întocmită prin grija intendentului, pe care
stăpânul putea afla numele satelor sale, numărul de suflete de
care dispunea, şi valoarea bunurilor sale. Aceste reşedinţe nu
mai au nimic din primele palate feudale, fortificate, în care boierul trăia retras, printre slugile lui (de ce să fi ieşit când avea acasă
biserică proprie, orchestră, vinurile lui, atelier de ţesut şi croitori
care lucrau pentru el?). Palatele au fost refăcute pentru a găzdui moravuri mai blânde. În Bucureşti se mai păstrează câteva
palate din epocă, şi prin bunăvoinţa erudită a Dlui Florescu, de
la Muzeul Naţional, a Dlui C. Manu care ne-a arătat o parte din
amintirile lui de familie şi colecţia de fotografii, am reuşit să ne
imaginăm traiul boierilor de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul celui următor.
Nimeni nu descris mai bine această castă privilegiată decât
André Bellessort, care i-a făcut un portret plin de culoare şi pitoresc. Războinici deveniţi curteni, boieri se împărţeau în trei categorii, care se distingeau prin însemne de culori diferite: marii
boieri divaniţi, boierii de mijloc şi boierii mărunţi. Fiecare categorie trebuia să-i arate celei superioare aceeaşi cinstire pe care
aceea o arăta domnitorului, iar domnitorul sultanului. Prima
categorie avea dreptul să înhame patru cai la trăsură şi să stea
turceşte în faţa domnitorului; cei din a doua clasă aşteptau aşe-
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zaţi lângă uşă; ultimii aşteptau în picioare, cu spinarea plecată.
O ierarhie foarte fragilă, pe care felurite salamalecuri, simboluri ale unor privilegii şi scutiri, o complicau şi mai mult, şi care
s-a menţinut până târziu; depăşind momentele revoluţionare
de la 1789 şi 1848, a rezistat până în a doua treime a secolului al XIX-lea. Aceste aspecte pitoreşti ascund însă o corupţie
profundă; carafele cu apă de trandafiri şi căţuile de ars tămâie
nu izbuteau să acopere damful unui servilism dezgustător. În
1806, ca să obţină postul de vistiernic, un mare boier din Valahia îşi vinde fiica unui general rus. Iar când generalul Kutuzov
pune ochiul pe soţia unui înalt dregător, acesta i-o aduce chiar
el viitorului învingător de la Borodino. Nu-i de mirare că generalul se declară, în scrisori, încântat de şederea sa în Valahia:
„Iată-mă la Bucureşti, printre valahi. Oraşul e mare, mai mare
decât orice oraş rusesc, afară de capitale. Peste tot vezi mulţimi animate, câteva dame cu deprinderi mondene, multe alte
femei. Unele sunt drăguţe, altele amuzante; întâlneşti şi câteva
rusoaice încrezute şi o mulţime de greci. Iar toată lumea se dă
în vânt după dans.“ Generalii ruşi, care maimuţăreau manierele
galante ale ofiţerilor francezi ai Primului Imperiu, dădeau tonul
în balurile româneşti. Străinii erau primiţi aici cu braţele deschise şi se distrau copios. Profitând de generoasa ospitalitate a
valahilor, beau şi dansau până noaptea târziu; pe urmă servitorii îi duceau la trăsuri ţinându-i de subsuori, ca pe beizadele, în
timp ce lachei cu torţe îmbibate cu petrol le luminau drumul.
Potrivit obiceiului, călătorii vremii au criticat aceste ţări barbare şi au descris cu dispreţ „drumurile mizerabile“, noroiul,
căderile în bălţi îngheţate, frigurile, vinul prost, străzile podite
cu scânduri, servilismul domnitorilor tolăniţi pe sofale, cum
i-a pictat Liotard, de exemplu, „sclavi josnici ai Porţii“, cum îi
numeşte sir Robert Ainslie, „satrapi orientali cu alaiuri de carnaval“, cum adaugă contele de Lagarde. Călătorii ne descriu un
oraş ciudat, amuzant, pitoresc, pe jumătate oriental, pe jumătate occidental, înveselit de costume pestriţe: halate lungi cu cingători din şal indian, căciuli înalte de blană cu fund roşu pentru
boieri, căciulă albă pentru domnitor, caftane din catifea, blănuri
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îmbrăcate una peste alta, turbane superbe, bărbi uriaşe, pieptănate întruna cu o gravitate calmă, atribut al nobilimii de rangul cel mai înalt.
Aceşti boieri nu erau inculţi; citeau Montesquieu trăgând
din ciubuce. Boieroaicele erau cultivate şi ele: citeau cu pasiune
Corinne şi, indignate de laşitatea lui Oswald, făceau o pauză ca
să-l înjure în greceşte: „Măgar încornorat!“, ţipau ele cu voce
ascuţită, dar tăceau când apărea boierul, „căci ar fi fost sub demnitatea lui să-şi audă soaţa flecărind“. Le Spectateur du Nord ne
spune că „în timp ce Franţa devenea barbară, unele ţări barbare
deveneau franceze. Curtenii de la Bucureşti fac jocuri de spirit,
în franceză, iar hospodarul însuşi, educat de un francez şi amic
al francezilor, dă tonul unui amestec de meditaţie şi morală, în
jocuri din cele mai puerile.“ Boierii joacă şi biliard, însă la ei acasă
– lăsând poporului de rând cafenelele din oraş (care erau locande
mai curând sordide, cam ca saloanele de opiu din hanurile chinezeşti, unde clienţi buimaci fumau în tăcere, chirciţi pe rogojini sau pe laviţe joase).
Boierii şi domnitorul însuşi aveau faţă de bani acea atitudine copilărească şi aristocratică specifică Orientului, întâlnită
până azi la rajahi; nici un buget, desigur, nici o idee despre cifra
veniturilor, nici o grijă pentru administrarea bunurilor lăsate
pe mâna unor vechili, şi, deja, acea aplecare de a face datorii
rămasă o trăsătură a românului. Sume colosale se cheltuiau pe
jocurile de noroc, pe întreţinerea unei liote de paraziţi, pe cumpărarea de haine – somptuoase, ce-i drept. Unii boieri purtau
costume de o sută cincizeci de mii de franci-aur, iar garderoba
lor făcea mai bine de un milion de franci. Enache Văcărescu, trimis la Viena ca sol de domnitorul Ipsilanti, l-a uluit pe Iosif II
cu ţinuta lui fastuoasă. Luxul era uşor de transportat şi de aceea
potrivit pentru un oraş jefuit atât de adesea. Cât despre soţiile
boierilor, prinţul de Ligne ne lasă o descriere şarmantă: „Femei
superbe, aproape toate din familii greceşti din Constantinopole,
cum sunt şi veşmintele lor, stau tolănite pe sofale, nonşalant, cu
capul lăsat pe spate ori sprijinit pe un braţ de alabastru; bărbaţii
care vin în vizită stau aproape culcaţi lângă ele, şi nu cu braţele
încrucişate, mi s-a părut, cum nu sunt nici picioarele doamnelor. O fustă uşoară, scurtă şi strâmtă, le ascunde formele delicioase, iar cele două mere din grădina Amorului sunt desenate
şi susţinute admirabil de un voal în formă de pliu. Pe cap poartă
o eşarfă neagră sau de culoarea focului, scânteind de diamantele ce ornează acest gen de turban sau tichie. Perle de un alb
pur le împodobesc gâtul şi braţele, acoperite uneori cu văluri
străvezii cusute cu ţechini sau jumătăţi de ducat, din care am
putut să număr până la trei mii. Restul veşmântului oriental e
din pânză brodată ori ţesută cu fir de aur şi argint, tivită cu blănuri de preţ. Boieroaicele şi soţia domnitorului se întrec în materie de blănuri, de la zibelină siberiană la râs polonez, farduri şi
machiaje pariziene de la Port-Royal, stofe de Leipzig şi bijuterii
englezeşti. După ce multă vreme au fost excluse de la ospeţele
bărbaţilor, femeile îşi iau acum revanşa: afişând dezinvolt rochii
după moda pariziană, în contrast cu micul fes de care atârnă un
voal, sunt nelipsite de la orice bal sau bairam, deşi – se plânge sir
Robert Porter – uneori îşi aduc şi copiii cu ele. „Toate aveau trăsuri, cum alţii au botine“, a scris Saint-Marc Girardin, şi nimeni
din lumea bună nu concepe să meargă pe jos. Din comorile ca în
O mie şi una de nopţi, din averile funciare de la sfârşitul secolului al XIX-lea, când România devine mare exportatoare de grâu
egalând la un moment dat Argentina, românilor nu le-a rămas
mai nimic; iar când au fost expropriaţi, s-a văzut că nu posedau
nici o avere mobiliară; trăind de pe o zi pe alta, nu aveau nici lire
sterline, nici covoare persane, nici vase de Rhodos sau catifea
de Scutari, ca grecii, nici perle sau bijuterii ca ruşii, nici colecţii
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de artă ca polonezii; jocurile de noroc, cântăreţele de şantan şi
Parisul le mâncaseră tot.
Spre mijlocul secolului al XIX-lea, boierii au renunţat la caftan, atribut al virilităţii, adoptând vestonul cu brandemburguri,
de modă rusească, sau chiar costumul englezesc. O gravură a lui
Doussault, desenator francez, ne arată un bal din 1848 la palatul
domnitorul Ghica: oglinzi veneţiene, lustre de cristal; fotolii vieneze în loc de sofale. Prinţul, impozant şi bărbos, e încă îmbrăcat în caftan, dar boieroaicele din jurul lui au deja decolteuri; în
fundal, un valet cu turban ţine o tavă cu băuturi răcoritoare, ca
negrii din pânzele lui Tiepolo. Femeile renunţă la adorabilii şalvari turceşti şi adoptă moda pariziană. Nu se mai mănâncă cu
mâna, iar apa de trandafiri a dispărut de pe mese. După ce face
şaizeci de zile pe drumuri desfundate de la Paris la Bucureşti,
francezul Bellanger este poftit la un dineu cu treizeci şi doi de
invitaţi, luminat cu trei sute de lumânări de Leopoldstadt. În spatele lui, un servitor alungă muştele. În 1834, pupatul mâinii, protocol obligatoriu chiar şi pentru femei, e suprimat la curtea lui
Alexandru Ghica. La fel ca Rusia, Bucureştiul trece, cam brusc,
din Evul Mediu în epoca lui Napoleon.
[…]
Regimul fanariot îşi va da duhul cu câteva convulsii finale,
apoi începe o perioadă tulbure în care România, sfâşiată între
doi „protectori“ la fel de urâţi, turcii şi ruşii, aruncă priviri înlăcrimate şi rugătoare înspre francezi. Apar atunci primele simptome
ale unei pasiuni pe care românii o vor avea mereu pentru Franţa
şi mai ales pentru Paris. Încep acele drumuri Bucureşti-Paris,
Paris-Bucureşti cărora doar căderea leului le-a putut pune capăt.
Fiii domnitorilor, Bibescu şi Ştirbei, şi numeroşi tineri boieri vor
face studii la Paris, şi tot acolo îşi vor face ucenicia revoluţionară
tinerii liberali valahi.
Bonjuriştii
La Bucureşti, această poreclă bizară îi desemna pe tinerii dandys români întorşi de la Paris şi care, spre amiază, în drum spre
cafenea unde luau micul dejun, se salutau pe Podul Mogoşoaiei cu „bonjour“ în loc de „bună ziua“, amintindu-şi cu nostalgie localul parizian Grand Seize şi Boulevard du Crime. Nu e
de râs: acest du-te-vino între Paris şi Bucureşti avea să ducă
la independenţa românilor. După ce, mai întâi, au trezit naţio
nalismul românesc şi au încurajat ideile avansate, dar numai
pentru a servi cauza panslavismului incipient, ruşii au încercat apoi să înăbuşe, la Bucureşti, un liberalism ce-i îngrijora.
Iar tinerilor români, dezamăgiţi, nu le-a rămas să spere decât
în sprijinul Franţei. Făceau şaizeci de zile de drum pentru a-i
întâlni pe Edgar Quinet, poetul istoric al epopeilor democratice, ori pe Saint-Marc Girardin, eroul de la Journal des Débats.
Eşecul revoluţiei de la 1848, în diferite ţări şi în special în
Principate, umple Parisul cu refugiaţi politici, veniţi, la fel ca azi,
din toate colţurile lumii. Revoluţionarii transformă cafenelele şi
saloanele pariziene în focare de agitaţie care de altfel aduc Franţei prejudicii grave în relaţiile cu Rusia şi Austria, contribuind
la pierderea sprijinului lor în 1870. Aceste cenacluri produc cei
mai îndârjiţi inamici ai Imperiului, iar ospitalierul Napoleon III
va fi prima victimă. În cercul lui Bakunin şi Mickiewicz, eternul
proscris şi filologul melancolic, Rosetti şi fraţii Brătianu, aduşi
de Armand Lévy, beau ceaiul din pahare, după obiceiul rusesc;
aşezaţi pe lăzi printre vorbitori, ei aplaudă ideile anarhizante ale
intelectualilor francezi, le cântă în strună, profită de internaţionalismul lor pentru a-şi promova naţionalismul, le revelează
existenţa unui popor latin la Dunăre, îi iniţiază în „miracolul
unei Franţe danubiene, la fel de uimitor ca acela al Franţei canadiene, pierdută printre opresorii străini“. Tânărul Brătianu, reuHYPERION
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şind să fie primit de ministrul francez de externe, Dl Bastide, îi
prezintă un program de cerinţe, însă Bastide îl întrerupe imediat:
— Scuze, domnule… Cum se numeşte capitala ţării dumneavoastră?
— Bucureşti, Excelenţă.
— … ăăă…Buhara? Buhara aţi spus? Continuaţi, vă rog.
Mai sunt şi seratele muzicale găzduite la Dna Edgar Quinet sau Prud’hon, unde apar George Sand, Emile de Girardin,
emoţionaţi şi mândri să cunoască atâtea naţii pletoase, unguri,
ucraineni şi chiar un cilian, unde odată cu limonada circulau
liste de subscripţie pentru susţinerea revoluţionarilor. Aristocrata clientelă exotică a Parisului de la 1830, granzi de Spania,
lorzi, margrafi, kneji ruşi, se vede înlăturată de corepetitorii polonezi, de pianiştii cehi elevi ai lui Chopin, şi de „sărmanul student
moldo-valah“ devenit eroul zilei.
Eseul Les Etrangers à Paris îl descrie pe unul dintre aceşti
fii ai Dunării plimbându-se pe Boulevard de Gand sau tândălind prin pasajul Panoramas. „În 1830, spune această Physiologie, erau la Paris vreo opt-zece moldo-valahi; în 1840, sunt pe
puţin cincizeci.“ „Chipeşi, isteţi, abili, leneşi, beţivi şi fustangii“, îi
descrie Bellenger. (Beţia au deprins-o pesemne în Franţa, pentru că nu-i un viciu românesc.) Cu două-trei mii de galbeni în
pungă, tânărul balcanic, risipitor şi vanitos, descinde la Hôtel des
Deux Mondes, pe Rue de la Paix, unde începe să ducă un trai
de filfizon; are un tilbury de la Desouches, o lojă la Bouffes şi le
oferă curtezanelor şaluri de caşmir şi zorzoane. A lepădat blana
de lup, căciula de astrahan şi cizmele înnoroiate: acum poartă
joben lucios din mătase, costum cu vestă de satin în culori ţipătoare, pantofi de lac. Seduce o pariziancă pe zi. Boier de rang înalt
ori simplu boiernaş, pretinde să i se spună prinţ, „căci voiajul îi
face nobili pe toţi“. Foarte curând, constată că s-a topit şi ultimul
sfanţ, că nu mai capătă nimic pe datorie, şi trebuie să accepte
un trai mai modest: de la primul etaj, se mută la al cincilea, fără
efort, căci aparţine unui popor care se mută cu uşurinţă: „Până
şi turcii îi numesc nomazi.“ Dar cel mai greu suportă să fie atât
de prost servit. La Bucureşti, un rob ţigan îi umple nargileaua, al
doilea i-o aprinde, al treilea i-o aduce, al patrulea, în picioare, îşi
priveşte stăpânul fumând, al cincilea îi aduce dulceaţa de chitră,
excelentă după tutun, al şaselea un pahar cu apă etc. Başca slugile de dârvală şi arnăuţii albanezi cu fustanelă cocoţaţi în spatele caleştii… Dar moldo-valahul acceptă orice, chiar şi hotelul
„cu preţ redus şi pâine la discreţie“, doar să nu fie silit să muncească, şi mai ales să părăsească Parisul. În ziua când va avea
de ales între puşcăria pentru datornici şi întoarcerea acasă, va
spune suspinând: „Lumea e o Sahară cu o singură oază, Parisul.“
Între timp, la Paris, revoluţionarii îşi plăteau datoriile plasând bombe; când poliţia lui Napoleon III s-a decis în sfârşit să
treacă la anchete şi percheziţii, a scotocit şi apartamentul tenebrosului Brătianu, tânărul anarhist român; nimeni n-ar fi ghicit
atunci că avea să devină primul om de stat al României moderne
şi tatăl unui şir de prim-miniştri (pe cel mai important dintre ei
l-am văzut la Conferinţa de pace de la Paris). Poliţiştii i‑au găsit
în casă materialul clasic al revoluţiilor: o tipografie clandestină şi
o valiză cu documente încredinţate spre păstrare de un anonim.
Alături de alţi câţiva, Brătianu e arestat spre marea indignare a
mediilor liberale care protestează prin două trompete sonore:
Michelet şi Hugo, în timp ce Ledru-Rollin, membru al Comitetului revoluţionar european, înspăimântă guvernul plimbând
drapelul roşu pe străzi şi strigând „Moarte tiranului!“ Armand
Lévy se agită, pune în mişcare franc-masoneria; Brătianu îl ia
ca avocat pe Jules Favre. Procesul se încheie cu o achitare, dar
Brătianu va fi urmărit din nou pentru încălcarea legii privind
societăţile secrete; de data asta, va primi trei ani de puşcărie. În
iunie 1856, obţine iertarea şi revine la Bucureşti. Este momen-
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tul când Victor Place e numit consul al Franţei la Iaşi; Place pregăteşte Unirea Principatelor dunărene sub privirea îngrijorată a
Rusiei care, răstălmăcind Regulamentul Organic, pretindea că
spune contrariul a ceea ce spunea de fapt. Principatele au ocolit obstacolele prin cea mai simplă stratagemă: au ales ca domn
aceeaşi persoană, colonelul Cuza, ultimul domnitor român, deşi
Convenţia de la Paris prevedea două guverne şi doi domnitori.
Iată-i pe români uniţi într-o singură naţiune, care se orientează
imediat spre Franţa: de la Paris sosesc în vrac Codul Napoleon
şi teatrul lui Augier, învăţământul gratuit, secularizarea averilor
mănăstireşti şi romanele lui Dumas tatăl.
După căderea lui Cuza, detronat printr-o lovitură de stat, când
trebuia găsit un prinţ străin ca să domnească peste cele două Principate în sfârşit reunite, Brătianu îi cere sfatul lui Napoleon III,
întotdeauna bine informat; acesta îi sugerează să ofere coroana
unui prinţ german, Carol de Hohenzollern, francez prin bunica
lui, Stéphanie de Bade, dar atât de fundamental germanic încât
va afirma: „Faptul că un Hohenzollern domneşte la izvoarele
Dunării şi tot un Hohenzollern la gurile sale e o decizie a Providenţei.“ Domnia lui Carol, lungă şi exemplară, va crea România
modernă, crescută în umbra Triplei Alianţe. Până în 1977, Turcia rămâne, măcar nominal, suzerana Principatelor; înfrânge
rea ei la Plevna, ce pune capăt războiului ruso-româno-turc,
apoi Congresul de la Berlin va consfinţi independenţa României, recunoscută ca regat de toată Europa în 1881.
De-acum înainte, miniştrii francezi de externe, chiar şi ei, nu
vor mai spune Buhara, ci Bucureşti.
Bucureştiul sub Carol I
În 1866, Carol a coborât pe Dunăre şi a intrat în capitală, unde
a fost întâmpinat de primarul Dimitrie Brătianu. Sub o scurtă
aversă neprevăzută, semn bun în acest ţinut secetos, caleaşca
prinţului, trasă de şase cai albi, a înaintat de-a lungul şoselei
Kisseleff, intrând apoi pe vechiul Pod al Mogoşoaiei (care după
Plevna va deveni Calea Victoriei), cale triumfală înţesată cu
doamne, împodobită cu covoare la ferestre şi cu drapele tri
colore, albastru, galben şi roşu. Prinţul s-a oprit în faţa vechii
case a boierului Golescu: cumpărată de stat, fusese şcoală militară, cazarmă şi spital, iar acum, proaspăt reamenajată ca reşedinţă domnească, era mândria bucureştenilor. Scărpinându-şi
nasul mare, vulturesc, Carol I a întrebat, în mijlocul asistenţei
surprinse: „Şi unde e Palatul?“ Ar fi putut să întrebe, cu aceeaşi
candoare: „Unde e capitala mea?“
Într-adevăr, Bucureştiul era umbra marelui oraş de altădată;
incendiul din 1847 lăsase în picioare doar un sfert din el; iar trecerile repetate ale armatelor ruse, inundaţiile, holera, ciuma,
foametea şi atacurile bandiţilor au distrus ce mai rămânea. Dar,
odată revenită ordinea, progrese rapide, aproape prea rapide vor
transforma oraşul printr-o occidentalizare totală ce şterge rând
pe rând aspectele pitoreşti surprinse de Raffet şi Doussault. Palatul regal, Fundaţia universitară „Carol I“, Ateneul, palatul Cotroceni, Cercul Militar, muzeele, forturile, monumentele istorice
restaurate, căile ferate, aproape totul s-a făcut în perioada acestei domnii sub care, pentru prima oară, Bucureştiul s-a putut
dezvolta fără calamităţi naturale sau umane.
După ce şi-a pus pe cap coroana României făcută din oţelul unui tun turcesc, Carol I şi-a ales o soţie: Elisabeth de Wied,
mai cunoscută în literatură sub numele de Carmen Sylva. Era
o femeie impozantă cu faţa roşie încadrată de un păr scurt şi
foarte negru, care-a albit complet destul de curând; îmbrăcată
cu rochii albe, lungi, cu părul liber sau acoperit cu un văl, preoteasă druidă cu ochelari de mioapă, făcea plimbări pe sub stejari
şi, în amintirea fetiţei sale, moartă la şapte ani, strângea la pieptul văduvit de bucuriile maternităţii pe copiii supuşilor ei. Pro-
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babil că, poetă fiind, cu o tendinţă de a transfigura liric orice, ar
fi preferat Bucureştiul din 1830, în genul Orientalelor:
Qui trouble ainsi les flots près du sérail des femmes?
De voie de nevoie, s-a mulţumit cu recepţiile democratice
de la 1 ianuarie, cu umbra melancolică a brazilor nordici de la
Sinaia, şi cu un dormitor auster cu patul conjugal vegheat de
coroane, unde regalul soţ îi făcea doar vizite scurte, cu ochiul pe
cronometrul aşezat pe noptieră. Literatura şi muzica o consolau
întru câtva pe această regină dăruită cu toate darurile inteligenţei; înconjurară de o curte de tinere adoratoare, le recita poeme
cu vocea ei de aur; un cast decameron pe care Bucureştiul l-a
repetat apoi de câteva ori, o curte mai mult germanică decât
provensală, ce cultiva în sere încălzite florile amorului romantic
german. Un mediu inspirat, în care un tânăr locotenent cu respect pentru ierarhii, nepotul şi moştenitorul prezumtiv al regelui, avea să facă primele cuceriri sentimentale. Idila înfiripată în
acest decor a intrat în istorie. Dar viitorul rege Ferdinand a trebuit să-şi sacrifice iubirea pe altarul raţiunii de stat şi să renunţe
la mâna domnişoarei Elena Văcărescu. Cu inima revoltată, dar
dresat de disciplina prusacă, a plecat într-o lungă călătorie. Pe
drumul de întoarcere, l-a vizitat pe kaiser la Wilhelmshöhe, unde
fu aşezat la masă lângă fiica cea mare a ducelui de Edimbourg,
verişoară primară cu împăratul Wilhelm, nepoată a ţarului şi a
reginei Victoria; era cea mai frumoasă şi mai blondă dintre viitoarele regine ale Europei. Aşa s-a ales România cu o prinţesă,
la fel cum Parisul şi poezia au primit-o pe a lor, în persoana Elenei Văcărescu.
Regele Carol I a murit în septembrie 1914. O boală gravă îl
măcina de mult, dar ceea ce l-a ucis a fost mai curând refuzul
României, după Consiliul de coroană din 3 august 1914, de a
intra în război alături de Puterile Centrale. Pentru Carol, victoria germană era o certitudine, în timp ce a ruşilor era de temut.
Moartea bătrânului rege, doi ani de lupte politice între intervenţionişti şi neutralişti, optsprezece luni de pregătiri diplomatice conduse magistral de Ion Brătianu, au făcut ca regatul – sub
noul suveran, regele Ferdinand I – să declare război foştilor săi
aliaţi. A făcut-o cu entuziasm, dar nu fără îngrijorare, căci o tradiţie seculară îl învăţase să nu se încreadă în Rusia.
Sankt-Petersburg şi Bucureşti
Relaţiile ruso-române formează o tragi-comedie ce s-ar putea
împărţi în trei acte, cu prolog şi cu epilog. Iată scenariul ce
rezumă cele mai dramatice dintre cele nouă invazii ruseşti,
petrecute în 1711, 1739, 1769, 1792, 1806, 1829, 1848, 1853 şi
1916:
Prolog: Ţarul Petru cel Mare, care îşi spune „Monarh al
ruso-grecilor“, vine la Iaşi unde este poporul îl primeşte cu
entuziasm: pentru întâia oară, vedea un prinţ ortodox puternic
care-i lua apărarea contra păgânilor. La ospăţul festiv oferit de
ţar, boierii moldavi fac cunoştinţă cu şampania sau „vinul franţuzesc“; înşelaţi de gustul dulce, cad curând pe sub mese. Iar în
timp ce ei dorm, ruşii profită pentru a-i buzunări.
În antract, vom citi pe ecran această savuroasă proclamaţie
a ţarinei Ecaterina cea Mare: „Moldovenii sunt poftiţi să se grăbească a veni în ajutorul armatelor imperiale, pentru a se face
vrednici de nepreţuita binefacere care le cade din cer într-un
chip atât de neaşteptat.“
Primul act: La Erfurt. „Majestatea Sa Împăratul a toate Rusiile, nesperând să obţină garanţii suficiente pentru persoanele şi
bunurile locuitorilor din Moldova şi Valahia, alipeşte aceste două
principate la imperiul său.“ Această generozitate nu se traduce
în fapte, pentru că Poarta se opune cu armele. Rusia anexează
totuşi o provincie românească de graniţă: Basarabia. „Armata
rusă, spune Mériage, a devorat acest ţinut în asemenea hal, încât
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la începutul lui 1818 părea un deşert, iar ruşii trebuiau să-şi
procure hrana şi proviziile de la nord de Nistru.“ Armata rusă e
întreţinută pe cheltuiala Principatelor. Miloradovici, Kutuzov,
Ciciakov le sufocă sub rechiziţii de război şi pretind milioane
de piaştri. Aproape toţi banii se duc pe guleaiuri. „Averile jefuite, spune Xenopol, erau risipite şi aruncate în vânt, în sunet de
pahare ciocnite şi chiote de veselie, chiar sub privirile poporului jefuit.“ „Pe unde treceau armatele ruseşti pământul gemea“,
spune cronicarul Zilot. Binefăcătorii ruşi îşi plăteau achiziţiile
cu monedă falsă tipărită de ei.
La căderea cortinei, Divanul Valahiei se vede silit să-i trimită
generalului Kutuzov o scrisoare de mulţumiri – plus o casetă cu
bijuterii, ca dovadă a recunoştinţei românilor.
Actul al doilea: Războiul ruso-turc din 1877. Prinţul Carol I
face Rusiei o ofertă de colaborare împotriva Porţii pe care prinţul Gorceakov o refuză tăios. Garda imperială îşi face tabăra la
Dunăre. Curând însă, la Plevna, armata rusă e pusă în dificultate fiind nevoită să cheme în ajutor mica armată rămână care
decide victoria. Drept mulţumire, Rusia anexează cele trei judeţe
din Basarabia restituite românilor în 1856 şi, surdă la protestele
lor, impune schimbul lor cu Dobrogea, cerând totodată, pentru mai mulţi ani, libera trecere a armatelor ruseşti pe teritoriul românesc.
Actul al treilea: Războiul din 1914. România, uitând păţaniile
precedente, vede cu bucurie sosind o armată rusă bine organizată, deloc înfometată sau prost înarmată, cum au pretins unii,
ci excelent dotată cu arme, echipament şi provizii, nelipsindu-i
nimic. De nefericire, această armată rămâne cu arma la picior
şi, fără să mişte un deget, priveşte invadarea teritoriului şi căderea Bucureştiului. Cum a scris cu cinism comisarul Pulivanov,
„nenorocirile românilor nu deranjau deloc planurile şi interesele
Imperiului rus.“ Mitralierele trimise de Aliaţi României sunt confiscate la Petrograd de ministrul Protopopov şi instalate pe acoperişuri. Începând cu 1917, bolşevismul dezintegrează armata
rusă, iar românii trebuie să apere şi frontul, împotriva germanilor, şi spatele frontului, contra aliaţilor sovietizaţi. La prima ştire
despre Tratatul de la Brest-Litovsk, generalul Cerbacev semnează pacea, şi nu doar pentru armatele ruse din România, ci şi
pentru frontul apărat de români, iar generalul Kornilov revine în
Rusia cu fanfara în frunte. Tezaurul românesc, format din aurul
Băncii Naţionale, tezaure din muzee, argintărie, bijuterii şi ale
valori ale unor particulari, trimis la Moscova şi depus în subteranele Kremlinului, e confiscat de bolşevici. Românii îşi vor
aminti, mai târziu, cuvintele lui Edgar Quinet: „Prietenia Rusiei
a fost mai păguboasă pentru români decât ostilitatea celorlalte
popoare la un loc.“
Epilog: Douăzeci de ani mai târziu. În iarna anului 1935,
România reia relaţiile diplomatice cu URSS. Podul de frontieră
de la Tighina, pe Nistru, singurul punct de comunicaţie între cele
două ţări, este redat circulaţiei, iar vagoanele şi traversele ce rugi
neau acolo din 1918 sunt scoase din apă. Stalin declară că va înapoia tezaurul românesc. Şi într-adevăr, ministrul plenipotenţiar
al Sovietelor, Dl Ostrovski, aduce cu mare pompă la Bucureşti
tezaurul care încape, acum, într-o valiză; din ea, scoate etalonul
de platină şi balanţa… Fotografii se înghesuie, pun aparatele la
ochi: clişeele apar în toată presa de a doua zi şi imortalizează un
tablou istoric: Dl ministru rus, cu metrul în mână, surâzându-i
Dlui secretar general român care ţine balanţa.
Să sperăm, pentru binele României, că Rusia a renunţat definitiv să vadă fluturând pe catedrala Sfânta Sofia vulturul bicefal bolşevic, cu un ciocan în locul unui cap, şi-o seceră în locul
celuilalt. (În pregătire pentru Editura HUMANITAS.)
Traducere de Emanoil Marcu
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Din poezia lumii

Anna Ahmatova
(1889-1966)

Anna Ahmatova (Gorenko) s-a născut în preajma Odesei, în localitatea Bolşoi Fontan. Tatăl său fusese
inginer-mecanic de marină. Curând, familia se stabileşte în nordicul şi imperialul Ţarskoe Selo, unde Anna avea
să se afle până la 16 ani. Învaţă a citi după abecedarul lui
Lev Tolstoi. Studiază la gimnaziul de fete. Primele versuri
le scrie pe când avea 11 ani. În 1905, părinţii divorţează şi
mama cu copiii reiau calea sudului, stabilindu-se în oraşul
Eupatoria din Crimeea. Ultima clasă de gimnaziu o face la
Kiev, după care e admisă la Facultatea de Drept a Şcolii
Superioare din acest oraş. În 1910 se căsătoreşte cu poetul
Nikolai Gumiliov, dar după trei ani divorţează. La Petersburg frecventează Cursurile Superioare de Istorie şi Literatură. Scrie versurile ce aveau să intre în prima sa carte,
„Seară” (1912), pe care deja o semnează cu pseudonimul
Ahmatova (după numele unei străbunici ce se considera
descendentă din Hoarda de Aur). În ce priveşte orientarea poeto-canonică, Ahmatova scria: „În 1910 se acutizase criza simbolismului şi poeţii începători nu mai aderau
la acest curent. Unii din ei înclinau spre futurism, alţii –
spre akmeism. Împreună cu colegii mei din primul „Atelier
al poeţilor” – Mandelştam, Zenkevici şi Narbut – ne-am
făcut akmeişti”. Un timp este secretarul asociaţiei „Atelierul poeţilor”, care edita revistele „Apollon” (1909-1917) şi
„Hiperboreanul” (1912-1913). Unul din capii de şcoală era
Nikolai Gumiliov, ce menţiona: „În schimbul simbolismului vine o nouă orientare care, oricum s-ar numi, akmeism
(de la grecescul akme – nivel superior, perioadă a înfloririi)
ori adamism (o clară şi sigură privire bărbătească asupra
vieţii), necesită un mai pregnant echilibru de forţe şi o mai
exactă cunoaştere a relaţiilor dintre subiect şi obiect, decât le avea simbolismul”.

Transgresând
experienţele şi achiziţiile estetico-particula
ri
zatoare ale simbolismului, akmeismul a
constituit primele trepte spre şi în avangardă,
introducând în prozodia rusă (şi) versul liber.
Discursul se apropie de oralitate şi e subordonat, în principiu, sensului mai direct, mai deschis. În această linie a „prozaizării” poemului, temperării intonaţiilor exaltate ale simbolismului, Anna Ahmatova este cu adevărat protagonistul, corifeul akmeismului. În notele autobiografice poeta
scria: „Revolta noastră contra simbolismului a fost absolut
îndreptăţită, deoarece noi ne simţeam deja oameni ai secolului 20 şi nu doream să rămânem în secolul precedent”.
În 1914, editează cea de-a doua carte, „Mătănii”. Peste trei ani îi apare volumul „Stolul alb”. După revoluţie lucrează la biblioteca Institutului de Agronomie. În 1921 publică volumul „Pătlagină” (Podorojnik), iar în anul următor
– „Anno Domini MCMXXI”. Scrie studii despre creaţia lui
Puşkin. De pe la începutul anilor ’20, versurile nu-i mai sunt
solicitate pentru publicare sau re-publicare. În toamna
anului 1925 este exclusă din Uniunea Scriitorilor din Rusia
drept „poet neproletar”. După război, scrie eseuri, proză. În
1962 încheie „Poemul fără erou” la care a lucrat circa două
decenii. Alte cărţi: „Goana timpului” (1965), „Tainele meseriei” (1936 -1960), „Elegii nordice” (1940-1945). Memorii
despre A. Blok şi A. Modigliani. Traduceri, inclusiv din poezia română. (Traducere şi prezentare de Leo BUTNARU)

Anna AHMATOVA
*

*

*

Ştiu, pentru ani de durere şi muncă
Tu îmi eşti menit drept răsplată,
Pentru că bucuriilor pământene
Nu m-am lăsat pradă vreodată.
Pentru că nu i-am spus nicicând
Celui drag: „Vei fi iubit mereu”.
Pentru că tuturor toate le-am iertat,
Tu vei fi îngerul meu.
1916

*

*

*

O, există cuvinte de nerepetat,
Cine le rosti – multe-avu să irosească.
Nesecată-i doar albăstrimea cerului nalt
Şi milostivirea dumnezeiască.
1916
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*

*

*

Tu îmi privii atunci în faţă, aproape,
Precum un înger ce apa ar fi tulburat,
Reîntorcându-mi şi putere şi libertate,
Iar ca amintire-a minunii inelul l-ai luat.
Rujul meu fierbinte, dens-neobişnuit,
Îl şterse tristeţea rugilor în prelung ritual.
Memorabilă-mi va fi luna cu vifor cumplit,
Neliniştitul februarie septentrional.
1916, Ţarskoe Selo

ÎN NOAPTE

Pe bolta cerească, luna abia de mai e vie
Prin norii mărunţi, curgători, tremurători.
La palat, santinela, supărată, privirea cenuşie
Şi-o aţine sever pe ceasul din turn. E spre zori.
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Soţia infidelă se întoarce acasă,
Faţa îi este sobră şi îngândurată,
Iar cea credincioasă de nelinişte-i arsă
În îmbrăţişarea visului, sufocantă.

Cu bucurii pământene inima nu-ţi vlăgui,
Nu te ataşa-n uitare de soaţă, nici de casă,
Ia pâinea de la gura copilului, de-a o-mpărţi
Străinilor la masa lor sărăcăcioasă.

Dar ce mi-e de ele? Acum o săptămână,
Suspinând dureros, i-am cerut lumii iertare.
Însă acolo e năbuşitor, şi-am ieşit în grădină,
Să privesc la stele şi să ating lira-n uitare.
1918, Moscova

Şi slugă supusă să-i fii acelui care
Ţi-a fost cândva duşman neîmpăcat,
Şi spune-i frate oricărei dintre fiare,
Şi nu-i cere nimic Domnului din Înalt.
1921

CEALALTĂ VOCE

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1
Sunt cu tine, îngerul meu, nu am viclenit,
Cum de s-a întâmplat că te-am părăsit
În locul meu ostatic să fii în nevolnicie
Întregii dureri pământene ce leacul nu ştie?
Pe sub poduri pelinul fumegă suriu,
Peste focuri – roi de scântei, auriu,
Afurisitul vânt a blestem prinde-a urla,
Şi un glonte rătăcit dincolo de Neva
Îţi caută biată inimă ce bate slab, arar,
Şi, singură, în casa îngheţată-a pieire,
Stai întinsă albă în albă strălucire,
Glorificând numele meu amar.
2
În acel an îndepărtat, când iubirea se aprinse,
Ca o cruce de pristol, în inima proscrisă,
Tu nu te-ai cuibărit a blândă hulubiţă
La pieptul meu, ci zgâriai ca uliul cu gheara.
Cu-ntâia infidelitate, cu vinul blestemului
Tu prietenul însetat ţi l-ai adăpat.
Însă veni ceasul ca să priveşti
În ochii verzi, lângă nemilostive buze
Zadarnic să rogi pentru dulcea ofrandă
Şi pentru jurăminte, de care nici că auzii,
Pe care încă nimeni nicicând nu le rosti.
Astfel otrăvind apa izvorului pentru cei
Ce vor merge în pustiu pe urmele sale
Tu însuţi te-ai rătăcit şi, însetat la culme,
În întuneric n-a fost să recunoşti izvorul.
El bea pieirea, cu gura-n apa răcoroasă,
Dar parcă pieirea ar putea să curme setea?
1921

*

*

*

Mi-a spus că printre femei nu am rivale.
Pentru el nu sunt o pământeană,
Ci aş fi a soarelui lumină de iarnă
Şi cântul sălbatic al plaiurilor natale.
El nu se va întrista, când eu voi muri,
Nu va striga, înnebunit: „Reînvie!” –
Dar deodată va-nţelege că nu pot trăi
Trupul fără soare şi sufletul fără melodie.
...Şi-acum ce va fi?
1921

*

*

*
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Toamna plânsă ca o văduvă pe grui
În veşminte negre, inima-nceţoşează...
Înşiruind, grele, cuvintele soţului,
Hohotul de plâns nu-şi încetează.
Şi aşa va fi, până zăpezii prea liniştite
I se va face milă de cea vlăguită de chin...
De a uita durerea şi bucuriile trecute –
Pentru aceasta şi viaţa să ţi-o dai e puţin.
1921

De ce umbli cu neliniştea-n toi,
De ce priveşti cu respirul tăiat?
Sigur, ai înţeles: este ca şi sudat
Un singur suflet pentru noi doi.
Vei fi, vei fi tu alinarea mea,
Precum nimeni n-ar fi visat,
Iar de mă vei obidi, cumva, –
Tu însuţi vei fi îndurerat.
1922

Tu, puternic şi liber, cum de-ai putut,
Îngenunchind lângă genunchii ei,
Să uiţi că e pedepsit păcatul de început
Prin nimicire, putreziciune, vâlvătăi?
Pentru zăbavă, de ce i-ai dat a se amuza
Cu taina zilelor de minuni făcătoare? –
Ea gloria prin pustie îţi va spulbera
Cu mâna-i răpitoare, risipitoare.

Fie-ţi jenă – de creatoare tristeţe încalte
Nu implora pământeana consoartă.
Unele ca ea la mănăstire erau exilate
Sau arse pe rug cu flacăra înaltă.
1922

PROFEŢIE

Am văzut acea coroană-acoperită cu aur...
Astfel de cunună nicidecum nu râvnesc!
Pentru că ea a căzut în mână de fur
Şi că ţie deloc nu-ţi merge, gândesc.
Încordat arcată din ramuri de mărăcine
Deasupra-ţi va luci coroana nepotrivită.
Nu e grav că stropii de sânge ca mâine
Îţi va răcori fruntea moleşită.
1924
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CRONICI*

Ultimul truc al tatălui meu

Tatăl meu e magician. Adică tatăl meu era inginer dar
la puţin timp după naşterea mea a început să se arate
interesat de prestidigitaţie, să cumpere cărţi, să studieze, să facă să apară sau să dispară scrumiere, noptiere,
pisica, după care a demisionat de la uzină, şi-a cumpărat un smoking, o părie cu cilindru şi două duzni de turturele care murdăresc toată casa cu grăunţele, cu penele
şi cu găinaţul lor, apoi a reuşit să obţină un contract la
un circ şi la un cabaret aşa că de fiecare dată se întoarce
doar dimineaţa acasă înveşmântat în capa lui de mătase
cu roşu şi negru stil Mandrake
(numele de artist al tatălui meu era Luciano Nunes
Mandrake
portughez şi a pus să fie încadrat un Mandrake în
mărime naturală fixat pe perete în locul unei maturi
moarte cu pedrix care cu trecerea timpului şi în absenţa
unui frigider în casă începuse deja să pută, a lăsat să-i
crească o mustaţă groasă de o jumătate de centimetru,
şi-a dat părul cu gelatină şi a pus mâna pe un negrişor
să-i servească de asistent)
mama îl aştepta în salon şi îi făcea câte o scenă de toată
frumuseţea căci spectatolul se terminase la ora două şi
era trecut de cinci dimineaţa când ajungea el acasă cu
urme de ruj de buze pe gât, şi atunci ea începea să ţipe,
iar tatăl meu făcea o pasă magică
(Mandrake face o pasă magică şi…)
dar mama, refractară la magie, continua să urle din
ce în ce mai tare în loc să dispară ca prin farmec, iar tata
încerca o nouă pasă…
(Mandrake încearcă o nouă pasă şi…)
şi încasa prima tigaie lansată în direcţia lui iar apoi îşi
petrecea toată ziua schimbându-şi compresele şi pansamentele pe părţile rănite în vreme ce mama gonea după
turturele care, ele da, se volatilizau, îşi luau zborul prin

128

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

cameră în momentul în care ea se pregătea să le răsucească gâtul, lăsânt în mod suplimemtar peste tot pete
întunecate pe care nici măcar cu peria şi cu litri înregi
de detergent nu le mai puteai scoate.
Aşa că viaţa noastră se schimbase. Când se prezentau vânzătorul de butelii de aragaz, măcelarul sau croitorul să ceară plata datoriilor, tatăl meu îmbrăca imediat ţinuta lui solemnă, lua poziţie de spactacol cu pantofii lui lăcuiţi, şi striga
– Hop
făcând o pasă magică
(Mandrake face o pasă magică şi…)
dar trebuia totuşi să plătească facturile dar fiind faptul că
vânzătorul de gaz, măcelarul şi croitorul dădeau din
cap spre mama mea făcând cu degetul arătător la tâmplă o mişcare de sfredel
– Soţul dumneavoastră are sticleţi la cap scumpă
doamnă?
după care ei au încetat să ne mai dea pe credit întrucât Dona
Cecilia ţinea în casă un smintit care ţopăia, gesticula şi ţipa
– Hop
în mijlocul găinaţurilor de păsări şi s-ar prea putea
ca în una din
aceste zile să-şi omoare familia cu toporul căci, aşa
cum ştie toată lumea, aşa ceva ce le place cât se poate
de mult nebunilor să facă
(TRAGEDIE ÎN CAMPO DE OURIQUE: un bolnav
mintal furios şi-a hăcuit familia cu cuţitul de tăit pâine)
deci ei riscau să nu-şi mai vadă niciodată banii. Sigur
că viaţa noastră se schimbase: tatăl meu îşi repeta tururile în salon, de exmplu se exersa să golească o oală de
lapte printr-o pâlnie din hârtie de ziar care nu doar că
trebuia să rămână uscată dar pe unde trebuia la sfârşit să
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izbucnească şi un buchet de trandafiri galbeni, numai că
rezultatul era cu totul altul, covorul se umplea de pete,
ziarele până la urmă se udau de tot, trandafirii erau plini
cu frişcă în loc de petale iar mama care ţinea la covoarele ei alerga după Mandrake agitând o tigaie, disperată
– Te distrug Luciano jur pe sănătatea fratelui meu
că te distrug şi
te demolez
iar tatăl meu ţâşnind îi ţinea piept puşcând din degete
– Hop
începeau să-i cadă picături de lapte din mâneci, mai
făcea o pasă
magică
(Mandrake face o pasă magică şi…)
şi termina întins lat e parchet, leşinat, în vreme ce stoluri indignate de turturele ieşeau din mânecile lui. Cred
că numai din pricina ciudatei insensibilităţi a mamei
mele la artă în general şi la magie în special
(cuvinte rănite ale tatălui meu)
s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat şi cum s-a întâmplat. Când tatăl meu ajusese aproape de ne recunoscut
sub pansamente şi comprese iar eu simţeam că devenisem fiul unei mumii faraonice, observând că era aproape
peste tot înfăşat cu benzi de tifon sub smoking şi păşea
din profil ca egiptenii de pe vaze, într-o după amiază pe
când mă aflam la şcoală iar mama plecase să consulte
un medic specialist în boli nervoase pentru că toate
acele apucături
– Hop
ale lui Mandrake îi distrugeau pur şi simplu creierul şi ajnsese
să ia pastile pentru epileptici, tatăl meu mai făcu o
pasă magică şi dispăru. Probabil că făcuse o pasă magică
şi la vecinii de sub noi căci nepoata maiorului Saraiva,
o blondină durdulie care fâlfâia aşa de repede din gene
încât te lua teama că-şi va da ochii pe spate, s-a eclipsat
în aceeaşi zi. Toată săptămâna maiorul a supravegheat
apatamentul nostru mormăind şi agitându-şi biciuşca
militară
– Dacă pun mâna pe ticălosul ăla termin cu el dacă
pun mâna pe
ticălosul ăla termin cu el
şi ce bine că nu s-a gândit niciodată să se ducă să-i
caute pe tatăl
meu şi pe nepoata lui la Faro de unde eu în fiecare
an primesc de Crăciun o ilustrată cu felicitări semnată
Luciano Nunes Mandrake portughez, iar el îmi cere
să jur pe toţi sfinţii că n-o să-i spun nimic mamei şi mă
asigură că e fericit cu durdulia lui, pe care o întinde la
orizontală într-un bar şi o taie cu ferăstrăul pe mijloc, în
vreme ce ea, desfăcută aşa în două bucăţi, face semne spre
public continuând să bată din gene până mai să leşine.
Uneori nepoata maiorului se mai şi agaţă de ferestrău
şi se pare că şi-ar fi pierdut mâna stângă după un spectacol la Tavira, ceea ce nu e tocmai un lucru foarte grav,
crede tatăl meu, căci loviturile de tigaie date cu o singură mână fac mai puţin rău.
Cronică de Crăciun
În această perioadă a anului de îndată ce se apropie
Crăciunul îmi aduc aminte de bunicul meu. Vreau să
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spun că deseori îmi amintesc de el dar de Crăciun mă
gândesc şi mai intens căci pe vremea când el încă mai
trăia era perioada cea mai frumoasă din viaţa mea. Eram
băiatul cel mai mare al băiatului său cel mai mare, şi mă
numesc António Lobo Antunes pentru că e numele lui
(chiar dacă eu aş fi preferat să fiu în cartea de identitate Cisco Kid sau Hopalong Cassidy)
el m-a dus la Padova[1] pentru prima mea comuniune după ce mă confesasem temeinic domnului prior
tot în casa lui
(în fiecare sâmbătă bunicul meu invita la masa de
prânz mai mulţi preoţi iar cel din Amadora profita să-mi
lipească pe creştet sărutările lui tandre
– Ah ce îngeraş drăguţ ce îngeraş drăguţ
stropindu-mă cu fervoarea lui mistică, dacă admitem că era vorba
de fervoare mistică, în vreme ce eu mă suceam şi
răsuceam jenat de saliva şi de mâinile lui prea calde şi
prea mieroase)
m-a dus la Padova, cu maşina sa Nash, să-mi fac prima
comuniune, Spania, Franţa, Elveţia, Italia, zile întregi am
tot vomat în automobil, m-am plictisit de moarte prin
muzeele unde tatăl meu făcea nişte expuneri interminabile în faţa tablourilor şi a statuilor, şi mă plictiseam
de moarte fiindcă nu era nici măcar un singur tablou
care să-l înfăţişeze pe Cisco Kid, numai dame în dantele,
Cristoşi în agonie şi leproşi sculptaţi în piatră cărora le
lipseau tot felul de bucăţi, a dat peste mine un biciclist
la Berna, la Biserica Sfântului Anton am avut probleme
cu împărtăşania care mi se lipise de cerul gurii şi ezitam
între dorinţa de a o atinge cu degetul şi spaima că astfel
aş putea să-l rănesc pe Isus cu unghia, m-am pierdut la
Veneţia, apoi am mâncat îngheţată până să mi se facă
rău, când ne-am întors am aflat că fratele meu João îşi
rupsese un braţ, mătuşa Madalena l-a dus şi i l-au pus
în gips iar eu eram galben de gelozie că sunt întreg şi
nu-mi atârnă nimic de gât.
Dar să revenim la Crăciun, pentru bunicul meu era
un mare eveniment. După ce mâncam curcanul şi înainte să sosească mătuşile noastre prăfuite originale din
Brazilia care locuiau în zona dispre strada Braamcamp
dar eu nu le vedeam decât în decembrie
(îmi amintesc de apartamente obscure, de străluciri
ale argintăriei în penunmbră, de servitoare care toate se
numeau Conceição, de bătrânele care miroseau a medicamente, mătuşa Mimi, mătuşa Biluca, de mobile ameninţătoare şi de coridoare fără sfârşit)
bunica mea îi ordona uneia din fete
– Spune să intre persoanele
iar personalul se alinia la perete, omul de casă, nevasta
omului de
casă, copiii omului de casă, grădinarul, bucătăreasa
şi restul mujicilor, iar bunica mea luând ţinuta solemnă
ca pentru a celebra ziua naţională le decerna în loc de
medalii cu crucea de război pachete pline cu tot felul
de lucruri moi, şosete, pulovere şi alte cele, servitorilor
recunoscători. După ce erau decoraţi astfel, mujicii se
retrăgeau în şir indian spre catacombele de la bucătărie
1 Căci la Padova se află mormântul Sfântului Anton, patronul
Portugaliei, iar autorul este un…Antonio. D.F.

HYPERION

129

(eu adoram să merg la bucătărie căci toţi se ridicau
şi-mi făceau reverenţe în vreme ce în salon toată lumea
mă ignora pur şi simplu iar ei continuu să joace cărţi sau
dacă mă luau în seamă era numai să-mi spună
– Tacă-ţi gura copile
între două cărţi ţinute în mână)
după care toată lumea se aşeza în faţa „creşei“ cu
munţi de carton
pe care se vedea lipit muşchi de pământ iar mai la
vale bucăţi de oglinzi ce imitau suprafaţa unui lac în faţa
căruia se ridica o Himalaie de cadouri. Printre ele erau
obiecte de îmbrăcăminte care o încântau pe mama mea
dar pe mine mă făceau să mă bosumflu dat fiind faptul
că Hopalong Cassidy nu purta niciodată nici pardesiu
nici şorţuleţ, dar era şi cadouri care mă bucurau nespus
în schimb o supărau pe mama mea ca de pildă revolvere
cu pocnitori şi alte minunăţii zgomotoase ce perturbau
partidele de cărţi de joc
(- Du-te mai încolo să împuşti şi să sufli din trâmbiţă
că nu reuşesc să mă concentrez)
ca să nu mai vorbesc de mingile ce spărgeau geamurile şi supierele, de hârtiile lipicioase în care erau învelite bomboanele şi apoi se lipeau de rochiile familiei sau
de maşinuţele cu arc care, dacă cineva călca cu piciorul pe ele, declanşau un salt mortal înapoi mai spectaculos decât cel al acrobaţilor de la Coliseu. Iar bunicul
meu cu tabachera lui prezida peste tată această hărmălaie cu un surâs pe buze
(e singura persoană care nu mi-a spus niciodată să
tac din gură mici să încetez să mai trag cu pistolul şi pe
care trâmbiţele îl amuzau)
întrucât fost ofiţer de cavalerie şi veteran de război
el nu privea dezaprobator mania mea de a trage cu pistolul în urechea invitaţilor care săreau în sus de spaimă
şi recădeau apoi pe fotolii, palizi, ducându-şi mâna la
inimă, privindu-mă cu nişte ochi ce ar fi vrut să mă pulverizeze dar adresându-i-se bunicului cu un surâs nesigur
– Nepotul dumneavoastră e în plină formă
din care se putea deduce dorinţa lor incomprehensibilă de a mă
vedea legat feledeş de mâini şi de picioare şi cu un
căluş în gură.
Mai târziu bunicul meu a murit, a fost vândută casa,
familia s-a împrăştiat iar serbările de Crăciun au încetat, Crăciunul se reduce acum la ceea ce văd eu în vitrinele magazinelor: „Sărbători fericite“ puse acolo de
patroni, brazi împobobiţi prin patiserii cu bancnote de
500 de escudos fixate ca rufele cu cleme pe sfoară, un
Moş Crăciun trist la intrarea unui mare magazin de desfacere care distribuie fluturaşi cu reclame pentru margarine şi telefoane mobile. Acum eu sunt Moş Crăciun
căutând cuvintele pentru un roman, cu un bloc-notes
pe genunchi, într-o bucătărie care nu are niciun mujic,
împreună cu fraţi mei care au albit, cu nepoţii care nu
au auzit niciodată de Cisco Kid. Dar s-ar putea ca anul
viitor să mi se ofere un pistol cu capse şi imediat după
ce o să trag prima data bunicul meu îşi va face apariţia,
va veni să-şi pună mâna pe umărul meu, să mă mângâie
asa cum făcea cu degetul lui după ceafă
(- Dragul meu băieţel)
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iar eu voi simţi din nou forţa şi blândeţea lui, le voi
simţi aşa cum le-am simţit totdeauna, când ştiam că
aflându-mă în preajma lui nu putea să mi se întâmple
niciodată ceva rău, ceva trist, ceva urât, fiindcă el nu ar
fi admis niciodată aşa ceva.

Locotenent-colonelul
şi Crăciunul

Singurul lucru pe care mi-l doresc de Crăciun e să se
termine cât mai repede, să nu mai văd bulevarde luminate, becuri prin copaci, agitaţie prin magazine, toţi
oamenii ăştia pe stradă, pachetele, ofertele, panglicile,
vecinii care lasă rămurele de brad în casa scării, pe fiul
portăresei angajat sezonier în magazinul de îmbrăcăminte ieşind din casă cu o capă roşie pusă pe deasupra,
suflând în barba lui de vată ca să-mi spună
– Bună seara domnule locotenent-colonel
iar eu, după ce scot telefonul din priză ca să nu fiu
deranjat, ne mai
luând în seamă dinadins cutia de scrisori ca să nu dau
peste „sărbătorile fericite“ ale nimănui, mă aşez dinaintea televizorului stins fiindcă detest filmele biblice,
clopotele care sună şi melodiile cu clopoţei, urările
primilor-miniştri adresate naţiei şi spectacolele de circ,
iar în acel moment de la etajul trei de pe stânga vine şi
sună la uşa mea
– Mă trimite nevastă-mea să vă întreb dacă nu vreţi
să veniţi la
noi astă seară să mâncăm împreună o bucată din tortul regilor
inginerul cu un rest de salivă în colţul gurii iar eu
sunt cuprins de
un fel de fascinaţie neputincioasă vâzând asta şi incapabil să-mi desprind ochii, fâxând umflarea şi dezumflarea băşicuţelor la încrengătura buzelor sale, simpatic de tot
– Suntem numai soţia mea şi cumata mea şi eu aşa
numai în
familie ca o seară între prieteni
dacă mă gândesc că inginerul încearcă să mi-o paseze,
simt eu asta,
pe ghiuleaua de cumnată-sa văduvă care locuieşte cu
cinci imobile mai în jos, la colţul străzii Paiva Couceiro, o blondă cu părul tapat care se duce la piaţă încărcată de bijuterii şi cu haina ei de blană şi nici nu e tocmai urâtă, iar în acel moment îi răspund salivei, hiopnotizat de oroare
– Domnul inginer ştie perfect că eu sunt un urs singuratic inveterat
deşi poate mi-ar face bine să împart canapeaua cu
respectiva cumnată împodobită toată cu mărgele şi inele,
plonjându-mi din când în când ochii în decolteul ei în
vreme ce-mi ţin neclintită pe şervet partea mea de tort
de teama firimiturilor, iar nevasta inginerului care s-ar
apleca spre mine întrebându-mă
– Oare nu vreţi o farfurioară domnule colonel?
iar cumnata care s-ar grăbi să mă şteargă pe mână
cu şerveţelul ei
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atingând în trecere degetul meu mare cu degeţelul
ei, acestă cumnată cu gene lungi ca lăbuţele unor gândaci de bucătărie ce se agită agonizând pe spate, cumnata cu guriţa ei ca un plisc, foarte cochetuţă
– Staţi nemişcat că rezolvăm noi imediat în doi această
mică
problemă domnule locotenent-colonel nu-i aşa?
iar acum, de când am ieşit în rezervă, aş putea chiar
să o însoţesc la
cumpărături, aş putea chiar să o invit la cinema, am
putea chiar să cinăm amândoi într-un restaurant din
Baixa, într-un colţ discret din apropiere de acvariu în
interiorul căruia langustele se cocoaţă cu mişcări foarte
lente unele peste altele, în vreme ce ea mi-ar vorbi despre soţul ei defunct iar eu m-aş întreba în sinea mea
– Dacă risc să o mângâi oare se supără?
aş ezita, o fac nu o fac, o fac nu o fac, o fac nu o fac,
iar cumnata
inginerului continuând să-şi întindă untul pe un colţ
de pâine cu gesturile precise ale unui ceasornicar în timp
ce-şi bombează decolteul
– Spuneţi-mi Ofelia pentru numele lui Dumezeu să
nu ne mai formalizăm
dar eu în continuare nehotărât, o fac nu o fac, o fac
nu o fac, o fac nu o fac, suflându-mi nasul ca să-i pot
apoi simţi mai bine parfumul, observând cum îi tremură
nările, emoţionat să constat că o trăsătură din creionul
ei de machiaj derapase
(şi astfel ea ar deveni singura femeie din lume care
m-ar emoţiona doar pentru că o trăsătură de creion i-a
dat peste pleoapă)
iar eu tot aşa, o fac nu o fac, o fac nu o fac, iar langustele urcându-se una peste cealaltă cu încetinitorul când
deodată măgarul de chelner bâlbâind o scuză
– E ora închiderii
iar în taxi pe drumul spre casa ei i-aş simţi coapsa
lipită de coapsa
mea, grasă, parfumată, rotundă, tandră, şi ea
şuşotindu-mi discret ca să nu audă şoferul
– V-aţi înghiţit limba?
mirată sau amuzată sau preocupată de ce mi se întâmplă
– Nu vă simţiţi bine?
iar eu o fac nu o fac bâlbâind ceva în timp ce bâjbâi
după pachetul
de ţigări
– Sigur că mă simt bine mă simt chiar foarte bine
fără să mă simt însă deloc aşa, părându-mi deja rău
că plecă,
ducându-i deja dorul, mi-ar fi mult mai bine-n apartament dacă ar fi şi ea, mi-aş imagina feţe de masă, mi-aş
imagina flori, aş imagina mici atenţii în timp ce inginerul, pe palier, cu mici băşici de salivă palpitându-i în
colţul gurii
– Puteţi să rămâneţi un urs singuratic dar atunci
veniţi la unsprezece seara domnule locotenent-colonel
iar acum a trecut de miezul nopţii şi continui să mă
aflu tot aicea singur, cu televizorul stins, cu telefonul scos
din priză, în papuci şi pijama, cu halatul meu de lână,
cu pătura pe genunchi fiindcă e un frig al naibii, continuând să mi-o imaginez aici pe cumnata de la etaj, cu
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parfumul ei, cu părul ei blond, cu mărgelele, cu bijuteriile, cu linia de creion care a deraiat, lipsit de curajul
de a urca doar câteva trepte, să mă duc la ei, adevărul e
că mie nu-mi place Crăciunul, detest Crăciunul, detest
străzile cu iluminaţii, becurile din copaci, agitaţia din
magazine, pachetele, ofertele, panglicile, vinurile spumante, detest tortul regilor, detest în special tortul regilor, un tort-rege pe care-l mănânci singur într-un salon
fără brad şi chiar fără o mână care să impiedice firimiturile mele să cadă, dacă anul viitor inginerul mă invită din
nou am să zic da, poate cumnată-sa rămâne până atunci
tot văduvă, poate va continua să plece la piaţă în mantou de blană, poate că eu, poate că ea, poate că amândoi încă vom mai fi în viaţă, căci trei sute şaizeci şi cinci
de zile, la naiba, nu sunt chiar aşa de mult.

Cuvintele încrucişate
din ziar

Noaptea singurătatea e destul de dificilă. Sigur că pot să
citesc, pot să ascult muzică, pot să închiriez un film de
la video-cub, pot să-i telefonez Esmeraldei, pot să croşetez vreme de un ceas înainte să merg la culcare dar îmi
lipseşte clar Renato aici la mine în casă, Renato în fotoliul unde se aşeza totdeauna, Renato care dezlega cuvintele încrucişate din ziar sau pur şi simplu se uita pe plafon întrucât niciodată n-a fost prea guraliv, îmi dădea o
sărutare, mă întreba
– Oare femeia de menaj mi-a călcat cămăşile?
iar când eu mă agăţam de gâtul lui
(Rento e înalt şi eu sunt mai degrabă scundă)
şi voiam să-i mângâi barba
(ador să mângâi barba lui Renato)
el dădea la o parte mângâierea mea cu un gest
– Azi am făcut un duş aproape rece pentru că butelia de aragaz e aproape goală
după care scotea un pix din veston, îşi punea ochelarii şi începea să dezlege cuvinte încrucişate în vreme
ce eu mă duceam la bucătărie să-i încălzesc mâncarea.
Imediat ce era caldă îl chemam
– La masă scumpule
iar Renato plonjat în adâncul ziarului
– Vin acum
dar cina începea să se răcească, şi eu
– Ţi se răceşte mâncarea Renato
Renato se îndrepta spre masă mormâind
– Ce pisălogeală
îşi înoda şerveţelul în jurul gâtului, îmi arunca o privire indignată,
protestând
– Nu înţeleg de ce trebuie să mănânc supa rece de
ce nu ai
încălzit-o?
eu luam supa din salon şi mă duceam la bucătărie să
o încălzesc din nou pentru Renato
– În ziua în care se va putea cina corect în casa asta
am să lansez petarde în aer
iar eu neliniştită
– Te-am chemat de două ori iubire
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Renato cu ziarul pe faţa de masă, mamifer, cinci
litere, câine
– Dacă m-ai fi chemat cu adevărat aş fi venit
Renato fără să mă ia în seamă închizând ziarul şi
aprinzând
televizorul cu telecomanda
– Mesele astea sunt de o plictiseală teribilă nu avem
nimic să ne spunem unul altuia
lăsându-mă să strâng singură masa fără măcar să facă
gestul că ar ridica o farfurie, aşezat în fotoliu şi schimbând mereu canalele în vreme ce eu rânduiesc vasele la
bucătărie
– Şi unde mai pui că îmi petrec serile singur fără să
pot vorbi cu
nimeni iar dacă aşa stau lucrurile mai bine mă întorc
la tata
iar eu venind repede în salon şi continuând să-mi şterg
mâinile cu o cârpă de vase în timp ce Renato
– Dacă tu crezi că e o mare plăcere să trăieşti cu o
femeie care nu-şi scoate niciodată şorţul de bucătărie şi
nu se fardează niciodată pentru mine te înşeli amarnic
am fugit repede în cameră să mă machiez, să-mi
schimb rochia, să-mi pun pantofi cu tocuri înalte, să-mi
aranjez părul apoi m-am oprit în chenarul uşii ca să mă
vadă Renato doar că Renato
– Rochia asta e oribilă ţi-am explicat de peste cinci
sute de ori că
e o rochie oribilă
iar atunci am început să plâng ascunzându-mi faţa în
palme şi Renato s-a dus să caute cheile de la maşină, apoi
s-a întors să ia ziarul pe care-l uitase iar din pragul uşii
– N-am deloc chef să suport o femeie nevrotică şi
smiorcăită
iar eu pe scară

– Renato
iar Renato cu un etaj mai jos
– Tu n-ai nevoie de un soţ tu ai nevoie de un psihiatru Cristina
aşa că de două luni singurătatea e destul de dificilă.
Sigur că pot să
citesc, pot să ascult muzică, pot să închiriez o casetă
de la video-club, pot să-i telefonez Esmeraldei, pot să
corşetez vreme de un ceas înainte de a merge la culcare,
dar îmi lipseşte Renato aici la mine în casă, îmi lipseşte
barba lui Renato
(ador să mângâi barba lui Renato)
îmi lipseşte cineva de care să am eu grijă, cineva pentru care să gătesc, să îi cer femeii de menaj să-i calce
cămăşile, ca să nu mai vorbesc ce greu mi-e să admit că
el nu se mai întoarce, aşa că dacă femeia de menaj se va
arăta mirată
– Sertarele domnului Renato sunt goale
am să-i răspund
– E plecat cu serviciul la Coimbra şi a trebuit să îşi
ia hainele
întrucât eu aş vrea să cred că astă seară se va întoarce,
mă va
săruta, mă va întreba
– Ai schimbat butelia de aragaz?
şi se va instala în fotoliu ca şi cum nimic nu s-ar fi
întâmplat ca să
dezlege cuvintele încrucişate din ziar.
(* Sub acest titlu sunt grupate în Portugalia
deja cinci masive volume cu proze scurte
ale marelui romancier portughez.
Voi publica în curând în româneşte o primă selecţie.)
În româneşte de Dinu Flămând

Mâna stângă a Regelui

Mâna stângă a Regelui (Lu Bracceri di manu manca) aparține volumului Basme, nuvele și povestiri populare
siciliene (Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani), publicat în 1875, în dialect sicilian, de Giuseppe Pitrè. Textul
poveștii a fost tradus în românește din varianta în limba italiană a acesteia, propusă de Bianca Lazzaro în culegerea
intitulată Fântâna minunățiilor. 300 de basme, nuvele și povestiri populare siciliene (Il pozzo delle meraviglie.
300 fiabe, novelle e racconti popolari siciliani) și publicată în 2013, la Editura Donzelli.

Z

Zice-se că a fost odată un Rege al Spaniei. Acest Rege
avea doi sfetnici: unul Mâna dreaptă și celălalt Mâna
stângă a Regelui. Mâna stângă luase de nevastă o
femeie ce, ferită de păcate, era însăşi icoana Fecioarei,
într-atât era de frumoasă, grațioasă și discretă. Mâna
dreaptă, deși se afla la curte de atâta timp, nu reușise
niciodată sa-i vadă chipul frumos și asta aproape că îl
scotea din țâțâni. Într-o zi vorbind cu Regele îi zice:
„Majestate, dacă ați ști ce nevastă frumoasă are Mâna
stângă! O nevastă foarte frumoasă!...”.
Altă dată: „Măria voastră, am văzut-o azi dimineață
pe nevasta sfetnicului domniei voastre și am rămas
cu gura căscată, așa e de frumoasă!…”. Altă dată iar:
„Știți, Majestate, nevasta Mâinii stângi, pe timp ce
trece, se face din ce în ce mai frumoasă…”.
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Azi așa, mâine așa, Regele, care nu era de piatră, după tot ce-i povestise Mâna dreaptă, a devenit
curios să vadă și el acea frumusețe rară. Așa că într-o
zi, împreună cu ai săi cavaleri, pornește călare și trece
pe lângă casa Mâinii stângi. Și, ca să vezi, la balcon se
afla chiar nevasta. Regele tresări și în timp ce trecea
se uită la ea, dar, fiind el Regele, nu putea să se zgâiască la balcon fără ca lumea să nu trăncănească. Și
atunci ce face? Se întoarce și mai trage o privire, dar
cum femeia nu ținea să fie observată, intrase deja în
casă. Regele n-a mai avut astâmpăr: s-a întors la palat
și a dat ordin ca nimeni să nu iasă până când nu s-o
întoarce el. Ideea era să-i facă o vizită femeii în timp
ce soțul era la palat și nu putea să se întoarcă acasă.

Universalis

Prin urmare, s-a deghizat în soldat, a mers la casa
Mâinii stângi și a sunat la ușă. Deschide servitoarea:
„Ce doriți?”. „Am a-i vorbi stăpânei dumitale”. „Și ce
vreți de la stăpâna mea?”. „Am a-i spune ceva”. „Stăpâna mea se odihnește și nu poate să vă primească”.
„Dar eu vreau să intru”. „Dar nu puteți”. Și tot așa,
dintr-una într-alta, tot insistând, slujnica îi dă un
brânci și mai că-i trântește ușa în nas.
Atunci Regele își dezleagă tunica de soldat și îi
arată mantia regală.
Servitoarea îi cade la picioare și îi cere iertare că
nu l-a recunoscut. „Nu-i nimic – îi zice Regele – văd
că ești o femeie de încredere. Acum lasă-mă doar
sa-i văd chipul domniței și plec”. „Da, Majestate!”. Și
tiptil-tiptil l-a dus în camera în care dormea stăpâna.
A găsit-o adâncită în somn, atunci când chipul e mai
îmbujorat, și, imediat ce a văzut-o, Regele a simțit că-l
apucă leșinul. Apoi și-a scos o mănușă și a așezat-o
pe baldachinul patului. S-a uitat la ea cât s-a uitat, și
la un moment dat a făcut roată-mprejur și a plecat.
Când a ajuns la palat, cavalerii și toți curtenii au
fost liberi să plece. Mâna stângă se întoarce acasă
și-și caută nevasta. Intră în odaie și ce vede?! Mănușa
aceea afurisită pe care Regele o uitase pe baldachin.
Mai mult decât o mănușă, părea să fie o piază rea.
Din acea zi, sfetnicul nu-și mai privi în față nevasta.
Biata femeie, nevinovată ca fecioara Maria, nu reușea
să-și explice acea schimbare, și începu să se consume,
încet-încet, fără să se tânguiască. Slujnica îi zicea:
„Domniță, dar de ce sunteți mereu așa de melancolică, nu mergeți niciodată la teatru, nici la petreceri;
toate doamnele merg să facă impresie pe ici pe colo!
Nu vă mai chinuiți, pentru că după cum se spune vremea frumoasă sau vremea rea nu ține multă vreme
și adevărul iese la suprafață ca uleiul”.
Într-o zi, trecând întâmplător pe lângă casa Mâinii stângi, diavolului acela de Mână dreaptă îi cad
ochii la balcon și vede o fantomă, care cin’ să fie?
Biata domniță, care se consumase ca o lumânare.
Sfetnicului aproape că i se face milă. Și atunci merge
la Rege: „Maiestate, vă amintiți de domnița aceea de
o frumusețe rară, care este nevasta Mâinii stângi?
Aproape că n-o mai recunoști, așa-i de slabă și palidă”.
Regele se gândește și se răzgândește, își dă una peste
frunte și zice: „Ce-am făcut!...”.
Două zile mai apoi, dă ordin să se pregătească un
banchet la curte, cerând tuturor cavalerilor să vină
însoțiți de soră, cei care aveau surori, sau de nevastă
sau de o altă doamnă. Mâna stângă nu putea să facă
altceva decât să meargă însoțit de nevastă, având în
vedere că nu avea surori sau altceva; așa că a chemat
slujnica și i-a zis: „Spune-i stăpânei să-și facă rochia
cea mai frumoasă ce-o vrea, fără să se îngrijească de
cheltuieli, pentru că în una din zilele astea mergem
să luăm masa la curte”.
Femeii nu-i venea să creadă că primește din partea
bărbatului ei o asemenea propunere și, sărăcuța, se
înveseli și se pregăti pentru petrecere. Când a ajuns
ziua cea mare, au mers la palat și domnița s-a așezat
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alături de soțul ei, la stânga Regelui. Ce-a fost acolo…
cele mai savuroase feluri de mâncare, cele mai bune
vinuri din regat, argintăria, și apoi muzica și cântăreții
pe care era o plăcere să-i asculți… Când au terminat
de mâncat, Regele a spus: „Acum aș vrea să știu câte
ceva din viața fiecăreia dintre domniile voastre care
m-ați onorat cu prezența. Să-ncepem de la domnia
ta, Mână dreaptă”.
Mâna dreaptă a povestit tot ce i s-a mai întâmplat
și a spus că alături de nevastă a trăit mereu în pace. „Și
dumneavoastră, doamnă – a întrebat Regele nevasta
– cum vă simțiți alături de bărbatul dumneavoastră,
bravul meu sfetnic?”. „Foarte bine”, a răspuns femeia.
Unul după altul, Regele a vrut să-și audă toți invitații
povestind câte ceva. Ultimii au rămas nevasta Mâinii stângi împreună cu soțul ei. Regele a întrebat-o
mai întâi pe ea: ”Și domnia voastră, cum v-ați petrecut viața, domniță?”. Fără să se piardă cu firea, biata
femeie i-a răspuns cu grație și în versuri:
„Am fost o viță și-o viță sunt;
Am fost stimată și nu mai sunt;
Fără cauză și fără motivație
Mi-am pierdut orice atracție”.
Și sfetnicul imediat i-a răspuns:
„Ai fost o viță și-o viță ești;
Ai fost stimată și nu mai ești;
Pe baldachin privirea mi-a căzut
Și mănușa înscrisă eu am văzut,
Și orice atracție pentru mine-ai pierdut.”
Regele a înțeles totul: ea era vița abandonată de
către soț, atunci când acesta a găsit mănușa pe baldachin; și a înțeles că totul era din cauza curiozității
sale și, de aceea. a răspuns imediat:
„De vița asta de care-mi vorbeați,
Dumnezeu vă poate spune dacă-ntrebați.
Din vița asta nici o frunză
Nu am atins și nu am luat,
Și pe-această coroană acum am jurat!”.
Atunci când jură pe coroană, Regii fac cel mai
sfânt jurământ, și de aceea Mâna stângă a rămas cu
gura căscată și nu-i venea să creadă că nevasta era
nevinovată.
La sfârșitul banchetului, Regele a rămas împreună
cu cei doi și le-a mărturisit cum a avut loc întâmplarea cu mănușa; apoi a concluzionat: „Am admirat
devotamentul servitoarei față de stăpâna sa; și cinstea acestei femei, care nu s-a uitat niciodată la un
alt bărbat afară de soțul ei. Acum însă voi trebuie
să mă iertați, întrucât am fost cauza nefericirii și a
suferințelor voastre”.
Și-au rămas fericiți până la adânci bătrâneți
Și noi zâmbind ca niște nătăfleți.
Auzită de la o femeie căreia i-o povestise Agatuzza Messia
Traducere de Alexandra-Raluca Crețu
HYPERION
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Arthur Rimbaud
(1854 Charleville – Marsilia 1891)

„Eu spun că trebuie să fii vizionar, să devii -între degete; calcă mărarul;
vizionar. Poetul devine vizionar printr-o lungă, prea mândru pentru ea
imensă şi premeditată dereglare a simţurilor.“ copii citindu-şi în verde peisaj de feerie

cartea legată-n piele sângerie!
Dar iată, El precum
I
o mie de îngeri albi ce se împrăştie pe cale,
Limpede apă, precum a lacrimilor
se-ndepărtează pe dincolo de
din copilărie sare,
munte! Ea, în întregime
soare-asediat de alburiul trupurilor femeieşti; rece şi neagră, aleargă! Bărbatul
mătase, cu toptanul şi de crin
însă se pierduse-n zare!
fără prihană, flamuri
sub zidurile straşnic străjuite
IV
de câteva fecioare;
A braţelor căinţă, grele şi tinere
de ierburi preacurate!
hârjoana îngerilor; – nu… apa
Aur al lunelor de-aprilie în
de aur curgătoare,
miez de sacru pat! Răsfăţ
îşi mişcă braţe, negre, şi grele, şi
al docurilor riverane-n paragină, lăsate pradă
reavăne, de iarbă.Ea
acelor seri de august
păleşte-n faţa Cerului albastru
prielnice-ncolţirii cangrenate.
drept cer de baldachin, cere
drept draperii umbra colinei
N-are decât să plângă acum
şi –a bolţii,-ocrotitore.
sub parapete! Murmurul
plopilor de la-nălţime cade în seama brizei.
II
Şesul apoi ca-n palmă, fără
Eh! sticoasa undă îşi oferă
răsfrângeri sau izvor e sumbru:
umorile strălimpezite!
un vârstnic, nisipar, în barca-i
Apa fără de fund împodobeşte cu
neclintită, se chinuie cu lucrul.
aur palid culcuşurile gata.
Verzile rochii, decolorate, ale fecioarelor
V
iau chipul sălciilor de unde îşi iau
Paiaţă a acestui ochi de apă
zborul păsări nestăpânite.
stins, Eu nu găsesc ieşire
oh! barcă neclintită! Oh braţe
Mai pură ca moneda de-aur,
mult prea scurte! nici una
galbenă pleoapă vie
nici cealaltă floare: cea galbenă ce m-agasează
nufăr palustru – credinţa-ţi
unde-i; nici cea albastră, îndrăgită
conjugală – o Mireasă! –
de apa plumburie.
în miezul de zi iute, din livida-i
oglindă, gelozeşte
Ah! Pulberea din sălcii ce-o
cerul de arşiţă cenuşiu tandra
aripă o scutură domol!
Sferă trandafirie.
Rozele trestiilor cu mult timp
înainte devorate!
III
Barca mea, tot neclintită, cu lanţul ei târât
Doamna e ţanţoşă ca şi cum ar sfida o câmpie pe fund de ochi de apă neţărmurit,
-nvecinată unde ning fiii râvnelor; cu umbrela – spre ce podmol?
Versiune în limba română Geo Vasile

Memorial
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Sylvia Plath
(1932 Boston – 1963 Londra)

Cu cinci zile înainte de a-şi lua viaţa în propria bucătărie pe care avusese grijă
s-o sigileze astfel încât gazele asfixiante ale cuptorului să n-o cruţe, marea poetă
americană, distinsă postum cu premiul Pulitzer pentru poezie (The Collected Poems, 1981), scrisese textul de mai jos evident, premonitoriu.

Limită

Femeia acum e fără cusur.
Trupul său
mort are surâsul desăvârşirii
iluzia unei cerinţe-eline
curge-n volumele propriei togi,
picioarele
goale par să spună:
am ajuns pân-aici, s-a sfârşit.
Copiii morţi s-au încolăcit,
fiecare, ca un şarpe alb,
lângă mica lui cană de lapte, acum goală.
Ea i-a strâns
din nou în trupul ei precum petalele
de trandafir se-nchid când al grădinii suflu
încremeneşte şi sângerează miresmele
din tandrele gâtlejuri adânci ale florii nocturne.
Luna, spectatoare în gluga ei de os,
nu are vreun motiv să fie tristă.
E-obişnuită cu astfel de lucruri.
Negrii săi zăngăne şi şi trag.
Versiune în limba română Geo Vasile
Universalis
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Virgil Raţiu

Raţiu, Virgil, prozator, publicist, poet şi editor. Născut la 21
martie 1951, în Sânmărtinul de Cîmpie, Mureş. Fiul preotului
greco-catolic Zacheiu Raţiu şi al Dorinei (n. Săcărea), casnică. Semnează şi cu pseudonimul Septimiu Nicuşan. Primele
două clase primare (1958-1959) la Liceul „Andrei Mureşanu“
din Bistriţa; următoarele două şi gimnaziul (1960-1965) la
Şcoala Generală nr. 1 din Bistriţa. Urmează apoi (1965-1970)
cursurile liceale la Liceul „Liviu Rebreanu“ din acelaşi oraş.
În 2010 a absolvit Facultatea de Ştiinţe ale comunicării din
Bucureşti. A lucrat ca muncitor la Combinatul de prelucrare
a lemnului din Bistriţa (1973-1975), administrator la Clubul
Tineretului din Bistriţa (1975-1980), metodist la Casa Municipală de Cultură Bistriţa (1980- 1994, februarie; l-a dat afară PUNR-ul), apoi (1994-1995) corespondent al ziarului România liberă. Din 1995 este director de distribuţie carte la
SC „Aletheia“ SA din Bistriţa. A debutat cu poezie în cotidianul judeţean Ecoul, în 1974. A frecventat mai multe cenacluri bistriţene: cenaclul „Liviu Rebreanu“ de pe lîngă Clubul Tineretului (1975-1980), Cenaclul „Abecedar“ al Casei
Municipale de cultură Bistriţa (1983-1989), cenaclul „George Coşbuc“ de la Casa de Cultură a Sindicatelor (din 1976 şi
încă şi azi). Este membru (din 2007) al Asociaţiei Scriitorilor
din Judeţul Bistriţa-Năsăud. Editorial a debutat în 1976, cu
volumul de versuri Atunci cînd te reîntorci acasă (Editura Litera, Bucureşti). A mai publicat volumele: Cărţile cu Alfonz,
roman (Editura Dacia, Cluj, 1988), Carte de bucate necolorate (versuri pentru copii, Editura Clusium, Cluj, 1996), Cartea
cu Alfonzel conectat la Internel (versuri pentru copii, Editura
Emia, Deva, 1999, ediţie bilingvă româno-engleză), Carte de
rugăciuniţe (cu desene de Marcel Lupşe, Editura Emia, Deva,
2000), Cartea cu politice (Editura Aletheia, Bistriţa, 2001),
Cartea persoanelor (Editura Limes, Cluj, 2005). În 2011 îi apare a doua ediţie, cu o prefaţă de Ion Bogdan Lefter, a Cărţilor cu Alfonz (Editura Paralela 45, Piteşti), iar în 2013, în seria
Opera omnia a editurii TipoMoldova, îi apare antologia de
proză Profetul de la Duba. A îngrijit următoarele ediţii: Deliu
Iulian Bălan, Frate de cruce sau K-1942 (memorii din detenţie,
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postdetenţie, documente, poeme), Editura Aletheia, Bistriţa, 2002; Virgil Săcărea, Somnoroiu şi Somnoroaia (proză
pentru copii), Editura Aletheia, Bistriţa, 2002 şi: Cosntantin
Brîncuşi, 206 dodii (aforisme, maxime, cugetări, vorbe), Editura Aletheia, Bistriţa, 2002. Prezent în antologiile şi culegerile: Cenaclul literar „George Coşbuc“ (la 30 de ani de activitate), Editura Aletheia, Bistriţa, 2001; Le Beclean pe Someş,
cîndva, ediţie îngrijită de Aurel Podaru, Editura Clubul Saeculum, Beclean, 2004; Cuvinte, almanah ilustrat, coord. Irina Petraş, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2006; Pretexte,
antologie-dicţionar de scriitori din judeţul Bistriţa-Năsăud,
ediţie îngrijită de Andrei Moldovan, Editura Eikon, Cluj, 2008;
Cartea mea fermecată, antologie îngrijită de Irina Petraş, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2009; Antologia prozei scurte transilvane, III, realizată de Ovidiu Pecican, Editura Limes,
Cluj, 2001; Promenada scriitorilor, almanah ilustrat, volum alcătuit de Irina Petraş, Editura Eikon, Cluj, 2011. Colaborează
cu proză, eseu, poezii, articole de informaţie sau de opinie la
revistele Vatra, Tribuna, Familia, Steaua, Convorbiri literare,
Luceafărul, Interval, Contrapunct, Euphorion, Timpul, Cadran,
Mişcarea literară, precum şi la ziarele România liberă, Ziua,
Răsunetul, Mesagerul (ultimele două din Bistriţa). A fost şi
corespondent al Europei Libere. În 1984 a primit, în cadrul
ediţiei a II-a a Zilelor „Liviu Rebreanu“ de la Bistriţa, „marele
premiu pentru proză scurtă“; în 2001, premiul Filialei Cluj a
Uniunii Scriitorilor din România pentru Carte de rugăciuniţe;
în acelaşi an şi pentru aceeaşi carte, premiul Concursului Naţional de poezie „George Coşbuc“ (Bistriţa); în 2002, pentru
206 dodii de Constantin Brîncuşi, premiul Saloanelor „Liviu
Rebreanu“ de la Bistriţa, iar în 2009, premiul Filialei Cluj a
USR pentru literatură pentru copii. În prezent este director
al Editurii Aletheia din Bistriţa şi director de distribuţie carte
la SC Aletheia, redactor-şef al Mesagerului literar-artistic (supliment lunar al cotidianului Mesagerul de Bistriţa-Năsăud),
precum şi secretar de redacţie al revistei trimestriale Mişcarea literară (Bistriţa). Membru al Uniunii Scriitorilor din
România.

Eseu

V

*
Virgil Raţiu ar fi putut fi poet (aşa a început) dacă nu i-ar fi
luat-o înainte prozatorul din el. Succesul Cărţilor cu Alfonz
(dar şi cine ştie ce alte motive) l-a dus spre un destin de prozator, excesul de sensibilitate fiind consumat apoi doar în poezioare pentru copii. Atunci cînd te reîntorci acasă e un manifest de devoţiune pentru plaiul ardelenesc, avîntat retoric pe
urmele lui Aron Cotruş şi – în general – ale entuziasmului
bolovănos de Ardeal. Lui Laurenţiu Ulici (care şi remarcă
primul descendenţa cotruşiană) nu i-a prea plăcut cartea şi
notează un deficit de tensiune compensat prin retorism: „plăcerea discursului – zice el – ia /…/ o formă sincopată şi exclamativă, puţinătatea tensiunii interioare fiind compensată de
o patetică a gesticulaţiei însoţită uneori de un tumult al rostirii libere, de o duritate lexicală amintind pe Aron Cotruş“.
Virgil Raţiu, ce-i drept, cam aşa se propune, ca vitalist exploziv ce sloboade un discurs de magmă în revărsare, dar totul
pus sub acolada unei „mistici“ deopotrivă de plai şi rostire;
în rafalele lui retorice criteriul (supra)ordonator rămîne cel
al intensităţii religioase a devoţiunii (n-aş crede, cu Ulici, în
carenţa tensiunii, ci doar în excesiva ei retorizare), cadenţată abrupt, dar cu un limbaj destul de convenţional şi emfatic: „Mărite Voievoade Cuvînt/ prin graiul măririi tale aştept
să-mi dai,/ unicul adevăr, dintre cîte lumim, ce nu poate fi
oprit;/ fie, Măria Ta, prăpădească-mi-se odată/ hergheliile de fluturi şi toate cele cîte rău mă-nveşmîntă,/ nu cele
aspre, ci relele, iubite preaiubit!“ etc. (Cîntec asupra cum se
cuvine să se împlinească o reîntoarcere). Discurs de imnificare, probabil proiectat cu motor expresionist, poemele lui
Raţiu actualizează şi ele ancestralităţi şi „interpretează“ mituri
şi legende (cu destule lexeme premeditat ardeleneşti, ca pe
la Ion – nu Ioan – Alexandru), introducînd în ele spasme şi
violenţe, stridenţe şi preţiozităţi (aliajul de violenţă şi preţiozitate e un fel de metodă imagistică preferată): „Fîntînile se
tulburară, se revărsară!/ Stejarii se tulburară foarte!/ Cuţite
cu plăsele de argint purtau doi dintre ei,/ ghioage ţintuite
mînuiau doi dintre ei,/ baltage din oţel şi fluiere lungi purtau la şerpare -/ toţi purtau fluiere la şerpare! –“ etc. (Mioriţa). Prelucrările de acest soi merg pe ideea unui videoclip
de concrete iar imaginaţia vrea să prindă stratul pietros de
sub estetizările folclorice (poporul cam estetizează), numai
că Raţiu e gură-mare şi strigă adesea din toţi bojocii, ceea
ce duce „înscenările“ de ancestrale tot în retorism. Că tradiţionalismul lui e de tip manifest, ostentativ şi provocator,
se vede şi din reciclarea religios-bombastică a a devoţiunilor
mai „familiale“: „Maică a mea, Maică, ce pînă nu e preatîrziu,/ coboară, vino la ţărm/ şi-ncuviinţează-ţi mîinilor să-mi
fac-odată semne -/ Iată, Tata, cel ce-atîta aplecat de ceruri
este/ şi-a aprins sufletul drept altar: pădurile-s solemne…“
(Ce mult aş vrea). Altminteri, Raţiu nu face doar spectacol
de exotisme ardeleneşti şi ancestrale; în realitate, el scrie un
fel de scenariu centrat pe Lumie, variantă, într-un fel, a marii
treceri şi, totodată, simbol al lumii ca procesualitate în decădere (dar tocmai acesteia i se opune gramatica exaltată a
imnului, beatificarea de plai). „Energetismul ardelenesc salvează – zice Ulici – poezia de vidul afectiv al supraproducţiei
lexicale“, dar, de fapt, Raţiu de un fel de „supraproducţie“ a
afectului scrie: „Ardealule, Ardealule,/ cine te poartă acestui
pămînt ca pe un mire?/ Cine te poartă aşa de frumos,/ cine,
aşa bărbăteşte şi-aşa norocos?/ Iată: podgoriile-ţi şi grădinile
ne-nchipuit cum îşi arată/ pruncii şi fîntînile, secerătorii şi
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secerătoarele,/ o, cum nu s-a mai văzut,/ horele-ţi leagănă
pridvoarele!“ (Cine te poartă acestui pămînt ca pe un mire?).
Numai că entuziamsul propriei sale devoţiuni n-are cum să
nu sune cam prea din trîmbiţa bombasticismului: „Pentru
tine, Patrie, suntem cum un uriaş atlant,/ cum milioane de
uriaşi atlanţi din marmori şi văzduhuri“ etc. etc. (Imn reîntoarcerii). Păcat de proiect.
Cu totul altfel se poartă Raţiu în poeziile pentru copii,
pură operă de vervă şi inventivitate ludică, fără pedagogie la vedere. Carte de bucate necolorate e un breviar „culinar“ de fantezie „suprarealistă“, de umor al inteligenţei şi
de joacă „erudit“ inocentă: „Iei cu lopăţica un vîrf de stele,/
două frunze de nuc străpunse de andrele,/ o pagină din cartea cu Fram,/ ţărînă pe care a dormit Domnul Ham/ şi mai
pui urechea unei păpuşi stricate,/ apoi frunze de leuştean
presărate/ cu ghicitori din auzite, nu cumpărate“ etc. (Fiertură pentru jucării). În acelaşi ton sunt şi jucăriile din Cartea
cu Alfonzel conectat la internel, doar că mai coborîte cu un
nivel de infantilitate. Raţiu ştie să producă inocenţă autentică şi candoare de viziune, lucruri pe care le investeşte cu
deosebire în Cartea de rugăciuniţe unde naivitatea scriiturii pare chiar haina potrivită pentru a îmbrăca o devoţiune
copilăroasă, candidă şi solemnă deodată: „Iisuse,/ Dă-mi mie
cuvintele nespuse,/ Spiritele din cristaluri/ Risipite printre
dealuri,/ Să Ţi le redau mereu/ Îmbrăcate cu sufletul meu“
etc. (Iisus). Nu ştiu cît de faimos e Virgil Raţiu în spaţiul poeziilor pentru copii, dar e unul dintre puţinii care ştiu să se
copilărească sincer.
Opera: Atunci cînd te reîntorci acasă, Editura Litera, Bucureşti, 1976; Cărţile cu Alfonz. Dintre primele cărţi, Editura
Dacia, Cluj, 1988 (ediţia a II-a, adăugită, prefaţă de Ion Bogdan Lefter, Editura Paralela 45, Piteşti, 2011); Carte de bucate
necolorate, Editura Clusium, Cluj, 1996; Cartea cu Alfonzel conectat la Internel, Editura Emia, Deva, 1999; Carte de
rugăciuniţe, Editura Emia, Deva, 2000; Cartea cu politice,
Editura Aletheia, Bistriţa, 2001; Cartea persoanelor. Cărţile
cu Alfonz, Editura Limes, Cluj, 2005; Profetul de la Duba,
(antologie), Editura TipoMoldova, Iaşi, 2013.
Referinţe critice: Laurenţiu Ulici, în România literară,
nr. 12/1977; idem, Prima verba, II, Editura Albatros, Bucureşti, 1978; Alex Ştefănescu, în Urzica, nr. 766/1989; Cornel
Moraru, în Vatra, nr. 4/1989; Oliv Mircea, în Transilvania,
nr. 22/1989 Ioan Holban, în Cronica, nr. 29/1989; Ion Mureşan, în Tribuna, nr. 37/1989; Alexandru Ţion, în Astra, nr.
9/1989; Cristina Müller, în Amfiteatru, nr. 10/1989; G. Moldovan, în Răsunetul, 5 nov. 1996; Teodor Tanco, Dicţionar
literar 1639-1997 al Judeţului Bistriţa-Năsăud, Editura Virtus Romana Redivivus, Cluj, 1998; Ion Moise, în Răsunetul
(Bistriţa), 28 dec. 1999; idem, în Răsunetul, 20 aprilie 2000;
Mircea Petean, în Convorbiri literare, nr. 7/2000; Ion Bogdan Lefter, Scriitori români în anii ‚80-‘90, III, Editura Paralela 45, Piteşti, 2001; I. R. Zăgreanu, în Mişcarea literară, nr.
1/2002; Irina Petraş, Clujul literar 1900-2005, Dicţionar ilustrat, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2005; Aurel Sasu, Dicţionar
biografic al literaturii române, Editura Paralela 45, Piteşti,
2006; Lucia Toader Gruzsniczki, în Dicţionarul general al
literaturii române, P-R, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006; Radu Ţuculescu, în Tribuna, nr. 214/2011; Titu
Popescu, în Jurnalul literar, nr. 19-24/2012.
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Poezia din „cenuşa imperiului“

Există scriitori intim legaţi de un loc anume, ca de un topos
spiritual, de o matrice stilistică. Eugen Bunaru este unul
dintre aceştia, indisolubil asociat Timişoarei, prin subtilul cordon de argint al poeziei. Legătură diafană, dar suficient de puternică totuşi pentru ca poetul să traverseze,
neschimbat, ani, regimuri politice, mode literare, deşerturi
sau poteci umbrite, cu sentimentul constant că lirismul
este lumea adevărată, cea care îi conferă forţă celei văzute,
mai pregnantă, dar evanescentă şi lipsită de un sens decis.
Evoluţia sa face proba coerenţei unui destin poetic, pe care
vom încerca să-l schiţăm în continuare, aşa cum transpare
acesta din antologia sa fragmente de tăcere (Iaşi, Ed. Tipo
Moldova, 2011), la care vom adăuga citate extinse din substanţa neantologată a altor două volume: Tinereţea unei
umbre (Timişoara, Ed. Mirton, 2003) şi Nobleţea din aer
(Timişoara, Ed. Marineasa, 2000).
Lirismul poetului timişorean, nutrit dintr-un fond de
rezistenţă spirituală, porneşte de la date minimale, de la
rarele forme de relief ale unui teren existenţial prozaic, dezamăgitor, pe care nu se petrece, de fapt, mai nimic, decât, în
mod miraculos, poezia: „(să) te regăseşti/ poate într-o perpetuă informă uitare de sine/ solidară cu acele flori? plante?
presate/ înnoptate de ani între filele unei cărţi/ o carte critică poate doar răsfoită/ aproape uitată şi ea împreună cu
întâmplările vieţii tale: năucitoare străine parcă întâmplări
(mereu altele şi mereu aceleaşi)“ (Uitarea). Poet al unei lumi
crespusculare (Al. Ruja), în care şansa la Imperiu a fost, se
pare, definitiv ratată, eul liric este ocupat cu o veşnic reluată schiţare a inerţiei, a damnării citadine, cu personaje şi
locuri dintr-o mitologie a cotidianului modern – chelneriţa, măturătorul, porumbeii, etc., cum observa Viorel Marineasa. Peste tot se simte izul subtil de perdiţie al marginii
de imperiu (o provincie imperială sau un „oraş imperial de
provincie“), care mărunţeşte fapta, reducând-o la iluzia unei
intenţii: „Revin în (prin?) acelaşi loc/ (ca un făptaş la locul
faptei,/ dar care e fapta?)/ E acelaşi aer (cer?) de amiază:
tremurător/ prin care trec în liniştea vetust-somptuoasă/
a cartierului, o pală de vânt amintindu-mi/ – prin asoci-
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eri vagi şi efluvii floralr imprevizibile –/ descompunerea“
(Martor). Iată şi o exemplară contraautobiografie, conotând setea de dispariţie în nefaptă, convertită în nedefinitul
poeziei: „Cândva în acest oraş imperial/ de provincie/ am
visat că voi ajunge departe/ şi că nu-mi voi da de-a berbeleacul/ niciodată copilăria adolescenţa/ tinereţea şi viaţa/
Acum mă spăl pe dinţi/ îmi bărbieresc chipul/ iată că l-am
îngropat cu mine cu tot/ (a câta oară?)/ într-o oglindă supurândă/ Acum/ cobor asurzitor treptele/ deschid poarta: o
lume/ de frumze moarte/ o şansă să dispar/ ferm/ în aerul
iertător-auriu/ de noiembrie“ (O şansă). Pierderea impulsului activ devine la un moment dat comică, precum în
Cer invizibil, unde eul liric îşi propune, comic, să făptuiască, dar abandonează, rând pe rând, toate acţiunile: „Iau
o vază cu flori de pe masă/ şi-o abandonez grăbit/ undeva
pe un raft cu cărţi încâlcite/ Mă aplec apoi asupra unei hârtii/ aţâţat de speranţa unei întâlniri secrete/ şi esenţiale/
Brusc las totul baltă/ şi ies în curte să caut un trifoi“ etc.
El rămâne, cel mai adesea, martorul ce asistă „la planarea
sticloasă şi lentă/ a unui zid mort, la zbaterea zilei/ într-o
plasă incandescentă“ (Martor).
Eul liric este constant muncit de tentaţia dispariţiei
bruşte (Partenerul ideal). Poezia lui Eugen Bunaru îmi
recheamă în memorie ceva din din felul de a fi al omului
fără însuşiri al lui Robert Musil ori din atmosfera prozelor lui Italo Svevo, cu fatalismul lor implacabil, împlinit în
pofida preciziei meschine a cadrului austroungar triestin,
ce încearcă să pastişeze eficienţa pentru a dizolva, în cele
din urmă, elanurile, convertindu-le în simple fapte diverse:
„Mă împotmolesc pe rând/ în toate cuvintele (…) Fac cu
ochiul chelnăriţei/ care face – la rândul ei – monetarul“
(***, în fragmente de tăcere, p. 79), nelipsite totuşi de un
tremor special, pentru că „faptul – insignifiant – intensifică/ substanţa veşnică a momentului“ (Pajişte).
Distingem în peisajul câteodată sordid al poemelor
unde, pusee de violenţă, ca şi şi prezenţe întruchipând eşecul existenţial, pe linia vizuală a unei picturi precum Băutoarea de absint a lui Picasso ori amintind de alte băutoare,
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ale lui Edouard Manet, de pildă: „Femeia tristă (fără să ştie
asta) soarbe/ un coniac dublu la masă în grădina de vară/
Solidar cu masca ei ancestrală/ cu gândurile ei tulburi cu
ochii ei fără vreo/ aşteptare/ te laşi furat de punctul unei
păsări/ departe ostenind pe cerul neputincios de albastru“
(Apropiere). Instrumentul principal care declanşează generarea textuală este „ochiul ca biografie“, impactul metafizic
al privirii potenţate de teamă, anxietate, remuşcare, când
„a vedea este mai mult“ (File de jurnal). Este vorba chiar de
o „stratagemă a luminii (…) ce ţine de tehnica clarobscurului“ (Aromele unei zile), de „câmpul magnetic al privirii“.
Poezia e, deopotrivă, şi un exorcism al unor taine greu
de uitat ce apasă psihismul cu „Scârboşenii ticsindu-ţi
memoria“ (Mozaic duminical) sau ispitit de o acută înstrăinare de sine: „Dar parcă păşeşti ca pe o pojghiţă/ dus de
o mână străină pe o hartă străină/ unde nu ţi-au mai călcat paşii/ şi doar adulmeci erupţia unei tăceri/ erupţia unei
prea încărcate memorii“ (Presentiment).
Prietenii dispar unul câte unul, amintirile se dovedesc
uneori a fi o simplă perindare de imagini sau măşti (ca în
Pe atunci, păpuşarul), poetul, personaj imersat în universul cuvintelor sale, are ceva iluzoriu, instabil, în natura sa
intrinsecă, de unde perpetua deambulare funambulescă,
pe străzi mitizate, devenite epure ale Oraşului, printre timpuri (temă predilectă, îndeosebi a volumului Tinereţea unei
umbre), ori printre detalii impresioniste, reminiscenţe ale
unor iubiri derizorii – deambulare înfăptuită ritualic, precum răsucirea într-un labirint: „coridor în vibrare/ căruia
nu i se zăreşte capătul“ (Coridor). Revelaţiile eului liric au
ceva de lucru dobândit pe furate, într-un regim clandestin,
precum acea fofilare a eroului liric în spatele Domului, „cu
o franzelă suspectă sub braţ“, din poemul Fericire topită, şi
au loc sub tutela clipei, convertită însă într-un timp diafan
ce anulează temporalitatea: „E ora străvezie/ poţi privi printre nervurile frunzei/ dincolo de lumină“ (Peron).
Poetul se confundă cu un ins impersonal, livrat anonimităţii şi unei incertitudini ce ar fi tragice, de n-ar exista
poezia. Dar, fiindcă ea, miraculos, se întruchipează perpetuu dintr-un fundal apropiat, părând a fi doar observată
şi receptată de poet, versurile lui Eugen Bunaru îi oglindesc tocmai geneza, prezenţa vibratorie, obiectivare axiologică în viaţa individului şi a oraşului: „Tu ştii că iarba pe
care/ tălpile tale o calcă hipnotic/ va şti odată să-ţi respire
urmele/ urma“ (Urmele). Deambulaţia poetului este polisemică: citire sui generis a oraşului, expresie a nevrozei,
înaintare chinuită spre ideal: „Azi voi relua lectura unei
străzi/ bătrâne/ voi scrie un vers-pulbere/ pe foaia albă
vuind abisal“ (Un fulg). Apar detalii tipice Timişoarei: pieţele, Prinţul turcesc, ornamentele sever-imperiale, Piaţa
Badea Cârţan, bazinul cu peşti din centru, ferestrele ogivale – suporturi, toate, ale proiectului unei deveniri alchimice: „Nu o dată noaptea surprins/ de caligrafia bizară a
liniştii/ şi a străzilor/ pe care s-ar zice că mă întorc cu nări
dilatate/ asemeni unui Ulise anonim şi ambiguu/ urmăresc
ahtiat pe o peliculă/ ce se derulează în culisele unei priviri
lăuntrice/ aventura magică a acestor paşi/ traversând deopotrivă piaţa istorică a oraşului/ şi tăcerea (ei) sepulcrală
contopită cu stelele./ Aşa s-ar explica poate (…) abandonarea mea/ într-o suspensie cu adevărat misterioasă“ (Tinereţea…, p. 38). Singurătatea este starea de spirit predilectă a
eului liric cufundat în contemplarea propriului destin fatidic şi discret, „ghilotinat de mulţimea picăturilor de singurătate ale ploii“, repliat în sine, ca într-un „univers exotic“ (Locuitor).
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O surdină a rostirii, o tristeţe şoptită sunt placate pe
biografia evanescentă a acestui eu atomizat. Replierea în
sine redirecţionează lăuntric, până la anulare, întrebările:
„Poemul pe care nu l-am scris niciodată/ ştie totul despre
mine/ Fiecare vers al lui/ e o petală a unei zădărnicii/ pe
care, uneori, simt nevoia agonică/ să o trădez în cuvinte/ ba
chiar mi se întâmplă să o proclam:/ dreptul meu la uitare şi
poezie“ (Întrebare retorică). Mereu în recul, redefinirea de
sine a eului poetic reprezintă reluarea unei încercări perpetuu eşuate: „Eşti abandonat unei dănţuiri hipnotice/ de
raze violate şi frânte/ călătoreşti doar (de milenii?) într-un
anotimp ce răsfoieşte halucinant/ foile vieţii tale secrete/ şi
buze lăuntrice te interoghează la nesfârşit: cine eşti? cine
eşti? cine eşti?“ (Oglinzi paralele).
Aceeaşi punere sub semnul relativului şi al iluzoriului se exercită asupra vechilor stampe de familie: „ceştile
din care au sorbit cu înghiţituri mici-lacome/ doamnele şi
domnişoarele cu pălăriile lor fanteziste/ din albul familiei“
(Tinereţea…, p. 64) sunt, parcă, recipiente ale unei nimicnicii care leagă între ele timpuri şi destine, piese ale unui
mozaic al indeterminării: „Tacâmuri verzi/ de argint/ transmise/ cu sfinţenie din generaţie/ în generaţie/ îşi amintea/
cu minuţie/ cum se aşezau/ la masă/ cum le mânuiau/ ceremonios/ cu ochi atenţi şi apoşi/ cu priviri de demult/ înotând în aburii/ unei supe fierbinţi/ ai unei rugăciuni/ abia
îngânate“ (Tinereţea…, p. 74). Trecutul de familie e marcat
de un ce ireal, fantasmagoric, de drog ce ispiteşte cu gustul sfârşitului sau al înstrăinării, al unei alterităţi neliniştitoare: „iată surâd/ cu surâsul mortului din copilăria mea
stratificată (…) îngreunat/ de broderii enigmatice voi păşi
spre ochiul/ tot mai grăbit al zilei filtrându-şi lumina/ prin
ceaţa perdelelor şi nici măcar nu voi şti/ că întreaga tăcere
– transparentă – e chiar mărturia altor voci/ altor încăperi
şi nici măcar nu voi şti că totul jur împrejur/ – până la cel
mai ingrat amănunut – e copia misterioasă fidelă/ a unui
alt interior“ (Dublu).
Poezia saturniană a lui Eugen Bunaru este dedicată, în
bună măsură, stazei, absurdului, inerţiei, stagnării, ce compun un fatum ascuns, sugestia unei dureri născute din exorcizarea unor vechi patimi, din conştiinţa ratării de nerăscumpărat a clipei: „Aştepta miezul-nopţii/ de fapt trecerea
nocturnă (ba chiar/ noctambulă) în ziua cealaltă (…) când
toate obiectele îşi dublau (aproape hilar/ aproape violent)
încremenirea/ când florile albe-monstruoase din vaze/ se
împovărau lent de propria lor/ mireasmă ucigaşă/ când
cărţile răsfirate prin cameră/ năşteau brusc o adâncime
muzeală/ a spaţiului o răcoare neştiută a clipelor/ încât
pendulul de pe perete/ părea să sonorizeze o oră inexistentă“ (Interior cu pendul); Lumina este adesea ameninţătoare (Labirintul), „ochiul ţi-e tot mai gârbovit“ (Complicităţi), poetul poate fi „personajul tot mai vetust,/ puţin ridicol, puţin suspect“ (Masa pe care scriu), foarte rar călătoriile sunt ascensionale, dinamismul tipic fiind reprezentat
de cădere, explozie sau de o bâjbâială frântă, precum aceea
a unei molii. „Scriu în complicitatea milenară/ cu viermele
oniric/ ce roade“, afirmă poetul (Nobleţea…, p. 79), iar farmecul rostirii sale constă exact în jocul imboldurilor ce se
întretaie contradictoriu, pentru a se autoanihila nevrotic,
generând o lume de polarităţi, în care orice elan irumpe
spre a fi devorat de o recesivitate lăuntrică. Scrierea „regresivă“ a poetului conţine, invariabil, o acţiune şi inutilitatea
ei, regretul, melancolia de neînfrânt: „Buzele mele te strigă
pe nume/ într-o absurdă muţenie/ E o stagnare misterioasă
a clipei“ (Ieşirea din simetrie). Actul scrisului, „istovitoare
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ispăşire“, figurează „un studiu al <golului dintre cuvinte>“
(Gh. Mocuţa). Prin contrast, tonice sunt apariţiile epifanice ale poeziei, precum fulgerul dintr-un text de tinereţe
al autorului timişorean, izbucnirile instantanee de lirism,
neaşteptate de nimeni şi, chiar de aceea, justiţiare, într-o
ordine a spiritului regăsit.
Cu toate acestea, dincolo de disperarea de fundal, amorţită într-o stază persistentă şi parcă neînstare să se însenineze vreodată, poezia e suficientă pentru a se ridica luminoasă, ca un spectru din ruine, oricând. S-ar putea spune
că, dincolo de propriile drame, ori de cele ale familiei, oraşului, ale unei tradiţii şi civilizaţii care se duc (motiv obsesiv), ale ratării şi grotescului atotcuprinzător, poemul este
supravieţuirea însăşi, sigură, calmă trăire plenitudinară în
plin haos şi inexplicabil, fără a necesita explicaţie. Muzicalitatea acestui lirism, remarcată de exegeţi, constă în capacitatea hipnotică de a induce o stare de transă, de a instaura o lentoare cvasioriorientală (Marcel Tolcea): „Păşesc
într-o rugăciune/ dispar în murmurul ei lăuntric/ mă încâlcesc în cuvintele ei/ pâlpâind parcă de altundeva şi parcă/
de altcândva/ O rândunică înoată în aer/ cu stropi infimi
de noroi în plisc/ Fac câţiva paşi în nemaicolindate/ hăţişuri mă afund dincolo/ de dantela unei luxuriante memorii/ Privirea îmi gâlgâie gata să dispară/ din orbite gata să
rămână un lux disperat/ al clipei (Hăţişuri). Scrisul poetic
face posibilă prelucrarea datelor realului cotidian cu o senzualitate capabilă a converti eşecul într-o „jubilaţie, amară,
ca un fruct marin“ – în frumoasa formulare a lui Şerban
Foarţă. Neantul din poemele lui Eugen Bunaru, pe care
Daniel Vighi îl punea în similitudine cu Tao nu se suprapune întotdeauna naturii iluminatorii a acestuia: ambivalent, el exprimă uneori doar-un gol intelectual şi fiinţial
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– al blazării, al sentimentului acut al zădărniciei, precum
acele unghii ce nu fac altceva decât să scormonească după
„paternitatea nimicului“ (Paternitate). Alteori însă reuşeşte
să fie acel plin strălucitor prin simpla sa existenţă, ce-şi proclamă „spaţiul nefalsificat“ – evenimentul însuşi al fiinţării,
„ciudăţenia faptului de a trăi“, atingând, adică, luminiscenţa
străvechii viziuni evocate. Ambivalenţa coexistă fericit în
transa poetică: „Brusc eşti amantul aerului te contopeşti/ cu
carnea lui pe cât de feciorelnică pe atât de bătrână/ şi ceea
ce în sfârşit te îmbată e doar un gust orbitor/ de lumină un
gust de seducătoare inexistenţă“ (Apropiere). Starea inocentă a lipsei de gânduri este aceea care se lasă copilăreşte
surprinsă de „călătoria melodică/ a unui fruct pe trotuar“
(Copilărie), iar acea „copilărie stratificată“, abis atins prin
poezie, face posibilă iertarea de sine şi armonia cu lumea,
fără a-şi pierde cu totul aluzia sepulcrală: „mă înveşmânt/
în sentimentul copilăriei/ ca într-un străveziu giulgiu“ (***,
în fragmente de tăcere, p. 296).
Poate că în această transgresare a intelectului este condensată arta poetică a lui Eugen Bunaru: în decorul fragil,
ameninţător sau doar decrepit al unei aspiraţii etern nesatisfăcute, al unei „biografii deja consumate“ (O ficţiune), sub
aripile de plumb ale nemiloasei amânări ce frânge visurile
şi usucă prematur sucul faptelor, cum melancoliza Baltasar
Gracián, numai poezia se dovedeşte a fi vizionară şi transparentă – întrucât este perceptibilă, tangibilă, se naşte aici
şi acum, fără nostalgie şi fără tânjirea după intermediari:
„Probabil de pe marginea canalului/ îmi pătrunde în piept
mirosul urzicilor/ Brusc nările mele aniversează/ o fericire ascunsă de ierburi/ în inima acestor locuri tăcute/ şi
întunecate/ unde o rază pribeagă se deconspiră pe sine“
(Locuri tăcute).

Constantin Amăriuţei:

Schiţă pentru o filosofie a neghiobiei

C

Constantin Amăriuţei, focşănean la bază, are o bună
prezentare în Florin Manolescu: Enciclopedia exilului
românesc literar, reeditată deunăzi la Editura Compania. In chip de mică introducţiune la eseul său filosofic
despre Păcală, prostul satului şi neghiobie o să spunem
doar că aparţine generaţiei Monicilor Ieruncieni sau
ultimului lot de bursieri români plecaţi la studii, văleat
1947, şi nemaîntorşi în patria strivită de cizma rusovietică. O vreme a fost comiliton al lui Virgil Ierunca,
scriind în presa romanească din Exil, scoţând publicaţii
literaro-filosofico-polemice, studiind, luîndu-şi un doctorat de ciclul trei, mergînd în vizită la Heidegger, proiectînd un letopiseţ metafizic al Ţării Româneşti, terminând o lectură fenomenologică a operei eminesciene,
editată după Loviluţie şi în baştinal, apoi ia decizia de a
scrie în limba noii patrii, în hexagonala curentă… şi reuseşte, dovadă întîiul său roman, Le Paresseux/Leneşul,
inspirat din cunoscuta poveste a lui Creangă, dar scris
în contra literaturii jdanoviene de preamărire a luptei
de clasă la ţară şi a colhozizării agriculturii. Romanul ia,
în 1955, Premiul Rivarol, semnalat şi de Pierre de Bois-
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deffre Boisdeffre în O istorie vie a literaturii franceze de
azi. Au urmat şi altele, precum La Fiancée du Silence.
L’Oeuf nu-l mai punem la socoteală, fiind un studiu filosofic nu doar despre oul lui Brâncuşi, ci despre prezenţa
lui în mitologiile şi cosmogoniile lumii.
Textul de mai jos, Schiţă pentru o filosofie a neghiobiei, l-am prelevat dintr-o revistă exilică ai cărei redactori fost-au Constantin Amăriuţei şi prietenul său Virgil
Ierunca, adicătelea din Caete de dor, nr.2, pp.100-105:
PĂCALĂ SAU EXISTENŢA ABSURDĂ.. Lumea
pe care o avem în faţă, atunci când studiem isprăvile
lui Păcală, e lumea cea adevărată în care se desfăşoară
activitatea zilnică a oamenilor sau e lumea fictivă a basmului? In primul caz o analiză sociologică ar fi de-ajuns
pentru a ne informa asupra cauzelor şi reacţiilor sociale
ale acestei lumi. Păcală poate fi ţăranul fără buget casnic
şi fără un inventar agricol, cu alte cuvinte un om silit la
înstrăinarea muncii sale, singurul mod de a trăi. El este,
deci, argatul pe care cei ce-l tocmesc încearcă să-l fure
de produsul muncii sale. In basm, lumea lui Păcală va
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sublinia pentru criticul literar caracterul fictiv al isprăvilor. Oamenii nu-s reali, căci lumea lor iese din durata
satului, acţiunea întîmplându-se „cu trei zile inainte de
vremea noastră». Critica literară va vedea în Păcală doar
imaginea corespondentă tipului de năzdrăvan balcanic,
un încurcă-lume, menit să ne facă să rîdem.
Folosind o interpretare fenomenologică vom renunţa
şi la analiza socială (de descripţie monografică1) şi la critica literară (de psihologie tipologică). Dar, ca fenomenologie, isprăvile lui Păcală nu vor oferi decât un conţinut de fapte, pe care actul nostru de înţelegere îl va viza,
căutînd să-i intuiască sensul, în jurul căruia gravitează
fiecare faptă. Nu ne interesează dacă faptul vizat corespunde unei unităţi sociale, fixată în timpul real, sau că
totul este pură imaginaţiune şi colecţie de întîmplări ireale; ceea ce preocupă analiza fenomenologică este temeiul ce stă la originea lumii păcalice…
De aici afirmaţia că orice lume, pentru a fi considerată ca atare, trebuie să aibă o noimă. Căutînd noima2
(sau sensul) lumii, fenomenologia operează o punere la
o parte a lumii ca dicţionar fenomenal, neinteresându-se
de psihologia omului sau de angajamentul său social.
Totuşi să nu credem că noima, ca esenţă, este în afară de
lume, aşa cum ar fi ideea platoniciană. Ea este corelatul
existenţial între faptul de a fi ursit ca om – deci obligat
prin „steaua sa de noroc“ (şi prin „scrisul de pe frunte»)
de a făptui o lume – şi lumea fenomenală constituită.
Noima este deci un absolut ce aparţine insului fiindcă
el există şi-i permite să fie ca-om-în-lume3, şi un absolut esenţial al lumii, deoarece prin noimă ea se constituie ca semnificaţie de lucruri şi semeni.
De aceea, atunci când noima nu mai înseamnă absolutul de sens, se spune că „existenţa n-are sens“ şi lumea
n-are nici o noimă. Rolul „noimei“ este deci acela prin
care apare şi existenţa omului ca ins liber şi a lumii ca fel
de a fi. Firea4 are nevoie de lume, pentru a căpăta sensul
de „fire», „firească“ unei existenţe noimatice.
Păcală, în măsura în care trăieşte fă noimă, denunţă
existenţa lumii ca vinovată de non-existenţă. Vom asista,
în analiza noastră, la situaţia lumii văzute şi trăite de insul
neghiob (Păcală), ca o dare de gol, adică vom descoperi
că lumea nu avea aici noimatic, sens de a fi, adevăr în
sine. In faţa acestei isprăvi, reacţia omului este dublă; va
rîde, aşa cum se rîde în orice situaţie unde, aşteptînd un
plin de sens şi de folosinţă, nu ai găsi decât un gol, şi se va
căi căci „hazul era de necaz». Cugetul său, ajuns la limitele sensului de lume, în faţa blocului masiv de nonsens
(necesitate, silă5), va trăi limitele mustrării, dînd mustrarea de cuget ca formă transcendentală a Cogito-ului6
vinovat de a fi nefiresc.
Păcală însă, ca ins, va ajunge la starea de exil în nimicul lumii; prin el vom înţelege sensul neantului, al golului
neconstituit de sens, dar trăit. Astfel conştiinţa lui, nefericită7 ca trăire absurdă, va intenţiona o esenţă cognitivă
diferită de ontologia firescului (Etant la Sartre, Seinde la
Heidegger)8, şi anume: ne-firescul. Filosofia românească
dovedeşte că,prin negaţie, se trece de la o regiune ontologică la alta tot aşa de reală. „Firea“ va cuprinde în plus
„nefirescul“ ca reziduu trăit, dar nu semnificat. El reprezintă nimicul sau neantul ce pre-constituie lumea, neant
căutat şi de mistici (Boehme de exemplu) şi de un filo-
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sof exemplar ca Husserl în trăirea ante-predicativă şi
pre-constitutivă a lumii.
Păcală ne dă, odată cu „ne-firescul», ca regiune ontologică, şi o nouă etică: aceea a absurdului, a neomeniei,
şi a trăirii imposibilului. Sunt momente esenţiale de existenţă, deoarece ele întovărăşesc zidirea noimatică a lumii,
forma lucrativă9 de a fi în Fire, deci creator de lume. In
plus, limbajul lui Păcală revelează o nouă dimensiune a
creaţiei omeneşti, deoarece el semnifică un adevăr, altul
decât acela al bunului simţ.
Despre toate vom vorbi mai jos.

FENOMENOLOGIA NEGHIOBULUI
A. NERODUL SATULUI

Prostia este un mod obişnuit de a cunoaşte lumea
fără a putea găsi sensul şi folosinţa ei. Omul nu ştie
cum e lumea, n-o înţelege şi deci nu i se poate integra, neînsuşindu-şi esenţa firească de gospodărie omenească.
In lumea satului românesc, prostul este tot una cu
nerodul: adică un ins ce nu creează o folosinţă. Singularizarea prostului în lume n-are funcţie biologică («prost
din născare») şi nici socială («prost de dă în gropi») ci
una de epistemologie: prostul este în eroare – fiind în
neştiinţă de cauză faţă de darul firesc al unei lumi săteşti
constituite de tradiţie (opinia ca atare). Cunoaşterea
este mai mult decât aplicare a categoriilor; ea este revelare prin muncă şi a folosinţei lumii.. Firescul ca obiect
cunoscut este rezultatul unei activităţi lucrative, prin
care el devine realitate şi adevăr. Firescul fundează ontologia lumii (adică în sens, noimă) şi nu ontologia Firei;
pe aceasta nici o filozofie nu va putea-o explica: probabil că nu va ajunge decât la o descriere de obiecte ce
intră în fire (ca firescul, nefirescul, neutrul etc). Prostul
– ca noimă – este nefiresc; deci fără temei normal de a
fi, însă cu un fel în sine de a exista; neghiob sau absurd.
Astfel în POVESTEA VORBEI se spune că „prostia
şi nerozia se înrudesc cu nebunia». Omul e ne-bun, nu
în sens clinic, ci în sens fenomenologic, ne-om. „Indată
ce prostul vorbeşte el te şi păcăleşte“ spune aceeaşi
poveste a vorbei înţelepte româneşti. „A păcăli“ are un
sens foarte existenţial; el leagă lumea (inşii ceilalţi) de
„insul prost“ (sau păcălitor) într-un mod ce creează o
situaţie absurdă şi de unde cineva râde şi altul este mustrat (de cugetul său).
«Păcală“ e un nume de poreclă; el vrea să însemne
„ţicnit“ şi „năzdrăvan», ceea ce este contrariul prostiei,
nu însă contradictoriu.
«Năzdrăvenia“ lui constă în făptuirea curioasă a lumii
sale nefireşti, îngrijirea lupului şi a ursului, de exemplu,
precum şi măcinarea cenuşei la moara dracilor.
Omul lumii fireşti, săteşti, se va minuna de puterea
şi isprava lui Păcală, dar va hotărî că fapta este extraordinară solului, că n-are noimă şi nu apare decât cu titlu
de „imposibil realizat“ într-o aparentă stare firească.
Dar insul, creator de imposibil, devine singur: nimeni
nu acceptă lumea sa. De altfel, lumea aceasta bazată pe
nefiresc se destramă în ea, durînd ca simplă situaţie.
„Tîndală păcălit“ şi „Păcală tândălit», singura formă de
relaţie între două existenţe nefireşti ce ar da o lume. Dar
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cei doi se despart fiindcă unul este de ajuns. Desigur:
căci lumea ne-firescului apare ca o criză de noimă, în
cadrul firescului, şi nu ca o creare, prin relaţie cu semenul, a faptei de adevăr durabil.
Suntem în lumea „isprăvii»; ea termină nu firesc, şi
nu lucrează ceva nou. Prin ispravă o lume constituită
se reface „pe dos», ceea ce nu dă ceva nou, dar distruge
o existenţă. Creaţia este aparentă. E lipsită de trecerea
divină în timp şi spaţiu şi de pe-trecerea omului ca existenţă semnificativă. Nefirescul trăieşte ateismul lumii,
deci ne-omenia şi „frica de Domnul». Păcală omoară un
sat întreg, lumea n-are sens, omul n-are valoare. Actul
prostului e creator doar ca „neant originar», dar a crea
neantul înseamnă a-şi pierde sensul de a fi.
Fenomenologia neghiobiei revelează deci lipsa de
esenţă a lumii: lipsă de adevăr. Dar acest ne-firesc, deşi
este un mod de a revela pe a-fi-în-Fire, fără lume, apare
în act ca o criză de cunoaştere. Satul se află în faţa unui
centru de neadevăr şi trebuie să-l înlăture; altfel, o lume
întreagă riscă să fie distrusă de acest ne-firesc. Umbra
lui Păcală este ucigătoare; de aceea lumea îl alungă peste
sate. Ceea ce a fost ucis trebuie refăcut; lumea va înlocuii locurile în criză de sens (şi de adevăr şi de etică) cu
ceva nou. E o refacere a lumii: într-un fel Păcală a denunţat prostia din lume, făcînd-o vie. Păcală e existenţa tragică – pentru ca a fi, pentru el, înseamnă a se pierde, a
fi alungat, a fi omorât de semeni.
Intr-un alt sens, Păcale este un izvor de înţelepciune
pentru cei ce se credeau bine sprijiniţi pe adevăr.

B. LUMEA ÎN SITUAŢIE

Păcală este o poreclă ce desemnează o calitate existenţială. Facem un pas în plus spunînd că este o situaţie: raport dinamic între lume şi ins; deci: a-fi-în-lume.
Păcală, ca situaţie, este tocmai p ă c ă l e a l a, ce cuprinde
lumea şi insul, unul fiind păcălitorul şi altul păcălitul.
Orice situaţie are ca temă crearea unui plus de libertate. Aici, lumea este pentru Păcală, e Legea ce-l face să
argăţească, deci o nelibertate.
Fiecare moment din ispravă aduce pe primul plan s
i l a căreia este supus insul, silă ce se manifestă printr-o
normă, lege sau tocmeală neomenească. Uneori, sila
vine de la natură şi atunci ea este necesitate sau nevoie.
Insul în situaţie de criză este la „ananghie»10. Ieşirea este
un act de libertate. In situaţia lui Păcală, ea se face prin
„răsturnarea pe dos“ a legii, prin „şiretlic», ceea ce face
din Păcală un năzdrăvan. El dovedeşte că un termen al
relaţiei dintre situaţia lumii şi situaţia insului era înţeles
altfel decât trebuie, şi Păcală îl dă de gol, mod de a nimici
o silă (nevoie) şi a ieşi din ananghie. A păcăli înseamnă
a se libera de un aadevăr şi oarecum a fi liber. Nu-i o
adevărată libertate (care cere un temei firesc), ci o eliberare, deci o disponibilitate la ceva. De aceea Păcală
este un rătăcitor, un ins ce are nevoie de situaţii păcălitoare pentru a exista. El caută ananghia pentru un plus
de libertate. Si, evident, el nu reuşeşte decât să fie liber
în nefiinţă, în Neant.
Păcală este o lecţie uimitoare pentru teoria libertăţii omeneşti.

142

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

C. HAZ DE NECAZ

Ieşirea din firesc este o stare tragică: omul nu are nici
un sprijin moral şi nici unul ontologic. Insul intră într-o
neomenie înspăimîntătoare, ceea ce se petrece cu
Făt-Frumos plecat pe alte tărîmuri, cu alte noime de-a fi.
Astfel naşte pateticul: el este o pierdere de echilibru
firesc şi, prin el, existenţa umană trece printr-o criză
de soartă, asemănătoare cu aceea a căderii din Paradis.
Trebuie adăugat imediat că orice patetic, prin înseşi
dimensiunile sale, produce rîsul, componentă ce purifică, componentă ce purifică pe ins de ciudăţenia situaţiei în care se găseşte. Kierkegaard observa undeva că
Socrate încheia întotdeauna prin râs când depăşise, prin
seriozitate şi tragic, o situaţie (: la moartea sa, el râde
tocmai fiindcă situaţia era prea patetică). Râsul dezvăluie prin urmare seriosul lumii şi cere ca plinul de sens
să fie respectat.
Fenomenologic, rîsul nu poate fi decât intenţional,
adicătelea se rîde pentru a fi văzut ca atare, se rîde pentru cineva. Atunci când insul sau lumea au fost „omorâţi“
prin râs (ca sens desigur), cel ce râde nu va găsi nimic în
jur, decât propria singurătate. De la râs Păcală va trece
atunci la înfierarea tragică a singurătăţii sale, într-o lume
moartă, şi-l văd plîngînd amarnic. Păcală a răsturnat
lumea pe dos, iar noi râdem… căci acest nerod a luat
ad litteram expresia „trage uşa după tine». E o punere
de beţe în roate spiritului, spune Bergson în LE RIRE. E
şi aici un fel de a răzvrăti litera contra sensului cuvântului, şi prin urmare o explicaţie a rîsului. Desigur că,
în plus, fapta vizată nu are un scop lucrativ, ci o simplă
stare patetică de a distinge un sens al lumii fireşti. Limbajul devenit mecanic este vivificat de existenţa eroului
absurd, ceea ce duce la moartea cuvântului ca semnificaţie. Se va spune atunci „închide uşa».
Ieşirea din ananghie e făcută prin ispravă, deci printr-o
acţiune ce nu vizază în scop lucrativ, ci doar eliberativ
individual.. Iar noi râdem. De ce? Fiindcă, spune Bergson, ne aşteptăm să găsim un plin de fiinţă şi nu găsim
decât nimic. Se râde, de ce, în faţa Neantului, dar râde
Păcală, rămas singur cu nimicul?
Astfel noi credem că râsul se naşte totdeauna când
o existenţă obligă pe alta să iasă din intenţionalitatea
obiectivă. Când Popa, de exemplu, consideră pe Păcală
un simplu obiect, precum cele neînsufleţite, el creează
o intenţionalitate bazată pe neomenie, luînd semenul
drept obiect. Păcală consideră ananghie această stare, şi
prin criza de cunoaştere ce o creează ca „obiect nenoimatic“ el pune pe Popă în faţa golului, sau nefirescului,
demonstrînd că el, Păcală, nu-i un obiect, ci o existenţă.
O existenţă nefirească, desigur, o existenţă totuşi. Dar
este de preferat această libertate faptului de a fi considerat un obiect.
Râsul ucide, spune Nietzsche. Desigur. Dar el ucide
ceea ce a încetat de mult să trăiască. El ucide o lume
caducă, o lume de asuprire. E ceva moral în rîsul lui
Păcală. De aceea fenomenologia neghiobiei revelează
nu numai o existenţă absurdă, ci şi un cuget mustrat al
celui prins în păcăleală. Prin râs se ia contact cu o situaţie serioasă, aceea de a zidi lumea. Poate c-ar trebui spus
că, la început, Dumnezeu a rîs de sine însuşi: atunci când
şi-a văzut propria suferinţă de a fi singur şi a creat lumea.
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Suportul ei, fundamentul ontologic al lumii, stă deci în
cugetul mustrat al Creatorului, prins în lipsă-de-lume.
Dar să nu mai întîrziem cu concluzia. Şi ea este simplă:
Păcală este o existenţă ce face ca omul ursit de-a fi
în lume să reveleze absurdităţile şi imposibilităţile Firei,
evidenţiind nefirescul, neomenia şi lipsa de soartă liberă
a omului.
E criza de cunoaştere, e trăirea destructivă a lumii
fireşti, e şi, mai ales, trăirea preconstitutivă a unei lumi
mai bune, mai omenoase, mai luminoase.
NOTE
1. Trimitere, fireşte, la şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti şi la metoda monografiilor de localităţi rurale.
2. Românescul n o i m ă are, conform dicţionarelor,
origine grecească sigură. In elină, n o e i n însemnează a
cunoaşte, a înţelege, de unde, în fenomenologia husserliană, termenii tehnici de n o e m ă şi n o e z ă; de unde,
iarăşi, în Iaşii studenţiei doamnei Noemi Bomher, viitoare
fostă profesoară la Filologie/Litere, reacţia colegilor ei de
la Filosofie Marxist-Staleninistă, care, când o întîlneau pe
coridoarele Universităţii Cuzane, o încurajau cu formula:
„Prin noemă spre noeză!».
3. Trimitere ai, cu acest concept, şi la expresia heideggeriană de in-der-Welt-sein.
4. Cuvântul acesta e înţeles ca infinitiv lung substantivat al verbului „a fi“ şi e menit a deveni corespondent
românesc pentru p h y s i s, „natură», „fiinţă», cu diver-

sele lui înţelesuri la Heraclit, Aristotel sau, în SEIN UND
ZEIT, la Heidegger.
5. Cu accepţia de forţă, nu de scârbă ori de greaţă sartriană.
6. In înţelesul dat termenului de Husserl în MEDITAŢII CARTEZIENE.
7. „Conştiinţa nefericită“ trimite fie la Hegel şi fenomenologia spiritului, fie la B.Fundoianu/Fondane, ce are o
carte cu un asemenea titlu, fie, indirect, la inexistenţialistul Jean Grenier, maestrul lui Camus, care-i autor al unei
cărţi intitulate EXISTENŢA NEFERICITĂ.
8. Mari necazuri or avut, mai ales în franceză (care nu
are genul neutrului) cu traducerea termenilor heideggerieni DAS SEINDE, un neutru singular, DIE SEINDEN,
un plural. Liiceanu are soluţia lui, folosind distincţia fiinţare/fiinţări, traducătorii clujeni pe a lor, cu fiire şi fiiri.
Alţii substantifică gerunziul: fiindul, fiinzii. Constantin
Amariu(ţei) foloseşte termenul de „firesc», derivat de la
„fire», nu însă cu înţelesul actual de natural, normal, aparţinător naturii, ci cu înţeles heideggerien de DAS SEINDE.
9. Autorul ştie ce face şi ce spune. Termenul „lucrativ“
e derivat de la « lucrare», neavînd, în context, accepţia de
aducător de „rentabil.». Ne reamintim, şi cu aceasta ocazie că sinonimele MUNCĂ + LUCRU poartă, etimologiceşte vorbind, conotaţii diferite: întîiul, de origine slavă,
trimite la chin, la efort dureros, la suferinţă; al doilea, latin,
implică perspectiva unui efort cu câştig la cheie.
10. A nu se uita că şi „ananghie“ are provenienţă grecească, fiind ruda săracă a celei ANANKE, „necesitatea“
din filosofiile antichităţii.

Gică MANOLE

I

Junimea, club politic (1)

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, societatea
românească a pornit, ireversibil, spre un rapid proces de
modernizare pe toate planurile. La fel, tot în această perioadă, cultura română se dezvoltă decisiv în sens modern,
european cunoscând epoca marilor clasici ai literaturii
române, ale căror opere dobândesc o certă originalitate
stilistică, cât şi valoare. Este o perioadă prodigioasă pentru creaţia literară şi filosofică, pentru disciplinele istorice,
sociale, perioadă în care cultura română s-a înălţat la exigenţele valorice ale modernităţii.
Desigur, grupările politice, grupurile intelectuale ale
timpului propuneau ritmuri diferite ale modernizării, fiind
de acord, însă, în ceea ce priveşte proiectul modernizării
României şi al integrării sale în Europa. Una dintre trăsăturile generale ale epocii subliniază faptul că, după revoluţia paşoptistă şi constituirea statului naţional românesc
modern[1], societatea românească cunoaşte o etapă de tran-

1 Semnalăm apariţii ştiinţifice de referinţă cu privire la acest
eveniment istoric excepţional: Mihai Cojocariu, Partida Naţională
şi Constituirea Statului Român (1856 – 1859), Editura Universităţii „Al.
I. Cuza“, Iaşi, 1995; Dan Berindei, Constituirea României. Alexandru
Ioan Cuza, Domnul Unirii şi al Reformelor, în Istoria Românilor, vol. VII,
tom I, pp. 477 – 551; Constantin C. Giurescu, Viaţa şi opera lui Cuza
Vodă, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, pp. 245 – 380; Gheorghe
Platon, Alexandru Ioan Cuza, „Partida naţională“ şi Judecata istoriei,
în AARMSŞIA, sr. 4, t. 24, 1999, pp. 17 – 26; idem, Diplomaţia europeană şi Unirea Principatelor Române. O încercare de reevaluare, în
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ziţie rapidă de la vechiul regim la unul de factură democratică, modernă, tranziţie ce urmărea formarea statului
român unitar, modernizarea structurilor social-politice şi
dobândirea independenţei de stat. Perioada de care vorbim a inclus schimbări structurale în interiorul societăţii
româneşti, schimbări ce au suscitat ample dezbateri privind ritmul, mijloacele, căile şi momentul declanşării fenomenului de modernizare[2].
Ritmul accelerat în care se derulează la noi episoadele
modernizării a generat, însă, şi o serie de contradicţii şi
dificultăţi. De departe, cele mai spectaculoase transformări
au fost cele din plan politic şi instituţional, care se concretizează în reforme legislative şi administrative, în constituirea unor structuri politice moderne, structuri democratice şi constituţionale asemănătoare cu cele existente
în statele europene dezvoltate. În această direcţie, rolul lui
Al. I. Cuza a fost unul de mare importanţă, şi care, pe parcursul domniei, a acţionat în „direcţia consolidării statuVârstele Unirii. De la conştiinţă etnică la unitate naţională, editori Dumitru Ivănescu, Cătălin Turliuc şi Florin Cântec, cu un cuvânt înainte
de Al. Zub, pp. 59 – 76; N. Iorga, Istoria românilor, 9, Unificatorii, Bucureşti, 1938; Leonid Boicu, Anul 1859 în istoria raporturilor politice
internaţionale ale Ţărilor Române, în AIIAI, 26, 1989, pp. 1 – 15; Dan
Berindei, Epoca Unirii, ediţia a II-a, Bucureşti, 2000.
2 Mihai Cojocariu, op. cit., p. 291; Gh. Iacob, Modernizare – Europenism, vol. I, Ritmul şi strategia dezvoltării, pp. 230 – 231.

HYPERION

143

lui naţional printr-un şir întreg de reforme“[3], ce ar fi trebuit să întărească statul român în perspectiva luptei pentru independenţă[4].
Al. I. Cuza, prin marile reforme politice şi economice, a
modernizat legislaţia, pe toate planurile, urmărind consolidarea sistemului instituţional şi reorganizarea administrativă a ţării, înzestrarea acesteia cu norme juridice şi instituţii democratice, toate la un loc constituind „o operă solidă,
chibzuit construită, bine închegată şi de vaste proporţii“[5],
operă ce a influenţat decisiv, „pe toate planurile“[6], evoluţia
României în a doua jumătate a secolului al XIX-lea[7]. Nu
poate fi ocolit un fapt: discrepanţa dintre noile instituţii
democratice şi stările istorice de fapt (dintre „ţara legală“
şi „ţara reală“) a generat una dintre cele mai controversate
probleme în gândirea politică şi socială a timpului, teoria
formelor fără fond, şi despre care, din perspectivă critică
conservatoare/junimistă, am stăruit îndeajuns.
Aşadar, în anii scurtei, dar excepţionalei, prin urmări,
domnii a lui Al. I. Cuza, s-a constituit suprastructura politică şi culturală a statului român. Viaţa spirituală şi mecanismele educaţiei se reaşează în forme moderne. Învăţământul, presa, biserica, administraţia, armata, diplomaţia,
cultura în toată întinderea ei, cunoaşte un proces de instituţionalizare modernă, ieşind din starea informală spre a
trece într-una normativă şi codificată.
Ritmul grăbit al modernizării României, nu putem ocoli
acest adevăr, a generat şi fenomene negative atât în plan
socio-economic, cât şi cultural. În raport cu această situaţie se declanşează o reacţie a culturii critice româneşti,
şi care este expresia tendinţei de scoatere a României din
situaţia de subordonare economică şi necesităţii construirii
unei culturi moderne originale. În această perioadă apar în
cultura română o serie de curente socio-culturale, pe care
Ştefan Zeletin le-a apreciat drept reacţionare[8], ce au avut
un rol deosebit de important în epocă, întrucât au atras
atenţia asupra aspectelor negative ale modernizării contribuind la identificarea unor soluţii economice şi politice
ce aveau ca ţintă o modernizare autentică. În consecinţă,
contrar tezei lui Ştefan Zeletin[9], unul, dar şi cel mai important, dintre aceste curente – Junimismul – a avut un rost
constructiv, şi care poate fi înţeles raportându-ne la poziţiile doctrinare ale acestuia exprimate în timp.
Junimea a fost expresia unei noi stări de spirit şi a unui
nou program cultural, a unei noi mentalităţi culturale,

făcând trecerea, atât de necesară, de la cultura eroică (1821
– 1859) la cultura critică. Prima a pus la edificiul culturii
române moderne piatra de temelie, achitându-se de sarcinile culturale şi politice asumate. Din acţiunea şi opera
generaţiei „culturii eroice“, şi care s-a eternizat prin înfăptuirea Unirii de la 1859 – 1862 rezultă o juxtapunere de
planuri şi de obiective, o coexistenţă de stiluri, curente de
gândire, ideologii, metodologii, directive politice şi estetice, imposibil de repartizat pe o scară a succesiunilor, precum în Occident. Ele coabitează concomitent, în funcţie
de obiective şi direcţii de acţiune, într-o perioadă de câteva
decenii (1821 – 1859): raţionalism, luminism, umanism,
liberalism, idealism, romantism, evoluţionism, istorism,
pozitivism. De aici caracterul eroic, titanic al unor personalităţi (I. H. Rădulescu, B. P. Haşdeu etc.), cu „preocupări
variate şi contradictorii“[10], având scopul „de a sili cultura
românească să sară cât mai multe etape, înălţând-o pe
<<plan mondial>>, devenind puterea de creaţie a geniului românesc“[11]. Pentru generaţia „culturii eroice“ raportarea la modelele culturale majore era obligatorie, iar faptele întemeietoare sunt dovadă de credinţa lor statornică,
că odată cu ei începea o „nouă istorie“[12].
Junimea, însă, aduce cu ea un alt mod de înţelegere a
culturii şi a raportului dintre cultură, politică şi societate,
o altă strategie a tranziţiei spre modernitate, opera cu o
altă paradigmă – adevărul – care va deveni dominantă
în următoarele decenii. Societatea amintită „şi-a asumat
un program critic“[13]„ deoarece întrunea stiluri, tendinţe
diverse, faptul contribuind la descătuşarea de energii, energii necesare şi „în direcţia unei profesionalizări a culturii“[14].
Aşadar, această atitudine mesianică, profetică, dominată de voinţa de creaţie istorică, pe care Mircea Eliade o
elogiază ca ferment al modernizării, va fi înlocuită treptat, după epoca întemeietoare a lui Cuza, de atitudinea
critică, în care tema raţionalizării instrumentale a evoluţiei spre modernitate şi tema organicităţii sociale şi istorice a acestei evoluţii vor deveni componente ale unei ecuaţii contradictorii: teoria formelor fără fond. Cultura critică va fi reprezentată de o nouă generaţie de intelectuali pe care Maiorescu o numeşte explicit Direcţia nouă
în cultura română, caracterizat în principal prin spiritul
critic şi prin dorinţa de a realiza o modernizare de fond a
societăţii româneşti.
Junimea, constituită în iarna anului 1864[15], de cei cinci
„mari“ fondatori (Titu Maiorescu, P. P. Carp, Th. Rosetti,
3 V. Russu, Viaţa politică în România (1866 – 1871), Editura COR- V. Pogor, I. Negruzzi), şi în ciuda celor susţinute de I.
GAL Press, Bacău, 2004, p. 39.
Negruzzi[16] că ar fi repudiat cu oroare politica, disputele/
4 Ibidem.
[17]
5 Constantin C. Angelescu, Unificarea legislaţiei Principatelor discuţiile politice, a avut dintru început scopuri politice .

Unite Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, în Cuza Vodă. In
memoriam, Editura Junimea, Iaşi, 1973, p. 403.
6 Al. Zub, Posteritatea lui Cuza Vodă, în Cuza Vodă, In memoriam,
Editura Junimea, Iaşi, 1973, p. 626.
7 Ibidem.
8 Ştefan Zeletin, Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric,
ediţia a doua, notă biografică de C. D. Zeletin, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1991, pp. 247 – 287.
9 În op. cit., Ştefan Zeletin apreciază că Junimea, în analizele
sale istorice, „nu se bazează pe niciun fel de cercetări de fapte“ (p.
252), şi că toată critica sa s-a bazat pe „un sistem de gândire pe cale
abstractă“ (p. 253), fiind tributară unor principii preluate din Occident (Ibidem), totul nefiind decât un „gest logic, o indignare intelectuală a unor capete abstracte, care socot că evoluţia socială a
României a fost îndrumată împotriva adevărului ştiinţific“ (p. 256).
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10 Mircea Eliade, Despre Eminescu şi Haşdeu, Editura Junimea,
Iaşi, 1987, pp. 59 – 61.
11 Ibidem.
12 Idem, Profetism românesc, vol. 2, Editura „Roza Vânturilor“, Bucureşti, 1990, p. 168.
13 Al. Zub, De la istoria critică la criticism, p. 103.
14 Ibidem. Vezi şi Ion Diaconescu-Tismana, Ioan Slavici şi Junimea, Tipografia „Tiparul Oltului“, Slatina, 1945, p. 5.
15 George Juvara, Titu Maiorescu. Fragmente de istorie politică,
Editura „Cultura Poporului“, Bucureşti, 1939, p. 14.
16 Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea, în Idem, Scrieri, vol. II,
text ales şi stabilit, note şi comentarii de Andrei Nestorescu şi Nicolae Mecu, Editura Minerva, Bucureşti, 1983, p. 105.
17 G. Călinescu, Istoria literaturii române. De la origini până în
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Junimea, aşadar, nu a „debutat“[18] ca o structură culturală
ce ar fi privit politica cu „dispreţ“[19], pentru ca, ceva mai
târziu, „tinerii grupaţi în Junimea“[20] să înţeleagă că prin
politică, chipurile, vor putea accede la Putere, ci „a fost creată şi ca un instrument politic“[21]. Ştefan Zeletin, preocupat
să susţină ideea după care constituirea României moderne
e opera de căpetenie a burgheziei autohtone, creatoarea
„capitalismului naţional“[22], a fost extrem de subiectiv în
judecăţile sale privind Junimea. Aşa, Zeletin îi acuză pe
junimişti ca fiind străini de o adevărată cunoaştere a ţării,
a „stării noastre sociale“[23], iar analizele social-economice
ale acestora n-ar fi decât expresia unor „formule memorizate în Germania“[24].
În realitate, Junimea a fost creată/gândită ca un instrument cultural, dar şi ca un instrument politic, reprezentanţii săi de marcă, odată hotărâţi să păşească în politică, s-au simţit obligaţi să scruteze realitatea, să-i evalueze complexitatea pentru ca, după aceea, să propună o
schimbare a stării de lucruri existente[25]. Acuzele de germanism, pe care l-ar fi cultivat şi susţinut şi pe plan politic, nu doar cultural, au fost aduse Junimii înainte de Ştefan Zeletin[26], cât şi după acesta.
De altfel, la nivelul opiniei publice contemporane Junimii, s-a conturat ideea (cu suport în realitate) a unui „germanism“ al grupării politico-culturale ieşene, în contextul unor evenimente şi atitudini – de exemplu atitudinea
faţă de prinţul Carol şi dinastia germană, derularea afacerii Stroussberg, Convenţia comercială cu Austro-Ungaria
(1875), problema opţiunii în alegerea alianţelor politice şi
militare ale României – s-a adoptat o axiomă conceptuală:
liberalism = model francez, conservatorism = model german. În realitate, junimismul/Junimea, ca şi grupare politică, corespunde, în plan suprastructural diferenţei specifice în dezvoltarea societăţii româneşti, o identitate între
stările de fapt istorice în cele două spaţii istorice – german
şi român –, o întârziere oarecum asemănătoare în racordarea la modernitate a celor două societăţi[27].
Junimea, prin reprezentanţii săi de marcă, nu a împărtăşit niciodată credinţa generaţiei paşoptiste după care
saltul/drumul spre modernitate al societăţii româneşti
datora totul legăturilor strânse cu civilizaţia şi cultura
Franţei. Cu atât mai puţin au aprobat junimiştii maniera
radicală, necritică, cu accente sentimentale certe[28], după
prezent, ed. cit., p. 345.
18 Z. Ornea, Junimea şi junimismul, ediţia a II-a, p. 293.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 Vezi recenzia lui Mihai Cojocariu la cartea lui Z. Ornea, Junimea şi junimismul, ediţia a II-a, pp. 602 – 609, în Anuarul Institutului
de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol“ Iaşi, t. XVI, 1979, p. 603, unde
foarte tânărul (pe atunci!) istoric amendează, cu deosebită agerime,
unele dintre punctele de vedere ale lui Z. Ornea.
22 Ştefan Zeletin, op. cit., p. 265.
23 Ibidem, p. 257.
24 Ibidem.
25 Al. Zub, Şcoala critică în istoriografia română: model genetic şi
strategic, în Cultură şi societate. Studii privitoare la trecutul românesc,
volum îngrijit de Al. Zub, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p. 290.
26 A. Densuşianu, Cercetări literare, Iaşi, 1887, p. 367.
27 Apud Andrei Corbea, Cu privire la critica „modelului german“
al Junimii, p. 246, în Cultură şi societate. Studii privitoare la trecutul
românesc.
28 Astfel, într-o scrisoare adresată lui Edgar Quinet, din iunie
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care modelul francez, preluat aproape integral[29], a înfăptuit reformarea societăţii româneşti, fapt ce i-au prilejuit
lui Titu Maiorescu o remarcă extrem de adevărată în spiritul ei[30]. Originalitatea, în care credea cu atâta tărie Maiorescu, nu consta în preluarea ad litteram a unui model, ci
în adaptarea acelor „principii străine, presupuse la temelia formaţiei tuturor civilizaţiilor“, la realităţile româneşti,
principii care, „admise ca atare, fără să le fi pomenit sursa,
anonime deci, nu sunt considerate ca având vreo importanţă decât prin aplicarea lor în cadrele culturii noastre“[31].
Aşadar, Junimea, doctrina politico-junimistă nu a preluat
vreun model, fie el şi cel german, ci a propus adaptarea la
starea reală, istorică[32] a unor instituţii specifice modernităţii, adică modelarea în funcţie de situaţia de fapt şi nu
implementarea modelului; Junimea a propus tutela lucidităţii, care, în mod obligatoriu, exclude echivocul, improvizaţia[33], ocupând un loc de excepţie între marile curente de
idei ce au fiinţat în timpul „procesului de formare şi consolidare a României moderne“[34].
Desigur, suntem nevoiţi să disociem Junimea politică
de cea literară. Nu însă şi de Junimea masonică, şi care,
pentru a fi cunoscută la întreaga sa dimensiune, se crede
cu temei, este nevoie de un „studiu aprofundat“[35], ţinând
cont şi de faptul că liderii junimişti intraţi în loja „Steaua
României“, constituită la 18 august 1866[36], se considerau,
ei înşişi, ca o „pepinieră pentru partidul conservator, care
ar fi să se alăture Principelui…“[37].
Aşadar, pe lângă semnificaţia culturală, Junimea are de
la bun început şi o certă semnificaţie politică[38]. Aserţiunea
este întărită de faptul că epoca însăşi cunoştea o accentuată
preocupare pentru politică[39], definită într-o foarte mare
măsură tocmai de probleme „esenţialmente politice“[40].
1848, de către I. C. Brătianu şi C. A. Rosetti, aceştia afirmau: „Mai
aminteşte-i încă Franţei că sântem fiii ei; că ne-am luptat pentru
dânsa pe baricade. Adaugă că ce-am făcut după pilda ei am făcut“,
în E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, p. 137.
29 I. C. Brătianu într-un memoriu adresat lui Napoleon al III-lea,
din iunie 1853, considera Franţa „a doua noastră patrie, sorginte vie
din care tragem viaţa noastră morală şi intelectuală“, în C. Rădulescu-Motru, Cultura română şi politicianismul, p. 121.
30 În Însemnări zilnice, I, Bucureşti, 1937, p. 201, Titu Maiorescu notează pe marginea „modelului francez“ supralicitat de cei doi
mari oameni politici români citaţi la nota 28: „Tot ce e de valoare
trebuie să fie gândit şi săvârşit în mod original…“, altfel „traducere,
locuri comune searbăde“ care „n-au niciun efect şi sânt pierdere de
vreme păgubitoare“.
31 E. Lovinescu, T. Maiorescu, p. 587.
32 Cornel Regman, Spiritul Junimii, în Junimea. Amintiri, studii,
scrisori, documente, Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Cornel Regman, vol. I, Editura Albatros, 1971, p. 10.
33 Ibidem, p. 7.
34 Andrei Corbea, op. cit., p. 253.
35 Liviu Papuc, Masoneria junimistă, în Idem, Marginalii junimiste, Editura Timpul, Iaşi, 2003, p. 60.
36 Z. Ornea, Viaţa lui Titu Maiorescu, vol. I, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1986, p. 269.
37 Titu Maiorescu, op. cit., p. 146. Vezi şi Ion Bulei, Studiu introductiv la P. P. Carp, Discursuri parlamentare, p. XII.
38 Mihai Cojocariu, op. cit., p. 603.
39 Ibidem. Vezi şi Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altădată,
vol. I (1871 – 1877), Ediţie îngrijită de Aristiţa şi Tiberiu Avramescu,
Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, pp. 11 – 21.
40 Mihai Cojocariu, op. cit., p. 603.
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Astfel, P. P. Carp şi V. Pogor au fost implicaţi în complotul ce a dus la abdicarea lui Al. I. Cuza (11 februarie 1866).
Carp era auditor la Consiliul de Stat la momentul loviturii de stat, e adevărat, fără „leafă“[41], fapt ce l-a scutit de
„dependenţă şi gratitudine“[42] faţă de Cuza Vodă. Locotenenţa domnească (L. Catargi, N. Golescu, N. Haralambie),
constituită după detronarea lui Al. I. Cuza, îi încredinţează
lui P. P. Carp poziţia importantă de „secretar intim“[43] al
acesteia, fiind trimis, tot de aceasta, la Paris, într-o misiune
diplomatică nu „delicată“[44], ci de mare însemnătate pentru statul român, anume de a afla opinia lui Napoleon al
III-lea faţă de instalarea unui membru al dinastiei Hohenzollern pe tronul vacant al României. Vasile Pogor, pentru
rolul jucat în complotul sfârşit cu abdicarea din dimineaţa
de 11 februarie 1866, va fi răsplătit cu funcţia de prefect
de Iaşi[45]. Funcţiile primite, din partea noilor autorităţi, de
P. P. Carp şi V. Pogor, au constituit, desigur, o recunoaştere a rolului avut de aceştia în răsturnarea domnitorului
Unirii, „activitate rămasă pentru noi obscură, dar, incontestabil, politică“[46], dar şi o recompensă.
Cât îl priveşte pe Titu Maiorescu, acesta n-a fost implicat în niciun fel în detronarea lui Al. I. Cuza, deşi simpatiile
sale politice[47], pe fond doctrinar, au fost de partea înfăptuitorilor actului de la 11 februarie 1866[48]. La aflarea veştii
abdicării lui Al. I. Cuza, Titu Maiorescu notează în Jurnal,
dacă actul a fost oportun[49], iar după ce cunoaşte din cine
era formată noua structură politică de conducere a ţării,
nu ezită să-şi exprime opinia sa critică[50]. Mult mai articulată va fi poziţia lui Titu Maiorescu, cu privire la actul
de la 11 februarie 1866, mai târziu, distanţarea de evenimente permiţându-i ample digresiuni[51]. Astfel, abdicarea lui Cuza Vodă, „silită“[52], desigur, nu mai beneficiază
doar de acea întrebare oarecum retorică[53] (dacă n-o fi
fost adăugată mult mai târziu de autor), ci i se părea „un
fapt greu de justificat“[54], iar fapta complotiştilor deloc
„cuminte“[55], de aici prevăzând, pentru România, serioase
dificultăţi interne şi externe[56]. Câteva decenii mai târziu,
41 C. Gane, P. P. Carp şi locul său în istoria politică a ţării, vol. I, Editura Ziarului „Universul“, Bucureşti, 1936, p. 92.
42 Ibidem.
43 Mihai Cojocariu, op. cit., p. 603.
44 Z. Ornea, Junimea şi junimismul, ediţia a II-a, p. 254; Mihai
Cojocariu, op. cit., p. 603.
45 Z. Ornea, op. cit., p. 254.
46 Mihai Cojocariu, op. cit., p. 603.
47 Ibidem.
48 Titu Maiorescu, op. cit., p. 123.
49 Ibidem.
50 Ibidem: „Duminecă 13 fevr. Nimic nou. Prinţul e ţinut în Bucureşti arestat (Al. I. Cuza fusese trimis peste graniţă în seara zilei de
13 februarie 1866 – n.n.)… Numai pungaşi. De altfel, s-a pus în mişcare în toate părţile egoismul lipsit de judecată… Oamenii de aici
(Iaşi – n.n.) vor separatism, iar die ciokoi Domn pământean.“ (p. 123).
51 Idem, Istoria politică a României sub domnia lui Carol I, pp. 11
– 14.
52 Ibidem, p. 11.
53 „Vineri 11/23 febr. 1866. Acum (ora 12) sosi Jacques Negruzzi
cu vestea că Prinţul Cuza a fost silit să abdice ast’ dimineaţă la ora
5 şi că o locotenenţă domnească e formată… Oare anume necesară
[detronarea]? (subl. ns., G.M.)“, în Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, I,
pp. 122 – 123.
54 Idem, Istoria politică a României, p. 11.
55 Ibidem.
56 Idem, Însemnări zilnice, I, p. 124. Vezi şi V. Russu, Viaţa politică
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Maiorescu nu mai avea dubii cu privire la oportunitatea
detronării lui Al. I. Cuza. Deşi credincios propriilor opinii, România, credea el, avea nevoie de un domn ereditar
„dintr-o casă suverană a Europei“[57], care să inspire mai
multă siguranţă Puterilor Garante[58], şi că s-ar fi cuvenit,
poate, „mai multă răbdare“[59] cu domnitorul Unirii. Condamnabil, după Titu Maiorescu, nu a fost actul detronării
în sine, ci maniera executării lui, „o abdicare voluntară…
cu liberul consimţământ al principelui Cuza“[60] i s-ar fi
părut mult mai oportună.
Detronarea lui Al. I. Cuza, departe de a fi fost un act
politicianist[61], a reprezentat un abil „calcul politic, propriu unei elite“[62], faptul „survenind, în realitate, pe terenul cauzei naţionale“[63], constituindu-se, alături de instalarea monarhiei constituţionale (mai 1866), drept adevărate „acte de energie naţională“[64].
Deschizând drumul reformelor, domnia lui Cuza a
pus cu acuitate chestiunea esenţială a realizării statului
român modern, care afecta profund toată structura societăţii. Opţiunile faţă de direcţia, căile şi ritmul dezvoltării
României au fost nu numai necesare, dar inevitabile. În
faţa acestor alternative, indiferenţa politică a celor mai de
seamă reprezentanţi ai Junimii pare foarte puţin probabilă,
dacă nu exclusă[65]. Aşa că, aşa-zisa ostracizare a politicii
proclamată, la început, de corifeii junimismului a fost una
doar afişată, calculată. De altfel, unul dintre memorialiştii Junimii scria că politica era exclusă de la cenaclul literar, cât şi la revista „Convorbiri literare“[66], dar în rest „se
practica fără nicio oprelişte“[67].
Corifeii junimismului nu au făcut întâmplător politică,
şi nu la întâmplare au făcut politică conservatoare, deoarece ei au preluat şi dezvoltat teorii existente în epocă de
nuanţă conservatoare[68]. Pentru P. P. Carp politica „era
chiar sensul existenţei“[69], iar pentru Titu Maiorescu calea
pe care dorea să păşească încă din anii studenţiei şi ca o
expresie a propriei valori recunoscute[70].
Credem că data „intrării“ în politică a Junimii, ca ipoteză de lucru, desigur, ar putea fi luată în calcul anul 1866,
în România (1866 – 1871), pp. 52 – 80.
57 Titu Maiorescu, Istoria politică a României, p. 12.
58 Ibidem.
59 Ibidem, p. 11.
60 Ibidem, p. 12: „Oricum ar fi şi oricâte circumstanţe atenuante s-ar admite pentru răsturnarea lui Cuza, modul cum s-a executat
această răsturnare rămâne condamnabil“ (p. 13, subl. ns., G.M.).
61 Gheorghe Cliveti, România şi Puterile Garante. 1856 – 1878,
Iaşi, 1988, p. 71; Gheorghe Platon, Istoria modernă a României, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985, p. 207.
62 Gheorghe Cliveti, op. cit., p. 71.
63 Ibidem.
64 Ibidem.
65 Mihai Cojocariu, op. cit., p. 603.
66 Al. Zub, Iradiaţia culturală a „Convorbirilor“, în Idem, În orizontul istoriei, Institutul european, Iaşi, 1994, pp. 188 – 194, apreciază că, la un moment dat, revista Junimii „era ameninţată ea însăşi
de morbul politicianismului“, şi că, pe la 1870, „puţin a lipsit… ca revista ei să nu devină cum voia Carp, o hibridă publicaţie de caracter
politico-literar“ (p. 190).
67 Mihai Cojocariu, op. cit., p. 604.
68 Ibidem, p. 606.
69 Z. Ornea, Junimea şi junimismul, ediţia a II-a, p. 259.
70 Idem, Viaţa lui Titu Maiorescu, vol. I, pp. 267 – 268.
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şi nu, după cum se consideră de obicei, anii 1870[71] sau
1871[72]. Implicarea celor doi reprezentanţi marcanţi ai
Junimii, P. P. Carp şi V. Pogor, în complotul ce a dus la răsturnarea lui Al. I. Cuza, răsplata primită după reuşita acestuia prin acordarea unor poziţii importante în administraţia statului român, sunt acte politice majore. Dacă Maiorescu nu s-a implicat în complot, stând în expectativă, nu
înseamnă că nu l-a aprobat în ciuda celor consemnate în
Jurnal unde se întreabă dacă actul de la 11 februarie 1866
a fost necesar. În ciuda celor susţinute mult mai târziu în
Istoria contimporană, unde nu condamnă detronarea în
sine a lui Cuza, ci modul cum s-a înfăptuit, Maiorescu a
considerat izgonirea de pe tronul României a lui Al. I. Cuza
drept un act necesar, salvator chiar. Aşa, Maiorescu împărtăşea credinţa că instalarea unei dinastii străine pe tronul
României, după cum solicitaseră Divanurile Ad-Hoc în
toamna lui 1857, un act politic fondator, „o urmare neapărată a întregii aspiraţii naţionale…“[73]; credinţa sa a fost,
după cum o recunoaşte el însuşi, împărtăşită de toţi cei ce
„au rămas grupaţi în jurul fondatorilor ei (a Junimii – n.n.)
şi în viaţa politică“[74], rămânând consecvenţi acestui principiu, indiferent că s-au aflat la putere sau în opoziţie[75].
Dacă în evenimentele ce s-au încheiat cu izgonirea
de pe tron a lui Cuza Vodă, Maiorescu nu s-a manifestat public/politic, în acelaşi an, – 1866 –, cu ocazia mişcării separatiste de la Iaşi, din 3/15 aprilie, el iese în arena
publică şi combate vehement ceea ce considera că „ameninţă viitorul politic al României“[76]. Mişcarea separatistă de la Iaşi, de la începutul lunii aprilie 1866, n-a fost
un eveniment minor, aşa cum se crede, deoarece a întrunit adeziunea masivă a cetăţenilor Iaşului[77], manipulaţi
de agenţi de influenţă ai Rusiei[78] ca „N. Ceaur-Aslan, Teodor Boldur-Lăţescu, cneazul Moruzi“[79] apreciaţi drept
„oameni fără însemnătate“[80] precum şi „uşorul la minte
mitropolit Calinic Miclescu“[81].
Mişcarea separatistă de la Iaşi, pe care Maiorescu o apreciază ca pe o „mică revoltă“[82], i-au oferit ocazia să ia o atitudine politică tranşantă[83]. Evenimentele de la Iaşi i-au ofe-

rit ocazia de a-şi expune, public, punctele de vedere într-o
gazetă, Vocea Naţională, apărută în opt numere şi unde
a apărat din răsputeri „dezideratele divanului ad-hoc“[84].
Evenimentele în care s-au implicat, în prima jumătate a
anului 1866, P. P. Carp, V. Pogor şi Titu Maiorescu au avut
o încărcătură politică majoră. Faptul că ei nu au stat spectatori, deoparte, dovedeşte că s-au implicat premeditat.
Intrarea în politică a corifeilor Junimii nu înseamnă doar
data când unul sau altul dintre cei sus-menţionaţi a devenit parlamentar sau ministru.
Ca voci autorizate ale momentului, nu doar culturale,
bucurându-se de un prestigiu real, ei au luat atitudini politice, mai mult, au devenit actori politici, vectori de imagine publică. După căderea lui Cuza Vodă se punea problema „viabilităţii reformelor sale“[85], precum şi a statutului internaţional al Principatelor Unite. În faţa unei problematici social-politice atât de acute, grave, toate grupările politice au luat atitudine. Nu putea fi vorba de rezolvarea unei situaţii temporare, prezente. Drumul deschis
de domnitorul Unirii punea, presant, acut întregii clase
politice problema evoluţiei viitoare. În acest context junimiştii au optat să urmeze calea lor, proprie, deşi „mijlocul principal de realizare a unor intenţii culturale şi politice, care, cel puţin în prima perioadă, erau camuflate cu
tact şi abilitate“[86]. Junimiştii n-au avut nicio clipă dubii cu
privire la drumul politic ce trebuiau să-l urmeze, şi ceea
ce trebuiau să facă.
Aşadar, implicarea junimiştilor în politică nu a fost
făcută la întâmplare, „ci scopul însuşi pentru care vor lupta
toată viaţa“[87], Junimea, care prin Titu Maiorescu a declanşat o amplă campanie criticistă, începând cu 1866, cu privire la starea societăţii româneşti, acţiona ca o grupare
politică şi culturală ce urmărea a-şi „impune vederile“[88],
neezitând să se manifeste „ca grup de presiune“[89] luând
iniţiativa unor atacuri dure, repetate împotriva adversarilor[90], expresie clară a „jocului politic“[91], dar şi de „sistematizare a gândirii conservatoare“[92].
(Va urma)

71 Idem, Junimea şi junimismul, ediţia a II-a, pp. 265 – 266.
72 George Juvara, Titu Maiorescu. Fragmente de istorie politică, ns., G.M.)“. Revolta antiunionistă de la Iaşi, din 3 aprilie 1866, n-a fost
p. 2.
chiar o „mică revoltă“, după cum susţinea Maiorescu, de vreme ce
73 Titu Maiorescu, Istoria politică a României, p. 36. „Nu în pro- locotenenţii domneşti, Lascăr Catargi şi Nicolae Golescu, reprimă
gramele revoluţiei de la 1848 se află „izvorul politicii române“. Ade- mişcarea cu ajutorul armatei, nu fără serioase dificultăţi, iar docuvăratul îndreptar al dezvoltării interne şi externe, în direcţia căruia mentele militare „vorbesc despre 300 de morţi“ (Alex Mihai Stoeîncepuse regenerarea noastră… erau cele cinci puncte fundamen- nescu, op. cit., p. 318). Vezi şi Iacob Negruzzi, op. cit., în loc. cit., pp. 96
tale, formulate în Divanurile Ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti la 7 şi 9 oc- – 105. I. Negruzzi notează că junimiştii s-au implicat cu toată hotărâtombrie 1857: respectare capitulaţiilor, unirea, dinastie ereditară rea în combaterea separatismului politic de la Iaşi „pentru scăparea
dintr-o familie suverană a Europei, neutralitatea garantată de Pu- principiului Unirii“ (p. 98). Acelaşi Iacob Negruzzi confirmă duritateri şi sistemul constituţional.“ (Ibidem, pp. 33 – 34).
tea represaliilor, a luptelor de stradă din Iaşi, consemnând: „Pe la ora
74 Ibidem.
2 după-amiază totul era sfârşit, dar aspectul oraşului era lugubru.
75 Ibidem.
Chiar un ceas mai târziu se vedea sângele curgând şi creierii împrăş76 Soveja, op. cit., p. 61.
tiaţi pe pietrele uliţelor.“ (p. 103).
84 Soveja, op. cit., p. 85.
77 Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat în România,
1821 – 1999, Revoluţie şi francmasonerie, vol. I, Editura RAO, Bucu85 Mihai Cojocariu, op. cit., p. 604.
reşti, 2000, pp. 309 – 319.
86 Ibidem.
78 A. D. Xenopol, Istoria partidelor politice în România, vol. I, Edi87 Ibidem.
tura Albert Baer, Bucureşti, 1910, p. 486.
88 Sorin Alexandrescu, „Junimea“ – discurs politic şi discurs cultu79 Titu Maiorescu, op. cit., p. 16.
ral, în Idem, Privind înapoi, modernitatea, traduceri de: Mirela Adăs80 Ibidem.
căliţei, Şerban Anghelescu, Maria Chiriţescu şi Ramona Jugureanu,
81 Ibidem.
Editura Univers, Bucureşti, 1999, p. 48.
82 Idem, Însemnări zilnice, I, p. 124.
89 Ibidem.
83 Ibidem: „Octombrie 1866. În acest răstimp a fost la 3/15 apri90 Ibidem.
lie mica revoltă în Iaşi. Despre aceasta şi despre activitatea mea poli91 Ibidem, p. 52.
tică în acest timp[vezi] Vocea Naţională în toate cele opt numere (subl.
92 Ibidem, p. 59.
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Marius CHELARU

Pagini despre
o „Istorie a tătarilor din Dobrogea“

E

Există articole, discuţii, simpozioane1, abordări în cărţi
despre/ legate de istoria tătarilor din Dobrogea. Au
mai fost lucrări care au tratat, mai mult sau mai puţin
secvenţial, încadrând-o într-un fel sau altul, istoria şi
soarta lor – amintim, dintre autorii din afara ţării, pe
Ubicini2, iar din sânul etniei, pe Mustegep Ulkusal3 ori,
mai recent, Nuredin Ibram4, între alţii. Şi istorici români
au fost preocupaţi de acest subiect, iar Güner Akmolla
îi citează pe unii (amintim pe Adrian Ilie, care scrie5:
„se cunoaşte cu certitudine că Sarî Saltik Dede şi-a adus
cele 10.000 de familii de consângeni la Babadag în anul
1263“). O carte dedicată istoriei tătarilor de pe meleagurile noastre ar trebui să fie interesantă şi pentru români,
nu doar pentru tătarii dobrogeni, dacă dorim să ne înţelegem mai bine unii pe alţii.
Am colaborat la unele proiecte/ am avut mai multe
discuţii cu Güner Akmolla, dar şi cu alţi scriitori ai
lumii tătare, fie ei de la noi, fie din alte părţi (între care
Riza Fazîl, preşedintele Uniunii Scriitorilor tătari din
Crimeea, Dilaver Osman, redactor şef revista „Yildîz/
Steaua“6, din Simferopol, Şevket Yunus7, autorul unei
cărţi despre poezia crimeeană a secolului XX8 ş.a.), am
colaborat sau am avut discuţii diverse şi cu etnici turci,
de la noi sau din alte părţi (Mustafa Ali Mehmet9, Emin
Emel10, Agiemin Baubec11, Erkut Tokman12 ş.a.). Am
petrecut timp între tătarii de la noi din Dobrogea, am
făcut şi călătorii în Crimeea, Turcia şi alte zone în care
vieţuiesc popoare de limbă turcă, şi, astfel, am putut înţelege mai bine câteva dintre problemele cu care se confruntă când vine vorba despre istoria, literatura şi limba
lor. Una dintre cele mai serioase probleme a fost generată de distrugerea documentelor/ bibliotecilor de pe
teritoriul Crimeii, în câteva valuri, de către ruşi, ulterior
ruşii bolşevici, la care s-a adăugat un alt fel de sincopă
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generată de schimbarea alfabetului arab cu cel chirilic.
Astfel, s-a frânt practic contactul între generaţii, tinerii
citind foarte greu dacă nu mai deloc (cum îmi spunea
Riza Fazîl într-o convorbire13) cărţile mai vechi, atâtea
câte se păstraseră, scrise altfel decât cu literele chirilice.
Autoarea citează şi parte din problemele punctuale de
la noi, de pe teritoriul României.
Sunt destul argumente în favoarea unui demers cum
este acesta, care ar ajuta inclusiv pe tinerii tătari să înţeleagă mai bine istoria neamului lor.
În viziunea autoarei, o istorie a tătarilor din Dobrogea trebuie abordată numai în consonanţă cu trecutul lor
îndepărtat, care înseamnă şi racordarea la ce s-a petrecut cu popoarele turce de-a lungul timpului. Numai astfel consideră Güner Akmolla, se poate ajunge la o înţelegere corectă a ce este şi cum a evoluat minoritatea tătară
de la noi. Astfel, începe cu un excurs istoric general (un
capitol fiind intitulat „Marile migraţii“), în care îşi expune
viziunea asupra modului în care se pot „încadra“ tătarii
între celelalte popoare turce, apoi limba (amintim clasificarea adoptată, şi pentru că limba, cultura poporului ei sunt „poli“ în jurul cărora autoarea poate concepe
existenţa lui viitoare), grupând „limbile turce (tătare)
denumite şi uralo-altaice“, în patru ramuri: bulgar-oguz;
kîpceak-karlîk, care, la rândul lor, cuprind limbile 1.
ciuvaş-oguză (bulgar-oguză şi/ sau selgiuk-oguză); în
fapt, uzii şi pecenegii, apoi limba turkmenă, găgăuză,
azerbaygeană, turca osmanlîie; 2. limba cumană sau
pecenegă, karaimă, kumîkă, karaceaevo-balkară, tătara
crimeeană, başkîra, cazaha, kalpaka, uzbecă, apoi dialecte: nohay, karakalpak, uygur, tuvin, yakut, hakasa, şora.
Apoi vorbeşte despre existenţa a trei dialecte în limba
tătară: limba centrală, literară, cea vorbită în zona Volgăi, limba tătară vestică, limba tătară din zona orientală.
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Limba literară, scrie Güner Akmolla, a evoluat, începând din secolul al XVI-lea, sub influenţa limbii uigure.
În capitolul despre „Marile migraţii“ discută şi despre
legăturile incipiente ale tătarilor cu Dobrogea, despre
„Imperiul Altîn Ordu/ Oastea de Aur“, „Imperiul Hanatului Qîrîm/ Crimeean“, rolul acestora în regiune ş.a.
În opinia sa se poate discuta, analizând teritoriile locuite de popoarele turce sau tătare (cărora le corespunde „şi
o deschidere fizică“: cei care au locuit în Asia Centrală
au tenul ca bobul de grâu – „bogday, galben spre roz“,
cei din Asia de Nord sunt roşcaţi, cei din Asia Răsăriteană au o tipologie mongoloidă, influenţată de chinezi
şi de mongoli) şi despre faptul că tătarii care au „emigrat în Dobrogea sau în Turcia“, din partea de câmpie a
Crimeii, „au figuri mongoloide“. Cât priveşte modul în
care s-au făcut „deplasările/ plecările/ revenirile“, cauzele ar fi mai multe, în opinia sa: „ocupaţia agrară, războaiele, neînţelegerile tribale, în epoci apropiate nouă
– asuprirea cumplită suferită din partea altor neamuri
aşa zis ocupante“.
De când sunt tătarii în Dobrogea, în viziunea autoarei? „Noi, tătarii, existăm pe teritoriul României de azi,
odată cu venirea avarilor, documentar, apoi, stabilirea
cumanilor ne întăreşte poziţia“. Apoi, „în perioada Hanatului, urmată de epoca imperială otomană, devenim stăpâni al acestor teritorii dobrogene“, şi scrie, în sprijinul
afirmaţiilor sale, că „între anii 1500-1700, negustorii sau
scriitorii care au călătorit prin zonă, precum Paul Giorgio, Marco Vernier, Paul de Alep ş.a. denumesc Dobrogea „Tatarskoe Pole“/ Ţara Tătarilor“. Şi, apoi, aminteşte
că istoricii români au subliniat că „în secolul al XVI-lea,
al XVII-lea, în acest spaţiu au locuit tătari fără întrerupere, ei ducând şi vânzând sclavi în pieţele Istanbulului“.
Pe tot parcursul cărţii a face „legătura“ între Crimeea
şi Dobrogea, între tătarii de acolo şi cei de la noi. Două
exemple citate de Güner Akmolla: Ion Ionescu de la
Brad, care scrie: „tătarii goniţi din Crimeea, după războaiele anilor 1828-1829, se aşează pe teritoriul Basarabiei (Bugeac) iar după ocuparea Ismail-ului de către
ruşi, ei trec Dunărea şi se stabilesc în Dobrogea“; şi un
general rus, Leviţki, care scria în 1879: „Numărul celor
siliţi să emigreze din patria lor în alte ţinuturi îndepărtate, nu s-a ştiut, dar era mare; nimeni nu ţinea vreo evidenţă. Starea acestora era atât de grea, că, acei care fuseseră pedepsiţi să sape cu lopata în Siberia, se considerau
„norocoşi“ în comparaţie cu soarta tătarilor.“
După ce a enunţă viziunea sa asupra începuturilor
prezenţei tătarilor la noi, apoi valurile venite dinspre Crimeea – cu începere din 1780, an de an, val după val, până
în toamna anului 1862 (citează şi „cântece ale emigraţiei“)– (care numeau Dobrogea „Pământul alb“14 „ţinutul
sfânt“, „pământ sfânt“, „Patrie temporară în locul Patriei
noastre de drept“), îşi propune şi să explice maniera în
care au fost sprijiniţi să se aşeze şi, ulterior, să rămână
şi să lucreze pământul în timpul stăpânirii otomane şi,
respectiv, româneşti.
Mustegep Ulkusal, de altfel, îşi începea memoriile15
amintind cum au ajuns strămoşii lui în Dobrogea: „tatăl
tatălui meu este Abduraman. Tatăl lui Abduraman era
Hasan şi Hayali se numea tatăl acestuia. Hayali şi Hasan
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s-au născut şi au trăit într-un sat în apropiere de Giankoy…“.
Un alt moment asupra căruia autoarea se opreşte detaliat este cel al prigoanei tătarilor în Rusia, mai cu seamă
sub bolşevici (şi, legat de asta, emigraţia din Crimeea
spre alte zări, surghiunul etc.), în conexiune, în perioada
de după cel de-al doilea război mondial, cu aceea de la
noi, dar notează că oamenii noului regim au atacat nu
doar tătarii, ci pe toţi cei de pe cuprinsul României. De
altfel, legat de aceasta au apărut după anul 2010 studii
despre prigoana comunistă16.
Şi relativ la istoricul tătarilor pe aceste meleaguri, dar
şi la datele legate de anchete şi asasinatele din perioada
de după 1945 autoarea citează cifre din diverse statistici, recensăminte, scrieri diverse etc.
Un alt palier asupra căruia insistă este cel legat de
limbaj/ terminologie (unde este cazul chiar explicarea
unor termeni – exemplu „Altîn Ordu“ – Oastea de Aur,
nu „Hoarda de Aur“), noţiuni de vocabular, tradiţii, personalităţi ale lumii tătare de la noi, oameni care au lăsat
ceva în urma lor, ca Ulkusal, Memet Niyazi17, Negip
Hagi Fazîl etc.. De altfel, între aceştia, amintim doar că
unul dintre marii poeţi ai Crimeii şi ai lumii tătare, Sevki
Bektore18 este născut în Dobrogea. Şi, desigur, subliniază
şi contribuţia şi rolul clor care au scris, al presei, în speţă
al revistei „Emel“, pe care o diriguieşte de ceva vreme.
Güner Akmolla nu se află la primul demers în care
vorbeşte despre tradiţiile, trecutul mai îndepărtat şi/
sau mai apropiat al tătarilor dobrogeni, dar şi crimeeni
(amintim doar romanul „Tătarii“, şi, între alte studii ale
sale, „Tătarii din Dobrogea“). Cu ceva timp în urmă a
publicat un studiu, „Introducere în istoria tătarilor crimeeni astăzi locuind în Dobrogea/ România“, în limba
tătară crimeeană, la cererea conducătorilor Medgilisului Tătar Crimeean din Crimeea/ Ucraina (în speţă domnii Ciubarev şi Ali Hamzin) – care este folosit/ dezvoltat şi pentru elaborarea acestei cărţi. „Izolaţi, marginalizaţi, surghiuniţi, arestaţi, împuşcaţi, ei nu cunoşteau nici propria istorie, din patrie, nici pe cea din diaspora“, scrie autoarea. Astfel, s-a plecat de la ideea că în
Crimeea, date fiind frământările, surghiunul, distrugerile documentelor, falsificarea istoriei de către bolşevici
chiar, în Crimeea publicul larg şi chiar specialiştii nu
cunoşteau istoria emigrării tătarilor în Dobrogea. Ulterior, a susţinut prelegeri pe tema acestei lucrări, dar şi
cu tema „Istoria Literaturii Tătare din Dobrogea, (1860
– 1948)“ în limba tătară crimeeană, la cele două instituţii universitare (secţia tătară) din Akmescit/ Simferopol (KIPU şi Tavria), în anului 2010.
Sunt multe aspecte şi de discutat despre abordarea
autoarei, despre cum este sau nu sistematizat materialul, maniera de organizare a textului, dar trebuie să pornim de la ideea că nu şi-a propus exhaustivitatea, dată
fiind şi abordarea, şi documentele/ sursele de care a dispus. Prin experienţa sa vastă, şi ca membru al etniei, şi
ca profesor de limbă română şi scriitor, traducător (din
şi în tătară şi turcă), şi-a propus mai mult să pună o „piatră“ de început pentru eventualele viitoare studii.
Autoarea enunţă printre dificultăţile de care s-a ciocnit mai ales lipsa documentelor. Aş adăuga şi caracterul specific de păstrare a „moştenirii“ cu care au venit
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aici, tătarii, şi apoi „preluarea“/ adaptarea/ amestecul cu
elemente ale locului, unele subliniate în cărţile/ studiile
celor care au scris despre folclorul tătarilor şi turcilor
dobrogeni19. Pentru că, dincolo de toate consideraţiile
autoarei, nu putem vorbi aici de o „istorie“ în adevăratul sens al cuvântului, nici de o evoluţie „graduală“ care
să fie, din punct de vedere social/ cultural/ economic în
interdependenţă totală şi mereu strânsă cu Crimeea (sau
cu Turcia), generând, de pildă, în gândire/ politică/ artă
curente, şcoli, tendinţe cu mai mulţi autori reprezentativi, deşi tătarii se pot mândri cu nume de scriitori care
au rămas peste timp. Deşi au fost mereu legaţi şi de Crimeea şi de Turcia, în moduri diferite în varii perioade,
tătarii din Dobrogea au avut o istorie a lor, pe care autoarea doreşte să o releve în această carte, în măsura posibilităţilor şi a surselor de care a dispus.
Dincolo de toate acestea, este o carte (apărută în ediţii în limbile română şi tatară) scrisă cu sufletul pentru
poporul din care face parte, cu respect pentru ţara în
care trăieşte, din cultura căreia a tradus mari nume de
autori clasici, dar şi contemporani, în limbile tătară şi
turcă. „Doar aşa se poate înţelege uriaşa responsabilitate cu care am răspuns propunerii venite din Crimeea
şi am scris despre istoria şi istoria literaturii noastre aici,
conştientă de posibile „goluri“ pe care invit urmaşii să le
acopere cu îngăduinţa cerută de orice început…“, scrie
Güner Akmolla. Iar noi adăugăm că, de acum, cartea îşi
va începe propriul drum, fiind primită de cititori, folosită de cei care studiază subiectul, şi „judecată“, eventual
continuată de specialişti.
Güner Akmolla, Tarih ve edebiyat tarihî
Romanya’da yaşğan qiritmtatarlarin. Compendium,
ediţie în limba tatară, Ad soz (prefaţă): Halil Ibrahim Ozdemir, Editura StudIS, Iaşi, 2014, 90 p; Güner
Akmolla, Istoria şi Istoria literaturii tătarilor crimeeni din România. Compendiu, prefaţă: Marius Chelaru, cuvânt de deschidere: H.I. Ozdemir, Editura StudIS, Iaşi, 2014, 236 p.
(Endnotes)
1 Amintim simpozionul „Din istoria tătarilor“, ediţia a IV-a,
11 decembrie 2010, Constanţa, lucrările căruia au fost publicate
într-o carte coordonată de Marian Cojoc şi Erol Menadil, intitulată „Din istoria tătarilor“, vol. I, Constanţa, 2010.
2 Abdolonyme Honoré Ubicini (1818 -1884), participant la
revoluţia de la 1848 din Ţara Românească, legat de ţara noastră,
pe care a sprijinit-o tot timpul vieţii. În 1867 a primit cetăţenia
română, a scris multe articole, cărţi despre noi. În 1886 a publicat
una din primele cărţi de sinteză din epoca modernă despre etnogeneza românilor, Les origines de l‘histoire roumaine, texte revu
et publié sur le manuscrit de l‘auteur et précédé d‘une notice biographique par Georges Bengesco; membru de onoare al Academiei Române a dat o primă cifră (imprecisă – cu toţi musulmanii din România, turci şi tătari la un loc), a numărului tătarilor din
Dobrogea românească după războiul de independenţă al României, în 1879: cca. 134 000 de musulmani.
3 Sau Müstecip Ülküsal (1899-1996), trăitor şi pe meleagurile
dobrogene; autorul unei cărţi de referinţă în domeniu, Tătarii turci
crimeeni (trecutul-prezentul-viitorul), traducere: Güner Akmolla,
Editura Golden, Constanţa, 2006, 304 p; în afară de această carte,
tradusă în română de G. Akmolla (care, notează în paginile introductive, l-a cunoscut personal pe autor pe când acesta avea 83 de
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ani) Ulkusal a scris şi altele, între care: Dobrogea şi turcii, 1940,
1966, Proverbele şi zicătorile turcilor crimeeni din Dobrogea, 1970,
Amintiri din Berlin, în timpul celui de-al doilea război mondial,
1941-1942 şi Procesul de eliberare a Crimeii, 1976; a tradus în turcă
cartea lui Manole Neagoe, Atila, Genghiz Han, Timur.
4 Despre care am scris în: Nuredin Ibram, Musulmanii din
România, Editura Golden, Constanţa, 2007, 162 p.; textul a apărut integral sau în extrase în: „Oglinda literară“, martie 2010, „Carmina Balcanica“, Review of South-est european Spirituality and
Culture, III Year, No. 1 (4) 2010, May 2010, „Poezia“, iarnă 2010.
5 În Valea Kara-Su, în perioada sec. XIV-XIX, Monografie
Istorică, Medgidia, 2008, pag. 17.
6 Am publicat o parte a unei convorbiri cu el – Muzica şi poezia nu numai că se întrepătrund, se completează – în revista „Poezia“, numărul de vară, 2012.
7 Profesor doctor docent, scriitor, critic literar, directorul catedrei de literatură tătară şi orientală a Facultăţii de Filologie a Universităţii Naţionale „Tavrya“, din Simferopol, universitatea de stat
a Republicii Crimeea
8 Şevket Yunus (Ш. Э. ЮОНУСОВ), КРЫМСКОТАТАРСКАЯ
ПОЭЗИЯ. 20-x ГОДОВ, XX ВЕКА, ТРАДИЦИОННОЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ И МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР (Poezia tătarilor crimeeni, din anii 20 ai secolului XX), Simferopol, Editura
ДОЛЯ, 2004, 166 p – în „Convorbiri literare“, Iaşi, octombrie 2011.
9 M-am întâlnit cu profesorul şi cercetătorul Mustafa Ali Mehmet pentru o discuţie legată de Coran în versiunea sa şi o colaborare cu revista „Carmina Balcanica“, la care tocmai pregăteam un
număr dedicat Turciei şi, de atunci, am rămas în legătură, am avut
cu el un interviu, dar şi alte proiecte.
10 Cu care am colaborat la mai multe proiecte, am publicat
împreună mai multe articole în revistele ieşene „Poezia“, „Carmina
Balcanica“, „Kadō“, iar, cel mai recent, la o carte despre Istoria literaturii turce, apărută în 2013.
11 O convorbire cu prof. Agiemin Baubec, Aventură în fascinanta lume a turcologiei, am publicat-o în revista ieşeană „Cronica“, în martie 2012.
12 Poet, traducător, scriitor turc, cu care am proiecte de promovare a literaturilor turcă şi română în ţările noastre.
13 Ne străduim să fim la înălţimea înaintaşilor, în revista
„Convorbiri literare“, octombrie 2011.
14 În context, „pământul sfânt“.
15 M. Ulkusal, O viaţă pentru Crimeea, în lb. turcă, Ankara,
1999, pag.13, citat de G. Akmolla.
16 Amintim: Valentin Ciorbea, Laura Stancu, Ahemt Aledin, Tătarii în izvoare arhivistice româneşti, volumul 1, Editura
Ex Ponto, Constanţa, 2011, 356 p; şi Güner Akmolla a publicat
un eseu intitulat Rezistenţa anticomunistă tătară în Dobrogea,
(română, tătară crimeeană), 2003.
17 Născut în satul Aşcilar, azi Vânători, la 12 km de Mangalia, în familia unor emigranţi din Crimeea, la 30 noiembrie 1838;
am scris despre acesta în „Poetul care cânta despre Insula verde“
– despre Memet Niyazi, Olimsiz şiirler/ Poeme nemuritoare, ediţie bilingvă. Revista Emel – Ideal, 1930-2007, traducerile în limba
română: Güner Akmolla, Editura NewLine, Constanţa, 2007, 110
p.; „Cronica“, ianuarie 2012.
18 Şevki Bektöre (1888-1961), născut în Dobrogea, în Kavlakar,
din părinţi tătari crimeeni emigraţi în România, când era încă în
Imperiul Otoman. După Independenţa României, în 1878, a plecat cu părinţii lângă Ankara, apoi s-a stabilit cu propria familie în
Crimeea. Militând pentru valorile tătare a plecat din calea Sovietelor în Daghestan, Turkmenistan. În 1932 a fost arestat, eliberat, iar arestat. După 1953 a putut pleca în Turcia, unde a rămas
până la moarte.
19 Amintim: Mehmet Ali Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, Editura Kriterion, Bucureşti, 1994, 256 p., Mehmet Naci
Önal, Din folclorul turcilor dobrogeni, Editura Kriterion, Bucureşti, 1997, 400 p.
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Ritm în bipolarismul poetic

D

Discursul poetic al lui Vasile Iftime este, de cele
mai dese ori, luminos, transpunând lumi. Cuvintele
re-trăiesc în poemele sale sensurile şi valenţele originare, încărcate de conotaţii sensibilizatoare, reînvie definiţii esenţiale ale lucrurilor, uneori dezvăluind
o altă latură a acestora, alteori incifrîndu-le. Vasile
Iftime proiectează o altă ordine a lumii, în care păsările pictează ramuri, arborii sunt cărunţi, aştrii se
arată doi câte doi, macii miroasă a depărtare, viţa
de vie creşte în sticlă, noapte se face şi în inima plopului, copii albaştri se ascund sub pleoape, licuricii îşi
ţin respiraţia, greierii dorm pe arcuş şi care urmează
încă să fie descoperită. Modurile de a vedea lumea
se dezvăluie în poemele lui Vasile Iftime pictural sau
filmic, iar metafora – ca însemn al stilului său – o
leagă în similitudini, o animă şi o face, în final, părtaşă la trăirile sale.
Poezia lui Vasile Iftime se construieşte, aşa cum
observă criticul Gellu Dorian, pe „sentimente trăite cu
sinceritate” (despre volumul O frontieră cât toate iernile noastre), care „conferă textelor […] transparenţa
unor ferestre prin care priveşti sufletul poetului ca pe
o fotografie din care poţi extrage timpul care le-a dat
chip” (despre volumul Poeme cu toate femeile lumii).
Poezia sa de dragoste se conturează între două
extreme ale trăirilor eului liric: la un pol – beatitudinea, la altul – însingurarea „în unul sau în doi”.
În poemul Lumea, o conservă în suc propriu, într-un
spaţiu al unei case în care sunt comune toate (de la
acoperiş până la ferestre), doi oameni sunt singurii
oameni singuri din lume, care se sustrag unei existenţe
comune, se rup din cercurile (cojile, cochiliile, cămăşile) în care mai sunt prinşi, căutând un culcuş de iarbă
în care cel puţin să se viseze pasăre, floare de lotus,
piatră de râu, fântână. Sub aspect ideatic, poemul se
structurează în două părţi complementare ca sens:
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– versurile 1-22 consemnează singurătatea;
– versurile 23-36 constată absenţa visului.
Prima parte a poemului conturează înstrăinarea
atât direct şi linear, în plan sintagmatic, cât şi supralinear, la nivel de asocieri şi contraste (comun – singuri;
cu uşile larg deschise – primeşte în gazdă delaolaltă;
eu, tu, noi – ei (= lor), adjective dezagreabile (desfăcute, carbonizate, descompuse) raportate la fizic (epidermă) şi spirit (suflet, inimă, lumina ochilor). Singurătatea se materializează penetrând şi dezlocuind spaţiul (deasupra, dedesubt, până în măduva oaselor).
Starea de singurătate este accentuată implicit în
şi prin partea a doua, care transpune doar aparent o
simplă absenţă: or aceasta este absenţa visului, vital
pentru eul liric.
La nivel de ritm[1], în pofida recurenţelor totale sau
parţiale frecvente şi a paralelismelor sintactice, poemul în întregime are un coeficient relativ jos al ritmului – 0,2 – apropiat de un ritm abrupt, explicabil prin
starea eului liric:
1 Întru decelarea ritmului, am poemele în sistemul clasic de notare a silabelor (S.S.) accentuate [/] şi neaccentuate [ _ ], pe care leam substituit apoi prin sistemul numeric (S.N.). Din partitura numerică obţinută am dedus numărul tonic (N.T. = numărul de accente
de intensitate cuprinse în fiecare unitate melodică) şi numărul aritmetic (N.A. = numărul de silabe cuprinse în cadrul unităţilor melodice). Stabilind frecvenţa structurilor silabice (F.S. = raportul dintre
numărul total al fiecărei cifre din numărul reprezentativ şi numărul
total al segmentelor silabice), am calculat coeficientul de ritmicitate a textului (= raportul dintre numărul de abateri de la structura
dominantă şi numărul total al segmentelor silabice). În aplicarea
metodei ne-am bazat pe lucrările lui Pius Servien (Estetica - muzică,
pictură, poezie, ştiinţă. Cuvânt înainte de Victor Ernest Maşek, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975, 252 p.; Les rythmes
comme introduction physique a l´esthétique, Paris, Boivin & C10 Éditeurs, 1960, 208 p.).
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Nr.

Text rescris
Suntem atât de singuri
/__/_/_
şi casa asta este atât de mare,
_/_/_/__/_/_
şi casa asta primeşte în gazdă delaolaltă,
_/_/__/__/____/_
şi casa asta cu dependenţe comune,
_/_/____/__ /_
cu acoperişuri comune,
____/__/_
cu ferestre comune
__/__/_
mereu stă cu uşile larg deschise spre lume.
_//_/__/_/__/_
Eu sunt singurul om singur,
///__//_
tu eşti singurul om singur,
///__//_
noi doi în cojile lor,
//_/__/
noi doi în cochiliile lor,
//___/__/
noi doi în cămăşile lor
//__/__/
aproape desfăcute,
_/___/_
aproape carbonizate,
_/____/_
aproape descompuse
_/___/_
direct pe epidermă,
_/___/_
direct pe suflet,
_/_/_
pe inimă,
_/__
pe lumina ochilor.
__/_/__
Şi singurătatea deasupra,
____/__/_
şi singurătatea dedesubt,
____/___/
şi singurătatea până în măduva oaselor.
____/_/__/__/__
În casa asta mare cu dependenţe comune
_/_/_/____/__/_
niciun culcuş cu miros de iarbă,
/_ _/__/_/_
un culcuş pentru oameni mari ce uneori se visează
__//_/_/___/__/_
pasăre,
/__
floare de lotus,
/__/_
piatră de râu,
/__/
fântână.
_/_
Pentru oameni ce-şi desenează semne în palmă
/_/____/_/__/_
unul altuia
/_/__
de noi începuturi,
_/__/_
de noi răstigniri,
_/__/
de noi înălţări
_/__/
până mai sus de tâmplă
/__/_/_
sau măcar un culcuş pentru cai cu aripi.
__/__//_/_/_
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S.N.

N.T.

N.A

322

3

7

!122322

6

12

!123352

6

16

!12532

5

13

!532

3

10

!331

3

7

!2123231

7

14

111311

6

8

111311

6

8

1123

4

7

1143

4

9

1133

4

8

!241

3

7

!251

3

8

!241

3

7

!241

3

7

!221

3

5

!22

2

4

!322

3

7

!531

3

9

!54

2

9

!52332

5

15

!222531

6

15

13321

5

10

!3122431

7

16

3

1

3

32

2

5

31

2

4

!21

2

3

25232

5

14

23

2

5

!232

3

7

!23

2

5

!23

2

5

322

3

7

!331221

6

12

Eseu
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Starea dezolantă a eului liric poate fi pusă în evidenţă şi prin diagrama ictusurilor, care deno
general al poemului: S. S.
8
7
6
N.T.

5

N. T.
135
135
135
135

1
2
3
4

N. S.
37
47
36
7

F. S.
0.27
0.35 Număr de abateri – 28
Coeficient de ritmici0.27
tate
S. S.
N. T. – 0,2
N. S.
F. S.
1
135
37
0.27
0.05
Număr de abateri – 28

4
3
2

5

135

9

2

135

47

0.35

3

135

36

0.27

4

135

7

0.05

135

9

0.07

0.07
5

Coeficient de ritmicitate – 0,2

1

Starea
liric poateşifiprin
pusă îndiagrama
evidenţă şi prinictusurilor,
diagrama ictusurilor,
denotă urcuşuri
şi coborâri
bruşte în tablou
Starea dezolantă a eului liric poate
fi dezolantă
pusă îna eului
evidenţă
carecaredenotă
urcuşuri
şi cobo0
al poemului:
râri bruşte în 1tablou
general
algeneral
poemului:
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
8

Vers

7
6
N.T.

5
4

Trecerea lentă pe versuri şi numărul comparabil de ictusuri vine pe segmentul 10-21, care
3
2
1

înstrăinare de casa comună, aceasta fiind singura certitudine a eului liric. Sentimentul singurătăţii
0

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

Vers

Trecerea
lentă pe versuriprin
şide
numărul
comparabil
de ictusuri
vine pe
segmentul
10-21,
traduce
în alăturate,
plan semantic
rupereaplanul
ritmului,
număr
inegal
de
ictusuri
pe care
versuri
subliniin
Trecerea lentă pe versuri şi numărul
comparabil
ictusuri
vine
pe segmentul
10-21,
care
traduce
în plan
înstrăinare
de
casa
comună,
aceasta
fiind
singura
certitudine
a
eului
liric.
Sentimentul
singurătăţii
şi
al
absenţei
visului
se
transpun,
semantic ruperea-înstrăinare de casa comună, aceasta fiind singura certitudine a eului liric. Sentimentul singură- în
ritmului, prin
număr
inegal de inegal
ictusuri
pede
versuri
alăturate,
subliniind
neliniştea.
Celulevisului
silabice
configurează
simetrii
şiprin
cadenţe
la
distanţe
uneori
egale,
alteori subincomensur
tăţii şi al absenţei
se transpun,
în planulplanul
ritmului,
număr
ictusuri
pe
versuri
alăturate,
Celule
silabice
configurează
simetrii
şi
cadenţe
la
distanţe
uneori
egale,
alteori
incomensurabile,
creând
însă
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Eseu
HYPERION 153
!21
început de vers
- structuri interioare simetrice
- reluarea unei structuri amplificate
25232
https://biblioteca-digitala.ro

- reluare a aceleiaşi structuri silabice la 13321
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Text rescris
Nu este dragoste,
//_/__
este un fel de îmbrăţişare
/__/____/_
până în inima plopului,
/__/__/__
cămăşi crescute unele peste altele
_/_/_/__/_/__
prin ele sângele are culoarea toamnei.
_/_/__/__/_/_

S.N.

Braţele mele în jurul tău,
/__/__/_/
haină de sărbătoare.
/____/_
Nu este dragoste,
//_/__
este un fel de naştere
/__/_/__
într-o zi de duminică.
/_/__/__
De atunci priveşti în mine
__/_/_/_
ca într-o oglindă de ape
_/__/__/_
cum îţi înfloreşte rochia.
/___/_/__
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Sub aspect ritmic, poemul situat la celălalt pol al trăirii iubirii are un desen mult mai lent atât pe numărul tonic, cât
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Textul, în întregime, este bine ritmat, apropiindu-se de poezia în vers clasic – coeficientul 0,085.
Astfel, la nivel de lexic şi la nivel de ritm, cei doi poli ai poeziei lui Vasile Iftime înrămează jocuri de imagini şi
melodie prin care trăirile unui eu liric revitalizează cuvântul creator de lumi.

Victor TEIŞANU

Constantin Bojescu,
un Falstaff în ipostază poetică

I

În general se face o distincţie netă între ce scriu poeţii
şi viaţa acestora. Sînt rare cazurile în care existenţa lor
cotidiană se confundă cu universul creaţiei, atît pe linia
temelor cît şi a mijloacelor de expresie. Într-o măsură
importantă un asemenea caz este Constantin Bojescu.
Ascendenţa sa este veche şi bogată, putînd începe de la
Fr. Villon, poate primul poet“ blestemat“ din lirica universală. Veşnic sedus de viciu, francezul oscila între elanul revoltei şi căinţa celui care aspiră totuşi la recuperare morală. Spiritul poemului goliardic vine tocmai din
această incompatibilitate a creatorului cu lumea în care
trăieşte. Constantin Bojescu se poate revendica de la asemenea precursori. Cel puţin în primele două volume,
mai cu seamă al doilea. Dar şi de la autohtoni precum
Tudor George, Teodor Pîcă sau George Mărgărit, stîlpi
ai boemei nonconformiste, cultivînd în scris, paradoxal, convenţia formelor fixe şi a prozodiilor riguroase.
Ca persoană privată, Bojescu este reîncarnarea parţială
a shakespeareanului Falstaff, însă fără consecinţe în poezia sa, clar încadrabilă în alte standarde etice.
Viaţa tumultuoasă a poetului botoşănean se consumă
dihotomic între vocaţia sa pentru nesf îrşite agape şi răsfrîngerea acestora în poezie. Constantin Bojescu nu rezistă
tentaţiilor morganatice ale lumii. Se lasă uşor corupt şi
doreşte să nu rateze nimic din copioasa ofertă, mereu
conştient că vin scadenţele şi că va trebui să plătească.
De aici, ca la Falstaff, un sentiment de vină, recunoscut
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în treacăt şi dat repede uitării. Pentru ca petrecerea să
continue, cu surle şi trîmbiţe, vin şi prietenii. Însă agapele poetului combină răsfăţul bahic cu banchetul platonician, rolul poeziei şi ideilor devenind esenţial. Existenţa sa fizică este falstaffiană doar pe jumătate pentru
că, dincolo de fascinaţia viciului, sindrofii, lipsuri financiare, gust pentru fabulaţie şi hiperbolă, naivităţi şi exagerări în trăirea şi ficţiunea erotică, la Constantin Bojescu
funcţionează impecabil, mai presus de orice morală, credinţa în frumuseţe şi idealitate, mai concret, în poezie.
În plus, excedînd personajul, poetul ştie să facă, adesea,
reverenţele cuvenite eticului. O miză importantă a poeziei sale rămîne francheţea, poetul căutînd cu obstinaţie
postura adresării directe, ca într-un dialog cu un partener
nedefinit. Tonul de conversaţie afabilă, din care nu lipsesc
ludicul şi calamburul, constituie o amprentă a stilului.
Deşi fabulează continuu, uneori extaziat dar adesea
utilizînd arma ironiei, el declară sau măcar sugerează că
urmăreşte atingerea adevărurilor fundamentale. Viaţa sa
devine astfel o aventură spirituală, presărată la tot pasul
cu încercări şi întîmplări de mici şi mari dimensiuni în
urma cărora el culege înţelepciune. De unde şi impulsul
către formularea sentenţioasă. Singurătate şi tristeţe sînt
cuvintele (şi temele) cu cea mai mare densitate în poezia
lui Constantin Bojescu. Parafrazînd, ar putea decreta, în
ce-l priveşte, fără să greşească: tristeţe, poezie e numele
tău! Este un imaginativ fecund, inventînd stări şi situaţii
HYPERION
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insolite şi exagerînd pînă şi în ipostaza confesivă. Avem
frecvent un echilibru instabil între naturaleţe şi teatral.
Totul este scenic, vizual, cu actori costumaţi parcă în vecinătatea vremurilor cavalereşti. Această ambiguitate temporală degajă un imperceptibil aer tragic, predispunînd
poetul la reflecţii sumbre. Iubitor de oximoron, el însuşi
este sceptic şi hedonist, smerit şi polemic, relativ incoerent şi mai totdeauna retoric, precum Eclesiastul. Cultivă
lamentaţia şi ritmul baladesc, neoclasic, aparent inactual,
goliardic şi boem, cu mici reliefuri insolite. Lexicul colocvial alternează cu preţiozitatea şi artificiul, într-un melanj
agreabil. Constantin Bojescu este cînd trudnic meşteşugar, cînd spontan şi cu adresă directă, încropind o muzicalitate voit desuetă. Se exprimă arborescent, poeziile
sale nefiind meditaţii ermetice. Toate acestea se referă
mai ales la primele sale două volume, cît se menţine în
limitele metricii clasice, bazate preponderent pe virtuozităţi de limbaj. Ne aflăm în anii unei boeme anihilante,
dar şi generatoare de avînt spiritual. Istovit de agitaţie şi
dezordine, poetul mai are un singur reazem: poezia cu
magia sa izbăvitoare.
Sacralitatea creaţiei şi conceptul de poezie izbăvitoare
transpar adesea în Kilometrul zero, volumul său de debut
(Editura Axa, Botoşani,1996). Încă din Cuvînt înainte desluşim liniile de forţă ale limbajului, dar şi propensiunea
către un mod de viaţă atipic: „Trag la coasa întîmplării
spre un ţel necunoscut“ şi „Mă confisc pentru vecie unui
ham de flăcări albe“, sau „Am dormit c-un şarpe-n gură
la tulpina unei flori“. Rătăcirile însemnînd „cînd vînat,
cînd hăitaş“ (File 4) conţin în sine dramatism şi conduc
spre percepţii inverse, fastul şi renaşterea, impregnate pe
o memorie dezabuzată, transformînd chiar şi primăvara
în „anotimpul marilor dezamăgiri“ (Îndărătul înfrîngerii). Aflat a rebours cu o realitate agresivă, prin definiţie
ucigătoare de sensibilităţi, poetul trăieşte sceptic însuşi
erosul, unde se insinuează disperarea, neîncrederea şi
regretele:“Înotam pe uscat printre obiecte pînă cobora
amurgul,/ făceam repetiţii scriind pe nisip numele ei / şi-n
trupul ei dormeau fiii noştri, / nenăscuţii, / ca-ntr-o catedrală albă de piatră dormeau, / ea cireşe mînca şi palmele
ei sîngerau / precum inima mea…“ (Mai bine). Tot astfel
în Semn sau în Nu ţi-am spus nimic: „Tăcerea mea e grea
ca o durere, / ca o speranţă ce se surpă-n sine / dar eu
mă zbat pe ţărmul altei ere / de parcă viaţa mea o eră-ar
ţine // Să ne privim, atîta ne rămîne, / goi de fapte şi de
cuvinte goi / o lacrimă mai cade pentru tine; / auzi cum
curg chemările prin noi?“. Iar autoanalizele poetului sînt
severe, relevînd în oglindă, constant, precaritatea unei
vieţi cu multe semne de întrebare. În aceste texte amintirea lui Falstaff este vagă şi sublimată: „mai tot timpul
căzut / sub povara dorinţelor sale“ (Se face ziuă). Cînd
nu mai are soluţii, în loc să se declare învins, aleargă iluminat către templul Poeziei, ca la ultima şansă a salvării: „Încărunţindu-i la tîmple deşertăciunea, / Heraldul
s-a aşezat la masa de scris. / În faţa colii albe, el visează
minunea / De-a fugi de moarte prin manuscris“ (Prin
manuscris). Pentru că numai poezia poate conferi, fie şi
indirect, perenitate unui destin:“Trece peste mine Carul
Mare / Şi-mi zdrobeşte oasele uşor / Poesia e nemuritoare / Pentru mine, simplu muritor!“ (Pentru mine,
simplu muritor). De aici bucuria şi suferinţa creaţiei:“Ce
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greu mi-adun puterile şi gîndul! / Ce mult aştept să-mi
înflorească-un vers!“ (Luciditate). Contextul scoate la
iveală cîteva poeme de o stranie frumuseţe: Tristeţe ireală, Destinaţie străină ş.a. amintind performanţele lui
Mircea Dinescu din anii săi glorioşi.
Volumul „Confesiunea unei răni“ (Editura Axa,
Botoşani, 2004) îmbină spiritul goliardic cu parodia
formelor baladeşti şi a octavelor după Villon. Nu pentru vreun motiv polemic, ci efectiv din evidente afinităţi de stil şi trăire. Sub încărcătura explozivă a retoricii villoneşti, Falstaff se pulverizează într-un personaj
mai complex, cultivat şi liber, revoltat şi ros de regretul propriei irosiri. Nostalgia etică devine regulă inclusiv în călătoriile poetului prin memorie. Cîteva dintre balade păstrează strofele cu 8 sau 10 versuri din
magistrul francez, respectînd convenţia rimei şi chiar
tonul de „diată“: „Dă-mi, Doamne, minte, luminează-mi
calea / şi nu mă ţine-n viaţă îngenuncheat / am datorii că mă cuprinde jalea, / de astea niciodată n-am scăpat, / nu-s ignorant, dar nu mîncarea-i baza, / de ani
de zile n-am luat o carte, / îmbătrînesc şi-acuma sînt la
faza / cînd deseori mă cam gîndesc la moarte“ (Balada
încurcatelor căi). În Balada încrederii în nemurire versul final din cele 3 strofe se repetă, ca mai totdeauna
la poetul francez. Iată şi balada sa în octave, punctînd
autobiografic:“La 55 de ani, ce-i drept / nici cerşetor, nici
cu avere / dacă-am muncit, m-au tras în piept / mici găinari ori hahalere / avînd venin, aveam şi miere / deşi nu
prea am fost călcat / dar cîteodată, de plăcere / intram
adesea în păcat!“ (Îngenunche). Deşi lipseşte spectacolul argotic villonesc, baladele lui Constantin Bojescu
deţin esenţele necesare unor asemenea construcţii. Tot
cu origini antice şi medievale, dar prezentă şi printre
moderni, este şi poezia gnomică pe care poetul botoşănean o cultivă cu voluptate. Este mai ales o poezie a
sentinţelor morale, uneori într-o combinaţie fericită cu
exprimarea oximoronică:“ am adormit, dar m-am trezit
/ ca să vă strig vorbind în şoaptă / că-n mîngîiere m-aţi
lovit / prin faţă-n dos şi-n stînga dreaptă“ (Oximoron).
Gnomismul lui Constantin Bojescu propune aserţiuni
cu valoare etică:“ nu-i om în viaţă să nu fi greşit, / nici
întîmplare să nu-şi aibă anul, / nu-i om mai supărat ca ăl
jignit / şi nici milos precum e suveranul“ (Nu-i nimeni).
Gnomele capătă valenţe în plus dacă se îmbină cu adieri oximoronice:“ştiu cîtă miere e-n dulceaţă, / pe cel
deştept de cel bocciu / şi cît cîştig pierdut e-n viaţă; / pe
mine însă nu mă ştiu!“ (Ştiu). Nu lipsesc nici accentele
ironice:“atît eşti om, pînă îţi calci cuvîntul / atît ai cap,
cît este luminat, / atît e cald, pînă nu pişcă vîntul, / atîta
ştiu: ce mult te-am căutat!“ (Atît). Trecerea timpului îl
îndeamnă la cugetări autoscopice şi o undă de regret
faţă de risipirile tinereţii pare să-i cuprindă fiinţa:“cînd
prin constelaţii îmi rătăcea duhul / şi n-aveam habar de
dată ori zi“ (Confesiunea unei răni).
Tema risipirii bîntuie la Constantin Bojescu întreaga
substanţă poetică, producînd panică:“ce mărturie în cer
să depun / cînd ştiu cîte mai am de făcut?“ (Mărturie).
Şi iarăşi speranţa este de ordin spiritual, pentru că dincolo de „scara socială“, demnă de dispreţ, este o „scară
paralelă“, a creaţiei mîntuitoare, pe care poetul încearcă
să urce „cu năzuinţi, cu tot“ (Paralelă). De altfel, alături
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de obsesia risipirii, venită pe filieră clasică, tema creaţiei,
implicînd convulsii interioare dramatice, este reprezentativă. Cu o biografie agitată, în care orgiile se lasă cenzurate de căinţe villoneşti, avem şi despre eros viziuni
nu tocmai optimiste:“ ce firavă şi casantă / a fost dragostea // cît de mult / îmi peticesc sufletul / să rezist / sub
cerul negru…// mă culc şi / nu mai adorm // mă culc şi
/ adorm şi nu mai visez“ (*** Ce firavă şi casantă). Nici
sondarea memoriei n-are virtuţi tonifiante. În clipele
sale autoanalitice, cînd se simte abandonat sau încolţit,
pe retină apar imagini de familie: bunici, părinţi, fraţi
sau copii. Un fir nevăzut îl leagă temeinic de propria
istorie, iar tonul alunecă invariabil spre elegie. O elegie de calitate şi investită cu tainice trimiteri. Amintirea familiei pare să adîncească şi să-i perpetueze criza.
Aşa încît, cu spectrul risipirii inevitabile, poezia rămîne
unica baricadă împotriva timpului:“mi-am pus, între file,
o parte, / din cîte, prin ani, am visat“ (Firul de iarbă).
Şi aidoma înaintaşilor săi risipitori, cu amară luciditate
poate decreta testamentar:“prietene, să nu uiţi că trăiesc pentru tine, / către tine poemul meu se îndreaptă /
conştient că nimic nu rămîne din mine / lucrurile mari
se spun doar în şoaptă…// dacă nu mai prind răsăritul
de soare / îţi las ultimul poem pentru a-l citi / cu gîndul că nu am durere mai mare / ca atunci cînd, dintre
voi, voi lipsi“ (Ultimul poem). Confesiunea unei răni
marchează un spor în poezia lui Constantin Bojescu.
Deşi există o continuitate privind teritoriile inspiraţiei şi
trăsăturile stilului, acest al doilea volum cîştigă în complexitate. Retorica este mai des îmblînzită de meditaţie, chiar dacă autorul nu renunţă la discursul său care
împleteşte patetismul cu locvacitatea. Poetul probează
însuşiri de baladist veritabil şi pe deasupra îşi rafinează
şi comunicarea stărilor provocate de lungi solitudini.
Un sentiment al eşecului şi precarităţii s-a dezvoltat
pas cu pas, fiind decelabil şi în volumul Miere amară
(Editura Conta, Piatra Neamţ, 2007). Aici, Constantin
Bojescu se prezintă în veşminte lirice noi. Poate ostentativ, spre a-şi demonstra sieşi şi altora multele sale disponibilităţi. Haina sa este acum exclusiv versul liber, prezent pe arii restrînse şi în cărţile anterioare. Culmea,
aceasta i se potriveşte la fel de bine ca vechiul costum
de baladist. Mai mult, eliminînd ceva din patosul scenic, textele parcă se dezgolesc, debordînd de sinceritate şi fluenţă. Fireşte, veleităţile fachirului de cuvinte
se mai regăsesc în construcţii calamburistice ori în dispoziţia pentru sentinţe şi exerciţii de virtuozitate precum acesta:“forînd filonul firii fragile fără frică / fac
febră fiindcă forma femeii mă furnică“ (De este vreun
mister). Însuşi titlul cărţii este un oximoron iar poemul
cu acelaşi nume glosează pe tema dragostei ca sursă de
suferinţă şi neîmplinire. Erosul domină copios prima
parte a volumului, transformînd materialul documentar într-un lung şir de elegii. Tonul acestora nu poate fi
decît sentimental, în pofida numeroaselor accente de
ironie şi autoironie. „Jocul cu focul“ sugerează erotism
carnal dar sînt destule texte în care trama amoroasă,
după un proces moral, se spiritualizează pur şi simplu.
Ce mai rămîne în aceste cazuri din chefliul Falstaff sau
din păcătosul erou villonesc, toropit de vicii şi cu sterile angajamente etice? Nimic altceva decît amintirea: „o
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noapte pierdută scrîşnind din măsele / vorbeam / unul
cu altul, / fiecare cu sine / cîte-n lună şi-n stele / dimineaţa trăgeam o cîntare, cădea chitul de la geam // şi
roua se făcea plumb în picioare“ (Fals dialog). Şi chiar
în lipsa unei perspective luminoase („e greu de trăit,
îmi spuneam“), personajul din noul volum de versuri,
adică poetul, pare a nutri alte idealuri: „te zbaţi ca s-o
rupi cu trecutul“ (O floare) sau „amîndoi / ne despărţim de-un trecut / ce nu ne lasă în pace“ (În căutarea
luminii). Iar tensiunea vine acum dintr-o anume stare
de incertitudine, inclusiv pe plan amoros:“năluca plutind peste apele tulburi / te trage din nou / în adîncuri
/ iscînd / fantastice prevestiri“ (Prevestiri). Sau: „ţi-am
spus să împărţim / spaimele împreună / să ne apărăm
de fiara aceasta“ (Să nu treci cu vederea). Iată acum un
sclipitor text liric, amestecînd angoasele eului biciuit de
timp, sf îşierile iubirii imposibile şi regretele aferente:“Nu
îţi spun ce simt / şi cum, / şi cine eşti pentru mine /
pentru că tu te temi / să nu crezi // trece timpul iubito,
ştii bine, / ca o clepsidră cu sînii verzi“ (Melancolică).
Sursa principală de anxietate rămîne totuşi sentimentul
morţii, apropierea ultimei scadenţe: „m-au rănit muşcăturile timpului / memoria, patima, aventura // fiecare clipă ce trece / mă răneşte, ultima / mă va răpune“
(În trecere). În goana sa inexorabilă, timpul contondent
devine letal şi şterge graniţa dintre viaţă şi moarte, oferind imaginea unei fragilităţi care ar trebui să-i înduioşeze pe partenerii erotici mai inflexibili: „viaţa o să-mi
treacă repede / cum a trecut şi ultimul mileniu / apoi
o să vină moartea / cu uşurinţa cu care mîngîi pisica /
cu uşurinţa cu care / muţi linia orizontului / închizînd
pleoapele“ (Floarea de zbucium). În centrul acestui univers care produce coşmaruri dar şi desfătări vinovate se
află dintotdeauna cuvîntul ce poate fi ziditor sau distructiv. Contactul muritorului cu magia cuvîntului seamănă
cu pipăirea lavei incandescente în măsură să transfigureze şi să înalţe: „cuvintele au început să mă ardă / să
mă îngheţe / să mă rănească / adesea / cuvintele aveau
poezia lor şi / au început să cînte / şi cîntecele vînzoleau sferele muzicii / şi muzica începea să danseze / şi
eram în interiorul Cuvîntului / şi mă rostogoleam prin
Univers / cu cheia cuvintelor“ (Pînă cînd).
Avînd idealismul în sînge, Constantin Bojescu crede
în supremaţia poeziei aşa cum un bolnav îşi pune toată
nădejdea în puterea medicamentelor. Pe creuzetul bogatei sale sensibilităţi a topit ecouri de Ev Mediu trubaduresc, ceremonios parfum romantic dar şi fiorul tragic al verslibrismului modern. La sf îrşit, după lungi distilări, poetul s-a identificat cu această hrană a zeilor şi
aşezîndu-se în scaunul singurătăţii şi-a început cîntarea. Iar cîntecul său, cu vibraţii galante, uneori răbufnind în revoltă şi pamflet, alteori devenind lamentaţie,
poartă incontestabil pecetea talentului, care, cum se întîmplă des în lumea evanescentă a creaţiei, rămîne tot
timpul pîndit de pericolul risipirii. Constantin Bojescu
dovedeşte aceeaşi dezinvoltură, indiferent de pretenţiile partiturii. Fie că şopteşte în barbă versuri de pansat
răni sufleteşti, fie că declamă ca pe scena teatrului discursuri lirice elegant cadenţate. Prin Constantin Bojescu
vieţuieşte la Botoşani unul din rarii poeţi seduşi şi neabandonaţi de graţiile şi fantasma libertăţii.
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Lucia ŢURCANU

D

Serafim Saka: lecţia de verticalitate
Dintre toţi cei care alcătuiesc generaţia şaizeciştilor
basarabeni, Serafim Saka este, poate, scriitorul cel mai
incomod şi mai necruţător, fie în relaţie cu semenii şi
colegii, fie raportându-se la istorie, la sistem, la clişee
etc. Nonconformismul categoric al prozatorului putea
fi intuit în cartea de interviuri Aici şi acum (1976) sau
în romanele Vămile (1972) şi Linia de plutire (1987) şi
se manifestă din plin în „romanul-fapt” Pe mine mie
redă-mă, apărut mai întâi, aproape integral, în foileton
(în special, în revistele Contrafort şi Sud-Est cultural)
şi publicat postum în anul 2013 la Editura Arc. Anume
această din urmă lucrare oferă cititorului imaginea
complexă a scriitorului care s-a remarcat întotdeauna
prin aristocratism şi verticalitate, întrunind toate calităţile proprii intelectualului de cea mai înaltă speţă.
Termenul roman-fapt a fost inventat chiar de Serafim
Saka, pentru a defini o scriere autobiografică, o carte
de memorii, în care însă documentarul este expus cu
vervă romanescă, iar personajele – toate reprezentând
persoane reale –, prinse în vâltoarea istoriei, au deseori
destine incredibile, realitatea fiind mai uluitoare decât
orice născocire a imaginaţiei. Volumul Pe mine mie
redă-mă este un document ce aduce dovezi ale atrocităţii, absurdităţii, suspiciunii şi laşităţii ce au caracterizat istoria noastră recentă, dar şi o carte a regăsirii sinelui, a reordonării propriei fiinţe (fapt sugerat
atât de titlul eminescian, cât şi de mottoul din Václav
Havel). Cele două părţi ale romanului-fapt – Copii din
rouă şi Spadă şi floretă – cuprind mai bine de jumătate de secol, o epocă marcată de calamităţi ale istoriei (re-croirea statelor, războiul, foametea, represaliile şi deportările, cenzura drastică), de destine frânte
de puterea sovietică, de trădări şi denunţări, de conformări ruşinoase şi inerţii intolerabile.
Prima parte a cărţii este o evocare a Vancicăuţiului copilăriei, unde sunt trăite, în mod individualizat,
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marile drame ale istoriei prin care a trecut Bucovina de
Nord. În centrul naraţiunii se află familia Saca, strivită
de tăvălugul sovietic: unchiul Dumitru devine jertfă a
gulagului; tata cade „cu moarte de neerou” pe 15 august
1944, după ce „fusese un fel de tălmaci din ruseşte pentru români şi din româneşte pentru ruşi”; mama nu îşi
mai recapătă echilibrul sufletesc după moartea tatei şi
„cât e ziua de mare, umbla din casă în casă şi întreba
dacă nu cumva l-au văzut pe tatăl copiilor ei, patru la
număr, pe care, lăsându-ne singuri, ne pregătea pentru marea singurătate care venea peste noi”, murind
apoi în patul în care zăceau, bolnavi de tifos, împreună cu fiul Serafim; bunica, „după ce dăduse războiului trei feciori /.../ a trebuit să suporte toată bătaia de
joc a veneticului internaţional, dar şi a autohtonului
rătăcit”. Evenimentele sunt de un dramatism zguduitor, iar autorul le rememorează cu durere profundă şi
supărare pe marile puteri care au decis soarta atâtor
oameni. Nu găseşti nimic din tradiţionalele evocări
nostalgice ale vârstei paradiziace, nici bunici sfătoşi,
nici jocuri de copii sau pozne nevinovate, nici tradiţii ancestrale. Copiii Vancicăuţiului se năşteau maturi,
împovăraţi de erorile istoriei.
În Spadă şi floretă, textul poartă vădite accente
caustice. Acerbul Serafim Saka îşi reia muniţiile, pentru a da replică sistemului şi colegilor împăcaţi cu acest
sistem. După ce relatează, ca într-un scenariu de film
neorealist, nespus de viu şi autentic, călătoria cu trenul
încărcat de voluntari-ţelinari şi experienţa de „corespondent special al ziarului fuzionat la pământurile
de ţelină, în Kazahstan”, autorul aduce în prim-plan
mediul scriitoricesc de la Chişinău, dar şi (bineînţeles, cu mai puţine detalii) cel de la Bucureşti, lumea
teatral-cinematografică autohtonă, dar şi grupul de studenţi la Cursurile superioare de regie şi scenaristică de
pe lângă Goskino (pe care le-a frecventat în perioada
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1965-1967 la Moscova). Spiritul critic al memorialistului
nu cruţă aproape pe nimeni, îndeosebi când e vorba de
colegii de la Chişinău. Fără vreo ezitare, Serafim Saka
dă numele complete ale personalităţilor evocate, oricât de compromiţător ar fi comportamentul pe care îl
manifestă acestea (până acum, în aproape toate jurnalele şi memoriile apărute la Chişinău după 1990 se dau
doar iniţialele, probabil din nedorinţa de a admonesta
sau din tendinţa de a evita conflicte). În vasta galerie de
personaje (prieteni sau colegi) intră ruşii Andrei Bitov
şi Vasili Belov, armeanul Hrant Matevosean, azerbajdjanul Rustam Ibragimbekov, georgianul Revaz Gabriadze, apoi Nichita Stănescu (căruia îi rezervă un capitol întreg, Nichita, parţial – o relatare despre vizita lui
Stănescu la Chişinău, în cadrul Săptămânii literaturii
sovietice, în 1976, poate cele mai savuroase pagini ale
cărţii –, dar şi un fragment din Cea de-a doua Românie – vizita lui Saka acasă la Stănescu), Laurenţiu Fulga,
Romulus Vulpescu, Mircea Tomuş, Matei Vişneiec şi,
bineînţeles, elitele artistice ale Chişinăului de atunci:
Andrei Lupan, Bogdan Istru, Emilian Bucov, Ion C.
Ciobanu, Liviu Damian, Vasile Coroban, Aureliu Busuioc, Vladimir Beşleagă, Vasile Vasilache, Grigore Vieru,
Ion Druţă, Nicolae Dabija, Ion Ungureanu, Constantin Constantinov, Mihail Grecu etc., etc.
Uneori, portretele pe care le face Serafim Saka sunt
concise, atitudinea autorului fiind admirativă sau rămânând neutră doar atunci când sunt evocate personalităţi
din alte spaţii. Iată câteva creionări selectate din capitolul Acei provinciali fermecători, în care sunt descrişi
colegii de la cursurile de regie şi scenaristică, adunaţi
din tot URSS-ul: „peters-burghezul Andrei Bitov, scriitor cu cărţi publicate deja în străinătate, inclusiv în
România”, „timidul insistent Andrei Tarhanov, neatins de ipocrizia civilizaţiei urbane, sosit din adâncurile virgine ale taigalei”, armeanul Hrant Matevosean,
care, „în ciuda faptului că frecventa conştient lecţiile lui
Rapopport şi asculta, numai ochi şi urechi, s-a revoltat şi el, până la urmă”, Rustam Ibragimbekov, „azerbaidjan fără obsesii identitare, cel mai matur, mai practic şi mai pus, chiar de la bun început, pe fapte mari
cinematografice”. Colegii de breaslă de la Chişinău sunt
însă dezaprobaţi cu duritate pentru toate faptele săvârşite fie din dorinţa de a răspunde servil dorinţelor partidului, fie din lipsa sentimentului de solidaritate, fie
din frică. În acest caz, apar portrete mai întinse şi mai
complexe. Remarcant mi s-a părut, bunăoară, portretul lui Bogdan Istru: „O capodoperă de om, un munte
de contradicţii, o inepuizabilă concentraţie de egoism
şi generozităţi, încât mă întrebam şi mă mai întreb –
cum pot convieţui în acelaşi om idei şi convingeri diametral opuse, cum poţi fi atât de dedat cauzei comuniste după ce ai fost, inclusiv regalist, condamnat să nu
auzi şi să nu vezi ceea ce devenea orbitor de existent
pentru lume? /.../ pe lângă că era trup, suflet şi rimă
perfectă dedat regimului, veghea, când era şi când nu
era cazul, la armonia realităţii noastre speriate, pe care
scriitorii (nu foarte mulţi, dar totuşi suficienţi ca să nu
ne acopere definitiv mătasea-broaştei) aşteptau să le
vină ocazia s-o dezarmonizeze”.
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Culminaţia romanului-fapt Pe mine mie redă-mă o
constituie cele trei capitole intitulate Denunţuri în transparenţă şi secvenţa Către Saka – Congresul al VII-lea al
Scriitorilor din Moldova. Sunt pagini în care disensiunile
dintre Serafim Saka şi colegii aserviţi puterii ating apogeul, fiind incluse aici şi delaţiunile semnate de P. Boţu,
V. Prohin, A. Busuioc, N. Dabija, H. Corbu, A. Cibotaru,
Gh. Ciocoi, Ion C. Ciobanu, C. Şişcan după ce Serafim
Saka publică în Literaturnaia gazeta articolul polemic
Mecenaţi şi imitatori. Este transpus, de fapt, scenariul
clasic de depersonalizare sau chiar nimicire a individului
prins în malaxorul comunist. Orice acuzare de subiectivitate (atitudine proprie genului memorialistic) nu mai
are niciun temei aici, documentul înlocuind punctul de
vedere al autorului şi fiind o dovadă certă a micilor şi
marilor mişelii. Memorialistul nu cruţă pe nimeni, spunând adevăruri tranşante şi deranjante despre cei care
s-au complăcut în ipostaza de conjuncturişti. Reacţiile
violente ale unor vizaţi au venit imediat ce fragmente din
aceste capitole au fost publicate în revistă şi s-au reiterat
la apariţia cărţii. Astfel, Pe mine mie redă-mă este poate
una dintre cele mai provocatoare şi mai epatante opere
literare apărute la Chişinău în ultimii ani.
Cum să nu rămâi bulversat după ce citeşti pagini în
care se spun adevăruri crude despre cei care au ajuns
mai târziu adevăraţi idoli ai literaturii române interriverane? De exemplu, din romanul-fapt al lui Serafim Saka
aflăm că Grigore Vieru (ce alt nume ar putea fi mai relevant în contextul luptei pentru valorile naţionale?), alături de Spiridon Vangheli, nu a vrut să semneze, în 1987,
scrisoarea prin care scriitorii de la Chişinău rugau CC
aş PCUS să permită convocarea Conferinţei extraordinare a scriitorilor din Moldova (conferinţă prin care s-a
produs „prima breşă în citadela comunismului moldovenesc” şi la care urma să fie discutată problema adoptării
alfabetului latin şi a recunoaşterii limbii drept română):
„Cred că nu strică – deşi asta nu mai are acum nici cea
mai minusculă importanţă – să se ştie că scrisoarea celor
109 nu a fost semnată nici de un alt vârf al literaturii basarabene, Spiridon Vangheli. Bun strateg al propriei sale
promovări, Vangheli – întocmai ca Vieru – nu a voit să
rişte, nefiind sigur de victorie. Scriitori de succes fiind
– sus iubiţi şi jos aclamaţi –, erau conştienţi că, în cazul
în care nu se izbuteşte, li se va tunde din laurii care le
îmbrobonau glorios frunţile. Doi mari ezitanţi! Bine că
nu eram şi ceilalţi mari, că putea să nu iasă chiar nimic
din glorioasa noastră mişcare spre niciunde”.
Fie că rememorează episoade de luptă a
oamenilor-destin cu sistemul feroce şi absurd, fie că
evocă scene din banalul cotidian, Serafim Saka aduce
în faţa cititorului de la începutul mileniului trei scene
din istoria noastră recentă, uitată cu uşurinţă de unii
sau falsificată de alţii. Sunt memorii care oferă mărturii ale abrutizării fiinţei umane prinsă în maşinăria unui regim totalitar. Scris cu multă vervă şi pasiune, uluitor prin autenticitatea şi directeţea mesajului, fascinant prin acurateţea şi sugestivitatea scriiturii, romanul-fapt Pe mine mie redă-mă este, cu siguranţă, una dintre cele mai percutante, mai captivante,
mai fulminante, dar şi mai contrariante cărţi apărute
în ultimul deceniu.
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Petru URSACHE

A

Moartea formei

Arhetipologia defineşte forma ca existenţă izvorâtă din
apele primordiale. Este o concepţie cosmogonică din
care se alimentează sistemele mitologice de mare tra
diţie. Formele vin, devin şi se reîntorc, dând sens unei
scheme fenomenologice unice : viaţă-moarte. „Tot ce
este formă, spune Mircea Eliade, se manifestă deasupra Apelor, detaşîndu-se. Însă chiar din clipa separării
de apele primordiale, forma încetează de a mai fi virtuală, cade sub legea Timpului şi a Vieţii ; ea se individualizează, participă la mişcarea universală, se istoricizează, se degradează şi sfârşeşte prin a se goli de substanţă proprie, urmând a se regenera prin imersiunile
periodice şi a repeta întoarcerea cu corolarul cosmogonic”.1 Şi mai departe : „Apa ucide prin excelenţă : ea
disolvă, suprimă orice formă. Iată de ce este creatoare,
bogată în germeni”2. În topografia mitică, formele evoluează ciclic şi în limitele unei tipologii fixe : personaje,
locuri consacrate, diferite succedanee ale acestora. Ele se
organizează în spaţiul cosmic după legi riguroase al căror
rost hierofanic este virtualizarea ciclului viaţă-moarte.
Când sistemul de informaţie se bipolarizează datorită
unui dubitat între zeu şi om, între sacru şi profan, formele primordiale încep să pălească, îşi pierd sensul originar, mor. În schimb, se dezvoltă altele, cu perspectiva
de a se constitui într-un nou Weltanschauung, operă a
lui homo faber. Începe gîndirea dialectică.
Omul simplu, orientat în spiritul gândirii mitice, nu se
întreabă de unde vin şi unde se duc formele, adică mediul
înconjurător vizualizat şi reprezentabil. Ele îi apar impersonale, au un început (în geneză) şi un sfârşit (în apocalipsă), deci se înseriază în marele Timp. Pentru a le transfera la dimensiunea prezentului, într-un spaţiu familiar —
ritualizat, deci în categorii ale sensibilităţii, cum ar spune
Kant. Omul mitic, permanent cu ochii aţintiţi spre cosmos, s-a obişnuit să execute o gestică specializată, evocatoare şi complexă, ea însăşi integrabilă în lumea formelor. Astfel forma capătă sens, conţinut. A fost realizată

160

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

o problemă de mare interes ontologic : apriorismul formelor şi caracterul repetitiv al dipticului viaţă/moarte au
dus la ideea de succesiune a generaţiilor. Cu alte cuvinte,
moartea individului nu înseamnă şi anularea universală a
formelor, ci perpetuarea lor. Omul modern condiţionează
destinul cosmosului infinit de viaţa sa limitată, de unde şi
problematizarea formei şi a existenţei înseşi : „Când sorii
se sting şi când stelele pică, / Îmi vine a crede că toate-s
nimică”. (Mortua est). Este şi situaţia din Melancolie.
Definiţia arhetipală a formei, aşa cum am relevat-o,
se confirmă în mare parte şi pe terenul creaţiei artistice,
întrucât aceasta nu pare a fi preocupată de probleme ale
cauzalităţii în reprezentare. Criticismul („cum este posibilă
existenţa”) formei îi este străin, nu însă şi în ce sens poate
fi concepută naşterea imaginii în conştiinţă. „Viaţa este
formă, spune Henri Focillon, iar forma este modul de
manifestare a vieţii”3. Fraza putea fi semnată şi de Mircea
Eliade. Pentru ambii autori, forma se manifestă, vine în
chip misterios spre om, capătă sens. Este singura ei raţiune de a fi, prin semnificaţie şi în relaţie cu omul sensibil şi imaginativ. De reţinut şi posibila distincţie dintre
semn şi formă : „Semnul semnifică în timp ce forma se
semnifică”4. El este impersonal şi prezumtiv. Omul mitic
şi-1 însuşeşte pentru a se identifica cu ceilalţi (strămoşii, semenii), de fapt cu un model unic de comportament,
abstract şi consacrat prin tradiţie. Regăsindu-i pe ai săi se
identifică și pe sine, ca unul ce s-a obişnuit să gândească
în colectivitate şi prin colectivitate. Astfel, forma, individuată într-o clipă a prezentului reflexiv, este în mod paradoxal deschisă spre cosmicitate.
Istoricizarea provoacă omului modern impresia de
golire a formelor arhetipale. „Au e sens în lume ?”, intero
ghează poetul cu disperare romantică semnele erodate ale
cosmosului, aflat în iremediabilă regresie. Pentru primitiv,
semnele erau indicii de integrare şi de recuperare a formelor, în virtutea prelogismului specific, a unor facultăţi
imaginative pure, ceea ce îi permite să accepte arbitrarul
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relaţiilor dintre semn şi formă. Romanticul este un fel de
homo sapiens androgin : sensibilitatea care i-ar fi permis
ataşarea necondiţionată de semne este confuz amestecată
cu facultăţile intelective demoniace, de unde şi nebulozitatea rezultatelor sale în aventura cunoaşterii. Dacă ne
referim la experienţa poetică a lui Eminescu, începând cu
Venere şi Madonă şi continuând cu Rugăciunea unui dac,
incluzând deci şi momentul Melancolie, vom constata o
permanentă criză a formei, pentru că sensibilitatea este
tocită („Pe inima-mi pustie zadarnic mâna-mi ţiu”), iar
informaţiile perceptive destinate intelectului sunt false
(„Urechea te minte şi ochiul te-nşală”).
Androginismul rezultă şi din faptul că eul poetic se
simte dominat de impulsuri concrete, repezi şi devasta
toare, de a se ipostazia deodată în zeu şi în satan, în împărat şi cerşetor, în supus şi revoltat. Biunitatea androginică
despre care vorbeşte Mircea Eliade (în erotica eminesciană, modelul de tinereţe fiind Venere şi Madonă) stă,
probabil, la baza oximoronului romantic. Tocmai datorită acestor stări confuze, Eminescu nu reuşeşte deocamdată să se identifice nici cu sine, nici cu ceilalţi. Melancolie constituie eşecul existenţial cel mai dezastruos din
toată cariera lui poetică. Abia cu O, mamă... (mai vag) şi
îndeosebi cu Mai am un singur dor, teiul sfânt, codrul,
izvorul, luceferii vor constitui semne cu ajutorul cărora
poetul se va identifica cu sine şi cu ceilalţi. Teluricul Eminescu se integrează cu cosmicitatea şi devine apolinic în
cea mai bună tradiţie mioritică.
Sigur ni se pare, după aceste fugare inserţiuni în prima
etapă a creaţiei eminesciene, cum a fost stabilită de G.
Ibrăileanu5, că poemul Melancolie, care ocupă o cotă
maximă în ideaţia de tinereţe, nu poate şi nu trebuie analizat per se. Este ca şi cum am izola Mioriţa, varianta lui
Alecsandri, de celelalte texte din aceeaşi familie folclorică. Căci Melancolie a fost prefigurată cu mult înainte
de 1876, anul publicării, poate începând cu Mureşanu,
poate mai de mult. Ea are deci o istorie mai lungă de gestaţie şi de configurare. O spune şi G. Călinescu, autor ce
a identificat-o parţial în structura unei piese de teatru6.
Este vorba de microtexte şi de forme de gândire care au
emigrat de la o poezie la alta până s-au fixat în Melancolie, ca apoi să-şi continue destinul, remodelându-se în
alte creaţii: Rugăciunea unui dac. O, mamă..., Mai am
un singur dor. De aceea poemul în discuţie reprezintă o
ipostază poetizată, cea mai caracteristică, a melancolicului Eminescu, personalitate categoric structurată psihic în acest sens. A scris-o pentru a se descrie şi nu din
motive de solidaritate cu marii romantici, de imitare a
acestora. O asemenea tendinţă de simplificare apare prea
adesea la diverşi comparatişti. Totodată, poezia lui Eminescu nu reprezintă un simplu avatar al melancolismului românesc, de tip Grigore Alexandrescu, Aricescu sau
Grandea7, pentru că nu orice stare depresivă, cauzată de
contemplarea ruinelor, a nopţilor poate fi şi melancolică. Psihologia modernă îi recunoaşte etiologia dominant endogenă şi manifestări de ordin clinic specifice,
însoţite de autoacuzare, sentiment de vinovăţie, de culpabilitate, tentative de suicid8, toate acestea fiind identificabile şi în fragmentul de biografie poetică de la Mureşanu la Rugăciunea unui dac.
Imaginativ şi fantast, melancolicul Eminescu este un
mare constructor de forme care se nasc şi mor, alegorii
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ale propriei existenţe din dramatica perioadă a teluricului. Una dintre acestea este poetizarea genezei, aşa cum
apare în Rugăciunea unui dac: naşterea, din apele matrice,
a unui impuls creator, formă princeps generatoare de
infinite categorii de forme. „Pe când nu era moarte, nimic
nemuritor”, etc. Această primă parte a poemului cosmo
gonic, Rugăciunea unui dac (până la versul „Şi-n glas purtat de cântec simţii duiosu-i vers”), se încheie cu o apoteoză a luminii şi a veşniciei, ca în partea a doua eul poetic
să se prăbuşească într-o stare melancolică de tip depresiv, caracterizată prin obsesia inutilitătii, a autoflagelării,
a dispariţiei „fără de urmă” („...şi râd de câte-ascult / Ca
de dureri străine ? Parc-am murit de mult”, stă scris şi în
Melancolie), adică a suicidului. Este o formă de inadaptabilitate romantică a individului aflat în raport cu infinitatea spaţio-temporală, ceea ce provoacă stări depresive ori reactive, cele două pulsiuni fundamentale ale
melancolicului.
În Scrisoarea I Eminescu reia tema cosmogonică :
„La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă”, etc. Pasajul
respectiv continuă să fie comentat (G. Călinescu, C. Papacostea) ca un fragment din Rig-Veda. Asemănarea este,
într-adevăr, izbitoare : „Atunci nu era nici nefiinţă, nici
fiinţă ; nu era văzduhul, nici cerul cel depărtat, / Ce acoperea ? unde ? sub a cui ocrotire erau apele ? era oare un
adânc fără fund / Atunci nu era moarte, nici nemurire;
semnul nopţii şi al zilei încă nu era. / Liber sufla fără suflare
acest Unul; mai presus de el nu mai era nimic altceva. /
La început era întuneric învăluit de întuneric ; acest Tot
era o întindere nedesluşită de ape / Germenul care era
ascuns în haos, acest Unul s-a născut prin puterea căldurii” 9. Descrieri cosmogonice asemănătoare descoperim şi
în mitologia greacă, transmisă oral sau prin texte : „Cea
mai veche concepţie despre originea lumii, spune Theofil Simenschy, o găsim la Homer. După acesta, obârşia
tuturor lucrurilor este Oceanul. Aceeaşi concepţie şi la
Orfeu (marea), şi la primul filosof grec, Thales din Milet.
În schimb, în Theogonia lui Hesiod, originea univer
sului e Haosul ; acelaşi lucru îl exprimă mai târziu şi Acusilau. Haosul înseamnă spaţiu căscat, adică vidul, golul,
prăpastia deschisă fără fund ; deci e un fel de abstracţiune.
Totuşi el nu trebuie închipuit ca un spaţiu pur abstract,
ci plin de negură şi întuneric.”10
Concepţia greacă este, prin urmare, eterogenă : indianistă în perioada homerică (oceanul cosmic), originală
şi spiritualizată în cea a filosofilor (haosul primordial, şi
nu apa, încărcat de semnificaţie — prăpastia). Din ambele
surse se configurează şi ficţiunile poetice ale lui Mihai
Eminescu, îndeosebi versul : „Fu prăpastie ? genune ? Fu
noian întins de apă ?”
Poate fi invocat însă şi un izvor autohton. În anumite
compartimente ale folclorului românesc ţinând de micro
cosmosul agro-pastoral, unele forme ale vieţii rurale se
nasc după acelaşi scenariu propriu macrocosmosului
marilor mitologii : „Ia sculaţi, sculaţi, / Voi boieri bogaţi,
/ De mi vă uitaţi, / Pe-o gură de vale, / Vouă vi se pare /
Tot soare răsare ; / Soare nu răsare, / Ci vouă vă vine /
Tot cirezi de vaci : / Vacile zbierând, / Din codiţe dând,
/ Viţeluşi sugând, / Din codiţe dând.”11 Este o colindă de
gospodar. În unul şi acelaşi text, din care am citat, „Pe-o
gură de vale” se repetă de câteva ori pentru a circumscrie
diferite aspecte de viaţă specifice microcosmosului rural
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: „Tot turme de oi” ; „Herghelii de cai” ; „Tot care de grâu”
; „Murgu-mpodobit : / Cu frâu de argint”.
Formulele introductive din colinde („Despre dalbu
răsărit”, „Sub zare de soare” ; „În ostrov de mare” etc.),
din balade („Pe părâu de rouă”, „La câmp, la câmpie”, „în
inima câmpului”, „în buricul pământului”, „Colo jos la scăpătat”) sau din descântece („Colo jos şi mai din jos”, „Apă
limpede, apă lin curgătoare”, „Plecat a cutare / pe cale / pe
cărare) sunt sinonime cu : „Pe-o gură de vale” şi reprezintă
rudimente de mituri cosmogonice conservate în forme
literarizate. Ele instituţionalizează locuri şi momente ale
genezei microcosmosului rural, mereu repetabile în virtutea „eternei întoarceri”. Este o concepţie mitică difuză,
dar în perfect acord cu caracterul dominant chtonian al
tradiţiilor daco-românilor, în comparaţie cu cele uraniene ale grecilor sau ale asiaticilor. De aici şi cultul locurilor consacrate : gură de vale, cale-cărare, ostrov de mare,
inima câmpului, toate generatoare de lumi şi forme reînnoite. Eminescu le stilizează în spiritul cosmogoniilor
savante : „De atunci răsare lumea, lună, soare şi stihii...
/ De atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute / Vin
din sure văi de chaos pe cărări necunoscute / Şi în roiuri
luminoase izvorând din infinit, / Sunt atrase de viaţă de
un dor nemărginit”. A se compara cu românescul folcloric
: „Pe-o gură de vale, / Vouă vi se pare / Tot soare răsare,
/ Soare nu răsare, / Ci vouă vă vine...”, etc.
După acelaşi scenariu cosmogonic, indiferent de
pretextul-matrice : oceanul cosmic (la indieni), prăpastie, poate grota (la greci), calea-cărare (la daco-români),
ies la iveală, „pe cărări necunoscute”, cele mai diferite
categorii de forme virtuale sau fictive. Într-un text de dragoste, fântâna este matricea formelor frumoase, umane,
aşa cum peştera lui Platon generează ideile arhetipale :
„Duminică dimineaţa m-am sculat, / la fântână am alergat
/ şi acolo am văzut o corabie / Dar în corabie ce era ? Era
dragostea cu dragostele / şi frumuseţea cu frumuseţile, /
ochioasa cu ochii, / sprincenata cu sprincenele / genata
cu genele, / albeaţa cu albeţele.”12 Este un mit autohton
al frumuseţii, pierdut în oralitate, dar comparabil cu cel
grecesc al naşterii Afroditei din spumele mării. Şi să nu
uităm : „Punctu-acela de mişcare, mult mai slab ca boaba
spumii, / E stăpânul fără margini peste marginele lumii”,
scrie Eminescu sintetizând diferite modele cosmogonice.
De ce oare această întoarcere eminesciană spre for
mele primordiale ? Poetizarea genezei după un scenariu indoeuropean, în care tripticul de simboluri cosmogonice : oceanul textelor vedice, peştera (prăpastia) platoniciană, gura de vale carpatină (în Mioriţa, şi „o gură
de rai”) a fost pentru poetul Luceafărului o temă de predilecţie. De unde vine ? („şi unde merge floarea / Dorinţelor obscure sădite în noian ?”) este o chestiune filosofică, indiferent de formele imaginative. De ce fusese gândită în mijlocul unei piese de teatru ?, iată problema-cheie
pentru multe dintre compoziţiile eminesciene. Refacerea demiurgică a cosmosului, elementul obsesiv fiind
geneza, constituie pentru Eminescu un act de regândire
şi de revalorizare. Se începe mereu cu „punctul acela
de mişcare”, primum movens, se continuă, tematic vorbind, cu apariţia sorilor, adică a formelor şi cu diversificarea lor în diferite planuri de existenţă. Eminescu este,
înainte de toate, cel puţin în prima perioadă a creaţiei
sale, pe care am numi-o premioritică, un spirit satanic
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şi diminuat luciferic. În marele poem citat deja, Andrei
Mureşanu, eul său poetic se află implicat, ca orice prezenţă, în cartea facerii, poetizată în spirit romantic : „O,
Satan ! geniu al desperării ! / Acum pricep eu gându-ţi,
căci zvârcolirea mării / Trăieşte-acum în mine. Pricep
gândiri rebele / Când ai smucit infernul ca să-1 arunci
în stele, / Dezrădăcinaşi marea ca s-o împroşti în soare,
/ Ai vrut s-arunci în caos sistemele solare / Da ! ai ştiut
că-n ceruri, răul, nedreptul tronă, / Că secole nătânge
l-adoră, 1-încoronă, / Ştiai c-aşa cum este nu poate a fi
bine !/ Că nu poate nedreptul etern ca să domine ! / O !
de-aş vedea furtuna că stelele desprinde, / Pe cer talazuri
mândre înalţă şi întinde, / Şi nourii ca sloiuri de gheaţă
aruncate, / Sfărmându-se de-a sferei castele înstelate — /
Cerul din rădăcină nălţându-se decade, / Târând cu sine
timpul cu miile-i decade, / Se-nmormântează-n caos întins
fără de fine, / Zburând negre şi stinse surpatele lumine.
/ Văd caosul că este al lumilor săcrii, / Că sori mai pâlpâi roşii gigantice făclii / Ş-apoi se sting. — Nimicul, linţoliu se întinde / Pe spaţiuri deşerte, pe lumile murinde !
/ Văzând risipa, Satan, voi crede c-ai învins ! / Căci dacă
eşti Arhanghel al morţii cei bătrâne, / Atunci eşti drept
— căci numai ea este dreaptă-n lume.”
Destinul perisabil al formei a fost dictat prin ilogica
rânduială a facerii, vrea să ne spună satanicul Eminescu.
Ipostaziat în Andrei Mureşanu, erou culturalizator al
românilor, autorul contemplă cutremurat „panorama
deşertăciunilor” formale, evoluând în plan politic şi erotic, cele două şi fundamentale teme eminesciene. Din
acest punct de vedere gândirea lui Eminescu este duală,
vagă reminiscenţă androgină ; pe de o parte sintetică, pe
de alta metonimică. El construieşte ample poeme în care
urmăreşte etiologia formelor, având ca matrice „punctul
acela de mişcare”. Altele au caracter tipologic, de fixare
analitică a unei serii bine individualizate. Din prima fac
parte Andrei Mureşanu, Dumnezeu şi om, Scrisoarea I,
iar din cealaltă Melancolie, Mirandoniz, Epigonii şi multe
altele. Eminescu putea să le asambleze ori să le decupeze,
fiind preocupat de programul său ideologic şi mai puţin
de respectarea unui anume model de compoziţie. Miradoniz luată separat, pare o lucrare neterminată şi fără sens.
Şocantă este şi marea aglomerare de termeni destinaţi să idealizeze chipul fetei care duce o existenţă ireală,
de stea-floare-înger. Este starea edenică tipic eminesciană. Pacea deplină stăpâneşte peste vieţuitoarele cerului
şi ale pământului, abia coborâte din mâinile pline de har
ale Domnului. Această viziune estetizantă a universului
caracterizează poeziile ori fragmentele de texte incluse
în compoziţii mai mari de tipul Scrisorilor, în care este
poetizată o primă etapă post-cosmogonică, atunci când
toate ale lumii sunt rânduite după vrerea celui de sus.
În Miradoniz este anulată orice iniţiativă, orice mişcare.
Există cel mult nostalgia reîntoarcerii la angelism. Statismul proiectat pentru eternitate, G. Călinescu spune
„nesimţire metafizică”13, şi bogăţia strălucitoare a formelor poartă totuşi pecetea evenimentelor demiurgice din
ajun. De aceea ele trebuie contemplate şi atât. Eminescu
nu a ezitat să încarce unul şi acelaşi vers cu trei ori chiar
cu patru epitete, să scrie despre „Păduri cărora florile /
Ca arborii-s de mari, / Roze ca sorii, / Şi crinii ca urnele
antice de argint”, să şi-o imagineze pe Miradoniz : „Aibă,
ca neaua noaptea, păru-i de aur / Lin împletind în crinii
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mânilor, / Ivind prin haina albă membri-angelici, / Abia
călcând podul cel lung cu-a ei / Picioare de omăt”. Suntem
foarte departe şi totuşi nebănuit de aproape de Melancolie.
Într-o altă etapă postcosmogonică, de coborâre în timp
şi deasupra apelor (Mircea Eliade), „pe sure văi de chaos”,
formele încep să se degradeze datorită unui rău metafizic de neînţeles. Eminescu încă rămâne contemplativ şi
va continua chiar şi în Melancolie, unde autoveghează,
adică se întoarce spre sine. Deocamdată modelul îl constituie Mortua est. Minunata Miradoniz a murit. În concepţia cosmogonică şi estetizantă a lui Eminescu, a fost
chemată în ceruri, pentru că asta a fost dorinţa despotică a demiurgului, ceea ce a însemnat o tentativă meschină de diminuare a măreţului act al genezei. Poetul
trece de partea lui Satan, urmând exemplul lui Andrei
Mureşanu. Pentru moment nu-şi propune decât să pună
în ecuaţie marile întrebări existenţiale : „Şi-ntreb al meu
suflet rănit de-ndoială, / De ce ai murit, înger cu faţa cea
pală ?” ; „Dar poate acolo să fie castele” ; „A fi ? Nebunie şi tristă şi goală”, etc. Este îndoielnic, prin urmare că
Mortua est ar avea la bază un accident funest din anii de
tinereţe ai poetului. Mai curând starea melancolică (cu
cele două mari zbateri sufleteşti caracteristice, revolta şi
depresia), însoţită de vizionarismul formelor îi permiteau să idealizeze sau (şi) să denigreze momentul facerii,
firea oamenilor şi pe a sa proprie. Este şi una dintre sursele romantismului eminescian.
De altfel, ca orice mare creator de universuri imagi
nare, nu poetiza accidentele, ci principiile : iubirea, viaţa,
moartea, cosmosul, timpul. Epigonii şi Scrisoarea I poate
şi Împărat şi proletar sunt exemple tipice de istoricizare a
formelor, urmărindu-se degradarea şi moartea lor. Nici de
data aceasta Eminescu nu se arată preocupat de aspectele
accidentale ale reprezentării. Implicat în cosmos ca un
element al unei mari familii de forme, cu un anume destin, rămâne permanent la nivelul acestora. Va poetiza deci
femeia ideală, demnă de iubire ideală, abstractă, fireşte,
iar în opoziţie, femeia fatală, coruptă, demnă de dispreţ
şi umilire (model fiind Venere şi Madonă). Când furia
poetică va ataca ordinea politică şi socială (la el, oarecum
ambigene), se va fixa la seria proximă în raport cu sine, la
etnia daco-română, pe care o va idealiza ori denigra. În
primul caz îi vizează pe muşatini, „Descălecători de ţară,
dătători de legi şi datini”, evident, eroi culturalizatori. Ei
şi consângenii sunt singurii reprezentanţi şi continuatori
ai formelor politico-morale din zilele genezei. În opoziţie, dar extrem de periculoşi prin răul pe care îl reprezintă, se află guşaţi, bâlbâiţi, „bulbucaţii ochi de broască”,
suspecţi din punctul de vedere al etnicului, supravieţuiri monstruoase şi târzii după o îndepărtată confruntare
eroică dintre Zeus şi Titani. Dar în ambele cazuri vizează
specia şi nu individul, pe cei buni sau pe cei răi în sensul
moralei mitologice.
Când se întoarce spre sine Eminescu redevine melan
colic. Se redescoperă în răul ce curge din primordialitate, îşi însuşeşte pentru sine marile probleme ale lumii,
contemplându-le în deşertăciunea lor şi îşi asigură perspectiva de a gândi filogenetic, adică de a fi contemporan
cu toate seriile de generaţii trecute. Copilăria sa este aceeaşi cu a celorlalţi şi a avut loc demult, eventual în geneză,
iar biografia corespunde istoriei etniilor daco-române.
Acesta este deci timpul lui Eminescu, cu o deschidere în
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mitul creaţiei, de unde pornesc, „pe-o gură de vale”, diferite forme ale existenţei universale („lumea, lună, soare şi
stihii”), etnică (istoria politică a daco-românilor), erotică
(Miradoniz). Compoziţiile îşi găsesc ca pretext doi termeni
care nu au însă nimic comun cu vestita paralelă roman
tică trecut-prezent, întrucât intenţiile autorului sunt înainte de toate etiologice şi apoi satirice. Primul termen de
referinţă îl reprezintă epoca marilor creatori de universuri primordiale, din mileniul I, î.e.n. : Zarathustra, arhitect al spaţiului cosmic, Zamolxe, autor al moralei ideale,
Pitagoras, întemeietor de ordine numenală. Este şi timpul
lui Miradoniz. Eminescu prelungeşte mitul, ca prim termen de referinţă pentru ficţiunile poetice, spre istorie, dar
numai în ceea ce îi priveşte pe români. Astfel mitul dacic
este prelungit în cel al voievozilor întemeietori de ţară,
al domnitorilor şi eroilor culturalizatori (Ştefan, Ţepeş,
Andrei Mureşanu, Eliade, Alecsandri), în maniera teoretizată de Mircea Eliade privind istoricizarea formelor.
Celălalt termen de referinţă îl constituie, fireşte, pre
zentul. („Au prezentul nu ni-i mare ?”). Să nu uităm: este
vorba de epigoni. Eminescu, pornit mereu spre auto
flagelare, se numără printre ei. Când se surprinde pe sine,
ca formă deşartă, împreună cu ceilalţi, cum se întâmplă în Epigonii, autorul, satiric înverşunat, creează paralela trecut/prezent pentru a pune în evidenţă disoluţia iremediabilă a formei : „toate-s praf...”. Când se regăseşte în intimitate aparentă, ca în Melancolie, dezolarea
îl copleşeşte. Spiritul său amorţit nu mai găseşte suficientă energie pentru a se reorganiza din adâncuri şi a
mai recompune faţa lumii într-un fel sau altul. Satiricul presupune energie interioară, indiferent dacă funcţionează distructiv. Prezentul oricum există, şi în Epigonii, şi în finalul Scrisorii III. În Melancolie, formele sensibile se află într-un raport de precaritate faţă de categoriile apriorice : „Abia conture triste şi umbre-au mai
rămas”. Imaginea erodării îl obsedează pe poet. Din valurile vremii evocă chipul iubitei de tip Miradoniz sau din
Mortua est, pierdut în zarea întoarsă a timpului mort. În
De câte ori iubito..., „oceanul cel de gheaţă” ia locul timpului tanatogen. Aceste două sunt poezii erotice, însă
funcţia lor este arhetipală, imaginea iubitei fiind asemenea „bisericii în ruină” din Melancolie. Numai că în ultimul caz autorul simulează afectarea propriei memorii în
concordanţă cu moartea cosmică, dată ca reală. Dincolo,
se simte exclus din spaţio-temporalitatea mitică, stăpânită
erotic de Miradoniz. Transcomunicarea trecut-prezent
a încetat : „Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ,
/ Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi.”
Acestor experienţe existenţiale Eminescu le consacră anumite tipuri de texte în care vorbele a vedea şi a
părea constituie forme pivot ale comunicării. Starea psihică obişnuită la Eminescu, în momentul elaborării, se
află sub regimul somnului şi al morţii. S-a vorbit mult
despre visul eminescian şi chiar despre stările cataleptice şi despre funcţiile textoformative ale acestora. Uneori se abuzează de termeni, fiind valorizaţi în accepţiunea lor primară : moarte, somn. Versul „Vino somn ori
vino moarte, pentru mine e totuna” pare să echivaleze
cele două experienţe. În realitate, Eminescu simulează
aici o simplă instanţă colocvială, căci, în accepţie demiurgică, somnul şi moartea cunosc revalorificări specifice.
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O lămurire demnă de reţinut, deloc în defavoarea
lui Eminescu, ne-o dă artistul popular, favorizat fiind de
cunoaşterea directă a arhetipurilor milenare. Fără a intra
în amănunte, cităm doar două sentinţe selectate din fol
clor: „Somnul cu moartea, fraţi gemeni s-au născut” şi
„Somnul e pilda (oglinda) morţii”. Nu insistăm asupra originalităţii categorice a textelor româneşti în comparaţie
cu cele ale popoarelor de mare cultură etnologică. Să reţinem subtila distincţie teoretică dintre somn şi moarte :
ele fac parte dintr-o familie semantică unică, dar în acelaşi timp nu sunt confundabile. Somnul se comportă doar
asemenea, ca şi cum ar fi moartea însăşi. Identificabilă
rămâne, în ceea ce priveşte schema, pilda. Din punctul de
vedere al creaţiei interesează jocul, caracterul lor ludic,
iar în ceea ce îl priveşte pe Eminescu putem vorbi şi de
impulsuri onirico-tanatogene, stimulatoare ale gândirii.
Melancolie nu interesează datorită pesimismului, ci
pentru că a izvorât din pulsiuni oniro-tanatice, ceea ce
i-a asigurat o imagerie fascinantă. Ca text se integrează
seriei de visuri eminesciene concepute sub ordinea ver
bală a lui a părea. „Aş spune un vis, dar nu pot de plâns”,
afirmă artistul anonim, fiindu-i cunoscută şi varianta:
„Aş spune un vis, dar nu pot de râs”, subliniindu-se, de
fapt gravitatea experienţei onirice. Foarte adesea, deci,
Eminescu îl urmează îndeaproape pe creatorul din spaţiul carpato-pontic. Ca orice vis, Melancolie presupune
o întâmplare, de aceea Eminescu foloseşte timpul narativ : părea.
Şochează banalitatea şi incoerenţa celor relatate, cărora
li se adaugă lipsa de solemnitate a actului comunicării.
Călinescu, sesizând aceste aspecte stilistice, mai noi în
creaţia lui Eminescu, avea impresia diminuării registrului ideo-afectiv, în comparaţie cu acele compuneri „trăind
din idei generale şi extaze”14. Dar de la Miradoniz, Andrei
Mureşanu, Mera, până la redactarea definitivă a poemului, din 1876, s-au produs unele mutaţii în structura eului
originar al poetului, în sensul li- ricizării, implicându-se
pe sine în ansamblurile cosmogonice. Liricizarea a atras
după sine şi des-asamblarea cadrelor cosmogonice, unitare prin geneză. Astfel, biografia umană, desprinsă din
seria celei mitice, devine o metonimie, o simplă amintire deşartă, mereu repovestită şi înstrăinată, dar niciodată remodelată în virtutea forţei demiurgice a logosului.
Decuparea segmentului de biografie poetică pe care
îl denumim Melancolie din ansamblul vieţii cosmice este
doar aparentă şi nu reală, cum a crezut G. Călinescu. Trecerea de la parte la întreg, de la metonimie la metaforă
se face pe cale mediată, via regia (Freud) fiind subconştientul, acela care structurează existenţa la toate nivelele
diurne şi nocturne. Ca să-şi „amintească” de o altă secvenţă, veche, din biografia proprie, umană ori cosmică,
Eminescu coboară în sine. Creându-şi iluzia stărilor de
somn şi de moarte, schimbă mesaje cu umanitatea la nivelul subconştientului colectiv. A le conştientiza, adică a le
aduce la suprafaţă, înseamnă a le transpune într-o formă
verbalizată, similară ca structură cu visul.
Prima parte a poemului, începând cu „Părea că printre
nouri...” şi încheind cu versul : „Drept dascăl toacă cariul
sub învechitul mur”, poartă semnele distinctive ale unei
rememorări onirice. Revenit din peregrinările obscure
pe tărâmul somnului, autorul expune textul spontan,
fără formule căutate care să dea impresia de artificiali-
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tate, asemenea oricărui ins pus în situaţia de a-şi nara un
vis recent : „Părea că...”.
Cum visul este o înşirare de elemente arhetipale, fără
legături aparente între ele, Eminescu procedează la fel.
El evocă luna trecând printre nouri, un cimitir de ţară cu
cruci strâmbe şi albe, o cucuvae şi un demon străveziu. O
altă categorie de elemente e legată de o biserică părăginită
în interiorul căreia se infiltrează spiritul iscoditor al poetului văzând „conture triste” şi auzind zgomotele specifice, destul de discrete, ale greierului şi ale cariului. Este
un cadru mai mult static. Când te aştepţi să se întâmple
ceva, fragmentul de poem se încheie brusc, ca orice vis.
Partea a doua are cu totul alt caracter şi anume
explicaţia la cele narate, care de fapt se integrează într-o
poveste mai complicată. Eminescu avea la îndemână şi
altă soluţie, pentru partea a doua : să tălmăcească simbo
lurile evocate la început. În felul acesta ori i-ar fi imitat
pe creatorii anonimi, ori ar fi încheiat poemul cu o prelegere psihanalitică. Aşa se întâmplă într-un basm din
colecţia lui Petre Ispirescu, intitulat Sufletul. Este vorba
de un ţăran căruia i se arată în vis un palat, o măgură şi
un vas cu jăratec. Expunându-i unui prieten experienţa
onirică, acesta transcrie visul în serie arhetipală şi dezleagă simbolurile asemenea oricărui discipol al lui Freud.
Era un vis premonitor.
Pentru Eminescu o asemenea soluţie nu s-ar fi înscris
în programul poetic, acela de a se universaliza pe sine.
De aceea a preferat în partea a doua un fragment de
poem filosofic, în care să fie problematizată propria-i
existenţă. De unde basmul lui Ispirescu se transformă
într-un happy-end, Melancolie capătă dimensiunea unei
drame a eternei cunoaşteri. Deocamdată, biografia sa i
se pare o formă deşartă. Ea rămâne fără sens în raport cu
eul dar şi cu universul, întrucât şi acesta a intrat în disoluţie, modelul fiind „biserica-n ruină”. Va trebui ca poetul să reformuleze datele ecuaţiei existenţiale pentru a
se salva în cosmicitatea mioritică, ceea ce se va întâmpla
într-o etapă ulterioară a creaţiei sale.
Structura poetică din Melancolie nu constituie un
fapt unic. De câte ori, iubito... se compune, de asemenea,
dintr-o parte expozitivă corelată cu alta explicativă. Astfel, prin corelare şi nu prin paralelism, cele două poeme
capătă unitate perfectă, fiecare în parte reconstituind o
întreagă istorie poetică a autorului. Ele se înrudesc ternatic („Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ”),
dar şi ca structură. Rămâne de văzut în ce măsură Eminescu a operat conştient în ordonarea materiei poetice.
Mai probabilă ni se pare o structură de adâncime. El a
fost ajutat de un impuls venit din straturile nebuloase ale
subconştientului. Dar nici în acest caz nu trebuie neglijată o anume raţiune supraindividuală, datorată formelor
arhetipale stabile, elaborări colective care funcţionează
ca nişte instanţe de control. Este încă un motiv care ne
face să credem că visul, fie manifest ca în Melancolie, fie
disimulat ca în De câte ori, iubito..., are o structură complexă, paradigmatică, comparabilă cu experienţele individualizate ale stărilor de veghe, diurne, dar şi cu cele nocturne, de esenţă tanatică.
Dacă prima parte a Melancoliei este în lectura noastră o expunere de simboluri întreţesute în materia incoerentă a visului, să examinăm valoarea lor semantică. Vom
decupa simbolurile din textul primei părţi după modelul
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analizei morfologice, transformând poezia într-o frază.
Acest aspect al analizei are un dublu sens : paradigmatic
în raport cu cultura tradiţională, date fiind dimensiunile
semantice ale constituenţilor, şi sintagmatic în raport cu
gândirea manifestă a lui Eminescu, de suprafaţă, poetul
folosind elementele de limbaj, ca materie primă, pentru
o nouă ordine paradigmatică. Cum în ultimă instanţă
valorile nu se anulează, ci se cumulează, iar apoi se sinte
tizează prin travaliul artistic (paradigma se transformă în
sintagmă şi aceasta din nou în paradigmă, cu alte cuvinte,
sintacticul în semantic), înseamnă că în Melancolie putem
identifica o serie de straturi de adâncime, abordarea lor
fiind ideală pentru o analiză arhetipală şi semiotică.
Ca şi în analiza propoziţiei, descoperim în Melancolie părţi (simboluri) principale şi secundare, de decor. În
analizele de până acuma, s-a insistat adesea asupra valorii semantice reprezentată de motivul „biserica în ruină”,
ca o plasticizare a spiritualităţii demodulate a poetului.
Această soluţie interpretativă ni se pare posibilă şi chiar
ne-o însuşim într-o oarecare măsură. Dar se poate porni
şi de la alte elemente care, dintr-o perspectivă anume,
deţin rolul cheie în lectura textului. Edgar Papu avansa
ideea că marii lirici au predilecţi pentru simboluri femi
nine, acestea fiind mai poetice decât cele masculine, prin
impresia de mister şi patetism pe care le creează. Poezia
La steaua este nemăsurat superioară izvorului ei elveţian,
Der Stern, întrucât Eminescu îl depăşeşte pe Keller prin
„intrinsece capacităţi lirice”, dar, în acelaşi timp, „a mai
contribuit însuşi cuvântul românesc stea, legat de asocieri ca reprezentări feminine, mai prielnice artei decît
cele masculine, de care a dispus Keller, potrivit genului
substantival al termenului corespunzător din limba ger
mană”15.
Observaţia lui Edgar Papu poate fi aplicată şi în cazul
Melancoliei, cu condiţia de a fi dusă mai departe. Căci şi
biserică, vocabulă luată drept cap de serie semantică, este
tot de genul feminin, numai că reprezentările sale sunt
legate de imaginea cosmosului, dominată de principiul
masculin. De altfel însuşi Eminescu foloseşte în contexte
similare termenul dom (cu varianta feminină domă), masculin la origine. Rămâne să optăm pentru cuvântul lună,
feminin, ca principiu în orice ipostază semantică şi care
defineşte totodată întreaga imagerie romantică a poemei.
Primele două versuri pot deruta pentru că „regina
nopţii moartă” este o tautologie. Luna ca astru al nopţii
reprezintă moartea însăşi, făcând parte din aceeaşi familie
de simboluri cu apa, şarpele, femeia, etc. Prin urmare,
adjectivul moartă nu ar avea sens. În realitate, trebuie să
facem deosebire între semn şi lucru, între ceea ce reprezintă luna ca simbol al regimului nocturn şi astrul însuşi
ca element al cosmosului. La ultimul aspect s-a referit
Eminescu, adică la un anume moment de timp când luna
dispare ca realitate cosmică, moare. Se pare că el a poetizat un fragment de mit cosmogonic : „Partea superioară
a bolţilor cereşti, se spune într-un comentariu la textele
străvechi asiriene, se numea centrul cerurilor, iar punctul
cel mai înalt – zenit. Deasupra primei bolţi cereşti, în părţile interioare, luminoase ale cerurilor se odihneşte Soarele. Tot aici, în fiecare lună, poposeşte timp de trei zile
Luna cerească, interval ce coincide perfect cu perioada
care precede Luna nouă, când ea nu poate fi văzută de pe
pământ”. Şi mai departe : „La apus şi la răsărit, chiar lângă
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orizont, se află munţii Răsăritului şi ai Apusului. Porţile
lor sunt ferecate cu câte un lacăt. Dimineaţa, Soarele descuie porţile dinspre răsărit şi se iveşte pe cerul care poate
fi văzut de oameni. Seara, după ce-şi sfârşeşte drumul zilnic, el intră prin porţile dinspre apus în interiorul cerurilor, pentru a se odihni în cursul nopţii”16.
Să consemnăm şi o informaţie similară, datorată lui
Mircea Eliade: “Soarele rămâne asemenea şi egal cu sine
însuşi, fără nici o formă de devenire. Luna, din contra,
este un astru care creşte, descreşte şi dispare, un astru a
căruia viaţă este supusă legii universale a devenirii, naşterii şi morţii. Ca şi omul, luna cunoaşte o istorie patetică, căci decrepitudinea sa, ca şi cea a omului, se sfârşeşte
în moarte. Timp de trei nopţi cerul înstelat rămâne fără
lună. Dispariţia lunii în obscuritate, în moarte, nu este
niciodată definitivă”11. Se confirmă pe de o parte afecţiunea predilectă a poeţilor faţă de simbolurile cu reprezentări feminine, idee semnalată de Edgar Papu, dar în
acelaşi timp ni se lămureşte şi tautologia aparentă, de la
începutul Melancoliei: „...regina nopţii moartă”. Ni se pare
limpede că Eminescu, cunoscător al mitologiilor asiatice, a ales intenţionat momentul dispariţiei astronomice
a lunii, de dinaintea primenirii sale, pe care l-a echivalat cu moartea cosmică, reală. Aşa se şi explică structura
imaginii din primele două versuri : pe de o parte tautologia de termeni, pe de alta poarta monumentală a nourilor şi a cerurilor deschise pentru a trece în solemnitatea
lui cosmică leşul selenar. Este un ritual de înmormântare
asemănător ca înfăţişare cu alaiurile umane de acest fel,
numai că se consumă după o mecanică aparte, cerească.
De aceea nici nu este nevoie de alegorizări („Preoţi munţii mari”), ca în Mioriţa, pentru că în jocul morţii se află
prinse elementele şi principiile, ceea ce trebuie să pară
mult mai dramatic decât stingerea vieţii biologice, fie şi
a unui spirit genial, ca acela al păstorului mioritic, reprezentant al etniei daco-române.
Imaginea mausoleului („mândru” ca orice „vistiernic de vieţi”) a fost dedusă de unii, prea grăbiţi cercetători, din banala formulă baudelaireană „natura e un templu”. În realitate, lucrurile sunt ceva mai complicate. Eminescu a poetizat o moarte mistică şi cosmică. Un asemenea eveniment de excepţională importanţă teleologică
scapă ochiului profan, obişnuit să se oprească la suprafaţa lucrurilor concrete. Luna trece printre nouri spre un
cer nevăzut, acolo unde se află mausoleul şi fratele ei, soa
rele, obosit şi acesta, după drumeţiile diurne şi ritmice pe
bolta cerului vizibil, de jos. Căci fratele, retras în „interiorul cerurilor” (de reţinut că şi Eminescu pluralizează),
doar se odihneşte înainte de a reîncepe călătoria de Sisif,
pe când Luna, principiu feminin, se odihneşte în moarte.
Fenomenele astrale cu tâlc mitologic, ca şi întâmplările din
familiile zeilor au loc în taină, în ceruri ascunse, oamenilor comunicându-li-se partea alegorică a lor.
Melancolie nu începe deci cu un peisaj selenar, perfect
identificabil : lună, nouri, cer. Eminescu l-a făcut accesibil
întrucât a tradus o viziune proprie în limbaj noţional şi
sensibil. Dar dincolo de aceste aspecte concrete, prea des
invocate în analizele şcolare, există un peisaj mistic, zărit
de ochiul iniţiat al poetului. Chiar şi versul care începe cu
„O, dormi...”, cu funcţie de bocet, introduce, de asemenea,
o realitate supraterestră. Este un bocet care vine din spaţii, fapt perfect justificat de natura specifică a ritualului.
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S-ar putea întâmpla ca şi de data aceasta Eminescu
să fi conjugat informaţiei de bibliotecă date ale culturii
autohtone. Şi Alecsandri a avut revelaţia morţii cosmice,
transcrisă la timpul nocturn şi diurn. De obicei, el operează cu personificări şi nu cu simboluri astrale. Eroii buni
sunt întruchipări solarizate ale timpului diurn, cei malefici îndeletnicindu-se cu erodarea existenţei. Dar tocmai
apelul la personajele folclorice, asemănătoare ca funcţie
cu simbolurile asiatice din izvoarele amintite, trădează,
la Alecsandri, informaţia din sursele autohtone directe.
Identificâdu-le la acest poet care nu poate fi bănuit de
îndoctrinare cu mituri extracarpatice, presupunem că
puteau să-i parvină şi lui Eminescu.
Începând cu versul : „Bogată în întinderi stă lumea-n
promoroacă” ni se propune, fără nici un artificiu de compoziţie, un alt tip de peisaj, situat în spaţiu terestru şi aflat
în replică oarecum cu cel de sus. Regentul acestui peisaj
îl constituie biserica. Semnificaţia arhetipală a motivului nu mai comportă discuţii, fiind îndeobşte cunoscută.
Precizăm doar, pe urmele lui Mircea Eliade, că biserica
(templul) face parte din complexul de simboluri ale centrului, fiind asimilată cu muntele sacru şi cu oraşul sacru,
reşedinţă a regalităţii sacerdotale. Totodată, „templul sau
cetatea sacră reprezintă locul pe unde trece Axa lumii
(Axis mundi), fiind privite ca puncte de legătură între cer,
pământ şi infern”18. Nici de data aceasta poetul nu pare
să fi fost indiferent în alegerea elementelor fundamentale ale limbajului simbolic. De vreme ce şi-a propus să
universalizeze fenomenul morţii, era firesc să abordeze
capetele de serie : luna pentru sectorul cosmic, templul
(biserica) pentru aspectul mundan, care face legătura
între toate nivelele existenţei, fiind implicată totodată şi
viaţa umană.
Celelalte elemente de decor care încadrează „biserica-n
ruină” sunt complementare. Ele interesează mai mult prin
pitorescul lor şi mai puţin prin simbolică. De reţinut doar
două aspecte ale problemei. Fragmentul de peisaj ilustrat de versurile 7-10 dă impresia unei mari spaţialităţi :
„Bogată în întinderi stă lumea-n promoroacă ; / Ce sate
şi câmpie c-un luciu văl îmbracă ; / Văzduhul scânteiază
şi ca unse cu var / Lucesc zidiri, ruine pe câmpul solitar”.
Eminescu se dovedeşte a fi consecvent cu sine însuşi şi
cu o concepţie mai generală, în sensul că luna stăpâneşte
marile întinderi spaţiale, mulţimi de lucruri şi de fiinţe,
toate existând inconştient sub aripa îngăduitoare a morţii. În dese rânduri a elogiat-o pe stăpîna mării şi a nopţii, pentru nevoia de certitudine, căci prezenţa astrului pe boltă sau în conştiinţă creează impresia de existenţă, la genii şi la hominide : „Astfel, într-a veciniciei
noapte pururea adâncă, / Avem clipa, avem raza care tot
mai ţine încă...” Raza este simbolul lunii (transformată în
metonimie) omniprezente, poetul operând distincţia, de
care am mai vorbit, dintre semn şi reprezentare, ca în :
„Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii”. În acelaşi sens discută şi Mircea Eliade în legătură cu omniprezenţa astrului : „Cet éternel retour à ses formes initiales,
cette périodicité sans fin, font que la lune est par excellence l’astre des rythmes de la vie. Il n’est pas donc étonnant qu’elle contrôle tous les plans cosmiques régis par la
loi du devenir cyclique : eux, pluie, végétation, fertilité”19.
Era firesc ca şi în Melancolie să apară motivul lunii
atotstăpânitoare, cu bi-simbolismul său funcţional. Peisa
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jul selenar şi mistic, proiecţie în imaginaţie a cerurilor
suprapuse îl subordonează pe cel terestru în sens thanatic. Gheaţa constituie simbolul morţii terestre, ca şi în
De câte ori, iubito... Alecsandri, cutremurat şi el de „ora
stingerii fatale”, are aceeaşi impresie de moarte terestră
şi de îngheţ : „Miezul nopţii !... totul tace / Lumea pare
un mormânt / Unde mort şi rece zace / Leşul marelui
pământ. / Şi sub bolta cea senină / Mii de stele cu ochi
viu / Varsă-o jalnică lumină / Pe gigantul său sicriu... / Ies
pe câmp... Sub paşi răsună / Câmpul rece şi îngheţat...”
Poezia se numeşte Noapte albă, titlu semnificativ pentru
perioada de eclipsă a lunii, aflată în intenţia nemărturisită şi poate şi în inconştientul celor doi poeţi.
Celălalt aspect al problemei pe care îl aducem în discuţie în legătură cu prima parte a peisajului terestru din
Melancolie priveşte un motiv oarecum singular. Este
vorba de „străveziul demon”, singurul care încearcă să provoace o vagă tulburare în liniştea nopţii sepulcrale. Totuşi
rămâne un element de decor. Dacă s-ar fi numit satan,
atitudinea sa împotriva motivului „biserica-n ruină” ar fi
fost fermă, aceasta purtând în supratext conotaţii creştine : „Biserica creştină simbolizează imaginea lumii, se
spune într-un dicţionar de simboluri. Ea este de asemenea considerată mireasa lui Hristos şi Mama creştinilor. În acest fel, toate simbolismele mamei îi sunt aplicabile”20. Implicaţii creştine şi conflictuale pot fi identificate la Alecsandri. În Noaptea Sfântului Andrei, Satan
(numit şi Miezul-nopţii) smulge biserica din temelie şi o
aruncă în apele învolburate ale Bistriţei. Momentul este
acealaşi, de criză a timpului : „Miezul nopţii-n aer trece /
Şi, lovind arama rece, / Ore negre douăsprezece / Bate-n
clopotul dogit”. Demonul lui Eminescu este un contemplativ. Între el şi demiurg au avut loc in illo tempore conflicte şi armistiţii. De aceea ura se transformă în înţelegere şi cunoaştere. „Demonul, se spune în acelaşi Dicţionar de simboluri, simbolizează o iluminare superioară
normelor obişnuite, putând să vadă mai departe şi mai
sigur, într-un mod ireductibil prin argumente. El poate
de asemenea să violeze regulile raţiunii în numele unei
raţiuni (lumière) transcedentale, care nu aparţine numai
ordinei cunoaşterii dar şi celei a destinului”21.
A doua parte a peisajului terestru, care începe cu versul : „Şi prin ferestre sparte...” are o alură interiorizată.
Aceasta nu numai datorită descrierilor de tablouri din
incintă, ci şi pentru că sunt posibile corelări cu starea
psihică a poetului. Din acest punct de vedere ne asociem
autorilor care au susţinut paralela (nu neapărat roman
tică, adăugăm noi) om-biserică, eventual templu-centru
al lumii. Şi aici există simboluri complementare regentu
lui „biserica-n ruină”, după modelul gramatical ai propo
ziţiei : părţi principale — părţi secundare. Interesează
doar două : greierul şi cariul, simboluri ale timpului (primul) şi spaţiului (al doilea). Unul măsoară vremea în unităţi ritmice, asemenea itinerariilor semnificante ale lunii,
dar în variantă terestră, celălalt erodează formele vizualizate ale „învechitului mur”, reducându-le la „contururi
triste şi umbre...”.
Privite în ansamblu, ambele părţi ale peisajului terestru
dau impresia de ceea ce se numeşte descriere realistă. Elementele de decor din prima parte a peisajului reconstituie un ansamblu ruralizat şi identificabil : câmpii, sate,
o biserică de ţară în preajma unui cimitir, toate învăluite
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în lumina difuză a unei nopţi friguroase cu lună. Nimic
mai banal. Doar „străveziul demon” apare ca o fantasmă
a misterului poetic. Este prima formă subiectivizată din
cuprinsul poemului, pe care poetul încearcă să şi-o apropie sieşi. Cunoaştem această intenţie nemărturisită şi din
alte creaţii eminesciene. Ea rămâne însă mereu ratată,
pentru că demonul, fidel cu sine însuşi, refuză asimilarea
cu demiurgul ori cu titanul, dintr-o primă topică mitică,
sau cu geniul din topica romantică.
A doua încercare de subiectivizare a elementelor de
decor este ilustrată de descrierile din incintă, inclusiv simbolurile spaţio-temporale (cariul-greierele), transcrise ca
reprezentări ale eului. În conştiinţa obscură a poetului
încă pâlpâie flamura albastră a geniului. Cum demonului
îi este rezervată pentru eternitate solitaritatea androgină
(lumină + întuneric = Lucifer), geniul, spirit inventiv şi
deci perisabil, caută semnele ce duc spre demiurg din
aceeaşi nevoie de certitudine. Şi astfel descoperă templul, succedaneu al formelor solarizate. Subiectivizarea
de care vorbim, în cazul Melancoliei, înseamnă substituirea templului, simbol cosmo-mundan, cu eul poetic,
devenit el însuşi semn ales. Eminescu se află din nou în
consens cu mitul străvechi al Centrului : „Din moment
ce creaţiunea lumii începe într-un anume centru, creaţiunea omului nu se va produce decât în acelaşi loc, real şi
vivant în cel mai înalt grad”22. Dacă orice naştere-model
este concepută în preajma templului şi a Axei lumii, ne
spun vechile cosmogonii, şi moartea trebuie să urmeze
acelaşi scenariu mitic, replică Eminescu în Melancolie,
singur autor de geniu care şi-a imaginat în acest mod
marea stingere universală.
Impresia de substituire a templului este realizată şi
prin transcrierea unor versuri cuprinzând simboluri
spaţio-temporale, din subordinea motivului „biserica-n
ruină”, în ultimul fragment al poemului care are ca regent
eul antropocosmic al poetului: „Năuntru ei pe stâlpii-i,
păreţi, iconostas, / Abia conture triste şi umbre au rămas
; / Drept preot toarce-un greier un gând fin şi obscur, /
Drept dascăl toacă cariul sub învechitul mur”. Este adevărat că în transcriere Eminescu a introdus unele elemente
noi, dar numai pentru a sublinia translaţia, făcându-se
co-părtaş la drama universală : „Dar de- ale vieţii valuri,
de al furtunii pas / Abia conture triste şi umbre-au mai
rămas. / În van mai caut lumea-mi în obositul creier, / Căci
răguşit, tomnatec, vrăjeşte trist un greier ; / Pe inima-mi
pustie zadarnic mâna-mi ţiu, / Ea bate ca şi cariul încet
într-un sicriu”. Şi într-o parte şi în alta, perechea de simboluri spaţio-temporale execută încet dar sigur opera
de nimicire, idee sugerată prin epitete : „Drept preot
toarce-un greier un gând fin şi obscur” (în prima redactare) ; „Căci răguşit, tomnatec, vrăjeşte trist un greier” (în
a doua redactare). Există o deosebire, de nuanţă, care a
permis trecerea de la sintagmaticul arhetipal la literaturizarea paradigmatică proprie lui Eminescu : greierul şi
cariul sunt în incinta sacră, pe când în eul antropocosmic dau impresia lui ca şi cum ar fi, întrucât se află sub
regimul rememorării, al lui părea că. Aceasta este şi baza
tropică a comparaţiei, din perspectiva căreia a fost analizată poezia în diverse rânduri.
Optând pentru destinul de geniu şi identificându-se pe
cu imaginea templului sacru, poetul se situează în seria
topică a demiurgilor. De aceea îşi imaginează existența,
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implicând diferite forme de iniţiere, petrecându-se la adăpostul vechilor muri ai templului, departe de ochiul profan, după modelul familiei astrale : soare-lună. Astfel, şi
a doua parte a peisajului, cel aflat în regenţa „bise- ricii-n
ruină” are o structură ambivalentă : pe de o parte elemente
identificabile, dând impresia de descriere naturalistă, pe de
alta elaborarea unor ficţiuni poetice, a unor „poveşti feerici” în care se petrece viaţa de taină a personajelor-model.
Aceste spaţii obscure sunt posibile numai în imaginaţie, sau vizibile numai pentru ochiul mistic al iniţiatului.
Drama existenţială a poetului din Melancolie este provocată de pierderea facultăţilor de a vedea din perspectiva spaţio-temporalităţii sacre şi de prăbuşirea eului sub
regimul lui a părea, a cunoaşterii istorizate şi profane.
Din punctul de vedere al geniului, aceasta înseamnă, a
cădea în nimic, adică în moarte.
Să reţinem însă caracterul contradictoriu al compo
ziţiei. Ea se desface în fragmente care nu par să aibă legaturi între ele. Elementele disjuncte sunt de ordin terminologic : lună-biserică-eul liric. Poetul însuşi împarte
textul prin puncte de suspensie, motiv de speculaţie pe
tema romantismului său. Există şi o disjuncţie ţinând de
sursele reprezentării : un peisaj selenar, destul de ambiguu, în replica altuia terestru. În realitate este vorba de
o aparentă incoerenţă, rezolvată în baza structurilor de
adâncime. Căci regenţii (lună/biserică), cum am văzut, se
recheamă unii pe alţii. Ei fac parte dintr-o familie unică
de termeni arhetipali patronată semantic de motivul centrului. Şi tot acesta asigură joncţiunea dintre cele două
tipuri de peisaje, unite prin conceptul de Axis mundi. La
nivel lexical, deci la o structură de adâncime medie, Eminescu roteşte aceleaşi simboluri în compartimente diverse
(greier, cariu), însămânţând sensuri unice. În sfârşit, distrugând ferm unitatea poemului, prin introducerea punctelor de suspensie şi utilizând stilul retoric al prelecţiunii
filosofice, el o reface prin feed-back : tezele din această
parte sunt rostite parcă spre a completa golurile intenţionat lăsate în secţiunile anterioare.
Am identificat trei elemente regente ale limbajului
simbolic, corespunzătoare celor trei fragmente distincte
ale Melancoliei : 1) regina (luna) nopţii moartă (îndepli
nind şi funcţia de supraregent la nivelul întregului text),
2) biserica-n ruină şi 3) eul antropocosmic. În jurul pri
melor două se adună ca nişte mici constelaţii (Ch. Mauron)
alte forme simbolice destinate să individualizeze semantic fiecare segment în parte. Doar ultimul segment, cel
care începe cu versul : „Credinţa zugrăveşte icoanele-n
biserici”, repetă şi reformulează elementele complementare motivului „biserica-n ruină”, operaţie justificată de
intenţia (probabil subconştientă a poetului), de substituire despre care am vorbit. În frază etnologică şi sintagma
tică, cu diverse valori subsumate, putem echivala poezia
Melancolie cu ideea de moarte cosmică, fenomen provocat
de criza de timp în care se află astrul nocturn în perioada
sa reversibilă de eclipsă, şi transmis tuturor nivelelor de
existenţă : supraterestru, mundan (fiinţe, lucruri). Diferenţa dintre evenimentul cosmic şi cel efemer şi eternitate. Căci dacă luna moare temporar imitând momentul de odihnă al fratelui său, soarele (în basmele noastre,
chiar somnul acestuia), fiinţele terestre mor iremediabil, de unde şi nevoia de refacere a ciclurilor vegetale în
consens cu itinerariile ritmicizate ale astrului nocturn.
HYPERION
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Cu aceasta ieşim din câmpul semantic al Melancoliei, ca
poem structurat din perspectivă arhetipală.
Rămâne să vedem ce tip de vis literar reprezintă
această operă eminesciană. Am arătat deja că unele ele
mente de compoziţie îi dezvăluie natura contradictorie şi structurile de adâncime : pe de o parte descrieri
banale, pe de alta simboluri care permit mari deschideri conceptuale. Ca aspect pur verbal, orice vis se înfăţişează întocmai. Nu toate se aseamănă însă ca semnificaţie. De aceea Jung selectează din masa de materiale
onirice aşa-zisele visuri mari23, denumite astfel datorită problematicii majore incifrate în simboluri, dar şi
pentru că sunt elaborate, în timpul somnului ori în starea de veghe, de personalităţi excepţionale : genii, basilei, sacerdoţi. Melancolie îndeplineşte ambele condiţii.
De obicei visurile mari au un caracter premonitor.
Este cazul vestitului pasaj din Biblie în legătură cu cele
şapte vaci grase şi altele şapte slabe, scenarizare predictată a unei perioade de belşug urmată de alta de foamete.
Lui Eminescu nu-i scapă amănuntul, pus la dispoziţie,
fireşte, de marele depozitar anonim al fondului colectiv
de forme arhetipale. Cucuveaua din Melancolie are tocmai funcţia prevestitoare a sfârşitului de lume. Eminescu
a evocat-o discret, fără ostentaţie, pentru că în structura visului, spune Freud, tocmai simbolurile care par
mascate au şansele de a dezvolta mari tensiuni obsesionale. Poetul însuşi îl avea ascuns în subconştient şi poziţia i-a păstrat-o şi când a transpus textul în forma verbalizată cunoscută.
Onirologia modernă poate confirma şi ea caracterul profund problematic al Melancoliei eminesciene,
interpretată ca vis literar sau ca experienţă onirică în
general. Dispunând de posibilităţi de control asupra vieţii psihice din timpul somnului (mişcări globulare, procese neuronice, palpitaţii), onirologia identifică două
categorii de visuri : lent şi paradoxal. Primul se caracterizează printr-o activitate psihică redusă şi corespunde
unor activităţi curente din viaţa individului obişnuit.
Transpus în termeni literari, prin decodare, se prezintă
ca o naraţiune banală. Visul paradoxal, denumit şi de tip
REM24, izvorăşte din maximă activitate psihică. Adâncurile subconştientului sunt astfel puse în mişcare, prin
aşa-zisa „muncă de vis”, încât reuşesc să impulsioneze
gândirea devenită aptă să elibereze simboluri (arhetipuri) de mare valoare semantică, stocate în memoria
colectivă. Ele se prezintă ca semnale disparate, ca în
Melancolie, însă specialistul (psihanalistul pentru visul
nocturn, criticul pentru visul literar) poate să-i restituie
coerenţa structurală şi să-i decodeze sensurile latente.
În lectura lui G. Călinescu, „invenţia de idei” e
mărginită în Melancolie. “Lipsesc aici delirul universal,
noţiunea spaţialităţii, puterea aceea fabuloasă de a crea
lumi monumentale, flori ca arborii şi crini ca urnele”25.
În schimb, „gustul limbii începe să fie hotărâtor”26. Nu
mai este nevoie, credem, să insistăm pentru a dovedi
contrariul celor afirmate. Am făcut-o deja până acum.
Autorul a avut în vedere aspectul pur al textului, nu şi
structurile de adâncime, dimensionate prin deschiderile mitice şi spectaculoase ale simbolurilor. Nici măcar
în legătură cu mutaţiile de ordin stilistic nu are perfectă
dreptate. Căci şi în Melancolie, ca şi în Miradoniz, poe
mul citat de G. Călinescu pentru elogiul invenţiei fabu
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loase, încărcătura tropică este sufocantă. În general
domină formele substantivale şi adjectivale pentru elimi
narea impresiei de mişcare, specifică verbelor virile. A se
compara versul : „Trece albă, dulce, mlădioasă, jună”, din
Miradoniz, cu : „Stă cuvioasă, tristă, pustie şi bătrână”,
din Melancolie. Iar exemplele privind înrudirea stilistică dintre cele două poeme se pot înmulţi. În orice caz,
este limpede că Melancolie se pretează la o mare varietate de interpretări .
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I

O nouă filosofie a realităţii

Individul uman se naşte cu senzaţia prezenţei altuia.
Altfel nu ar plânge[1]. Fiind o entitate finită, problematică, pentru a se completa apelează la ceva pe care îl
găseşte în afara sa.
Rezolvatorul, în particular agentul uman, îşi raportează structurile la alţii constatând omomorfismul, la
limită, izomorfismul metodei sale din opinie, a modului
său de a presupune, cu structura altora şi aceasta întotdeauna. O primă definire a realităţii este aceea a izomorfismului dintre structura metodei din opinie a rezolvatorului cu aceea a altuia şi aceasta în permanenţă.De aici
rezultă ideea că realitatea este o constrângere ceea ce
conduce la teză, demonstrabilă logic, că realitatea este
permanenta generare a obligaţiilor de către programul
altuia, al naturii în particular. Continuând demersul
constatăm că realitatea, din punctul de vedere al rezolvatorului, este determinarea obligaţiilor de către generarea metodei din opinie prin cerinţele noţional metodice ale altuia. Realitatea se manifestă printr-un ansamblu de obligaţii condiţionate, mediate. Ideea de real este
o construcţie pe baza obligaţiilor care se impun omului, fiecărei entităţi. Realitatea obiectivă este conjuncţia realităţii cu structura existenţei, a obiectului. Structura realităţii obiective este aceea a obligaţiei condiţionată de programul altuia generat de cerinţele noţionale
ale rezolvatorului.
Realitatea obiectivă diferă de realitate. Ea, realitatea obiectivă, este obligaţia condiţionată de determinarea programului din opinie de către cerinţele noţionale
ale rezolvatorului ceea ce este izomorf cu scopul altuia
în conjuncţie cu cerinţele noţionale ale rezolvatorului
determinat de condiţionarea intenţiei şi limbajului empiric de către programul altuia (sau pentru altul). Realita-

tea subiectivă este noutatea condiţionată de către ştiinţa
din opinie ceea ce este izomorf cu acţiunea altuia determinată de comunicarea altuia. Datorită acestor însuşiri,
depistate de către rezolvator, realitatea, inclusiv obiectivă, este o ipoteză, altfel nu ar fi cerinţa confirmării permanente a presupunerilor doxastice.
Esenţa realităţii este aceeaşi cu a realităţii obiective şi
subiective şi anume acţiunea (evenimentul) altuia. Altul
nu depinde de rezolvator, îl constatăm ca ceva prezent,
multiplicat, provocând evenimente şi care constrânge.
Orice entitate se izbeşte de evenimente neprovocate de
ea însăşi ceea ce o determină să ia în considerare prezenţa unui sistem ce o transcende şi o influenţează, cel
puţin. Dualul acţiunii, deci a esenţei realităţii altuia, este
ştiinţa din opinie.
Realitatea generează timpul în mod necesar şi structura acestei determinări este aceea a regulii generării disponibilităţilor materiale din acelea noţionale condiţionată de obligaţie. Nu realitatea este determinată de timp
ci timpul este determinat de realitate. Timpul este o abstracţie, o constrângere determinată, condiţionată, care
condiţionează. Timpul este secvenţa nelimitată a evenimentelor (a acţiunilor) finite. El nu este durată numai,
dar este măsurat şi prin durată.
Realitatea apare, prin prisma constatărilor agenţilor,
ca incluzând sisteme fizice, chimice, biologice, sociale,
psihice. Acestea sunt constatările rezolvatorului: prezenţa a ceva în afara lui, care îl depăşeşte şi de care are
nevoie. Realitatea adevărată este obligaţia.
Realitatea diferă de natură. Realitatea este o obligaţie condiţionată, natura este un ceva care ne determină
structura. Inclusiv a unora din acţiunile noastre. Natura
este evenimentul a cărei structură este condiţionată de
programul altui sistem. Există ceva în afara naturii? Pre1 Acesta este un capitol al rezolvatismului. Este supun existenţa unui metanatural. Natura este organirecomandabilă studierea articolelor mele publicate in revis- zată ierarhic. Sistemul natural nu este strict autonom
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şi se poate autorganiza pe baza relaţiilor din metasistemul său. Sistemul strict autonom este artificial. Artificialul nu este nonnaturalul care are structura conjuncţiei scopului (finalităţii) şi intenţiei (tendinţei) altuia în
conjuncţie cu limbajul empiric al altuia. Nonnaturalul
este determinarea lipsei interioare şi a finalităţilor altuia
de către acţiunea, evenimentul agentului. Structura de
mai sus este aceeaşi cu a determinării ştiinţei din opinie
despre altul de către generarea programului din opinie
din intenţia despre altul. Interesant este faptul că realitatea nonnaturii este intenţia altuia, despre altul. Intenţia
altuia nu este în realitate naturală deoarece este o căutare a unor noţiuni despre altul conform unor presupuneri anterioare a rezolvatorului, mai larg este o tendinţă
posibilă ce determină entităţi virtuale. Artificialul este
un sistem autonom şi aceasta îl deosebeşte de natural.
Natura realităţii este caracterizată prin noutatea altuia
şi metoda altuia determinate de lipsă şi de cerinţele noţionale ale altuia. Pentru rezolvator realitatea este un altul
constrângător. Realitatea naturii este indicată prin acţiunea condiţionată de cerinţele noţionale. Realitatea este
constată în acţiune şi delimitată prin noţiuni ce numesc
acţiuni materiale. Realitatea reversibilităţii este caracterizată prin generarea metodei din opinie a altuia de
către scop şi de către ştiinţa despre altul decât cel reversibil. Fiecare entitate este rezolvatoare în grade diferite
şi aplează la altul. Constată transcendenţe, subordonări
şi prezenţe ale altuia.
Realitatea existenţei este noutatea determinată de
conjuncţia finalităţilor (a scopului şi a intenţiei). Realitatea obiectivă a existenţei are structura opiniei determinată de ştiinţă.
Realitatea spaţiului este metoda generată de ştiinţă iar realitatea obiectivă a spaţiului este intenţia
altuia generatoare a limbajului empiric sau, ceea ce
este izomorf, cultura generată de metodă.
Informaţia slabă a altuia (despre altul) este noutatea altuia, despre altul, condiţionând ştiinţa altuia
(despre altul, dacă ne situăm pe poziţia rezolvatorului). Este ceva cunoscut.
Ştiinţa realităţii este noutatea altuia sau despre altul.
Deoarece realitatea apare ca ceva diferit de rezolvator,
ştiinţa despre acesta dezvăluie noutăţile acestuia. Ştiinţa realităţii obiective este opinia despre altul condiţionată de metoda din opinia despre altul şi de cerinţele
noţionale ale rezolvatorului. Rezolvatorul are nevoie
de altul al cărui sistem este spaţiul dar se apropie de
acesta prin ipoteze pe baza schemelor acţionaliste dezvăluite în logică şi matematică.
Realitatea cunoaşterii este izomorfă permisiunii.
Aceasta deoarece se permite ceea ce se cunoaşte. Realitatea obiectivă a cunoaşterii are structura limbajului
abstract despre altul condiţionat de scopul rezolvatorului. Cunoaşterea are o realitate obiectivă şi aceasta
deoarece, fiind rezolvativă, transmite soluţii abstracte
condiţionate.
Cunoaşterea realităţii obiective este o metodă, o
conjuncţie a acţiunii altuia cu opinia rezolvatorului.
Cunoaştere oferă matematica şi logica. Determinarea
realităţii obiective de către schemele elaborate de acele
domenii se realizează concretizându-le schemele în
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acţiunile asupra contextului material al altuia şi asupra
contextului ideal, conceptual al rezolvatorului. Rezolvatorul uman construieşte realităţi obiective construind,
acţonalist, structurile caracteristice acestora..
Cunoaşterea realităţii este scopul altuia şi scopul
rezolvatorului condiţionat de cerinţele noţionale ale,
despre altul, generată, această conjuncţie, de intenţia
rezolvatorului. Aceasta este aceeaşi cu lipsa condiţionată de generarea ştiinţei din opinie de către intenţia
altuia în conjuncţie cu cerinţele noţionale ale altuia.
Cunoaşterea realităţii determină lipsuri condiţionate.
Rezolvatorul îl are în atenţie pe altul insă el atribuie
acestuia însuşiri presupuse de rezolvator care nu întotdeauna sunt şi posedate de cel în cauză deoarece rezolvatorul operează cu euresisuri. Găsituri, cu lucruri şi
nu cu obiectele însele. Determinarea modului de acţiune (posibil) reuşită asupra altuia, deci a metodei despre altul care îi indică şi structură este condiţionată de
implicarea modului de a gândi despre altul şi a cerinţelor noţionale legate de acesta, de către scopul agentului rezolvator şi aceasta este o altă caracteristică a
cunoaşterii realităţii. Agentul determină scheme de
acţiune asupra schemelor de acţiune în cunoaştere
pe care le concretizează în ştiinţă când sintetizează şi
rezultatele acţiunilor sale. Cunoaştem scheme şi ştim
reguli de acţiune directă sau nu. Teoria realităţii este o
metodă din opinie, o metodă doxastică, condiţionată
de cerinţele noţionale ale altuia sau folosite pentru a
se referi la altul, deoarece rezolvatorul presupune că
altul se comportă cum presupune el şi de regulile derivării cerinţelor materiale din disponibilităţile materiale. Implicit sau explicit, orice teorie a realităţii are
această structură inclusă în ea. Teoria realităţii obiective este metoda doxastică condiționată de ştiinţa din
opinie despre un anumit alt agent. Filosofia realităţii, care presupune, se constată, o logică specifică, îşi
are incă ascunse aspecte ce se cer cercetate. Ideea este
că, din punctul de vedere al rezolvatorului, ea nu este
numai un operator modal. Ea este contextul găsit de
agent şi în care se include.
Realitatea este generată de constrângeri: de
interdicție, structura fiind și scopul altuia condiționat
de interdicție care este izomorfă, structura, cu ordinea
generată de metoda din opinia altuia, de către obligație,
structura fiind rezolvarea, ființarea, generată de către
implicarea metodei din opinie și a cerinței noționale
a altuia de către scopul altuia. Ea este și opinia generată de metoda din opinie. Realitatea, pentru rezolvator, se impune, apare, datorită constrângerilor la care
este supus, care îl plasează pe rezolvator, într-un univers dinamic care îl depășește.
Realitatea are ca efect noutatea, structura fiind noutatea generată de cerințele noționale ale rezolvatorului,
izomorf cu interdicția determinată de scop.
Realitatea obiectivă determină noutatea a cărei
structură este determinarea scopului de către cerințele
noționale, de metodă, totul generat de obligație.
Realitatea, din punctul de vedere al rezolvatorului,
este acea structură care integrează agentul în contextul său și care oferă domeniul concretizării schemelor
sale acționaliste.
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Camelia SURUIANU

A vedea şi a privi
„Pieta“ lui Michelangelo

nunţit prezentată în scrierile părinţilor filocalici. Anahoreţii au fost primii care au experimentat metoda rugăciunii neîncetate, reuşind să aducă prin diferite procedee meditative în inima lor despătimită lumina dumnezeiască. Pentru această categorie, „a gândi” este echivalent cu „a se ruga”. Casta gânditorilor, care prin natura
lor sunt firi raţionale, au descoperit alte metode de ilumiConsiderat a fi cel mai cerebral dintre toate senzaţiile, nare. Dacă monahismul, cu tot ansamblul său ritualic, este
simţului vizual i s-a sesizat valoarea încă din antichi- accesibil oricăruia dintre noi, gânditorului, pentru atintate. Schimbul de priviri dintre obiectul luat spre ana- gerea ipostazei, îi este necesară genialitatea. Ambele căi
liză şi ochiul care primeşte informaţia vizuală se reali- duc la iluminare, nu sunt în antiteză. Ele fac mai degrabă
zează când între cele două elemente are loc o simbioză. parte dintr-un sistem social. Prima castă stă sub semPlotin, în Ennéade[1], nota, la un moment dat, că „fiecare nul simplităţii, păcii, armoniei; cea de-a doua, a omului
suflet este, şi devine, ceea ce priveşte”. Neofitul, la nivel de geniu, stă sub semnul căutării unor răspunsuri pertiexterior, mai întâi caută „lumina”, învață să o contemple, nente la marile întrebări existenţiale. Fie că foloseşte ca
meditează asupra sa, apoi tinde să o aducă în propriul său metode de exprimare pictura, sculpura, cugetările ezointerior, spre a o privi cu ochiul minții. Şi, în urma aces- terice, el caută să arate omului ceea ce mintea sa a reuşit
tui demers, „sufletul care a fost pe deplin iluminat de fru- să înţeleagă din consubtanţialitatea sa cu divinul. Şi, cu
museţea inefabilă a slavei celei luminoase (...) devine în această ocazie, să-şi potolească şi „setea” cu care încearcă
întregime ochi, în întregime lumină, în întregime faţă”[2]. să pătrundă tainele universului.
Pătrunderea în sanctuarul gândirii unui astfel de indiActantul (-actio lat., manifestarea gândirii raţionale,
echilibrate, atât la nivel paradigmatic cât și sintagmatic), vid poate să-i creioneze neofitului un traseu spre ilumiluând cunoştinţă de transformarea sa, simte cum „sufletul nare. Omul comun – să zicem – vede un obiect fără a-l
încearcă încă, şi chiar mai mult ca oricând, durerile face- pătrunde în interior, dar geniul este singurul care simte
rii. Poate că a ajuns tocmai la clipa când trebuie să nască: cum nervul optic trece dincolo de imagine şi coboară până
sufletul a sărit spre El, iar durerile facerii au pus stăpânire găseşte miezul. Desigur, căutarea aceasta poate să dureze
pe dânsul”[3]. Schimbarea aceasta fiinţială o găsim amă- o viaţă întreagă. Cu toate că se luptă să lase posterităţii
urme vizibile, importante sunt silogismele pe care le creează şi nu găsirea celui mai pertinent răspuns. Un astfel
1 Vezi: Plotin, Ennéade, Editura IRI, Bucureşti, 2005.
2 Macarie cel Mare, I Omilie, 2, P.G. 34, 451 AB, apud, Michel de actant care şi-a antrenat mintea poate să treacă la o
Quenot, Icoana, fereastră spre absolut, Editura Enciclopedică, Bucu- nouă etapă, ajungând până la decodarea mecanismului
reşti, 1993, p. 108.
gândirii universale. Şi apoi, pentru că geniile nu sunt firi
3 Pierre Hadot, Plotin sau simplitatea privirii, Editura Polirom, egoiste, invită diletantul, adică omul comun, să păşească
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Motto:
„Fiecare suflet este, şi devine,
ceea ce priveşte.”
Plotin

Despre privire în arta sacră

Iaşi, 1998, p. 41.
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în labirintul minţii sale. Cine pătrunde în intimitatea unui
astfel de om îi poate simţi şi vibraţiile.
Spuneam că această cale este şi ea un mijloc de desăvârşire spirituală. Iată câteva exemple. Dacă pentru un
compozitor de muzică clasică, de exemplu Beethoven,
moartea însemna „muzică, muzică acolo voi fii numai
muzică”, pentru un monah moartea reprezintă intrarea
în grădina raiului. Pentru fiecare dintre aceşti reprezentanţi ai castei trecerea în lumea drepţilor este echivalentul împlinirii spirituale. Doar modalitatea este diferită.
Viaţa unui anahoret stă sub semnul rugăciunii, pe când
cea a unui spirit raţional stă sub semnul înţelegerii fenomenelor înconjurătoare.
Pieta lui Michelangelo este una dintre sculpturile care
relevă privitorului supliciul unei minţi geniale. Spre a
pătrunde învelişurile unei astfel de capodopere, care de
altfel a şi revoluţionat prin complexitatea sa gândirea
metafizică, novicele este chemat să decodeze mesajul pe
care sculptorul l-a lăsat posterităţii. Acest ilustru geniu se
înscrie în categoria actanţilor desăvârşiţi. Chiar şi pentru
un critic de artă Pieta reprezintă o provocare. Complexitatea metafizică a silogismelor create pentru prima dată
în materia artei denotă iluminarea sa spiritulă.
Spuneam mai sus că anahoretul este omul rugăciunii, iar geniul omul gândirii. Fiecare dintre aceşti reprezentanţi ai castei, pe căi diferite, a atins desăvârşirea, a
demonstrat că dincolo de universul materiei vizibile se
află sacrul. Modelele acestea existenţiale au ca destinatar
omul comun. Lui i se adresează atât anahoretul, cât şi omul
de geniu. Individului comun, ritualitatea din cadrul unei
vieţi religioase îi poate aduce mântuirea sufletească. Un
om înzestrat cu o cultură, educaţie etc., poate tinde spre
casta actanţilor, a celor care au deprins limbajul semnelor.
Dacă la început mintea sa se familiarizează doar cu izbucnirile sacrului în lume precum: sculptură, muzică clasică,
pictură, filozofie, matematică, astronomie, cu timpul ajutat de un bagaj cultural poate pătrunde miezul unei creaţii. Acest prototip uman, alături de omul de geniu, este
chemat să parcurgă drumul meditaţiei, contemplaţiei în
speranţa că va reuşi să atingă şi el desăvârşirea. Dar, pentru ca demersul să aibă loc actantul trebuie să înţeleagă
limbajul semnelor, lăsat moştenire posterităţii.

Penetrarea spaţiului sacru

Pierre Hadot, analizând discursul plotinian, atrage atenţia asupra faptului că „artă nu reprezintă copia unei imagini, iar acea reprezentare copia alteia, ci ea trebuie să
fie <<euristică>>, graţie ei descoperim ideea de la care
s-a pornit. (...) Imaginea rezultată va tinde să se suprapună adevăratului eu. (...) Munca artistului poate fi, aşadar, simbolul căutării adevăratului eu”[4].
Ţinând cont de acest aspect, analiza noastră porneşte
de la diferenţierea dintre omul comun şi actant, cel care
caută pe orice căi să-şi înţeleagă menirea, scopul în viaţă.
Dacă un om comun are o gândire simplificatoare un
actant caută să pătrundă cu mintea interiorul, miezul.
Iată de exemplu artificiul de gândire al unei minţi actanţiale. Lessing spunea într-un eseu: „Dacă Dumnezeu ar
ţine în mâna dreaptă adevărul şi în stânga îndemnul de a
4 Ibidem, p. 43.
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ajunge la adevăr (...) şi mi-ar spune: Alege! M-aş îndrepta
spre stânga Sa şi aş spune: Doamne, am ales! Nu adevărul pe care îl posedă omul, ci strădania, sârguinţa, cu care
caută acel adevăr, îl face valoros”.
În cazul de faţă, Pieta poate fi interpretată ca pe o
„punere pe cale” (este vechiul sens al cuvântului „metodă”),
o jalonare a „drumului”, în vederea redescoperirii, de către
privitor, a sinelui artistic. Cu alte cuvinte, chiar dacă omul
comun nu deţine prin natura sa particularităţi specifice
geniului, dacă doreşte, poate parcurge, alături de Michelangelo, un drum iniţiaţic în căutarea propriului eu. În
cazul de faţă, privitorul diletant este chemat, prin imaginea relevată, să înţeleagă consubstanţialitatea dintre spaţiul uman în raport cu Divinul.
Dacă refuză parcurgerea acestui drum iniţiatic, viaţa
omului rămâne sub semnul degradării, aspect care nu-i
poate aduce decât un verdict sumbru. „Prin păcat omul
se sparge şi crucea lui de viaţă se desparte în două, şi, în
urma acestui artificiu, el trăieşte numai una dintre aceste
părţi, fie a chipului, fie a asemănării într-un fel de paralelism în care e scoasă numai o parte la suprafaţă, iar cealaltă
e înecată în umbră şi inconştienţă. Sau se mai poate întâmpla ca cele două laturi să intre într-un conflict, ducând la
autodistrugere. Aşa poate să-i moară chipul, să i se osifice, să împietrească sufleteşte, şi ca urmare omul pierde
simţul metafizic, simţul interior al sacrului”[5].
Aceasta este capcana în care poate cădea diletantul,
omul comun, care refuză redescoperirea „chipului şi asemănării” în el însuşi. În antiteză se află actantul, care trăieşte sub auspiciile sacrului şi caută pe orice căi să evolueze. În cazul de faţă, novicele, omul comun care vrea
să se descopere pe sine, este chemat să facă un exerciţiu
vizual. El este „chemat” să pătrundă cu mintea învelişurile unei opere de calibrul Pietei.
Graţie complexităţii compoziţionale, imaginea relevă
privitorului omniprezenţa harului Duhului Sfânt, care, de
această dată, este parcă reţinut în spaţiul uman, sau mai
bine spus ridicat la stadiul atemporalităţii. Dar cel mai evident aspect este faptul că, cu unda sa misterioasă, învăluie
întreaga creaţie metafizică. Practic, sculptura oglindeşte
trei persoane: Maica Domnului, Iisus Hristos şi Duhul
Sfânt. Datorită harului Pieta, oricât de mult am încerca
să o analizăm, cel mult îi putem observa multiplele faţete,
deoarece o epuizare a temei ar fi imposibil de realizat.
O fiinţă înferioară, în care „chipul şi asemănarea divină”
au fost fie şterse, fie estompate, fie coexistă în dezechilibru;
ca să nu piardă totul, se ancorează în pasiuni, care, prin
natura lor, îi dau iluzia unui sens. E ca şi când ar spune
propriului său sine: „Dacă viaţa n-are scop, măcar să aibă
clipa scop”[6]. Acesta este ignorantul, cel care nu vede. El
trăieşte doar la nivelul superficialităţii. Între el şi oricare
dintre manifestările sacrului nu se realizează nicio rezonanţă. Pentru el Pieta este doar o sculptură deosebită,
opera unui mare artist şi doar atât. Nu înţelege că hierofania care i se revelează, cere să fie privită cu subtilitatea
specifică ochiului minţii. „Individ egoist şi animal social
e omul. El e o cruce. (...) E o dualitate armonică sau dizarmonică, o cruce a morţii sau o cruce a învierii. (...) A ne
afla crucea înseamnă a ne împărţi just între chip şi ase5 Ibidem., pp. 154 – 155.
6 Ibidem.
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mănare – între ceea ce gândim şi ceea ce ne gândeşte pe
noi, între ceea ce credem şi ceea ce năzuim. E o problemă
de echilibru rodnic, o problemă de geometrie spirituală.
Dualitatea noastră trebuie să fie realizată într-o exactă
perpendicularitate, o dreaptă cruce. Năruirea, sau dezechilibrul, vine dintr-o rea împărţire de sine, o rea valorificare şi măsurare dintre ceea ce omul gândeşte şi ceea ce
îl gândeşte pe el. Nerealizarea, neaflarea crucii sale interioare aduce negaţia, tăgăduirea întâi de sine, apoi tăgăduirea totală. Cu alte cuvinte, ajunge să fie proiectat tragic
în haos. Spart, omul se realizează psihic în adânc, condus de un şir de complexe: dorinţă de dragoste, de libertate, dorinţă de putere, de distrugere, complexe pe care
raţiunea le tăgăduieşte. Şi în cele din urmă, cele două elemente ale dualităţii omului – chipul şi asemănarea – nu
se mai sprijină una pe alta, nu se mai ancorează rodnic”[7].
Ca urmare, omul are nevoie de modele menite să-i trezească spiritul de observaţie. Aceasta este cea dintâi treaptă
pe care trebuie să o dobândească. Spre a antrena privirea
diletantului, în demersul de regăsire fiinţială, am ales ca
obiect Pieta, deoarece este una dintre puţinele opere în
care se găsesc strânse laolaltă atât binecunoscutele simboluri christice, cât şi particularităţile semioticii ezoterice.
Dacă diletantul, în faţa acestei hierofanii – şi ne referim
la imaginea sacră revelată privitorului – rămâne împietrit, el acceptă, în mod direct, să trăiască fiinţial degradarea „chipului şi asemănării” divine în el însuşi. Cel care a
înţeles pe deplin joncţiunea cu cea din urmă ipostază a
divinităţii donată lumii a fost Michelangelo. El este primul actant al Pietei. Pe urmele sale ne cheamă să păşim
pe fiecare dintre noi în parte.
Artistul dornic de a înfăţişa „frumuseţea ideală”, mai
întâi a căutat-o în realitatea imediată; negăsind obiectul
de la care să pornească, l-a creionat în propriul său interior, cu ajutorul ochiului minții, dând naștere unei „forme
spiritualizate”. Treptat, aceasta a devenit un produs finit,
în care, graţie daltei sale, Michelangelo a reuşit să surprindă urmele veşniciei. Sculptorul şi-a numit lucrarea,
în mod sugestiv, Pieta, adică „Milă”. Trăsătura definitorie care stăbate întreaga compoziţie este mila dumnezeiască văzută din trei perspective. Dacă privitorului comun
compoziţia îi provoacă o milă la nivel exterior, mamei un
dezechilibru fiinţial, Fiului îi dă acea certitudine că destinul său s-a împlinit. Deşi a conceput lucrarea la vârsta de
douăzeci şi trei de ani, graţie geniului său artistic a reuşit să încorpoteze în această capodoperă atâta complexitate, încât până în zilele noastre, în istoria artei, a avut
un răsunet nestins.
Obsedat de atigerea perfecţiunii, Michelangelo, spre
sfârşitul vieţii, se gândea să repete tema într-o nouă sculptură. De data aceasta, dorea ca tensiunea psihologică de pe
chipul Fecioarei să fie mult mai vizibil creionată. Se gândea ca noua lucrare să prindă viaţă din blocul unei marmure negre. După ce o viaţă întreagă a căutat să atingă
perfecţiunea, şi-a dat seama că imaginea Madonei îndoliate ar fi dat compoziţiei noi interpretări. O vreme a
lucrat la acest proiect. Dar, de fiecare dată, era nemulţumit de imaginea rezultată. Îl atrăgea de pe chipul Fecioarei amestecul dintre durere şi bucurie, viaţa şi în acelaşi
7 Daniil Sandu Tudor, Ce e omul?, Editura Christiana, Bucureşti,
2003, pp. 60, 61.
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timp moartea Răscumpărătorului, „amarul şi dulcele,
caldul şi recele, făcut cruce, care pe înţelesul cel adânc îl
aduce” – după cum spunea într-o poezie de rit bizantin
părintele Daniil Sandu Tudor.
Din păcate, Michelangelo nu a reuşit să adune la un loc
toate aceste trăiri sufleteşti. Imaginea sacră nu a dorit să i
se reveleze. Mai mult, de data aceasta, se pare că „a uitat”
că misterul nu se poate dezvălui în întregime fie chiar şi
unui geniu. De-a lungul timpului sacrul a stat întotdeauna
sub semnul sugestiei. Dacă faţetele i s-ar fi revelat, obiectul ar fi devenit o imagine golită de sens. După lungi stăruinţe, Michelangelo a abandonat proiectul. A rămas în
istoria artei consemnată intenţia de a da viaţă unei ipostaze îndoliate a Milei. Sobrietatea pe care marmura neagră ar fi dat-o lucrării s-ar fi apropiat mult mai mult de
miezul temei gotice.
Edmund Husserl, în Meditaţii carteziene[8], consideră
că un obiect finit nu se poate revela omului în întregime.
Filozoful ne oferă ca exemplu cubul. Îndelung analizându-l,
observă că îi era de-a dreptul imposibil să-i cuprindă
dintr-o privire toate faţetele. Prin urmare, neofitului nu
i se poate oglindi în întregime un obiect sacru. Spre a
pătrunde taina unei asemenea capodopere, trebuie ca
acesta să-i învețe limbajul. Pătrunderea în învelișurile
sale, sau după cum spunea Edmund Husserl, cuprinderea cu ajutorul privirii a tuturor fațetelor, cubul în exemplul său, sunt doar câteva noțiuni adjuvante care pot conduce neofitul spre chintesența ambrei elipsoidale a spiritului armonic.
Carl Gustav Jung[9] consideră că simbolurile sunt conductoare de mesaje, dinainte stabilite de actantul care le-a
pus în valoare. Neofitul care i-a înțeles limbajul primește
și decodează mesajul adicțional, în funcție de capacitatea sa intelectuală, mai întâi inconştient, apoi, după ce
pătrunde în învelișurile semnificantului și ale semnificatului, informația i se revelează, printr-o imagine. Dar, simbolul, deoarece deţine în construcţia sa multiple faţete,
se donează treptat neofitului. În arta sacră, după ce dezvelim un prim înveliş, îl descoperim pe următorul și așa
mai departe.
Spre deosebire de arta profană, care cere din partea
privitorului o atitudine docilă, pasivă, Pieta are nevoie de
un privitor activ, care poate retrăi la nivel interior supliciul lui Michelangelo. La întâlnirea dintre cel ce priveşte
şi imaginea sacră care ne priveşte, Pieta se numără printre
puținele minuni care ne electrizează nervul optic. Acest
fapt se datorează şi denumirii sale, adică Milă. Cuvântul
a fost ales parcă dinadins să mişte, să sensibilizeze privitorul. Chiar dacă termenul nu deţine în structura sa o
sonoritate acustică, Pieta ne face să tresărim. Denumirea
utilizată lasă să se înţeleagă că strigătul divin oferit omenirii stă ascuns într-o noţiune extrem de simplă, dar, în
acelaşi timp, prolifică din punct de vedere ezoteric. Noţiunea, pe lângă faptul că leagă umanul de sacru, ne oferă
miezul, chintesenţa care diferenţiază „o inimă de carne”
de una întru totul spiritualizată, sau, mai bine spus, de o
spiritualitate abstractă.
8 Edmund Husserl, Meditaţiile carteziene, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1994.
9 Carl Gustav Jung, Contribuţii la simbolistica sinelui,

Editura Trei, Bucureşti, 2005.

HYPERION

173

Omul are, datorită construcţiei sale ca ins care trăieşte
sub auspiciul sacrului, tendinţa – am putea spune inconştientă sau instinctivă – de a crede involuntar în puterea pe
care sinele său o deţine. Homo religiosus are însă un antagonist, „omul natural”[10] (–comun) care se opune demersului transcendental. Cu toate acestea, el simte nevoia de
a se întoarce la origini, la arhetip. Structura arhetipală este
cea care îl transformă într-un energicum – după termenul lui Rudolf Otto. În urma acestei întoarceri, în ab origine, omul simte nevoia să se desăvârșească. Și astfel se
produce scânteia: el, diletantul, vrea să recapete ceea ce
în trecut a pierdut, „chipul și asemănarea divină”, nu mai
vrea să trăiască în ignoranță și caută în mediul înconjurător, în realitatea imediată, izbucnirile sacrului. După
ce întâlneşte urmele divinului, în el se naște întrebarea.
Întrebarea este cea care îi pune imaginația la încercare, îl
transformă dintr-o ființă pasivă într-una activă. Căutarea
răspunsurilor, înțelegerea, lupta de a pătrunde cu mintea
miezul misterului, sunt doar primele aspecte care-i animă
dorinţa de a se iniţia în tainele universului.
Jean-Luc Marion, în Crucea vizibilului – tablou, televiziune, icoană, o privire fenomenologică[11], merge mai
departe. Filozoful porneşte analiza de la distincţia dintre conceptele: „a vedea” şi „a privi”. Dacă primul termen înseamnă a primi un număr însemnat de informaţii vizuale, cel de-al doilea denotă o atitudine. A vedea,
în cazul de faţă, implică admirația unui obiect sacru din
partea neofitului. A privi cere actantului (– omul care a
înțeles joncțiunea, nu mai este un diletant și niciun neofit, el a devenit un actant, cu alte cuvinte a recăpătat pecetea „chipului şi asemănării” divine) surprinderea schimbărilor din cadrul identităţii sacre, cu alte cuvinte, revelarea în spaţiul uman a urmelor divine. În cazul de faţă,
după cum vom vedea, acestea sunt multiple. Un exemplu
la îndemâna noastră sunt faţelete, identităţile în schimbare, deosebit de vizibile, de pe chipul Maicii Domnului.
Avva Visarion, un anahoret din secolul al V-lea, spre
sfârşitul vieţii a început să orbească. Datorită privegherilor îndelungate, ochii săi au devenit transparenţi şi neobişnuit de mari. Această trasformare fiziologică s-a datorat
vieţii sale ascetice. Învăţătura sihastrului era cât se poate
de simplă, dar în același timp greu de împlinit. Monahilor le cerea să ajungă la virtutea heruvimilor, îngerii cei cu
ochi mulţi, să devină: Numai ochi! Cu alte cuvinte, ucenicii aflaţi sub îndrumarea sa învăţau, de-a lungul vieţii,
să vadă şi să privească în inimile oamenilor. Învăţătura
transmisă din generaţie în generaţie a dus la naşterea isihasmului răsăritean. Ajuns la vârsta înţelepciunii, Avva
Visarion, pe calea bătătorită de el, le cerea ucenicilor cu
încredere să păşească. Acelaşi lucru, desigur dintr-o altă
perspectivă, ni-l cere şi Michelangelo. De fiecare dintre noi în parte depinde dacă devine un actant sau dacă
rămâne în continuare un diletant.

în Egipt, pierderea lui Iisus la vârsta de doisprezece ani
cu prilejul pelerinajului la Ierusalim, drumul lui Hristos
pe Golgota, răstignirea, coborârea de pe cruce și îngroparea. În cinstea acestor momente edificatoare, începând din secolul al XV-lea, s-a introdus în cultul bisericii catolice o slujbă dedicată cinstirii Durerilor Mariei,
oficiată cu două săptămâni înaintea Paştelui. Mai târziu, Ordinul Serviţilor, dedicat răspândirii evlaviei către
Maica Domnului, au obţinut, în anul 1667, aprobarea
sărbătorii celor șapte dureri ale Fecioarei Maria. Papa
Pius al VII-lea a introdus sărbătoarea în calendarul
roman, fixând-o în a treia duminică a lunii septembrie.

Pieta – analiză simbolică

Sculptura Pieta încarnează spiritul Renaşterii, rămânând
până în zilele noastre una dintre enigmele epocii. Concepută, așa cum am spus, la douăzeci şi trei de ani, Pieta
a atins, grație complexității sale, o autonomie semnificativă. Acel furor, principiu creator titanian al Renaşterii,
nu se întrevede aici decât sub forma tensiunilor psihice
şi spirituale ridicate până la nivelul perfecţiunii. Michelangelo, la o vârtă fragedă, a reuşit să interpreteze în mod
inedit una dintre cele mai complexe teme gotice: corpul
neînsufleţit al lui Hristos custodiat în poala Maicii Sale.
Cu toate că se îndepărtează cu mult de modelul tradiţional al unei astfel de reprezentări, reuşeşte să dea viaţă
unei compoziţii cu totul inedite.
Fecioara Maria este prezentată stând pe un soclu, având
capul uşor aplecat, ţinând în braţe trupul Fiului inert, care
curge precum o urmă, o undă pe genunchii ei. Trăsăturile Maicii sunt fine, imaculate. Chipul acesteia este foarte
tânăr, în dezacord cu statutul său de mamă. Am fi tentați
să credem că avem în față o copilă care ține în brațe un
prunc și nicidecum un fiu adult. Cu toate acestea, tensiunea psihică, suferinţa, izbitor de mult coborâtă în carnal,
parcă îi înnobilează frumuseţea, cufundată într-o nemărginită durere și dragoste.
Moartea Răscumpărătorului era deja prezentă ca
într-un mugure, încă din primul moment al nașterii Sale.
În ipostaza de mamă, Maria primeşte şi trăieşte implicit
durerea Fiului. Suferința nu este prezentă doar sub aspect
vizual, ea ne este revelată progresiv, ca în cele din urmă
să atingă apogeul.
Abandonat în poala mamei, Hristos stă parcă culcuşit ca un pruncuţ mai mărişor. Trăiește o stare euforică, e îmbătat de oboseală şi de puţină moarte. Tânăra
îl cuprinde cu sfială, având totodată şi o responsabilitate:
este concomitent fecioară şi mamă, ezitând uşor în care
dintre cele două stări să fie mai întâi împlicată. Maria, deşi
pare senină, este sfâşâiată de grijă, de durere, dar și de o
teamă. Cu toate acestea, este surprinsă într-un moment
de abandon total, tocmai pentru că ştie cine-i stă pe brațe.
Din imaginea pe care Michelangelo ne-o prezintă,
putem deduce că Maica Domnului este luată prin surprindere de succesiunea rapidă a evenimentelor. Nu ştie
Biserica catolică consideră că durerile Fecioarei Maria ce să facă, sau, în acea clipă, ce să spună. Șii nu pentru
sunt în numar de șapte: profeţia bătrânului Simion, fuga că nu ar fi avut nimic de spus, atât din postura de mamă
cât și din aceia de fecioară supusă, ci mai ales că, în acel
10 Rudolf Otto, Sacrul, Editura Humanitas, București, 2005.
moment, simte cum apasă asupra ei o responsabilitate
11 Jean/Luc Marion, Crucea vizibilului – tablou, televiziune, icoa- pe care din ipostaza de fiinţă muritoare o resimte acut.

Durerile Mariei

nă, o privire fenomenologică, Editura Deisis, Sibiu, 2000.
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Și atunci Maica Domnului alege să rămână melancolică,
într-o melancolie abstractă, care seamănă parcă cu o aşteptare metafizică, divizată în timp şi spaţiu. Ea așteaptă un
semn, un miracol, o poruncă. Interiorizarea acesteia se
resimte acut. Am fi tentați să credem că așteaptă ca Fiul ei
să renască. Dar nu! Miracolul se produce dincolo de imaginea revelată privitorului. Când mintea noastră s-a eliberat de orice gând, dorință sau voință, putem vedea, cu
ochiul minții, urmele sacrului donate privitorului.
Maica Domnului, asemenea unei veritabile regine,
stă aşezată monumental, crescând parcă din trunchiul
de marmură al soclului. În acea poziţie de abandon total,
deşi picioarele nu i se văd, fiind acoperite de atât de abundentul veşmânt alb, se observă, în primul rând, deschiderea maternă a coapselor, prin depărtarea genunchilor,
ca şi cum s-ar pregăti să-şi reprimească în pântec Fiul.
Simbolul uterului este de origine vedică. In trecut, era
considerat matricea universului, recipientul în care se păstra focul jertfelor aduse la templu. Alchimiştii considerau
întoarcerea în matrice drept stadiul regenerării, al întoarcerii în ab origine, mai exact înainte de căderea lui Adam.
Momentul se petrece în afara timpului, fiind de factură
atemporală. Spaţialitatea este şi ea anulată. E ca şi când
am spune că evenimentul a avut loc într-un timp istoric,
dar, pentru că este sacru, se vede supus repetabilităţii şi,
ca urmare, nu curge liniar, paradigmatic şi nici nu se desfăşoară sintagmatic, adică transcendental.
Michelangelo, ajutându-se de tema evocată, anulează
legile fizicii şi, odată cu ele, toate aspectele profane, materialitatea existând doar la nivelul ideii şi nicidecum coborâtă în carnal. Între lumea de aici şi cea de dincolo neexistând o definitivare clară. Pieta, prin cele două instanţe
evocate, Maica Domnului, simbolul actanţial al materiei
profane şi Iisus Hristos, simbolul veşniciei sacre, prelungeşte legătura dintre viaţă şi non-viaţă, între spaţiul terestru, supus perisabilităţii, şi cel veşnic. Prin simbolul crucii,
evocată şi ea doar la nivelul ideii, formată din dimensiunea
paradigmatică, adică scurgerea firească a timpului şi elementul sintagmatic, care ne poartă spre cel transcendental, geniul creator reuşeşte să unească spaţiile universului
ambivalent, care fuseseră separate de păcatul strămoşesc.
Michelangelo, folosind în mod vădit simbolul, încearcă
să ne convingă de faptul că omul, în care chipul şi asemănarea divină prin sacrificiul christianic au fost restaurate, după ce trece prin experienţa morţii, se reîntoarce
la arhetip. Fiul, să spunem pierdut al Domnului, primeşte
iertarea şi totodată permisiunea de a se întoarce în gradina Edenului, locul din care fusese izgonit.
Revenind la Pieta, adormit de moarte, Hristos, astfel reprezentat, în chip paradoxal, parcă împărtășește
dorința mamei de reîntoarcere în pântecul ocrotitor. Atitudinea aceasta întăreşte încă o dată legătura dintre spaţii, cel de aici – cel de dincolo. Maica Domnului se uită
la corpul Său neînsufleţit cu o privire intens interioară,
concentrându-se spre a declanşa misterul reabsorbției.
Tensiunea nervoasă, vădit reprezentată, ne sugerează faptul că Preasfânta pare să mediteze și asupra unei eventuale naşteri, a doua. Chiar se încordează cu toate puterile
sufleteşti şi trupeşti, în vederea repetării miracolului. Şi,
pentru ca imaginea să capete consistenţă, venele acesteia
sunt foarte pronunţate.
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Din privirea aţintită asupra corpului inert reiese şi
dorinţa acesteia de a găsi câteva răspunsuri. De exemplu: Care a fost scopul întrupării Sale pe pământ? Dacă
tot a fost sacrificat, de ce a fost necesar să şi vină? Dacă
îl va primi înapoi în pântec, îl va naşte şi a doua oară?
Acestea sunt doar câteva dintre posibilele întrebări care
îi străbat chipul. Mirarea, profund reprezentată, ne duce
cu gândul că nici Preasfânta nu înţelege pe deplin miracolul existenţei Sale.
În sens mistic, momentul ne comunică altceva. Dacă
omul priveşte venirea lui Hristos detaşat, întruparea Domnului reprezintă doar un eveniment istoric. Consubtanţialitatea sa cu divinul nu se realizează. În faţa acestei hierofanii rămâne împietrit. El nu se numără printre „învăţaţii tainelor”, nu are intuiţie şi nici nu deţine simţul sacrului. Anahoretul este antagonistul unui astfel de om. Pentru un isihast scopul în viaţă este naşterea în inima sa, a
doua oară, a lui Hristos, adică intrarea în cămara de taină
a Mirelui Ceresc. Această taină, de factură mistică, a fost
trăită pentru prima dată de Maica Domnului, „mireasa
urzitoarea de nesfârşită rugăciune,” – după cum este
numită în Acatistul Rugului Aprins.
Michelangelo cunoştea aceste subtilităţi ezoterice şi
ca urmare a încercat să le oglindească cât mai bine cu
putinţă. Chiar dacă pare paradoxal şi în neconcordanță
cu imaginea unei sculpturi religioase, Fecioara are picioarele şi coapsele desfăcute în aşteptarea momentului reabsorţiei. Dacă ochiul nostru trece dincolo de vizibil îi înţelege mesajul ezoteric. În schimb diletantul poate tăgădui
compoziţia.
Cu toate că Hristos este reprezentat la vârsta maturității,
i se observă fragilitatea oaselor, a pieptului, a braţelor, a
mâinilor, extrem de subţiri ca şi cum ar fi fost născut chiar
în vederea sacrificiului. Intr-o oarecare măsură, trupul Său
aerat nu are substanțialitate, semn că El nu a aparținut niciodată umanului. El, Fiul lui Dumnezeu, a primit, temporar, o haină, un trup, de unde și fragilitatea Sa abstractă.
Hristos astfel reprezentat nu are nimic carnal, fapt
care ne duce cu gândul că spaţiul uman în care s-a produs metamorfozarea s-a aflat încă de la început în antagonie cu statutul Său, de Fiul al Luminii. Aspect care ne
duce cu gândul că doar urma Sa a fost donată omenirii.
Negarea carnalităţii, ubicuitatea din cadrul reprezentării,
aici şi dincolo, sunt doar câteva elemente care indirect ne
vorbesc de statutul său dumnezeiesc. Michelangelo a creionat cu multă acurateţe imaginea Fătului luminii, reuşind să surprindă şi valenţele non-umane, date de harul
Duhului Sfânt. Din această cauză reprezentarea Domnului este în duh, în spirit. Căutând să puncteze acest factor, o creionează pe Maica Domnului mult mai aproape
de spaţiul uman.
Hristos are capul lăsat pe spate, privirea aţintită spre
un punct fix aşteptând momentul pulvelizării definitive.
Parcă nici nu ar mai vrea să mai aibă ceva de împărţit cu
pământul. Revolta sufletescă, dată de privirea aţintită
ferm în sus, coincide cu o uimire oarecum năucitoare. Ca
şi cum răutatea găsită în planul uman îl surprinsese chiar
şi pe El. Mirarea aceasta metafizică o putem apropia de
cuvintele: Doamne, iată ce mi-au făcut... În timp ce, dacă
capul Maicii Domnului, în semn de supunere şi smerenie,
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este dinadins plecat, cel al lui Hristos, deşi este reprezentat mult în jos, punctează statutul său divin.
Imaginea poate fi analizată şi piramidal. Sculptura
putând fi îmbunătăţită cu noi interpretări, dacă luăm în
calcul aspectul său sintagmatic. Michelangelo o surprinde
pe Sfânta Fecioară într-un moment de abandon total față
de sine însăşi. Ipostază în care sub abundentul veșmânt
ascunde deschiderea picioarelor, apoi a coapselor, după
aceea a pieptului, în plină înflorire maternă. Privirea noastră urcând mai departe, este întâmpinată de imaginea
unor umeri prea largi şi puternici, faţă de fragilitatea sa.
Această reprezentare carnală demonstrează capacitatea
mamei de a-şi hrăni şi apăra pruncul. Ca în cele din urmă,
capul creionat cu multă candoare, aplecat uşor în faţă, îi
scoate în evidenţă gingăşia. Elementele nuanţate succint
formează baza piramidei noastre. Mai exact, ochiul nostru ia contact cu binecunoscutul moment istoric.
Privind şi apoi reprivind imaginea sacră, Michelangelo ne obligă să mergem mai departe. Aplecarea uşoară a
capului accentuează înclinarea corpului puţin spre spate,
moment în care trunchiul formează acea matrice, care
dă posibilitate Fiului de reîntoarcere în pântecul ocrotitor. În acelaşi timp, poziţia adoptată o ajută să-L ţină şi
în brațe. Prin forţa sa materială, grija maternă, imaginea
ne duce cu gândul că Maica Domnului doreşte să-şi mai
oprească un timp, în spațiul profan, Fiul. Oprirea accentuează ideea de urmă ... pe care Divinul o lasă umanului.
Această ipostază formează cea de-a doua treaptă a piramidei noastre, pe care, dacă ar fi să o denumim, am opta
pentru: momentul meditaţiei în vederea reabsorbției.
După ce şi-a pregătit trupul, în vederea reprimirii
Sale în pântecul ocrotitor, Preasfânta își contemplă Fiul.
Îi vede fragilitatea, trupul aerat, degetele răsfirate lipsite de suplețea vieții. Cu toate acestea, arătătorul de la
mâna stângă, ferm împins înainte, confirmă împlinirea
Scripturilor. Gestul îndică şi o revoltă interioară, intuită
de noi, datorită ploapelor semiînchise, semn că Fecioara
crede cu certitudine că urma Sa va rămâne aici pentru
totdeauna. Imaginea lui Hristos – N.I.K.A. (– adică biruitorul iadului) este intangibilă. Chiar dacă este slăbit de
o suferinţă mai presus de durerea cărnii, poate fi analizat doar ca entitate autonomă. Privind, de la o oarecare
distanță, nuditatea acestuia dă imaginii o notă abstractă,
aerată, pe când imaginea Mamei este de o materialitate
spiritualizată. Cele două personaje nu sunt antagonice,
ele se completează reciproc.
Dacă am privi la o scară mai largă, reprezentarea
Fecioarei ne duce cu gândul la chemarea cea din urmă
adresată omului către progres. Printre virtuţile care-i străbat chipul se numără: smerenia, interiorizarea la maxim,
starea de rugăciune, acceptarea destinului (– arătătorul ferm ridicat), meditaţia în vederea reabsorbţiei Fiului. Acestea ne sunt revelate în mod progresiv, asemenea
unei scări de valori.
Dacă imaginea Fecioarei, după cum ne este prezentată, poate găsi un corespondent în planul uman, imaginea Fiului este întru totul spiritualizată, sau – după cum
spuneam – de o spiritualizare abstactă. Simbioza care se
realizează între cele două prototipuri sacre provoacă privitorului o îndelungă meditație contemplativă. Această
etapă formează cea de-a treia treaptă a piramidei noastre.

176

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Michelangelo pune un deosebit accent pe reprezentarea Maicii lăsând în plan secund imaginea Fiului. Acest
aspect ne duce cu gândul că mintea sa a reuşit să străbată
doar învelişurile semioticii feminine, cele masculine, aparţinând întru totul sacrului, neputându-le penetra.
Se spune că faţa omului exprimă gândurile şi sentimentele sale. Raportând această idee la Pieta, cele două
chipuri, urmele sacrului donate privitorului, surprinse cu
deosebită acurateţe, pot fi intrepretate şi ca două etape
existențiale.
Omul, „îngerul care s-a născut cu o aripă frântă şi
una uitată”[12], primeşte în ființa sa harul Duhului Sfânt
în momentul când are haina spirituală curăţită de toate
metehnele vieţii. Atunci el atinge plenitudinea, devenind
un iluminat. Maica Domnului, din punct de vedere mistic,
este socotită primul spirit care a cutezat să se ridice din
spaţiul profan la cel sacru. Omul, după ce a depăşit deşertăciunea vieţii, este chemat să urmeze paşii Fecioarei. Mai
exact, să se ridice la ipostaza ezoterică de a se învrednici
să-l primească în inima sa pe Hristos Emanuel (– denumirea lui Iisus reprezentat sub forma unui copil). Iluminarea aceasta fecundă, puternic reprezentată de Michelangelo în momentul când Fecioara cu capul plecat meditează asupra unei posibile naşteri (a doua) formează noul
prag al piramidei noastre.
Această treaptă nu este cea din urmă etapă, omul trebuie să urce mai departe, să devină, asemenea anahoretului, capabil să trăiască pe deplin momentul fecundității
divine. În mistica răsăriteană, momentul are ca echivalent
primirea în cămara de taină a inimii a rugăciunii neîncetate. Duhul Sfânt coboară şi binecuvintează atât mintea
cât şi inima novicelui devenită în cele din urmă liturghisitor. Şi astfel, în urma consubstanţialităţii dintre sacru şi
profan, se naşte isihia, Hristos N.I.K.A., – care este reprezentat în iconografie matur în toată plinătatea Sa de Fiu
al Tatălui Ceresc. Cea care a trăit această experienţă pentru prima dată în spaţiul uman a fost Maica Domnului.
Raportând fenomenul la piramida noastră, considerăm
momentul ca fiind desăvârșirea, extazul christic, cea din
urmă traptă a piramidei noastre interioare. Fătul-Luminii
astfel reprezentat sugerează diletantului faptul că şi el se
poate învrednici de acest dar divin.
Cu toate că motivul întrupării echivalează cu reinstaurarea unei ordini existenţiale, Hristos ca entitate donată
omenirii netezeşte, prin propriul său exemplu, calea actantului spre recăpătarea veşniciei.
Într-o altă ordine de idei, putem înzestra
sculptura-simbol cu funcţia de mediere. Ea leagă cerul
de pământ, materia de spirit, inconştientul de conştient.
Misticii au considerat spiritul ca fiind de tip masculin,
iar sufletul, suflul vital care animă spiritul, drept feminin. În acest context, ne putem gândi la dualitatea armonică dintre animus şi anima. Paul Evdokimov, merge mai
departe, considerând că în Hristos nu a existat doar o parte
bărbătească ci un microcosmos, o lume totală, produsă
printr-un fenomen de condensare. Astfel, cele două principii, animus şi anima, îşi pierd atât primul cât şi celălalt
agresivitatea, încetând în a mai fi opace, deşi ambele îşi
conservă propria energie. Din punct de vedere simbolic
12 Daniil Sandu Tudor, op. cit., p. 115.
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Hristos este miezul migdalei, natura divină tăinuită față
de deşertăciunea lumii profane.
Mirele Ceresc nu poate fi revelat omului fără ca acesta
să fi intrat mai înainte într-o simbioză cu Sfânta Fecioară.
Doar astfel se poate accede divinul din planul uman. Au
fost diletanți care au mers în analiza lor până la anularea valorii simbolice a Maicii Domnului. Cu voie sau fără
voie, au desființat urcușul transcedental. Michelangelo,
care era un cunoscător al simbolurilor ezoterice, aduce
în atenţia noastră tocmai acest urcuş spiritual, delimitând
foarte clar etapele premergătoare desăvârşirii.
Pe de altă parte, sculptura este şi expresia vizibilă a unei
minţi deosebit de lucide. Dar şi a unui eu care-şi caută
sinele. Cu toate că, în această operă, se simte acel impuls
instinctual, specific operelor sale, Michelangelo a reuşit,
să ne poarte nu numai în lumea simbolisticii ezoterice,
ci, mai ales, să facă din creaţia sa un răsunet deosebit de
vizibil pentru imagologia semiotică. Răsunet pe care nu-l
putem asocia decât cu propriile sale cuvinte: Voi dăinui!
Constantin Noica, în Cuvânt împreună despre rostirea românească, propune în spaţiul românesc perechea
sinele și sinea. Raportând conceptul la imaginea supusă
analizei noastre, considerăm Pieta ca fiind marcată de
sinele în căutarea sinei sale, dar nu în sensul de androginitate. Maxim Mărturisitorul, unul dintre cei mai de seamă
mistici ai răsăritului, evocă la un moment dat, în Ambigua, ideea conform căreia „Iubirea lui Dumnezeu este pe
măsura cunoașterii Sale!” Prin urmare, dacă omul nu-L
cunoaște pe Dumnezeu, nu are cum să-I înțeleagă mesajul
și ca urmare nici nu-L poate iubi. Respectul faţă de natura
divină este o trăsătură care aparţine mai mult diletantului decât omului aflat sub incidenţa sacrului.
Ca urmare, simbioza om – Dumnezeu, fără ca cel dintâi să împlinească aspectele enunţate, nu are cum să se
realizeze. Cu toate acestea, sinele divin nu este o noțiune
abstractă. El vine în căutarea sinei sale. Şi ca urmare lasă
la îndemâna actantului câteva urme, punţi de legătură
între spaţii, dar şi judecăţi de valoare.
Problema cunoaşterii de sine este în definitiv problema esenţială a omului. Dacă acestă ipostază nu ar fi
fost cu adevărat greu de obținut, Socrate nu şi-ar fi permis să arunce înaintea discipolilor binecunoscuta maximă.
Silogism – Cunoaşte-te pe tine însuţi! – nu aparține lui
Socrate. El de fapt l-a preluat de pe frontispiciul Templului din Delfi. Şi, într-o oarecare măsură, l-a ciuntit. Sau,
mai bine zis, a oferit discipolilor propria sa viziune. Acolo
era scris: Cunoaşte-te pe tine însuţi la lumina mea! Acest
„la lumina mea” Socrate l-a suprimat, lăsând moştenire
lumii întregi numai o frântură, mai exact o parte din adevăr. Templul însă, continuator al unei tradiţii arcane, păstrase o întreagă moştenire, dar Socrate a căzut în capcana
diletanților, care, voluntar sau involuntar, comit eroarea
să ciuntească sau să interpreteze în mod individualist
lucruri care, dimpotrivă, trebuiesc înţelese altfel şi, prin
urmare, păstrate neştirbite. Prin urmare, dacă novicele
nu a depăşit primul prag – Cunoaşte-te pe tine însuţi – el
nu are conştiinţa luminii, care paradoxal nu este o iluminare exterioară, ci una de factură interioară, aspect susţinut şi de numeroasele tratate ezoterice. Lumina mea,
adică a Domnului, indică omului necesitatea iluminării.
Dionisie Pseudo-Areopagitul într-o lucrare de-a sa scrie
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la un moment dat că „Dumnezeirea este ascunsă de propria Sa lumină”. Prin urmare, cunoaşterea de sine se face
numai sub auspiciul izotopiei luminii Dumnezeieşti. Iluminarea fiind rezultanta meditaţiei, contemplaţiei, sârguinţei, rugăciunii, smereniei, milei şi nu în cele din urmă
rodul christic al extazului.
Pentru ca acest demers să aibă loc, analiza noastră ar
fi trebuit să porneacă de la întrebarea existenţială: Cine
este omul? Răspunsul – o amendare dar şi un îndemn
spre autocunoaştere – poate primi următoarele răspunsuri: „omul e centru simbolic al îndumnezeirii lumii”,
„omul este marele centru de taină al Făpturii divine”,
„omul nu poate trăi mărginit numai în sine însuşi”, „omul
e o cruce”, „omul este un înger care s-a născut cu o aripă
frântă şi una uitată”, „omul e un tot de puteri care pe sine
se ignorează”[13]. Toate aceste definiţii adunate nu sunt
decât câteva judecăţi de valoare care aduc în atenţia diletantului necesitatea împlinirii spirituale.
Constantin Noica, în același Cuvânt împreună despre rostirea românească, precizează la un moment dat
că regăsirea de sine este mai totdeauna dramatică, în
sensul că presupune un sacrificiu, de regulă al celuilalt, o
pierdere de sine. Raportând acest aspect la Pieta, reprivind lucrarea, observăm unda de nostalgie de pe chipul
Fecioarei. Maica Domnului, deși ar vrea parcă din nou să
redevină mamă, Hristos N.I.K.A. îi sugerează că destinul
Său s-a împlinit. În consecință, omul este cel chemat să-l
renască a doua oară, în ființa sa mai întâi pe Iisus – Emanuel, și apoi după ce devine un teofor, să intre în „cămara
de taină” a Mirelui Ceresc, Hristos N.I.K.A. – biruitorul.
Acest drum anevoios presupune acea pierdere de sine,
care în sens filozofic coincide cu regăsirea propriei noastre identităţi metafizice. Consubstanţialitatea cu divinul
atrage după sine şi schimbarea propriului eu. Constantin Noica, gânditor de speţă înaltă, cunoştea pe deplin
acest aspect, pe care de altfel l-a şi trăit în anii de detenţie.
Specificitatea simbolului este de a rămâne de-a pururi
sugestiv, fiecare dintre noi – în funcție de capacitatea intelectuală, trăirea interioară – vede și privește ceea ce mintea sa poate să decodifice.
În concluzie, în fața acestei veritabile hierofanii,
recunoaștem faptul că Pieta este unul dintre simbolurile
cheie pe care Michelangelo ni le-a lasat moştenire. Dacă
geniul său ne-ar fi revelat-o în întregime, atunci sculptura
ar fi fost o operă golită de sens, nu ar fi posedat decât o
valoare istorică, mai ales că simbolul trăieşte doar atâta
timp cât rămâne încărcat cu un semnificant și un semnificat. Cu toate că mai sunt multe de spus despre această
capodoperă, de-a lungul eseului nostru am căutat să dăm
lectorului avizat câteva indicii și punți de analiză, spre a
fi ulterior dezvoltate.
În esență, Pieta înfățișează „metafizica existenţei concrete, care e totodată metafizica concretă a vieţii”[14]. Ea îi
cere în mod vizibil neofitului să-şi îndeplinească menirea
existențială, adică desăvârşirea, „care în definitiv e datoria condiţiei omeneşti. E a fi om”[15].
13 Daniil Sandu Tudor, op. cit., 2003.
14 Pavel Florenski, Iconostasul, Editura Fundaţia Anastasia, Bucureşti, 1994, p.72.
15 Daniil Sandu Tudor, op. cit., p. 194.
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Andreea CHIRILĂ

Adrian Alui Gheorghe
în contextul Generației ‘80

P

Perioada dintre anii 1971 și 1989 a fost una confuză,
înregistrându-se o degradare a condiției intelectuale în România dar şi a condiţiei de viață. În ceea
ce privește sfera literaturii, de menționat este faptul că aceasta a primit o „lovitură” datorită așa-zisei
desființări a cenzurii, vechile atribuții ale acesteia
împărțindu-se între redactori și alți participanți la
procesul editorial. Acestei stricteți a cenzurii i se
adaugă rărirea periodicității revistelor, micșorarea
numărului de pagini ale acestora, dar și imposibilitatea de a publica mai mult de o carte de an, toate acestea fiind puse sub masca unui sistem de economisire,
efectuat la nivel național.
Apariția generației ’80 în aceste condiții face ca o
primă trăsătură a acesteia să fie dorința de a se răzvrăti împotriva autorităților, de a depăși mentalitatea
vremii, dar și de a rezista condițiilor opresive. Scriitorii vremii nu au posibilitatea de a pătrunde în mediul
universitar, de a face doctorate, de a ocupa diverse
posturi în cadrul revistelor literare, fiind dificilă, așa
cum am precizat, chiar și publicarea în reviste. Cu
toate acestea, față de generațiile anterioare, ei au un
mare avantaj: dispun de o cultură mai solidă datorită
faptului că au trăit în perioada de liberalizare, urmând
licee bune, absolvind facultăți în domeniu (filologie
sau filozofie), având lecturi temeinice, beneficiind, totodată, de traducerile ce s-au făcut în anii ’70. Această
generație este construită ca replică la „generația” ’60,
fiind, totuși, mult mai compactă. Marea majoritatea s-a
format în jurul cenaclurilor universitare din București,
Cluj, Iași și Timișoara, „Cenaclul de luni” fiind nucleul
generației. Importantă a fost și patronarea acestor gru-
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puri din jurul cenaclurilor de diverse personalități deja
consacrate ale lumii literare, care nu doar că îi îndrumau, dar le și induceau acea „rezistență prin cultură”
specifică perioadei. S-a vorbit mult timp despre unitatea acestei generații, Mircea Cărtărescu, în eseul său,
Postmodernismul românesc, vorbind despre următorii factori care ar fi contribuit la această impresie de
uniformitate: „sentimentul apartenenței la o nouă
generație și la o nouă ideologie literară, comun tuturor
și exprimat prin manifeste, răspunsuri la anchete, mese
rotunde etc”, adăugând că dintre modalitățile principale ale marcării coeziunii de grup fac parte „autodefinirea prin liste de nume și prin formule aproape
rituale ca „noua sensibilitate”, „priza la real”, „coborârea poeziei în stradă”, prin care era sugerat rapid
spațiul ideologic al noii poezii.”[1] Totuși, această unitate nu este decât o aparență întrucât optzeciștii cultivă stiluri foarte diferite de poezie. Marea contradicție
a acestei generații vine din opoziția dintre latura ei
„textualistă” și cea biografistă, acestea corespunzând
celor două direcţii de evoluţie principale ale acestei
generații. Adrian Dinu Rachieru spune despre prima
dintre aceste laturi următoarele: „Postmodernismul,
în varianta sa textualistă, s-a centrat pe scriitură. Jocul
cu „limbajele istoricizate”, preumblările prin memoria culturală (și inevitabilul cultism), refacerea unor
experiențe (inclusiv avangardiste) cu o mărturisită
retrovalorizare [...]”[2] fiind ingrediente ale textualismului. Din acest grup textualist făceau parte Mircea
Nedelciu, Gheorghe Iova, Gheorghe Crăciun, Gheor1 Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc, p. 149
2 Adrian Dinu Rachieru, Elitism și postmodernism, p. 22
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ghe Ene și alții. Întâlnindu-se la București la sfârșitul
anilor ’70, ei au format grupul numit „Noii”, punând
accent pe mistica și pe metafizica actului scriptural,
acest fenomen având origine mallarmeană. Totuși, la
începutul anilor ’80, acest grup s-a unit cu membrii
direcției principale, formate în jurul „Cenaclului de
luni”, textualismul funcționând ca un filtru în grupul
optzecist începând de atunci.
„Cenaclul de luni”, condus de Nicolae Manolescu,
şi-a desfășurat activitatea în decursul a șapte ani
(1977-1984) în care se organizau ședințe săptămânale. Din cadrul acestuia au făcut parte Matei Vișniec,
Mircea Cărtărescu, Mariana Marin, Ion Stratan, Magdalena Ghica, Bogdan Ghiu, Traian T. Coșovei, Florin Iaru etc. În acest interval de timp, tinerii scriitori
au debutat cu volume personale și colective, reconfigurând sfera poeziei contemporane. Dintre volumele
colective amintim Aer cu diamante la care au semnat M. Cărtărescu, Traiat T. Coșovei, Florin Iaru și
Ion Stratan, Cinci, având ca autori pe Bogdan Ghiu,
Ion Bogdan Lefter, Mariana Marin, Romulus Bucur,
Al. Mușina, Desant `83 (proză scurtă semnată de
șaisprezece autori tineri).
Cel de-al doilea grup, cel orientat către realitate,
și nu către text, cultivă o poezie descriptivă, biografistă, care „se complace” în desfășurări poematice
orale, dezordonate, realitatea fiind prezentată colocvial, distorsionat. De această linie a optzecismului
este legată și binecunoscuta „coborâre a poeziei în
stradă”, care a fost o influență a poeziei americane de
după război, mai exact, a generației Beat care propune o poezie antimodernistă, profund subiectivă,
orală, angajată în realitate. O altă influență a venit
și din descendența whitmaniană, poezia scriitorului
american fiind caracterizată printr-un realism retoric, expansiv, oral și vizionar. O altă influență a acestui
grup a venit şi dinspre poezia unor autori români din
perioada postbelică, mai exact Arghezi, Bacovia, dar
și Constant Tonegaru, Geo Dumitrescu, Mircea Ivănescu, Leonid Dimov, Emil Brumaru, Șerban Foarță.
În ciuda diferențelor dintre acești autori ai generației
’80, dimensiunea postmodernistă este ceea ce îi caracterizează pe toți. Acest termen, folosit pentru prima
dată de urbaniștii americani, ajunge să caracterizeze
civilizația de tip postindustrial, aflată sub semnul
comunicării fără limite, al globalizării, o epocă complexă, o epocă a interdependențelor care presupune o
resemantizare și o reîntoarcere lucidă și ironică spre
trecut. Dacă poezia modernă se întemeia, în primul
rând, pe ideea unui refuz, cea postmodernă se configurează ca o acceptare a tradiției literare, atitudinea
sa caracteristică fiind una recuperatoare. Așadar, postmodernismul se referă la modernism și avangardism,
nu prin negare, ci prin recuperare conștientă și originală, comportând, într-o oarecare măsură, ambele
feluri de poezie (neomodernistă și neoavangardistă).
În acest sens, amintim afirmația lui Umberto Eco
din revista Secolul XX (8-9-10, din 1983), Marginaliile și glosele la „Numele trandafirului”: „Trecutul ne
condiționează, ne apasă umerii, ne șantajează. Avan-
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garda istorică încearcă să se răfuiască cu trecutul. […]
Avangarda distruge trecutul, îl desfigurează […] Dar
sosește momentul în care avangarda (modernul) nu
poate merge mai departe […] Răspunsul postmodernului dat modernului constă în recunoașterea că trecutul, de vreme ce nu poate fi distrus, pentru că distrugerea lui duce la tăcere, trebuie să fie revizuit: cu
ironie, fără candoare. Mă gândesc la atitudinea postmodernă ca la atitudinea celui care iubește o femeie,
foarte cultă, și căreia nu-i poate spune: <<Te iubesc
cu disperare>>, pentru că el știe că ea știe (și că ea
știe că el știe) că propoziţii ca acestea le-a mai scris și
Liala. Există totuși o soluție. Va putea spune: <<Cum
ar spune Liala, te iubesc cu disperare>>. […] Ironie,
joc metalingvistic, enunț la pătrat.”[3]
Plecând de la această noutate în viziune configurată de estetica postmodernistă, grupul optzecist a
descoperit realitatea în mod sarcastic, iar „demitizarea, onirismul, explozia ludico-ironică a anilor ’80
pot fi „citite” azi ca o revoltă împotriva conceptului de
autoritate, cultivând dezeroizarea istoriei, jocul, pluralismul.[4]” Făcând un inventar al poemului-standard
optzecist, Mircea Cărtărescu spunea că acesta „tinde
să fie lung, narativ, aglutinant, cu o oralitate bine marcată prin efecte retorice speciale, agresiv (trăsături
specifice generației Beat), dar și ironic și autoironic,
imaginativ până la onirism, ludic, dovedind o dexteritate prozodică și lexicală ieșită din comun (tradiția
românească neomodernistă), în fine impregnat de
aluzii culturale savante inserate prin procedee metatextuale și de autoreferențialitate”[5], la care N. Manolescu, în Istoria critică a literaturii române, adăuga
nonidentificarea emoțională și înclinația retro, adică
acea impresie de recuperare a trecutului despre care
vorbeam.
În afară de cele patru mari cenacluri existente în
anii ’80 („Cenaclul de luni”, „Universitas”, „Junimea” și
„Echinox”), mai existau și alte grupuri literare în țară
în jurul cărora scriitorii puteau să se afirme. Dintre
aceste grupuri, menționăm „Grupul de la Neamț”, alcătuit din Nicolae Sava, Radu Florescu, Daniel Corbu,
Adrian Alui Gheorghe, Aurel Dumitrașcu.
Vom observa, în continuare, exemplul lui Adrian
Alui Gheorghe, poet, prozator și publicist optzecist,
născut în anul 1958 la Grumăzești, județul Neamț. Scriitorul nemțean debutează cu poezie încă din anul 1972,
adică la doar 14 ani, în revista „Cutezătorii” odată cu
viitorul său coleg de generație, Matei Vișniec. În anii
de urmează, publică în majoritatea revistelor literare
din țară, fiind remarcat de criticii vremii, în special
de Marin Mincu și Laurențiu Ulici. Va participa și la
unele ședințe de la cenaclul „Universitas” și, mai apoi,
la „Cenaclul de luni”. După o luptă cu cenzura, după
ce i-au fost respinse în mai multe rânduri manuscrisele din cauza stilului abordat și a ideilor conținute,
lucru obişnuit în epocă, Adrian Alui Gheorghe debutează în 1985 la Editura Junimea cu placheta de poezie
3 Apud. N. Manolescu, Despre poezie, p. 221
4 Adrian Dinu Rachieru, op. cit., p. 163
5 M. Cărtărescu, op. cit., p. 154
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Ceremonii insidioase, manuscris masacrat de editură
şi de cenzură, care nu mai semăna la tipărire nici pe
departe cu forma iniţială. Al doilea volum, „Poeme în
alb-negru”, apărut în anul 1987, tot la Editura „Junimea”, se bucură de o foarte bună primire critică, poezia sa este recunoscută de „cercul optzecist” şi apar
comentarii în revistele literare semnate de Laurenţiu Ulici, Constanţa Buzea, Ioana Bot, Daniel Dimitriu, Radu Săplăcan, Radu G. Ţeposu, Al. Călinescu,
Ion Zubaşcu ş.a.
Începând cu anul 1990, după revoluţie, este ales ca
membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar din
1996 devine parte a PEN-clubului Român, o asociație
internațională ce promovează literatura, sprijinind și
dezvoltarea societății, înființată la noi în țară în 1923.
Dintre premiile obținute pentru volumele de poezie și
proză, amintim Premiul Uniunii Scriitorilor din România, în anul 2001, pentru volumul de poezie Îngerul
căzut; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, pentru
volumele: Cîntece de îngropat pe cei vii (1993), Titanic şvaiţer. Momente şi schiţe (1994), Complicitate
(1998), Goliath (1999), România pe înţelesul tuturor
(2004); Paznicul ploii (2010); Premiul de excelenţă al
revistei “Convorbiri literare” (1999); Premiul „George
Bacovia“ al revistei “Ateneu” pentru întreaga activitate literară (2000); Premiul Fundaţiei „Hyperion” şi
al Ministerului Culturii (2002), Premiul „Balcanica”
al poeţilor din Balcani, Brăila, 2010.
Dintre volumele de poezie publicate, le vom indica
pe următoarele: Ceremonii insidioase (1985), Poeme
în alb-negru (1987), Intimitatea absenței (1992), Cântece de îngropat pe cei vii (1993), Fratele meu, străinul
(1995), Supraviețuitorul și alte poeme (1997), Complicitate (1998), Îngerul căzut (2001), Autoexecuția
(2002), Gloria milei (2003), Paznicul ploii (2010), Omul
giruetă (antologie) (2012). Debutează ca prozator în
1999 cu Goliath (proză scurtă), urmat de Bătrânul și
Marta (2002), „un romanț și câteva povestiri”, după
cum îl supranumește autorul, Frig, roman epistolar și
ultimul său roman din 2013, Urma.
S-a precizat în critică, de-a lungul anilor, că
Adrian Alui Gheorghe nu este un membru obișnuit
al generației ’80, „nu e un citadin dezavuat, un snob
al feluritelor tehnici, de ultimă oră, un răsfățat al lexicului scientizat ș.a.m.d.”[6], după cum spune Gh. Grigurcu. Specificul sensibil al poetului constă în notațiile
de „provincial” sau moldav, precum au spus alți critici,
care își asumă condiția, cuvintele sale căpătând alura
unei predestinări și care oferă multe deschideri interesante spre poeticitate, vorbind despre „sinele multiplicat”. Tot Grigurcu adaugă că, „spre deosebire de
majoritatea optzeciștilor ce cultivă desensibilizarea
și dezafectivizarea, Adrian Alui Gheorghe e încă un
sensibil și un afectiv”[7]. O altă trăsătură recunoscută
de critici a fost melancolia autentică a scriitorului,
melancolia ca stare metafizică, ca cifru vital. Având
ca sursă de inspirație concretul neînfrumusețat, rea6 Passim Gh. Grigurcu, Poezie română contemporană, cap. Încă
o provincie lirică
7 Idem
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litatea arzătoare, incomodă, Adrian Alui Gheorghe se
înalță la o viziune coerentă asupra unei lumi situate
în imediata aproapiere a necuvântului, funcția poetică adoptată fiind una de reontologizare, de modelare a universului. Vorbim, așadar, nu despre o artă
a cuvântului, ci despre o poezie de cunoaștere, care
explorează zone obscure, zone ale neantului. Cultivând
în multe cazuri poeme-narațiune, se poate observa
devenirea cuvântului în sâmburele virtual al unei
narațiuni, poezia investigând tocmai această transformare prin construirea unui metadiscurs: „trebuie/
să/ recunoașteți/ că/ povestea/ e una/ tristă./ Chiar el,
Filip (cel-care-a-iubit-a-urât-a-murit-uneori)/ când/
își spunea/ propriul nume/ cuiva,/ încercând să se prezinte,/ izbucnea/ în plâns” (Descoperirea numelui). Cu
toate acestea, procedeul textualizării nu merge până
la capăt, înregistrându-se, după cum spune Octavian
Soviany, „răul de text”, tocmai din cauza viziunii parodice impregnată în poemele sale, dar și în personalitatea sa de homo ludens.
În strânsă legătură cu axa narativă a poemelor
sale, se remarcă și abilitatea de a organiza cinematografic imaginile, „de a deforma liric banalul prin
grila bizarului, a fantasticului sau cea a absurdului și,
respectiv, felul în care freamătă afectiv mesajul animat de așa-numita savoare a comunicării”[8], după
cum remarcă Mircea Bârsilă, în articolul Critica poeziei pure, publicat în revista „Argeș”. În acest sens,
putem spune că poemele lui Adrian Alui Gheorghe
sunt poeme-spectacol construite pe baza unor „scenarii dramatice” în cadrul cărora putem observa atât
o distribuire pe roluri și ascunderea propriilor stări
după o suită de măști, cât și scindarea propriei ființe,
văzută ca o nouă posibilitate de cunoaștere. Având o
predispoziție pentru imaginea crudă, sângeroasă și
spre carnalitatea limbajului, poetul pare a se apropia de
stilistica expresionistă, plasând grotescul pe o scară a
sacralității, totul fiind construit cu o luciditate tăioasă
în care simbolistica privirii deține un rol important.
Manifestând o dorință de a șoca, de a contraria prin
exerciții de fictivizare, scopul poeziei sale este de a
implica transcendența în real, folosindu-se de uneltele urletului, strigătului, grimaselor, imprecațiilor,
invocațiilor („am urlat ca femeia fără limbă care voia
să-l întrebe pe/ Dumnezeu ce gust au cuvintele/ și
în cer ajungeau doar imnul și lauda/ fiecare cuvânt
se descompune/ în micile lui subînțelesuri/ atât de
repede/ încât vorbind fraza se fărâmițează/ par a vorbi
cu bucăți de var dintr-un perete surpat/ cuvintele se
răcesc...” – Nici adevărurile nu ne mai fac liberi).
Dintre temele abordate de autor fac parte cea a
înstrăinării, a exilului, a iubirii, a nopții, a morții, a terorii sacrelor și a genezei poemului, multe dintre titlurile operelor sale fiind realizate prin tehnica oximoronului (Intimitatea absenței, Fratele meu, străinul,
Gloria milei, Cântele de îngropat pe cei vii). Emanuela Ilie menționa, într-un articol din „Convorbiri literare”, că miza poemelor sale constă în „refacerea, prin
8 Mircea Bârsilă, Critica poeziei pure în revista „Argeș”, ianuarie, 2009
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lirism, a sacralității lumii – și a ființei! […] în ciuda
camuflării acestui fond, fundamental nostalgic.”[9]
Elementele livrești la acest poet nu sunt decât simple
pretexte de care își ancorează propriile idei și fantezii. În ceea ce privește stilul său, se poate observa la
o primă vedere aparenta sa colocvialitate și maniera
persuasiv-înșelătoare de a construi poemele, care se
sustrage închiderilor și soluționărilor definitive.
Admițând că sursele poeziei sale sunt Bacovia, cu
tristețile, ploile și mahalaua lui eternă și Mircea Ivănescu, cu intelectualele lui preocupări domestice și
lecturi, cu evocarea camerei de scris și a scrisului, N.
Manolescu spune, în Istoria sa că cele două mari tipuri
de poezie pe care le cultivă Adrian Alui Gheorghe
sunt: „O poezie de jurnal intim, de notație a impresiilor ori emoțiilor, ca un fel de confesiune lirică, profundă și dramatică”, iar „celălalt tip învederează o turnură mai degrabă aforistică”[10]. Pe o altă linie merge
Gh. Grigurcu atunci când semnalează direcțiile poeziei poetului nemțean, spunând că, pe de o parte, se
situează acea poezie a „laudei lucrurilor, a impulsului incantatoriu, a beatificării lumii în stilul lui Ilarie
Voronca”, iar, pe de altă parte, „cealaltă ramificație se
încarcă de o tensiune a frustrării; e un delir tendențios,
înciudat, satiric”[11].
În ceea ce privește evoluția lui Adrian Alui Gheorghe, criticii au semnalat că primele sale volume
(Ceremonii insidioase și Poeme în alb-negru) configurează imaginea unui poet care desfășoară o lectură
ironică și sceptică a lumii și care demitizează și persiflează cotidianul. Spre deosebire de acestea, Intimitatea absenței explorează înțelesurile majore și grave
ale existenței, având o deschidere tematică mai mare,
poetul descoperind că este înzestrat cu un deosebit
simț al morții. Moartea despre care scrie Adrian Alui
Gheorghe și pe care o contestă, de pe poziții moderne,
este una fără mitologie. De la Fratele meu, străinul
la Supraviețuitorul și alte poeme, scriitorul parcurge
distanța de la senzația de proprie supraviețuire la
supraviețuirea prin altul, fie el un cititor implicat sau
nu în actul creației. Volumul ce urmează Îngerul căzut,
premiat de Uniunea Scriitorilor, conține poeme foarte
complexe care pun în balanță supraviețuirea prin luciditate și cea prin vis, scriitorul continuând acea căutare a lui Dumnezeu, contaminată de obsesia căderii,
a alungării omului din paradis, începută în volumul
Supraviețuitorul, abordând aici registre lirice variate.
Unii au crezut că îngerul este poetul, alții că acesta este
un mesager al divinității trimis în rândul umanității,
însă important este că poezia sa a evoluat în sensul unei esențializări a expresiei, absorbind detaliul
și păstrând intactă tensiunea metafizică, rămânând,
așadar, un imn al zădărniciei, cântecul tragic al unui

alt Sisif sau o ilustrare a cuvintelor Ecleziastului”[12].
Chiar dacă poziția sa față de Divinitate amintește de
Arghezi, Philippide sau Voiculescu, după cum au opinat unii critici, vom descoperi că poezia sa are nota ei
de originalitate, fiind inconfundabilă ca idee, ca atitudine și ca mijloace artistice. În volumul din 2003, Gloria milei, poemele se desfășoară pe spații mai lungi și
își permit inserții de o vizualitate frapantă, aproape
expresionistă, înscriindu-se în „vechea tendință de a
închina imnuri căderii, de a glorifica suferința, dovadă
a unității și identității „complice” a formelor lumii.”[13]
În Paznicul ploii, poemele poartă cu ele o încărcătură
semnificantă, condiția poetului fiind una de adversitate cu lumea, dar și cu Dumnezeu. Grefate pe imaginea vieții moderne, temele tensiunii metafizice sunt
aproape obsesive.
Și prozele sale merită atenția publicului. „Romanțul”
Bătrânul și Marta vorbește despre sinele multiplicat
pe fundalul unei moșteniri bizare primite de protagonist. Biblioteca pe care o primește acesta este incendiată pe porțiuni, iar sentimentul claustrării experimentat de erou este sursă prolifică pentru autocunoaștere
și pentru înțelegerea acestei lumi. Și ultimul roman
al său, Urma, este unul foarte interesant, punând în
prim-plan situația închisorii de la Aiud în care se
întâmplă evenimente foarte stranii: într-o dimineață
paznicul închisorii vede urme de pași pe zăpadă care
vin dinspre gard înspre închisoare. Urmărind îndeaproape încercarea gardienilor și a comandantului
de lagăr de a descoperi cine ar vrea să intre în închisoare (și nu să evadeze!), autorul așterne un râs ironic asupra acestui univers, oamenii puterii fiind, astfel,
sancționați – prin râs - din cauza neputinței de a crede
în Dumnezeu. Și volumul intitulat Frig a fost apreciat,
conținând corespondența dintre Aurel Dumitrașcu și
Adrian Alui Gheorghe. Ana Blandiana spunea despre
acest roman epistolar următoarele: „Nu e vorba despre comunicarea dintre cei doi tineri autori ai scrisorilor, este vorba, într-un mod de-a dreptul fascinant,
de eforturile lor eroice în condițiile date, de a descoperi și cunoaște literatura, ca pe o altă formă, perenă,
de comunicare, ca pe o soluție împotriva singurătății,
înainte de a fi una împotriva morții.”[14]
Vom completa demersul nostru cu o afirmație a
colegului său de generație, Traian T. Coșovei, care îl
plasează în contextul generației ’80 și care rezumă,
într-un fel, poetica autorului: Adrian Alui Gheorghe
„ (...) este unul dintre poeții adevărați ai generației
’80, înzestrat cu darul și știința de a preface lumea –
uneori derizorie – pe care o traversează într-o lume
a oglinzilor, fascinantă și deopotrivă deformată, în
care se reflectă individualitatea poetului bântuit de
tentația arhitecturii textuale.”

9 Emanuela Ilie, Adrian Alui Gheorghe: omul care a adus îngerul... în revista „Convorbiri literare”, decembrie 2007
10 Passim N. Manolescu, Istoria critică a literaturii, cap. „Adrian Alui Gheorghe”
11 Passim Gh. Grigurcu, Poezie română contemporană, cap.
„Poeți ai școlii nemțene”

12 Ioan Holban, Fiul apei și regele pălărier în „Evenimentul de
Iași”, 17 martie 2001
13 Mircea A. Diaconu, Adrian Alui Gheorghe și voluptatea angoasei în revista „Vatra”, nr. 1-2/2004
14 Ana Blandiana, Moartea ca încrucișare în revista „Acolada”,
februarie, 2009
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Horaţiu Ioan Laşcu – 50

Dacă ar fi trăit, poetul Horaţiu Ioan Laşcu ar fi împlinit pe 8 mai 50 de ani. Nu ar fi fost imposibil! Murind la
doar treizeci şi trei de ani, poezia sa, unică în felul ei, s-a
adunat în doar trei cărţi, dintre care doar una antumă Înălţarea, Ed. Padal-Elcom, 1995 – şi celelalte postume
– Lacrima neagră, Editura Axa, 1998 şi Cartea Învierii, Editura Axa, 2004 –, toate adunate într-o singură
carte – Poezii – apărută tot la Editura Axa din Botoşani
de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, în 2012, instituţie la
care poetul a fost angajat.
Biografia (şi poezia) lui ar putea constitui motivul unei
monografii, fiind una ce ţine de o descendenţă dintr-o
familie de intelectuali: bunicul, I.D. Marin, un învăţător
de şcoală veche, cu o pregătire temeinică, a fost un pasionat eminescolog, adunând de-a lungul anilor una din
cele mai bogate şi valoroase biblioteci din Botoşani, în
care elevul şi studentul Horaţiu Ioan Laşcu a crescut şi
s-a format; apoi, Bica, pentru care Hil, aşa cum i-am spus
noi, cei apropiaţi, avea un adevărat cult, l-a crescut cu
dragostea şi respectul faţă de cei din jur; părinţii, inginerul Ioan Laşcu, doctor în profesia sa, şi mama, Zvetlana
– toţi i-au cultivat talentul pe care acesta şi l-a arătat de
timpuriu. Cine se va ocupa de acest lucru? Nu-mi dau
seama, pentru că aşa cum arată acum posteritatea prin
care memoria lui se strecoară cu mare greutate, nu dă
prea mari şanse să se întrevadă ceva. Opera sa poetică
se constituie din aproximativ 300 de pagini de carte,
adică 276 de poezii. Cele mai multe poezii depăşesc nota
necesară de rezistenţă în timp. O analiză a acestora şi o
încadrare în contextul poeziei de azi ar fi relevantă pentru impunerea numelui poetului Horaţiu Ioan Laşcu,
care ar putea fi încadrat foarte bine promoţiei nouăzeciste, nu ca formulă poetică, ci una, aşa cum am spus,
aparte, singulară în felul ei, premergătoare anului formării acestuia ca poet (şcoala ieşeană lăsând amprente
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vizibile în poezia sa – menţionez aici pe O. Nimigean
ca lider). Nume însă cu mai mare rezonanţă în poezia
românească de azi, cum ar fi Daniel Turcea, Virgil Mazilescu, Marius Robescu, Mariana Marin, Aurel Dumitraşcu, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Ioanid Romanescu, Dan Laurenţiu, Al. Muşina, Traian T. Coşovei
sau Andrei Bodiu, ultimii trei recent plecaţi dintre noi,
stau în aşteptarea unor critici şi istorici literari care să-i
pună şi postum în valoare.
L-am cunoscut pe Hil de pe vremea când era elev al
Liceului Pedagogic din Botoşani, când, în clasa a XI-a
fiind, l-am debutat, adus în pagină de Val. Guraliuc, în
revista „Amfitrion”, care apărea la Biblioteca Judeţeană
„Mihai Eminescu” Botoşani. În acelaşi an, 1982, a plecat la Iaşi, unde, în anturajul boem de acolo, şi-a pecetluit destinul. Apoi, abia după 1989, în urma unui stadiu de profesorat la Todireni, l-am reîntâlnit la Botoşani, unde, părăsind învăţământul, a lucrat mai întâi ca
redactor la „Gazeta de Botoşani”, apoi, din 1993, la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani, fiindu-mi coleg până la plecarea mult prea rapidă dintre noi. A fost şi redactor al
revistei de cultură „Hyperion”.
Calm şi discret, uneori chiar rar la vedere, migălos
cu textele sale, cu ale altora pe care le pregătea pentru
revistă, pasionat de pictură şi un bun cunoscător al literaturii române şi universale, conviv de excepţie şi prieten
fără condiţii, Hil a lăsat în rândul celor care l-au cunoscut o amintire plăcută şi cu atât mai regretabilă, având în
vedere dispariţia lui prematură. Nu puţine sunt momentele pe care le-am trăit cu el împreună. Unele aduc cu
ele imaginile din care doream să-l smulg, să nu mai rătăcească în disperările lui, multe nejustificate, căutate de
posedarea de care era acaparat. Nu a fost posibil atunci,
cu atât mai mult acum, când, după aproape şaptesprezece ani de la plecare, doar numele lui îi ţine locul şi pe
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el măcar, cu micile mele puteri, încerc să-l salvez şi să-l
aduc în faţă, cât mai viu, cât mai pus în valoare. Nu este
deloc uşor să impui un nume într-un vacarm de proporţii, în care ignoranţa şi nepăsarea par mai la îndemână
decât bucuria de a scoate în lume poezia adevărată, aşa
cum o înţelegea foarte bine Hil.
După moartea lui Horaţiu Ioan Laşcu, survenită în
23 octombrie 1997, la instituţia la care şi el a lucrat, am
organizat un concurs de poezie care i-a purtat numele.
Trei ediţii a ţinut această iniţiativă, ca apoi, prin decizia unui fost director, să fie sistat. Concursul era dedicat elevilor de liceu şi ajunsese să aibă, în cele trei ediţii, un ecou naţional. Din păcate, atâta s-a putut atunci.
Între timp am editat, în 2005, o primă ediţie integrală
a poeziilor sale, ca apoi, în 2012, să mai adăugăm la o
ediţie definitivă câteva poezii inedite puse la dispoziţie de familie.

Definitorie pentru întreaga sa creaţie este poezia
care deschide primul său volum şi pe care o redau aici
în întregime:
***
faceţi ce vreţi eu sunt
senina tăcere a apei nimeni
nu-mi poate lua nimic
nici tristeţea nici moartea
între talaz şi stelele fixe
aici sunt negociez cu
întunericul şi întind
capcane iluziei vă privesc
nimic nu-mi puteţi lua
moartea mai ales superbă în rest
faceţi ce vreţi
n-am fost pe de-a-ntregul
al meu n-am fost
niciodată al vostru

Nicolae CORLAT

Horaţiu Ioan Laşcu
sau despre nostalgia morţii

S

«mi-e dragă moartea aceasta
care vine pe urmele mele plîngînd»
(octombrie)

Se-ntâmplă ca paideuma acestor locuri să fi lăsat urme
adînci în conştiinţele urmaşilor, uneori aceste urme
poartă un nume: Eminescu, Enescu, Iorga şi ceilalţi,
un întreg alai de arhangheli ai culturii româneşti, apoi
Horaţiu Ioan Laşcu, venit ca un meteor dintre dealurile Stînceştilor, locul naşterii şi formării sale timpurii, un vlăstar al celui care trudea în acele timpuri întru
Eminescu, bunicul său I.D. Marin. Dar Horaţiu aparţinea unui areal mai larg, acelaşi prin care şi Eminescu
îşi purtase odinioară paşii. Trebuie să aibă o încărcătură aparte locurile acestea, pentru că întreaga sa creaţie poetică i-a fost marcată adînc de dealurile, pădurile, florile, iarba, apusul, toate rămase în sufletul său
zbuciumat uneori ca un val într-o mare liniştită (”seara
aceasta blîndă care coboară peste dealuri şi pietre /
apusul care îmbălsămează totul”). Horaţiu nu a scris
poezii ci rugăciuni, înălţate prin cuvînt, pentru mugurul efemer (“Tu care / biserici înalţi în răsărit/ în apus
şi în vînturi / ascultă rogu-te acum / mugurul acesta
/ cum sîngerează / şi caută / şi Te cere »). Între amara
speranţă a venirii şi certitudinea plecării, mergînd adesea pe drumul vechi al cetăţii dacice de la Stînceşti, în
dimineţi cu rouă, în chip de cruce, cu picioarele goale,
focurile de pe dealuri îi înfăţişau fata scită alergînd
peste coline, “fata războinică”, cu o piatră în mîini,
dăruită poetului, pentru că numai aşa, făcînd schimb
între vremuri, îşi puteau vorbi.
Era o dimineaţă de august, în care făcea drumul îndărăt, cel pe care mergea adesea Eminescu, de la Agafton,
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spre Stînceşti. Imaginea lui a rămas şi acum în acele
locuri să fecundeze memoria, vizibilă de peste tot: din
amintirea prietenilor, de pe dealuri, din cer. Peste timp
ne apare în chip de înger luminos, mai prezent, mai al
nostru decît al lui (« n-am fost pe de-a-ntregul / al meu
n-am fost / niciodată al vostru »), avînd nu vocaţia ci
nostalgia morţii, toată creaţia fiindu-i marcată de sentimentul profund al morţii – egala iubirii (“frumoasă
ca iubirea însăşi nu / poate fi decît moartea” - nostalgia
morţii), cuceritoare ca o iubită (“cuceritoare e moartea
/ cu otrava lentă a memoriei pe buze înbiindu-te / s-o
săruţi” - harpoane), superbă (“moartea mai ales superbă”
- ***faceţi ce vreţi…). Într-un poem publicat postum,
Horaţiu se desprinde de lumea aceasta printr-un testament adresat prietenilor, iertînd greşelile şi facerile
de bine, ştiind că va muri odată cu ei, şi aici depăşeste
hotarul timpului, ducîndu-i el mai departe, atunci cînd
ei nu vor mai fi (“dar să nu deznădăjduiţi cînd voi muri
alături de voi / cu toate greşelile voastre sub pernă /
cu toate bucuriile voastre pe pleoape pe umeri / vă voi
purta mai departe / şi nu am să mai spun nimănui / cît
de departe” - *** vă voi purta în memoria mea).
La jumătate de veac de la naşterea sa, paşii lui încă
mai dăinuie pe străzile pustii înnoptate ale oraşului
“pînă cînd? nu se ştie / iubirea şi moartea / mai ales
moartea / pînă cînd? », dăinuind între cei doi poli, iubirea şi moartea, o certitudine în poezia românească de
după 89, trecînd ca un luceafăr peste bolta înstelată a
dimineţii, mereu dimineaţa, destinul său christic rămîne
halucinant în afara timpului în inimile celor care l-au
cunoscut şi iubit (“ce dimineaţă doamne / şi sînt viu”
- pilot de umbre).
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Nicolae CORLAT

Hil (I)

îmi spuneai
bătrîne metafizica se-ntoarce fă bine şi stai acasă
nu spune nimănui numai
iniţiaţii văd chipul trecerii
restul se-nvîrtesc după rodii şi
pietre pentru morminte
uită tot pentru a te naşte
amintirile-s ceaţa pămîntului

Hil (II)

peste crucea ta înserarea revarsă
umbre şi chipuri –
splendori nemaiîntîlnite aievea
stinsele tăceri îmi macină clipa
voiam prezentul mai mult decît orizontul promis
îngerii mi s-au aciuat în suflet
nu-i pot scoate nici cu lumînarea
peste care cîmp va poposi clară astă seară luna?

***

ei îţi vorbeau despre rîuri despre
cochilii adunate de ape
fară a şti misterul golului închis acolo
fără a fi mers vreodată spre urcuşul rîului
spre frăgezimea izvoarelor
vorbeşte-le despre aceasta
oricum nu vor înţelege
îţi vor lovi aripile de carne cu un băţ
cu un băţ de carne îţi vor lovi aripile
fără a cunoaşte misterul din care te naşti

gîndul tău în flacăra unei lumînări pătruns
mai aprins ori mai stins
precum orizontul privirii de dincolo de ceas
ceaţa s-a spart într-un paspartu cu
dealuri şi mări şi speranţe
lipseai doar tu din el
poate te-ai dus să întorci soarele din asfinţit
fără de păsări cetatea pustie îşi întoarce umbrele
corăbii de frunze tîrzii în lumină
pe un ţărm fără urme
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Manuscris pus la dispoziţie, în copie, de Lucian Vasiliu

Hil (III)
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• INEDIT • INEDIT • INEDIT • INEDIT • INEDIT • INEDIT •
Horațiu Ioan LAȘCU

Poem

lui Lucian Vasiliu

stăteam acasă și numai deodată îmi
zic hai să-i dau un telefon
formez 45760 alo casa pogor da cu lucian
vasiliu vă rog da imediat și într-adevăr nu
trece mult da salut bătrâne vocea lui
blajină mângâie cablul telefonic până la
mine îi spun vreau să trec te aștept îmi zice cu bine
urc în tramvaiul unu (un tramvai unic în felul lui) și cobor la fundație în
sfârșit ajung câinii din curtea casei
pogor se uită la mine indiferenți eu
încerc să ghicesc cine s-a reîncarnat
din junimiștii de odinioară (ăi mai răi) în
aceste animale (povestea asta tot el mi-a spus-o)
îmi face semn prin geamul ușii să
intru noroc ia loc tocmai băteam
ceva la mașină termin îndată și
contrar firii sale el bate cu
violență
țăcănitul încetează ce mai faci
zic bine mi-e frică de examen am coșmaruri în viziunea mea bau bau se
prezintă ca o foaie ștampilată pe
care nu scrie nimic e grav trebuie un doctor
comentez starea de sictir de afară el
îmi zâmbește cu zâmbetul lui de
arhanghel trecut în rezervă (nu mai
poartă sabie i-a crescut în schimb
barba blondă știu că astă-seară
i-a căzut briciul în zăpadă și nu l-a
mai găsit se spune chiar cineva
s-a speriat când i-a ieșit în față
lucian vasiliu de după colț
cu toate că el nu face rău nimănui
tăcere de o clipă ne aprindem țigările
stăm așa și numai deodată
el scoate un șobolan din

sertar îl cheamă bosch îmi spune
mândru facem cunoștință how do you
do mister bosch șobolanul e un tip
de treabă și papă numai poezie bună
cred că se înțelege foarte bine
te invidiez pentru șobolanul tău bosch pe
care atâta îl lauzi dar pun pariu
că a eșuat în erotism prea se uită
la sărutul lui rodin
încep să vorbesc ceva despre teatru vreau
să mai aprind o țigară și mă trezesc
cu un păianjen în pachet zic ce e cu
acesta aici dă-l încoace să-l pun la loc
mi-l cere el e singurul care
mi-a mai rămas dar ce s-a întâmplat zic
a nu știi azi noapte a căzut
madona cu pruncul strivind milioane de
păianjeni e singurul supraviețuitor
(încerc să evaluez în minte cataclismul)
hai să ieșim puțin în curte să-ți
arăt ceva de acord zic eu și ieșim
știi asta este o mierlă nu ești atent îmi zice
pentru că eu privesc la ceva care trece
(cred că o fată) zic da da și el continuă chestia cu mierla iar nu
ești atent (a mai trecut o fată ce să
fac da‘ lasă că și el se duce noaptea
să taie lemne unei foste actrițe de circ
a recunoscut singur) spuneam că
este o mierlă aici la casa pogor zice
și eu zic n-o văd toma necredinciosul
ce ești și cum poezia lui are bătaie
mai lungă un singur foc e de ajuns
ca să-mi culce mierla între versuri
într-o monadă mă gândesc bună treabă
prind și eu o idee fac dragoste cu ea
până ce văd că nu-i bună de nimic o
dau dracului caut alta o prind și pe
asta și încep să scriu un poem lung
despre arta conversației
pe care i-l citesc chiar lui lucian vasiliu
(28 martie 1982, Iași)

Casa „Ion Pillat“ de la Miorcani, în
anul 1993. Horaţiu Ioan Laşcu, Iolanda Vasiliu, Olga Rusu şi Lucian Vasiliu.
Foto: Constantin Liviu Rusu.
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Magda URSACHE

E

Una cu cerul

„la capătul tuturor zilelor mele
se află capătul zilelor tale”
Gellu Dorian

„Disperarea este «boală de moarte».”
Søren Kirkegaard

„E o jumătate de an de când s-a făcut una cu cerul Domnul Profesor?”, întreabă în felul ei mirat Elena Cojocariu,
buna lui studentă, pe care Bătrânu meu a preţuit-o. Da,
sunt şase luni de viaţă după viaţă.
„ce dureros este ca în trupul tău celălalt să-şi găsească
mormânt”, psalmodiază Gellu Dorian în Boala de moarte,
„Argeş”, octombrie, 2013.
„Ce greu este să mori în celălalt –
Când mori în propriul tău trup este mult mai uşor (...).”
Ştie ce ştie poetul vecin cu Ipoteştii Eminescului: a fi,
a continua să fii e mult mai îngrozitor decât a muri. E o
pedeapsă trezitul din somn. E mai uşor să ieşi din mormânt decât să intri într-o nouă zi. Umerii sunt grei, înţepeniţi, strânşi, descurajaţi, cum s-o iau de la capăt, când
n-am căpătâi? Să înaintez în zile singură? E greu şi când
cerul e gri, şi când e mai puţin gri.
Mă uit pe glaful lat al ferestrei unde obişnuia să scrie.
Apa din pahar a scăzut imperceptibil, dar toate sunt neclintite: bucăţica de ciocolată cu mentă... A vrut-o când a mai
vrut ceva, i-am dus-o la clinica aceea blestemată, dar am
uitat să i-o dau. Nu mai are nevoie de ea acolo unde este,
dar eu tot împart la pomeniri bomboane de ciocolată cu
mentă. Îl aşteaptă creionul bine ascuţit, radiera, ochelarii,
brăţara de cupru...Poate se întoarce, poate nu-i de-a binelea dus. Doar îmi zâmbeşte atât de cald şi de calm, de viu,
din fotografiile prietenoase făcute de Antoaneta Olteanu.
Mi le-a trimis de An Nou, sub forma unui calendar. Poate
că Petru nu-i dus atât de departe ca să nu se mai întoarcă
dacă-l strigstrigstrig. Strigă acum ... (dacă o fi cineva care
să-ţi răspundă) e alt titlu de roman dăruit de el, apărut la
Institutul European, în 2000.
Hai, Petrucu, respiră-mi, trăieşte-mi! Eu sunt ca oaia
bunului păstor care, într-o variantă Fochi, îi cere să se ridice
din mormânt şi să se întoarcă la munca lui.
Am aşteptat 40 de zile să-i intre sufletul prin fereastra
închisă. Hai, Petrucu, poţi trece prin sticlă. Ca-n basm.
Măcar ca pe un abur să te văd, cum mă asigură Ani C., ştii
tu, vrăbiuţa. „Mogduţa”, îmi repetă când vede cum mă destramă plecarea lui, când simte că mă prăbuşesc interior,
„Mogduţa, o să-l mai vezi ca pe un abur, ai răbdare.” Aşa
cred că îl vede Ani Cojan pe Mihai Ursachi al ei: fără trup,
ca abur fără umbră, reflectat în lacul Ciric...
*
Spitalul – alegerea lui tragică. Imprudentă. Nu-i Bătrânu
în spatele tuturor personajelor imprudente din romanele
mele? Actele de curaj care să-i aducă beneficii postsocialist nu i-au plăcut. S-a luptat cu conjuncturile mereu defavorabile de unul singur, a refuzat puterea şi totalitară, şi
democratică.
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După învălmăşeala din acel Decembrie, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, prin juristul Marius Lupu (fără legătură cu „Kimir-Sen” Lupu, suit în Parlament în bondiţă
nouă) l-a propus în conducerea Inspectoratului pentru cultură. N-a rămas acolo decât o lună, atât. A tras decis uşa
după el când primarul i-a dat indicaţie să organizeze primirea lui Ion Iliescu preşedinte. Atunci s-a strigat: „Iliescu
apare/Soarele răsare.” N-avea nevoie de certificat de bună
purtare iliescistă Bătrânu meu. A plecat la scris, la Mănăstirea Neamţ şi a venit de acolo cu Sadovenizând, sadovenizând...Nici un fel de ambiţie socială în afară de reuşita
scrisului, a muncii. Petru anapoda, îi spuneam. Se aşeza
à rebours mereu.
„După.” Ce înseamnă acest cuvânt pus înainte de Petru:
după Petru? Şi ce scurt a fost răgazul fericit al celor 50 de
ani de dialog necontenit.
Da, cu cât eram mai loviţi din afară, cu atât mai fericiţi
eram înăuntru. Noi, cu crengile înflorite de alun (floare
mică şi rară), traversând oraşul dinspre dealul Repedea,
de pe „acoperişul lumii”, cum îi spuneam. Eram, da, fericiţi, învinsesem socialismul cu „împliniri măreţe” care-mi
făcuse cariera ferfeniţă, eram mai tari decât cabinetele 1 şi
2, cu Aurelian Bondrea al lor cu tot. Noi doi eram campionii iluziei, călcând în fel şi chip convenţiile sociale. Voiam
sa fim şi eram shoking. Şocam prin ţinută. Îi scandalizam
pe activişti. Voiam să-i scandalizăm. Petru era chemat ciclic
la rectorat să-şi radă barba şi să nu mai poarte costum de
blugi. În anii optzeci, eram doi oameni uniţi, pe marginea
prăpastiei – periculos de aproape de cădere. N-am lăsat să
se vadă în afară că suntem învinşi de Glavnoi Comandir
Vasile Arvinte şi de agramatul director de institut academic, Alexandru Teodorescu. Al. Andriescu, poziţionat veşnic în decănie, mi-a transmis, în batjocură, după ce m-au
scos de trei ori în doi ani din Universitate şi din Institutul
„Al. Philippide”, compasiunea lui.
Absorbeam frumuseţea pădurii de la Bucium şi reveneam în oraş împăcaţi, destinşi, liniştiţi. Necazurile (peste
zece dosare pentru lectorate respinse, şomajul meu etc.
deveneau neînsemnate, obstacolele – inconsistente. Ne apăram cât puteam, împreună, de stări negative. Păream scandalos de senini, cu lungile crengi înflorite-n mâini. Transmiteam (ni s-a spus de multe ori) o anume lumină lăuntrică.
Am scris în Universitatea care ucide că Dinu M. o compara pe Lia cu forsythia. Arbustul care desface în frig flori
galbene, când zăpada abia se topeşte. În fapt, comparaţia
este a lui Petru, pentru mine:
„Străluceşti ca o forsythie”, mi-a spus.
Ani C., în strădania ei de-a mă scoate din starea rea
(sunt supratensionată, repezită, agitată, îi rup frazele în
două, mă confesez haotic, dar ea mă înţelege) îmi cere să
mă bucur pentru pitoresc, pentru frumuseţea unui loc. Şi,
cu braţele nervoase (spusă eminesciană), larg desfăcute:
„Uită-te în jur, pădurea e făcătoare de minuni.” M-a întrebat: „Care a fost cel mai frumos compliment care ţi-a fost
făcut vreodată?” Ştiu care, asta a fost:
„Străluceşti ca o forsythie pe zăpadă.”
N-am lăsat să se vadă în afară că eram învinşi de şefi
vremelnici, de informatorii Securităţii. Nici n-am fost, da,
n-am fost învinşi. Un război greşit? Nu, războiul nostru
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n-a fost greşit. Noi suntem invinşii învingători. Detest adagiul latin Vae victis.
*
Pasul greşit a fost spitalul – alegerea lui tragică. Cu ce drept
i-au pus moartea pe tavă doctorii, i-au terminat viaţa? Era
atât de vesel, revoltător de vesel, cumplit de vesel .
„Un mic control la inimă şi atâta tot. La 1 septembrie
sunt pe Zgârbura.” Of. Doctorii au decis altfel. N-a mai
prins toamna. A fost prea greu să-l aştepte pe târziul septembrie. I-a tras vara care n-a fost vară, în august 7, clopotul de nuntă-moarte. Mă simt la fel de vinovată ca acum
jumătate de an de la moartea lui. Vină nesfârşită ca moartea.
Amărâtul de pârâu al cărui nume îl tot uitam. Nici acum
nu ştiu dacă nu-i Sgârbura, cu s. „O fi toponimic cuman”,
râdea Petru de cumanul istoric Djuvara. Un firicel de apă,
sumeţindu-se la inundaţii, umflându-se cât Nilul. A, nu
cel egiptean! Nilul târgunemţean, alt fir de aţă, năbădăios,
năvalnic după o ploaie de munte.
Mi-l şi vedeam pe Bătrânu ajuns nonagenar, urcând pe
Zgârbura. Cu mersul lui cu genunchii uşor ridicaţi şi fără
opriri, la scris, la masa de unde se vedea Crucea Caraimanului, nu Crucea pe care l-au răstignit doctorii. Celor care
i-au grăbit drumul în pământ nu le doresc decât după faptă
şi răsplată, ca etnosoful lui Petru.
„Prin fereastră poţi vedea doar crucea / care te răstigneşte pe cerul plin de cuie şi sânge.” Sper să apuc să citesc
Pustia lui Gellu Dorian.
*
Plâng atâta că până şi sufletul e ud, bun de stors. „Nu-ţi
răscoli suferinţa”, îmi cere Silvia C. Trebuie să sfârşeşti cu
plânsul ăsta.” Şi ce-i de făcut? Să nu mai simt ce simt? Să-mi
repet că Petru păşeşte acolo unde este pe cuvintele rămase
nescrise? Din cuvânt în cuvânt, ca pe pietrele Zgârburei?
*
„Sunt slăbit”, mi-a spus după intervenţie. O să-ţi revii, aşa
te-a asigurat doctorul. Te recuperezi până în septembrie,
mai e până atunci, îl încurajam eu. Scăparea era aproape,
o atingeam.
Abia se ridica din pat, ne aşezam amândoi pe margine,
îl ţineam de mână.
Scormonesc în micul – marele depozit de deznădejde
imagini pe care le pun cap la cap. Mă recompun din aceste
bucăţi. Amintirile despre el mă recompun.
Părea, chiar era uneori, fericit pe patul acela de chin.
Trăia o stare de mulţumire când mă vedea.
„Ei, hai!” Aşa numea concesia pe care mi-o făcea să
înghită o linguriţă de miere.
Mă temeam să nu-l obosească prezenţa mea.
„Mai stai. Stai lângă mine şi citeşte reviste proaste.”
Făceam şi asta. Culegeam notele necesare pentru o
revistă a presei, Jogging prin mass media, destinată „Acoladei”.
E ceva vreme de când nu mai citesc reviste proaste. Au
scăpat de comentariile mele, deşi mi le postează pe Facebook.
*
„dar uşile se închid lăsându-te
în lume pentru încă o noapte....”
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Încă o noapte şi mergeam acasă la noi. Dormea rău, avea
coşmaruri cumplite, monstruoase, legate de carceră, zarcă,
închisoare, tortură, ciomăgeli...
Salvarea a fost vremelnică:
„Ei, ce facem mâine, Domnule Profesor?”
„Grea întrebare, Doamnă Doctor”, zâmbea Bătrânu
meu. Ochii lui albaştri nu erau nici neliniştiţi, nici obosiţi.
Avea habarul că se îndrepta oră de oră spre finish? Nu-l
avea, cum nu-l aveam nici eu. N-am pus o clipă la îndoială că va veni acasă, cum mi-a promis Doamna Doctor
Gabriela Omete că se va întâmpla. Cum să pun la îndoială?
„Acasă va fi altfel.” Îl aştepta pătucul nou, alb, unde adorm
eu acum cu gândul că o să-l visez şi nu-l visez cât aş vrea,
deşi, de cum deschid ochii (şi cât aş vrea să-i închid) îl văd
cum mă priveşte ca şi cum mi-a vegheat somnul, cum îmi
zîmbeşte de pe peretele opus, cu tot cerul adunat în ochi...
Şi mă grăbesc să trec în camera cealaltă, să-l văd zâmbind
larg din fotografia cu mine alături, şi-l rog să mă ducă de
aici dincolo, în spatele oglinzii...
„Cei care n-au avut
nu vor avea niciodată ceva ce să împartă cu celălalt
care nu are nevoie pe atâta câtă are cel ce-l priveşte
în oglindă pe celălalt [...]”
Mulţumesc, Gellu Dorian!
*
Mă aflu la limita dintre viaţă şi moarte. Oboseala de a continua să respir e semn că viaţa mă părăseşte treptat; aştept,
scriind – citind, să se retragă încet din mine. Dacă te duci
la cimitir de anul nou, în prima zi, mori în anul respectiv. Am fost.
Sunt ca un soclu fără bustul de deasupra. N-o să mai
simt acea „mică fericire” când încheiam un text, la gândul că i-l voi citi. Aştepta acel „Hai să-ţi citesc” al meu. Se
aşeza repede pe canapea, cu ochii albaştri, albastrul perfect al zorelelor, fixaţi pe mine: „Citeşte!”
Cu ultima energie, după intervenţia micului Dumnezeu care s-a crezut doctorul Alexandru Burlacu, dar n-a
fost, înainte de primul şoc cardio, mi-a cerut apăsat, mi-a
ordonat la telefon să scriu. „Lasă-mă pe mine. Vezi-ţi de
treaba ta, scrie.” Dacă nici asta nu-i dragoste..., îmi tot repet.
„Împăcaţi-vă cât de cât, înseninaţi-vă căt de cât”, îmi
doreşte Eugenia Ţarălungă. „Un pic mai bine pentru Dumneavoastră”, ca-n reclama aceea abetisantă? Mă împacă doar
gândul că mă aşteaptă acceaşi călătorie fără întoarcere.
„Următoarea noapte va fi nesfârşită.” Îl cred pe Poet.
*
„Ai voie să îngenunchezi, nu să cazi, gândul meu să te sprijine,” îmi scrie de la Turnu Severin, Mihai Rogobete.
*
Las uşa deschisă (am eu ce am cu uşile şi cu sertarele, le
las mereu deschise). Dimineţile, ieşea încetişor pe hol, se
oprea în uşa de la camera mea şi mă privea cum scriu. Mă
păcălea de fiecare dată: nu-l auzeam cum se apropia. Şi
acuma las uşa deschisă, aşa cum le las pe toate la locul lor
în camera lui. Aştept (am deprins de când mă ştiu să aştept
ceva de bine) să treacă înapoi apa morţilor, pe pietrele cărţilor lui, pe care n-a mai apucat să le vadă tipărite. Poate...Îl
simt după o vreme cum se uită la mine. La ce oră vii, Petru?
Ce oră este la tine, dincolo? Unde eşti şi unde nu eşti?
Februarie, 2014
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Bacilul lui Kroch

Cine o hi oare Crohmal Niceanu? Am aflat despre dumnealui răsfoind un opuşor într-o librărie iaşiotă, poate chiar la
cea din Piaţa Unirii, actuala Junimea, pe vremea cînd, între
1965-1972, mai găseai cărţi de limbă franceză, nu numai
din cele clasicizate, tipărite la Sibiu pentru Les Editions
Baudelaire, ci şi poşuri sau pleiaduri, inclusiv pe Bacovia
şi Arghezi, Maria Banuş ori Beniuc, traduşi + antolagaţi,
pe banii României comuniste, la Editura Seghers1, în colecţia „Poètes d’aujourd’hui». Acolo, în antologia beniucă,
dadeam peste o poză cu trei ipochimeni, aflaţi în vizită la
Moscova, doi masculi şi o femelă, sub legendarea următoare, destul de uşchită: „le poète Mihai Beniuc, sa femme
Emma et le critique littéraire Crohmal Niceanu».
Ei, cu respectivul vom avea noi de-a face în rîndurile ce
vin, unde îi vom reproduce integral un articol jdanovian2
foarte agresiv, din 1956, la adresa unui prozator evreu, a unui
moralist francez şi a unui june romancier român de expresie hexagonală. Titlul său: D-l Amăriuţei, Kafka şi Rivarol3:
***
Premiul Antoine de Rivarol, destinat încurajării autorilor străini care scriu direct în limba franceză, a fost acordat anul acesta unui roman. Faptul e firesc să ne fi interesat
şi pe noi, compatrioţii lui. De altfel, numai cu această justificare îmi îngădui observaţiile de mai jos, după ce şi-au
spus cuvîntul un juriu atît de competent şi o presă atît de
importantă.
Rog în consecinţă să-mi fie iertate eventualele deosebiri de păreri.
Iată acum şi despre ce este vorba: Fără îndoială că premiul în discuţie poartă numele lui Rivarol pentru a cinsti
memoria celui care a scris faimosul Discurs asupra universalităţii limbii franceze. Probabil că romanul domnului
Constantin Amariu4 e sub raportul corectitudinii limbii o
bună lustrare a tezelor din lucrarea citataă. Pînă aici, nimic
de spus. Există însă un consens literar care a intrat în tradiţie. Cînd se acordă un premiu în numele cuiva, alegerea
se face cît de cît în spiritual lui, cu grijă ca hotărîrea juriu-
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lui să reprezinte, fie şi în modul spiritual, gusturile ilustrului dispărut sau cel puţin să nu le contrazică.
E greu, de pildă, să ni-l închipuim pe Mstral
manifestîndu-şi entuziasmul pentru literatura lui Isou, pe
Boileau strîngîndu-i mîinile lui André Breton sau pe Thiers decernîndu-i lauri lui Aragon. De aceea, vă mărturisesc
cu toată umilinţa, nu-l văd nici pe Rivarol delectîndu-se cu
proza domnului Constantin Amariuţei5, devenit domnul
romancier Constantin Amariu6. Autorul Micului almanah
al oamenilor mari, M.de Rivarol, a fost, e drept, un duşman
de moarte al revoluţiei şi republicii. El şi-a petrecut o bună
parte a vieţii în emigraţie, denigrîndu-şi ţara şi chemînd
împotriva ei armate străine.
Dacă juriul a căutat în persoana premiatului asemenea afinităţi, n-a greşit, dar e clar atunci că-şi face o idee
mult prea simplificată despre cel sub al cărui patronaj literar stă premiul însuşi.
Rivarol n-a fost numai numai un simplu journalist
reacţionar, ci şi unul din cele mai caustice spirite critice ale
timpului. De la el n-a rămas numai Jurnalul Politic National, în paginile căruia apăra o cauză pierdută, ci şi Epistola
critică asupra „Poemului Grădinilor“ şi parodiile Varza şi
napul şi Visul Ataliei şi Micul almanah al oamenilor noştri mari, lucrări în care-şi bătea joc fără cruţare de mediocrităţile literare ale vremii. Om de gust, Rivarol nu şi-a
cheltuit verva numai împotriva iacobinilor, ci şi împotriva
scriitorilor de duzină, a fabricanţilor de proză sau de poezie proastă, a aspiranţilor fără şanse la imortalitate. Neghiobia, chiar ultrareacţionară, îl invita la batjocură.
Cum să-i placă atunci lui Rivarol romanul Le Paresseux
care est un sub-Kafka, o piesă de serie, o variantă a unui tip
de literatură imitată şi răsimitată pînă la refuz? Nu scria el:
„Marile talente sunt de obicei mai mult rivale decît amice;
ele cresc şi strălucesc la distanţă, de teamă să nu-şi facă
umbră reciproc. Oile se adună în turmă, leii trăiesc în singurătate.“ Dar Domnul Constantin Amariu face parte tocmai din categoria talentelor mediocre, care ucrează după
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o formulă la modă şi ale căror producţii seamănă între ele
ca două picături de apă.
In Franţa, literatura kafkiană e azi foarte răspîndită. Se
scrie à la Kafka, cum se dansează à l’américaine.
Din tot ce a fost însă logica absurdă a fantasticului
kafkian, Leneşul nu păstrează decît schema descurajantă
a procedeului. După un calapod uzat, cartea se chinuie să
imagineze şi ea un fel de istorisire simbolică, dar pe temele
preferate ale propagandei imperialiste. Asistăm prin urmare
la o înlănţuire de situaţii tragice, absurde, înnebunitoare,
care s-ar naşte, chipurile, din însăşi natura oricărei societăţi bazate pe prioritatea intereselor colectivităţii faţă de
interesele individului. Există primejdia – ni se arată în concluzie – ca omenirea să devină profund nefericită dacă din
sînul ei ar dispărea nebunii, ciumaţii, mincinoşii, declasaţii sau leneşii.
Tarele sociale sînt identificate astfel cu naturaleţea şi
spontaneitatea vieţii înseşi, iar ideea eliminării lor, cu absurdul în expresia lui cea mai derizorie şi mai tragică.
Unde bat asemenea mici povestiri „filosofice“, se vede
imediat. Formula kafkiană a reducerii eroilor şi întîmplărilor la un soi de nuditate, împins[pînă la depersonalizare,
ca în parabolă, se transformă într-un mijloc foarte dibaci
de propagandă anticomunistă.
Eliberate de teama confruntării cu realitatea şi puse
sub semnul vag al simbolisticii, calomniile cele mai dezgustătoare, născocirile cele mai stupide, pot fi înşirate în
linişte. Nu lipsesc astfel din Leneşul (Le Paresseux) nici
„colectivele în care oamenii nu mai au nume, ci sînt simple numere“(pag.83); nici „lagărele de muncă forţată“, nici
„accidentaţii părăsiţi în mijlocul drumului“(pag.105), „persecuţia artiştilor“(pag.96), „nici statul poliţist“(pag.81), nici
unul din sloganurile zilnice ale ziarelor ultrareacţionare.
Maniera kafkiană sau camusiană folosită pentru detailarea acestor turpitudini nu constituie aici o problemă de
preferinţă literară. Alegerea ei e în fond determinată de
raţiuni mai simpliste. Domnul Constantin Amariu îşi execută mica sa îndeletnicire de calomniator. Sub firma lui
Kafka însă îşi menajează riscul de a fi dezminţit pentru că
oricînd va fi gata să arate, chiar în faţa evidenţei faptelor,
că, într-un asemenea roman, lucrurile nu trebuie luate în
accepţia lor curentă, imedată, ci în cea aluzivă, simbolică,
interpretabilă doar prin glosare7. Dl.Constantin Amăriuţei a descoperit, cu alte cuvinte, un mijloc ingenios de a fi
plătit pentru tot soiul de murdării, care, la bursa trădării şi
minciunii, nu prea se mai caută în expresia lor directă (…)

Inevitabilele notiţe de picior

1. Găinăriile editorului Seghers fură numeroase: de la
manuscrise pierdute, plagiate sau încredinţate altora, pînă
la afaceri dubioase cu ambasadele parigotice ale ţărilor
comuniste din estul europeic. Ne întreţinea despre unele
dintre ele, în timpul lectoratului său bahluvian, actualul
istoric literar Jean-Paul Goujon, auctorele unor biografii
şi antologii de mâna întîi de pe malurile Senei maiestoase.
2. Cfr.Ovid S.Crohmalniceanu: Despre realismul socialist, „Mica bibliotecă critică», 1959 sau 1960. A se vedea
de asemeni — din Ana Salajan: Adevaruri şi mistificări în
jurnale şi memorii apărute după 1989 – paginile despre
Amintiri deghizate, unde Crohul Nostru pozează în „omul
providenţial pentru scriitorii interbelici aflaţi la ananghie
în timpul nefast al stalinismului». A se consulta şi cronica
literară, inspirată, a Lianei Cozea din Familia, septembrie
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2012, pp.41-51. Practic, la vremuri noi, tot ei. Sau: „Află,
tovarăşe Tudoran, că noi te omorîm şi tot noi te reabilităm!»
Şi uite-aşa… Ion Vitner, tartorul lui George Călinescu, îl
monografiază, în Anii Şaizeci, pe Albert Camus cel tratat
drept existenţialist, heideggerian + fascist în prima ediţie,
din 1958, a Valorilor franceze, infecta ejaculaţiune staleniniană a colonelului Valentin Lipatti, iar Crohmal Niceanu
ne explica doct, la numai câteva primăveri după broşureaua consacrată realismului socialist, relaţiile literaturii
române cu expresionismul sau îl detabuiza cu voie de sus,
adică şi de la el însuşi, într-o cărticea luxoasă, pe multă
vreme ostracizatul Lucian Blaga de la Cluj.
3. Contemporanul, 11 mai 1956, pagina 1: continuare
în pagina 4.
4. Le Paresseux, Editions Denoel, Paris, 1955.
5. Ba bine că nu, Crohule, tovarăşulee! Şi Rivarol şi
Amăriu(ţei) detestau regimurile politice instalate prin
teroare de tip veroluţionar: întîiul, ca emigrant din cauza
Revoluţiei Franceze de la 1789, al doilea ca exilat, alături
de colegii săi Monica Lovinescu & Virgil Ierunca, la Paris,
după abdicarea forţată a Regelui Mihai şi instaurarea comunismului dur în Romania sa natală.
6. Sigur, Amariu e mai usor de pronuntat in franceză
decît Amăriuţei, iar Crohmal Niceanu mai lesne de rostit,
pre vălăhie, decît Moise Cohn (numele din certificatul de
naştere al doctrinarului realismului socialist la noi, propulsat azi ca disident de către unele cercuri germanofone
şi de emulii lui Maurice Nadeau) ori chiar decît Krochmal.
Morala: Rîde ruptul de cîrpit, tovarăşul de domn, inginerul de filolog ori filosof, iar politrucul staleninian de omul
exploatat în capitalism.
7. Crohmal Niceanu are dreptatea lui, niţeluş paradoxic formulabilă, cam aşa: un roman nu e roman dacă iaşte
ficţional. Un roman e roman numai şi numai dacă-i realisticamente socialist şi reflectă victoria proletariatului, condus de partidul Marxian al lui Vladimir Ilici Stalin, împotriva întregului popor — pentru o viaţă mai bună, un viitor mai luminos… et tout le tralala.
***
Mai jos, agale, unduindu-se din şale, vine partea a doua
a intervenţiei crohmălnicene din Contemporanul anului 1956, erijată, intervenţia, împotriva unor reacţionari
aflaţi în slujba imperialismului american, pre numele lor
de familie: Kafka, Rivarol & Amariu.
După textula buclucaşă, se iţesc însă hoţeşte, „la un
colţ de cotitură», notele noastre finale, întovărăşite de un
memento cu titlu latin:
(…) Aşa îşi şi permite, de pildă, să arate cum sub pretextul că „nu maşinile, ci sentimentele omoară oamenii“ în
România democrat-populară, comuniştii interzic muncitorilor să părăsească lucrul, chiar atunci cînd e vorba să-şi
vadă nevestele care abia au născut, asta, după ce actualul
regim a creat creşe în nenumărate sate, unde de veacuri
femeile năşteau pe cîmp în timpul lucrului. Aşa îşi permite
de asemenea să „descrie“ cum, tot în Republica Populară
Română, oamenii de partid organizează un pogrom, asta,
după ce acelaşi regim, în ţara care a cunoscut pogromuri
sălbatice încă acum 15 ani, a desfiinţat orice discriminări
rasiale. Sînt toate aceste fapte „diverse“ născociri ticăloase?
Inchipuie ele o urzeală de minciuni grosolane, cinice? Ei
şi! Nu e vorba de faptul brut, ci de sensul lui, ne va explica
într-un amplu comentariu filosofic domnul Gabriel Marcel1, gata să găsească, probabil, şi un umor fin în scena
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cînd autorul istoriseşte2 cum muncitorii de la oraş vin să
ridice recolta ţăranilor şi într-o încăierare sîngeroasă, pe
un cer de flăcări, secerile se încrucişează cu ciocanele3. Se
vădeşte deci avantajul reţetei literare aplicate de romancierul nostru ca şi de confraţii săi. Conform ei, minciuna
nu numai că nu trebuie deemascată, dar e de dorit chiar
să i se caute un tîlc filosofic cît mai adînc. Cu alte cuvinte,
Iago aşteaptă să fie tratat ca Hamlet. Reacţionar, monarhic, Rivarol a fost totuşi un scriitor substanţial şi faptul că
avea atîta spirit nu l-a făcut să dispreţuiască profunzimea
în gîndire. Rîndurile lui despre geniu şi talent, consideraţiile sale asupra limbii sunt un exemplu în acest sens. Ce
se poate spune însă despre „filosofia“ premiatului nostru?
El face efort penibil spre a demonstra că lenea este una din
expresiile libertăţii umane, una din formele sale cele mai
autentice de afirmare a individualităţii noastre în ceea ce
are ea mai propriu omenesc.4
O asemenea „filozofie“ e într-adevăr de natură să entuziasmeze un anumit mediu social: pe tăietorii de cupoane
îi poate chiar măguli. Intr-un interviu acordat ziarului Le
Figaro littéraire, recentul nostru premiat arată că intenţionează chiar să scrie şi un eseu filozofic asupra lenei. Tot
cu această ocazie, informeză publicul francez că leneşul
ocupă un mare loc în folclorul românesc. E aici, de fapt, un
fel de a spune că, dacă lenea e o calitate umană universală,
poporul român o posedă într-un grad cu totul deosebit. E
probabil că anumitor cercuri, care pînă mai ieri ne suplineau hărnicia, „ajutîndu-ne“ să ne administrăm economia
naţională, nici această idee „filosofică“ nu le va displace.5
Ca să-i fiu de folos domnului Constantin Amariu şi să-i
dau prilejul să mai ia un premiu, m-am gîndit că, întrucît
domna sa se află departe de ţară şi n-are poate materialul
la dispoziţie, n-ar strica deloc să-i transcriu din cele mai
cunoscute culegeri de folclor cîteva.
Din G.Dem.Teodorescu: Cîntece ironice:
Dragă-mi eşti, puicuţa mea,
De nevastă te-aş lua
Dar mi-a spus o vară-a ta
Că te culci seară cu seară
Şi te scoli la prînzul mare
La bere
Şi la mîncare,
Iar atunci eşti otrăvită
Că te-ai sculat nedormită
(Lenea, p.335)
Din I.Zanne: Proverbele Romînilor:
Leneşul e ca maimuţele, ce nu vor să trăiască, ca să nu
le pui să muncească. Pe cel leneş numai biciul îl mişcă din
loc. Mamă, să vie Nenea ca să-mi scuture lenea. Cucul
cîntă, iar leneşul stă şi numără. Leneşul e greu să se apuce
de lucru, căci de lăsat se lasă singur. Lenea cînd se scoală,
parcă are ouă-n poală. Leneşul la toate zice că nu poate6.
Din Anton Pann: Povestea vorbei: „Leneşul fuge de danţ/
ca şi cîinele de lanţ. /De lene şi de urît/Tocmai sub pat s-a
vîrît. /Aşteaptă îmbucătură/Să o dea mură în gură. – Insă/
Mai bine ar tot mânca/Decît ceva ar lucra.“(Despre leneşi)
Dacă aceste piese7 îl vor ajuta să-şi documenteze teza,
mă socotesc răsplătit numai prin satisfactia de a fi contribuit şi eu cu ceva la desăvîrşirea unei atît de valoroase
întreprinderi culturale.
Şi, ca să închei, o ultimă observaţie: Premiul Rivarol e
destinat autorilor străini care scriu în limba franceză. N-au
aşadar dreptul la el traducătorii de imagini din poeţii români
cunoscuţi în limba lui Voltaire, în proză, şi încă sub semnă-
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tură proprie. De ce să fie atunci premiat dl.Constatin Amariu, care rezumă strofe din poeţi români dintre cele două
războaie, ca Ion Pillat, Lucian Blaga sau George Bacovia8 la
fraze cum e aceasta: Cette couverture liquide sur une étendue noyée me jetait tout d’un coup dans les temps immémoriaux des villages lacustres (Le Paresseux, pag.26), scoasă
pur şi simplu din „De-atîtea nopţi aud plouînd/aud materia plângînd/sunt singur şi mă duce-un gînd/spre locuinţele lacustre. (G.Bacovia, Lacustră – Plumb).
Rivarol observă: „Scriitorul de mare talent nu poate fi
furat fără ca lucrul să fie băgat de seamă, deoarece meritul lui constă în formă şi aceasta îşi pune pecetea proprie
pe tot ce iese din mainile sale“. Virgil spunea că mai uşor îi
smulgi lui Hercule măciuca decît lui Homer un vers.
Iată de ce nu cred că autorul Micului dicţionar al oamenilor noştri mari ar fi agreat romanul lui Constantin Amariu. Si mă tem că, referitor la entuziasmul juriului şi al unui
întreg şir de cronicari 9, ar constata amărît:
„Gustul pe care francezii îl arată la un moment dat
pentru asemenea opere te face să te gîndeşti la acei convivi care, la sf îrşitul unei mese excelente, vor să bea neaparat un pahar de ţuică.“10

Notiţele noastre piciorelnice de final

1. Filosoful existenţialist creştin, evreu convertit, girase
deja cu prefaţa sa A douăzeci şi cincea oră, romanul luiConst.Virgil Gheorghiu apărut, în transpunerea Monicăi
Lovinescu (sub pseudonimul Monique Saint-Come), la
Editura Plon, de unde ironia Crohului nostru, vostru, lor…
2. Intr-o ficţiune, ehehei, nu autorul istoriseşte, ci
povestaşul, naratorul. Autorul, el, istoriseşte în biografii, autobiografii, memorii, tratate, manuale şi alte scrieri
neficţionale, dar de unde să ştie lucrul acesta Crohmal
Niceanu, inginer la baza, care avea să facă studii de filologie la cursurile fără frecvenţă ale Universităţii Cuzane din
valea vijeliosului Bahluviu pe cînd, paralel, se afla profesor
de istoria literaturii române, numit partiniceşte, la Universitatea din Bucale! De unde, dară, de unde? Şi, mai târziu,
dac-o fi auzit de Todorov, Genette, Dallenbach, Lintvelt,
Hans Vaihinger, tot reacţionari, nemernici sau retrograzi
i-ar fi considerat, nu ca stomatologul Vitner, coreligionarul său, devenit, în periodul ceauşist, exeget al „fascistului“
şi heideggerianului Albert Camus. Crohu-i, şi aici, totuşi,
un precursor. Al cui? Al inginerilor, subinginerilor şi tehnicienilor care, sastisiţi de realizarea cincinalului în patru
ani şi jumătate, or năboitără în mari puhoaie, după Loviluţia Decabrie din 1989, cum judicios observa Manualul de
sinucidere al romancierului Radu Mareş, în toate domeniile culturalului: reviste literare, radiouri, edituri, muzee,
televedenii, filialele Uniunii Scriutorilor: unde pontifiază,
decid, dau sentinţe, poematizează, prozifică, exegetează
naşparliu, girează politicari ori politrucieni, cotcodăcesc
întru Antenele Felixiene şi, mai cu seamă, deblochează
fonduri de la bugetul euronaţional, burse europene, premii judeţene sau bucureştene + alte delicatese, unele, bine
gospodărite, utile edificarii de vilişoare galateene în locul
societăţii socialiste multilateral developate. Spre cinstea
lui, Crohmal Niceanu alegea să se refugieze finalmente
în Occidentul decadent, cacoşim şi imperialist, pe care
atâta îl spurcase cu saliva sa materialist-diabolectică pe
vremea tătucilor Stalin & Dej. De aceea ne şi este mereu
drag dumnealui (nu numai pentru sprijinirea Generaţiei
Optzeciste în general, a unor Mircea Cărtărescu şi Ghe-
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orghe Crăciun în special, cărora le găsea, prin filierele sale
rodate, şi editori si transpunători — precum Alain Paruit
ori Hélène Lenz — în Francia lui Maurice Nadeau).
3. Lupta secerilor ţărăneşti, înalt castratoare, cu erectele ciocane uvriereşti, pe un fundal cu flăcări wagneriene
de Ragnarok, ce inagine grozavă, cinematografiabilă, oleacă
şi expresionstă! Numai pentru atît merita Amariu intervenţia noastră ori măcar notulizarea articolului crohic…
4. Iinginer incult (scuzaţi pleonasmul!), Crohmal ignoră
că Paul Lafarge, ginerele francez al lui Karl Marx, a scris
o cărticea titulată Dreptul la lene, postfaţată, vorba lui
Ernesto Sábato din Abaddon, de însuşi Vladimir Ilici
Katzov. Cfr. Le Droit à la paresse.Réfutation du droit au
travail de 1948, Climats, Castelnau-le-Lez, 1992, pp.93-95.
Nu ştie nici măcar de elogiul lenei la Cioran, în Précis de
décomposition, cartea anului 1949, îngermanizată de un alt
evreu, dar esenţial şi tragic acela, de Paul Celan, sub titula
Die Lehre vom Zerfall. Elogiul muncii, la asta se pricepe
bine politrucul, oricare ar fi numele sau obîrşia sa etnică.
5. Ce bun ar fi Crohu, azi, la Antenele Varanului Felix,
unde, alături de Ileana Vulpescu, Gâdea, Ciuvică, Milică
ori Badea, să acuze americanii că ne-au au adus gândacii
de Colorado, asupresc negrii, sug sîngele popoarelor din
lumea a treia, vituperînd totodată ei, antenacii, şi pe străinii Europei Occidentale ce vin în patria noastră să antameze afaceri dubioase, să deschidă supermagazine deocheate, să cumpere proprietăţi, să ne exploateze în draci
şi să ne globalizeze cu … kürtöskalács.
6. „Cei lenesi plece unde vor!», versifica odinioară
unul de-al Crohului. Iar, sub Ceaşcă, doritorii de roire
sau exploatare în Vestul Capitalist, îşi făcuseră din el, din
îndemnul stihizat, deviză. Şi şi-o înscriseseră pe stema
personală.
7. Dintre care, ciudat, lipseşte Povestea unui om leneş
de Ion Creangă, hipotextul romanului amariuan, al cărui
protagonist, Lencea, va fi spînzurat, de un copac solitar însă, ca şi personajul povestirii humuleştene de către
sătenii coalizaţi împotriva marginalului refuznic la elogiul muncii. I-o fi pus pile strîmbe Radu Cosaşu la Crohmal Niceanu?
8. De aia, Crohule, pentru că poeţii enumeraţi de
Tovărăşia Ta, în 1956, mai erau trecuţi la index, interzişi, persecutaţi, şicanaţi cât Lucian Blaga, nefigurînd în
manuale sau daţi ca exemple negative studenţilor, elevilor ori scriitorimii înregimentate! De aia! Ş-apoi… atare
soi de plagiat, rescriere creatoare în altă limbă, şi-ar dori
şi Ambramburica şi Mang Manglitorul şi Il Dottore Ponta
să li se impute, însă, vai, penalii noştri sunt mai jmecheri
ori mai nesimţiţi decît ai lor, ai lor…cu Freiherr zu Guttenberg în frunte.
9. Felix culpa, vorba celuia (nu a lui Norman Manea),
căci, iată, involuntar Crohmal Niceanu recunoaşte că
romanul lui Amariu a avut numeroase cronici, de la nume
mari, inclusiv Kléber Haedens. Nu ştia de scrisoarea, entuziastă, parvenită auctorului de la Albrt Camus, vecinul
său stradal. Pagubă-n ciuperci! Căci, poate, se întâlnesc
acuma, peste Styx, şi va afla. Şi, oricum, cronica pamfletară a Crohului e mai blindă, mai ironicoasa, mai ghiduşă,
decît raderea unor Camus şi Cioran — acesta din urmă
pentru Mica teorie despre destin, din Tentaţia de a exista
— executată de colonelul Valentin Lipatti în prima ediţie,
cea din 1958, a Valorilor franceze.
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10. Şampanie cu brînză şi ceapă, pe fond de muzică
populară a Mariei Lătăreţu, practicau alţi dragi inimii
crohe, Ceauşescu I, Leana + invitaţii lor din CC al PCR,
de-i credem pe mitomanii defec(a)tori Paceopol si Kangeopa. Azi, de supravieţuiau infelicelui Crăciun, ar fi înlocuit populara cu operele muzicale complete ale Meşterului ManEle, pe care le-ar fi cântat mnealor la ureche distinşii Florin Salam, Guţă, Adi Minune, Pepe, Raluca Pastramă ori Bercea Mondialu.

***
MEMENTO, HOMO, QUIA PULVIS ES!
Despre realismul socialist, opul major al Divinului
Croh, se iţeşte în „Mica bibliotecă critică», prin 1959 sau
1960. Este publicat, cu nesimţire politrucească, la peste
un deceniu de la pristăvirea lui Andrei Jdanov, tartorul
sovietic al respectivei orientări ideologiculturale, la şapte
ani după evaporarea Geni(t)alului Stalin şi la trei de la
lectura hruşcioviană, în plin congres al PCUS, a raportului secret despre crimele lui Iosif Visarionovici. Epigramatiza Păstorel Teodoreanu frumos, aşa: La Congresul XX /Se văzu cum fuse treaba:/Zeci de ani pe Genialul
/L-aţi pupat în cur degeaba. Ovăs însă nu-l auzea. Avea
pesemne urechile înfundate cu ideologeme staleniniene.
A se vedea, pe teme similare, de asemeni – din Ana
Sălăjan: Adevăruri şi mistificări în jurnale şi memorii
apărute după 1989 – paginile despre Amintiri deghizate, unde Crohul Nostru pozează în „omul providenţial pentru scriitorii interbelici aflaţi la ananghie în timpul nefast al stalinismului». A se consulta şi cronica literară, inspirată, a Lianei Cozea din Familia, septembrie
2012, pp.41-51.
A se citi, cu creionul sau pixul în mina şi mintea
hodinită, cartea deceniului acesta, marele opus al polihistorului Dorin-Liviu Bîtfoi, Aşa s-a născut omul nou:
în România anilor 50 (Editura Compania, Bucureşti,
2012, şapte sute patru pagini), inclusiv secvenţele cu
rolul ipochimenului nostru în campania din 1956, când
Alexandru Jar, companionul infelicei Golda-Olga Bancik, a fost perfidamente pus să critice cultul personulităţii, dogmele prolectultismului şi aberaţiile realismului socialist, iar Dej, amicul său incitator, îi va fi asmuţit, mai apoi, pe Maria Banuş, Mihai Beniuc şi alţi Crohi
să-i monteze exluderea din PMR ilegalistului revenit din
Francia lui Maurice Thorez.
Practic, la vremuri noi, tot ei. Sau, în altă formulare,
ceva mai sexcuritică „Află, tovarăşe Dorin Tudoran, că
noi te omorîm şi tot noi te reabilităm!» Şi uite-aşa…
dentistul Ion Vitner, înlocuitorul partinic al lui George
Călinescu la catedră, îl monografiază, în Anii Şaizeci, pe
Albert Camus cel tratat drept existenţialist, heideggerian
+ fascist în prima ediţie, din 1958, a Valorilor franceze,
infecta ejaculaţiune staleniniană a colonelului Valentin
Lipatti, iar Crohmal Niceanu ne explica doct – la numai
câteva primăveri după broşureaua consacrată, foarte tardiv şi antijarian, realismului socialist – relaţiile literaturii române cu expresionismul sau îl detabuiza cu voie
de sus, adică şi de la el însuşi, într-o cărticea luxoasă,
pe îndelung ostracizatul Lucian Blaga ot Cluj, gazdă un
timp a studentului Gheorghe Grigurcu.
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DOMNII MEI, TOTUL ÎN
LUME E SĂ ŞTII SĂ TE
DESCURCI!

Teatrul Mihai Eminescu Botoşani
Premieră - Aventurile Baronului Münchhausen
Distribuţia:
Baronul – Alexandru Dobynciuc
Generalul – Gheorghe Frunză
Judecătorul – Marius Rogojinschi
Martin Rotwailler – Cezar Amitroaei
Un cetăţean onorabil – Mihai Donţu
Pictorul – Lunaticul – Sorin Ciofu
Directorul Circului – Marinarul – Ioan Creţescu
Otto Von Schnautzer – Valentin Popa
Grefierul – Cazac I – Petru Butuman
Iohann – Radu Dragoş
Mutty – Irina Mititelu
Betty – Alexandra Vicol
Bătrânica – Andreea Moţcu
Regina Ecaterina – Lidia Uja
Lorelay – Sophia Mititelu
Cazac II – Ioan Ciofu
Regia artistică şi coloana sonoră: Ion Sapdaru;
Scenografia: Mihai Pastramagiu; Coregrafia: Victoria Bucun; Costume: Alina Dincă-Puşcaşu;
Asistent regie: Ioan Creţescu.
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Într-o stagiune săracă în evenimente de anvergură, Ion Sapdaru reia în distribuţie botoşăneană
un spectacol montat la Iaşi cu succes în 2010 –
Aventurile Baronului Münchhausen, o adaptare
în viziune proprie a celebrului text al lui Gottfried August Bürger. Prin maniera abordată, mai
degrabă burlescă şi accentuat parodică, reprezentaţia (premieră – 21 februarie 2014) pare o
încercare de divertisment. Înainte de toate reiterăm şi noi că, deşi concepută ca un gen literar
minor la prima vedere, povestea aceasta este,
fără îndoială, o capodoperă încât autorul, un
poet de valoare în literatura germană, îşi datorează posteritate în mare măsură tocmai acestei lucrări în proză a cărei paternitate o împarte
destul de ciudat cu un alt scriitor al vremii.
Aventurile Baronului Münchhausen, în varianta Sapdaru, nu e teatru, ci o rescriere modestă
a unui text de notorietate şi nu poate avea altă
pretenţie decât cea de a ilustra cu personaje vii
o poveste ştiută ca dintotdeauna, de vreme ce
personajul e mai celebru decât autorul. Textul lui Ion Sapdaru, lipsit de virtuţi beletristice,
ţine cu tot dinadinsul să transforme o fantezie într-o farsă din care nu lipsesc aluziile la
zilele noastre, ba la justiţie, ba la autorităţi, ba
la Rusia ţaristă (adică tot cea de acum…) sau
doar la ruşi, exploatând pe scenă un resentiment firesc în această zonă geografică, aluzii

ce devin cu atât mai jenante cu cât se depărtează de spiritul originar. Cu ani în urmă acelaşi
text, cu acelaşi regizor, a fost montat şi la Iaşi,
încercarea fiind bine răsplătită la ediţia a XIV-a
a Festivalului Mondial al Artei Păpuşăreşti de
la Praga (în 2012) unde actorul Liviu Smântânică, (în rolul Baronului) a fost gratulat cu Premiul pentru cel mai bun actor într-o competiţie în care fuseseră prezente trupe de teatru
din 40 de ţări. Ce oare l-o fi îndemnat pe Ion
Sapdaru, după un spectacol bun la Iaşi, să reia
piesa pe scena botoşăneană – noi n-am înţeles!
Şi, totuşi, de ce şi cum să ratezi această formidabilă poveste universală care seduce de mai bine
de două secole generaţii la rând, poveste ce mai
bine de un secol tentează regizori şi actori să o
aducă pe scenă ori pe ecran în maniere dintre
cele mai diverse. Dintre toate aceste încercări
aş nota ca un moment de referinţă spectacolul
Münchhausen, les machineries de l’imaginaire din
2011 (D’après les aventures véritables et véridiques du Baron de Münchhausen; adaptare şi
punere în scenă de Hugo Bélanger; o producţie a Teatrului Tout à Trac în colaborare cu teatrul Denise-Pelletier - Québec).
Gottfried August Bürger (1748 – 1794),
născut într-o familie de pastor, are în biografie
câteva puncte tari datorate, pe de o parte, personalităţii sale, cât şi întâmplărilor impuse de
un timp pe care nimeni nu şi-l poate alege: viaţa
i-a fost marcată strident în epocă de o căsătorie în care patul conjugal l-a împărţit, alături de
soţie, şi cu cumnata sa. Istoria ocultă îl reţine şi
ca membru al franc-masoneriei germane, titlu
ce pare onorant de vreme ce în această societate închisă s-au perindat, de-a lungul anilor, personalităţi ca Wilhelm Friedrich Ernst
Bach, (fiul cel mic al lui Johann Sebastian Bach),
Ludwig van Beethoven, Frédéric II al Prusiei,
Johann Wolfgang von Goethe, Rudolf Steiner
şi multe alte celebrităţi. Mai apreciat ca poet
în Franţa decât acasă, Bürger va rămâne drastic amendat de Schiller pentru etalarea eului
liric când, conform esteticii din epocă, se prefera limbajul tipizat al personalităţii obiectivate
până la idealitate (Fritz Martin). În spiritul timpului, Bürger îşi luase şi un pseudonim pe care
îl redăm întrucât ni se pare că depăşeşte o alegere întâmplătoare şi că ascunde intenţia de a
ne transmite ceva: Jocosus Hilarius! Profesor universitar la Göttingen şi redactor şef al publicaţiei Müsenalmanach, o bună parte din viaţa sa
Bürger îşi risipeşte natura poetică într-un liber-
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tinaj din care nu exclude cu totul obsesia scrisului. Între altele, traduce din Homer, din Vergiliu, din Shakespeare, cum traduce şi Aventurile baronului Münchhausen cărora le adaugă
cu lejeritate câteva fantezii proprii, ediţia germană deosebindu-se mult de varianta englezească a autorului Rudolf Erich Raspe (Göttingen, 1787). Ajustată conform viziunii politice
de dincolo de Rin, cartea e tradusă în Franţa de
Théophile Gautier (fils), şi ilustrată de Gustave
Doré, Münchhausen aflându-şi aici veri iluştri
ca Tartarin din Tarascon şi Cyrano de Bergerac.
Cât despre Raspe (1736 – 1794), un obscur
scriitor şi bibliotecar german, mort în Irlanda,
acesta fiind curând trecut în umbră, nu şi personajul său – Münchhausen care, spre deliciul
contemporanilor, avea un model în realitate.
Opera lui Raspe, stilizată şi amplificată de Bürger, a făcut din Münchhausen un erou popular, mulţi uitând că a existat cu adevărat un
baron real, Karl Friedrich Hieronymus Freiherr
von Münchhausen, care se angajase vreme de
zece ani ca mercenar în armata rusă, pe vremea
împărătesei Elisabeta I. În 1750, înaintat la gradul de căpitan de cavalerie, se întoarce în Germania unde, întâlnindu-l pe Raspe, îi povesteşte din aventurile sale, devenind repede celebru mai ales dincolo de Rin… Divorţat şi ruinat,
în 1796 von Münchhausen moare, deloc eroic,
de febră tifoidă. Numele său va pătrunde şi în
literatura medicală drept sindromul Münchhausen, aşa fiind diagnosticaţi simulanţii dornici să
atragă atenţia medicilor; prin simpatie cel atins
de sindrom poate molipsi şi pe cei din jur… Se
mai zice că, nemulţumit de prezentarea sa în
carte, eroul ar fi încercat să-l dea în judecată
pe scriitor pentru că l-ar fi calomniat nu în privinţa aventurilor în sine, cine să-i conteste că
zburase în Lună, ci că ar fi tratat „incorect politic” pe unii dintre contemporanii săi…
Münchhausen, ca personaj fantastic capabil să dea trup vedeniilor unei omeniri ajunse
la epuizare după un Ev Mediu halucinant sub
constrângeri religioase, molime şi războaie, anticipează prin aventurile sale ce par acum infantile, anticipează convulsii ce aveau să se năpustească asupra Europei fie sub forma ruinării
unor monarhii printr-un val revoluţionar (exemplar fiind anul 1789), fie prin amploarea catastrofică a viselor de mărire ale unui Napoleon
Bonaparte ce va profita cu cinism de căderea
casei regale franceze şi de fiorul antimonarhic
cu ispitiri democratice… pentru a se proclama
pe sine Împărat. În acest peisaj convulsiv, faptele şi fantasmele lui Münchhausen, un personaj când real, când imaginat, rămân, fără îndoială, nevinovate fantezii benigne. În vremea eroului nostru suntem la capătul unei epoci când
Pământul, ca planetă, s-a hotărât să ia totuşi o
formă cât de cât sferică şi să-şi dezvăluie cea
mai mare parte din trupul virgin exploratorilor temerari, punând la îndemâna puterilor
Europei colonii ce vor deveni grădina de vară
a bătrânului continent. După exemplul veneţianului Marco Polo cu patru, cinci secole mai
devreme, mulţi călători s-au lăsat în voia imaginaţiei aşezând pe o hârtie răbdătoare tot ce-au
crezut ei că au văzut în calea lor, în mediile culte
circulând jurnale fantastice ale unor itinerarii
reale care colportau drept realitate imaginea
unei lumi mult depărtată de cea care aveam
să o cunoaştem noi, astăzi. În epocă, scriitori
de toată mâna, de la oameni de ştiinţă, până
la simpli corăbieri, narau cele mai teribile fantasmagorii ce-şi găseau adăpost pe nişte hărţi
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terestre sau astronomice compuse parcă de
năluci. Cu înţelegere bonomă şi o bunăvoinţă
ironică, perioada este savant tratată de Lucian
Boia (Între înger şi fiară – Mitul omului diferit
din Antichitate până în zilele noastre – Humanitas, 2004). În anii când Münchhausen zbura în
Lună, conaţionalul său Carl Ignaz Geiger (1756 –
1791) îşi descrie călătoriile pe Marte, unde descoperă oameni ca şi noi, organizaţi în state pe
principii democratice şi, bineînţeles, mai mincinos e cel care nu crede…
Lecturat în cheie ezoterică, textul lui Bürger
ne aruncă într-o lume stranie în care legile fizicii se corodează sub acidul puternic al fanteziei
abia ieşite din constrângerile Evului Mediu. Din
multele sugestii ale textului vom aminti doar
una care ne apropie, poate că deloc surprinzător, de Ion Creangă. Nu ne putem aventura
în spaţiul rezervat unei cronici teatrale într-o
analiză amplă a textului dar îndrăznim, totuşi,
să indicăm posibilitatea unei cercetări separate, ca un studiu comparat, între personajele
fabuloase, cu puteri supranaturale, din povestea Harap Alb (Gerilă, Setilă, Flămânzilă, Ochilă,
Păsări-Lăţi-Lungilă, calul, furnicile, Sfânta Duminică şi Crăiasa albinelor) şi companionii lui Münchhausen care îl vor însoţi în isprăvile lui dovedind puteri asemănătoare cu eroii humuleşteanului. Slujitorii Baronului, după împrejurări, din
nevoi narative exprese şi spectaculoase – vor
fi când iuţi de picior, când de o putere herculeană, când de o acuitate vizuală fantastică. Eroii
lui Bürger completează altfel acelaşi personaj
central, pe când prietenii lui Harap Alb aparţin unei conştiinţe mitice proiectând întregul
basm într-o timp ancestral – viziune cercetată în
profunzime de altfel de Vasile Lovinescu. Dacă
pentru Harap Alb fiecare prieten în parte este
încă o treaptă a iniţierii în tainele lumii, pentru Münchhausen ei îi vor adăuga doar o notă
în plus de pitoresc condimentându-i asortat
aventurile. Altfel zis, Bürger a stilizat pentru
proza sa monştrii ce bântuiau imaginarul colectiv, aflaţi în fabuloasele povestiri ale navigatorilor şi exploratorilor pe când tocmai terminau de cutreierat oceanele pământului în lung
şi-n lat, şi abia peste un secol, poate mai mult,
aveau să calce pe urmele lor şi cercetătorii veritabili, antropologii, arheologii, sociologii, etnografii etc., pentru a stabili alte adevăruri dar şi
acestea cu aproximaţiile lor. Iată de ce cartea,
în întregul ei, ne apare ca o reverenţă plină de
admiraţie în faţa fanteziei şi puterii de creaţie
a spirtului omenesc.
Între virtuţile textului, inclusiv a traducerilor în română, voi reţine capacitatea de a marca
sensul figurat al expresiilor, (aşa, bunăoară, Münchhausen îşi trage un pumn cât să vadă scântei
care să-i detoneze praful de puşcă căci tocmai îi
lipsea cremenea…) dar şi capacitatea de autoironie a eroului – virtuţi ce înnobilează cuvântul
proiectându-l în apropierea intimă a artei! Abia
spiritul dă grandoare aventurilor personajului
indiferent dacă e vorba de o banală vânătoare
de raţe ori de zborul său epocal în Lună, toate
fiind executate cu un ceremonial de mare sărbătoare, ceremonial ce ar trebui să-l păstrăm
pentru oricare faptă a noastră, dacă vrem să o
încărcăm cu sens şi valoare. Astfel, în varianta
Sapdaru am putea înţelege că Münchhausen s-a
auto-exilat pe Lună, cu silă faţă de concetăţenii
oraşului care nu-l credeau şi nu se regăseau cu
nimic în poveştile sale. Aşadar, eroul s-a retras
pe o lună a visătorilor şi a aventurilor şi nicidecum nu pe Luna pe care au călcat mai târziu

bocancii unor cosmonauţi lipsiţi de imaginaţie de vreme ce n-au găsit acolo nici rege, nici
regină, nici măcar supuşii care-şi poartă capetele la subsuoară. De ce ţin la textul original?
Şi unei dramatizări oricât de imaginative îi va
fi greu să redea pasajul în care Münchhausen,
călătorind în sanie şi trecând printr-un codru
din apropierea Moscovei, e ajuns de un lup –
lupul hămesit aruncându-se să înfulece din calul
ce trăgea la sanie, înfulecând din goană halcă
după halcă până intră el însuşi în ham. Baronului nu i-a mai rămas decât să mâne lupul înhămat acum la sanie în locul calului şi să intre aşa
în oraş, spre marea mirarea a locuitorilor. Dincolo de frumuseţea ei stranie care ar uimi orice
copil de cum se poate aşa ceva, am descoperit în povestea asta metafora care pe mine m-a
încântat: când eşti pe drumul care trebuie, pe
drumul periculos adică, idealul te înşfacă din
mers încât nu mai ştii cine e prădătorul, care
e prada, unde se sfârşeşte omul, unde începe
destinul: dacă eşti pe drumul cel bun, pe cel
periculos adică…
Faptul că textul adaptat după Bürger este
subţire şi sărăcit de replici spirituale, de o calitate literară intrinsecă, arată că dramaturgul
Ion Sapdaru a ţinut să pună la îndemâna regizorului un text care să-i motiveze urcarea pe
scenă doar a unui schelet ce urma să-l îmbrace
cu efecte şi gaguri fără nici o altă valoare decât
cea de amuzament. S-a mizat prea mult pe imaginea şi jocul actorului şi aproape deloc pe text.
Tendinţa este modernă în sensul că, astăzi, mulţi
regizori socotesc spectatorul doar un ins dornic
de divertisment, nicidecum o persoană capabilă de meditaţie, de inhalare de idei şi în stare
să sesizeze şi să-şi asume un ideal estetic. Dacă
pleci de la teatru cu aceeaşi satisfacţie „ca de
la circ”, adică doar cu imaginea unor butaforii
şi scamatorii – cred că aici se trădează tocmai
esenţa teatrului.
Deşi ne-a obişnuit cu spectacole „marca Ion
Sapdaru”, regia a fost un simplu act de administrare a scenei de parcă odată ce a conceput textul – autorul, de data aceasta acelaşi cu regizorul, şi-a terminat treaba. Cel mai grav s-a văzut
acest lucru prin nefinisarea jocului pe cupluri,
perechile care-şi dădeau replicile, partenerii
păstrându-se într-un convenţional al scenei care
nu trecea prin nimic fina graniţă a artisticului.
Cu rare conotaţii trimise către aspectele la zi
ale oraşului în care se joacă – săgeţi ce au trezit
zâmbete şi rareori aplauze – sala a rămas inertă,
oglindă fidelă a ceea ce se petrecea pe scenă.
Cel mai limpede s-a văzut lipsa unei concepţii
a piesei reprezentate din nesiguranţa genului
de spectacol – până la urmă ieşind un amestec
ambiguu din toate – farsă, parodie, satiră, bufonerie, feerie, din care n-au lipsit dansul şi pantomima. Departe de a fi convins, montarea de pe
scena botoşăneană nu a adus nimic nou faţă de
spectacol ieşean şi credem că nu s-a ridicat nici
măcar la nivelul celui precedent. Ne aşteptam,
autorul regizându-şi propriul text, că acesta va
face să vibreze scena prin ritmul acţiunii, prin
muzică şi culoare, încercând să ne încânte cu
spirite şi ironii de calitate, promisiuni rămase
în bună parte doar intenţii. Desigur, a devenit
un şablon ca o piesă clasică să fie „actualizată”
prin împănări cu aluzii, cu întâmplări recente,
cu aluzii şi cu trimiteri la personalităţile zilei –
dinspre personajele de pe scenă spre unele zise
vip-uri prezente lângă noi, în sală, şi care se dau
în spectacol zilnic cu sau fără regizori… Aşa
s-a întâmplat, de pildă, cu Revizorul lui Gogol,
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o piesă neliniştitor de actuală, într-o versiune
scenică (cu un „indiscutabil impact în actualitatea imediată şi, mai ales, dureroasă” – Mircea Morariu) adusă la zi de Felix Alexa pe scena
Naţionalului bucureştean (2013) – cu trimiteri
exacte la baronii locali şi ei, în felul lor nişte –
baroni Münchhausen… Ce s-a pierdut din profunzimea cărţii, a comentariilor savuroase ale
autorului, bine traduse şi în cele două variante
româneşti (Ion Marin Sadoveanu dar şi în viziunea lui Barbu Cioculescu) trebuia să se compenseze printr-un dinamism coerent al acţiunii, prin
elanul de joc al actorilor, ceea ce nu s-a întâmplat. Riscul este ca valorile profunde ale operei literare să fie alterate, degradate, ajungând
de nerecunoscut sau compromise prin banalizarea mesajului ori chiar prin evaporarea lui.
E limpede, rareori o dramatizare, o ecranizare
atinge valoarea cărţii, aşa cum sunt şi excepţii
pentru care merită să încerci. Un roman bun
dă un scenariu consistent, dă replici memorabile unei dramatizări dar, în acelaşi timp, simplifică prin sărăcire, prin schematizare şi văduveşte spectatorul de nuanţe şi tonuri imposibil de transpus în alte forme de artă.
Care este, totuşi, aportul regiei şi al scenografiei în acest spectacol? Vom observa expunerea pe verticală a procesului – acuzatorii, autorităţile burgului ocupând pe înălţime interiorul
edificiului, magistraţii, Înalta Curte – să-i zicem,
apărând la ferestre ca efigii de epocă, halucinante tablouri ale unei justiţii iluzorii şi inadecvate în demersul ei, pe când acuzatul şi martorii vor fi poziţionaţi jos, în exteriorul edificiului
Justiţiei, la pământ, în piaţă, iar participanţii la
proces, mulţimea care face vulgul, indivizii fără
chip şi fără identitate, invizibili, vor fi exilaţi doar
într-o rumoare de voci din off, modelându-şi atitudinea faţă de mersul procesului prin vociferări de intensităţi diferite. Aşezarea pe verticală
va repeta subtil ierarhia socială ca pre-stabilită
printr-o gravitaţie naturală a graţiei, ca axiomă:
pe cât eşti mai sus, cu atât eşti mai puţin vinovat
şi ai dreptul să-i judeci pe alţii! Aşadar – acuzatul, vinovat prin locul în care se află, va fi jos, pe
când judecătorii discreţionari, cu puterea legii
în mână, vor fi la etaj… Scenografic, se putea
afla aici o rezolvare demnă de capodopera literară reprezentată doar că schiţa aceasta ce s-ar
fi putut dezvolta mai mult s-a pierdut înainte
de a fi conturată cu certitudine.
O reprezentare dramatică presupune, sub
această motivaţie, o scenografie, un decor şi costume măcar corect adecvate momentului istoric. Scenografia semnată de Mihai Pastramagiu
e doar un accesoriu convenţional arătându-ne
un fragment de stradă, cu un vag aer german,
de Ev Mediu. Şi mai puţin angajate într-o epocă
precisă au fost costumele, cu rare excepţii cum
ar fi poate prezenţa vestimentară a Ecaterinei I
(Lidia Uja). Împărăteasa Rusiei a apărut într-o
fastuoasă rochie albă cu trenă lungă, actriţei
însă lipsindu-i exerciţiul cotidian de a purta o
asemenea ţinută, trena fiind, evident, stingheritoare pentru o femeie de astăzi fie şi pe scenă…
Costumele (Alina Dincă-Puşcaşu) sunt alese
de acelaşi costumier ca şi pentru spectacolul
ieşean dar se pare că din garderoba deja existentă a fiecărui teatru – încât varianta vestimentară a Münchhausen-ului de Botoşani apare cel
puţin bizară. Münchhausen se arată îmbrăcat
într-o ţinută ca de… motociclist, alte personaje
au ţinute confuze ce amintesc de o garderobă
jefuită pe fugă. Dansurile (coregrafie – Victoria
Bucun), bine concepute atmosferei, s-au dove-
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dit chiar necesare în sărăcia aceasta de scenariu,
doar că s-a trecut brutal de la dansul de salon la
dansul grotesc, parodic, la cel de cabaret, dezorientând încă odată asupra specificului spectacolului. Se pare că momentele coregrafice, aici,
au fost necesare, nota de feerie din unele scene
fiind consistent marcată de dansul deseori inspirat silit să suplinească derizoriul unui conflict ce
se dizolvă nesemnificativ dintr-o scenă în alta.
Münchhausen este un hystrion, adică un personaj extravertit care, prin definiţie, are nevoie
de spectatori, de parteneri, are nevoie de lume,
iar parada sa ţine de un spectaculos exteriorizat în chip accentuat şi zgomotos. De aceea vom
trage cu ochiul la jocul de cuplu, la jocul trupei
ca ansamblu, la grandilocvenţa gesturilor, la articularea relaţiilor între personaje. Doar că aceste
conexiuni nu sunt rodate, pierzând din savoarea firescului, aşa risipindu-se mult din semnificaţie, din sens.
Distribuirea hazardată a lui Alexandru
Dobynciuc, cu mari resurse pentru dramă în
primul rând, se adânceşte prin diferenţa de vârstă a actorului faţă de cea a personajului. Pe
câtă vreme vârsta actorului este cea care este,
o luăm ca pe un dat, iar în privinţa personajului vom spune că pare neverosimil şi neconvingător un Münchhausen tânăr, dacă nu cumva
toată povestea asta e doar o farsă. Dar să fie
asta o farsă? Dezorientarea creşte când vom avea
în faţă o scenă lirică de mare sensibilitate, cea
dintre Judecător, un om în vârstă jucat corect
de Marius Rogojinschi – şi Lorelay, interpretată
chiar de o fetiţă la vârsta personajului. Un Münchhausen tânăr, când autorul Bürger îl aşează în
pragul bătrâneţii, subţiază mult capacitatea de a
convinge, de a fi verosimil, dându-i întregii creaţii o notă de amatorism. Putem crede totuşi
că Alexandru Dobynciuc, moale, deseori apatic, fără emfaza retorică a epocii sau măcar a
rolului, altfel, un actor capabil de roluri de mare
fineţe, a ratat personajul acumulând, totuşi, o
experienţă în beneficiu personal şi asta doar cu
preţul unui rol. Îi rămâne o lungă carieră pentru a se reîntâlni cu Münchhausen. Alternarea
între farsă, parodie şi feerie, face să fie nesigură
specia de spectacol distrugând unitatea reprezentării, codurile prin care s-ar înţelege mesajele, totul frizând kitsch-ul. Intrând în această
măsură aproximată a speciei spectacolului, Alexandru Dobynciuc nu s-a putut hotărî ce să joace
iar regizorul nu l-a ajutat. Actorul n-a avut tiradele gongorice ale farsei, n-a avut lirismul feeriei, n-a putut atinge pe de-a-ntregul grotescul
parodiei – dar fiecare personaj în parte având
câte ceva din notele acestea. Dobynciuc şi-a pierdut cu siguranţă pasiunea din Caii la fereastră
unde energia, pulsiunea luptătorului, îi veneau
din substanţa textului lui Matei Vişniec, textul
lui Sapdaru risipind pe drum mult din energia
şi farmecul originalului.
A nedumerit, de asemenea, Pictorul (Sorin
Ciofu) întruchipat drept caricatura pe picioare a
unui Salvador Dali ce se înfăţişase într-un Autoportret (1954) ca Mona Lisa, cu elemente fotografice de Philippe Halsman. E adevărat, o bună
parte din aventurile Baronului au iz suprarealist
avant la lettre iar ca o sinteză a acestei porniri
statuia semi…ecvestră a lui Münchhausen din
Bodenwerder, realizată de Wilfried Wittkowsky
în formă de fântână, îl arată călărind o jumătate
de cal în timp cât se adapă, prin partea secţionată curgând apa…. Da, aventurile eroului au iz
suprarealist, cum e şi cerbul pe fruntea căruia a
crescut şi a rodit un cireş după ce, din lipsă de

alice, cu un an, doi, în urmă baronul îl împuşcase cu sâmburi! Dacă întreaga scenografie ar fi
fost în stilul delirului suprarealist al lui Dali, aş
putea afla o oarecare coerenţă a conţinutului,
dar spectacolul nu a mers spre această direcţie.
Ca o surpriză plăcută, copleşeşte Gheorghe Frunză în rolul Generalului, cu aplomb şi un
tupeu de cazarmă, personajul însuşi având pitorescul înmulţit cu datele personale ale actorului
– doborând la popularitate personajul principal, şubrezindu-i şi mai mult construcţia, încât
oricând putem fantaza pe marginea unei alte
distribuţii a rolurilor în aceeaşi trupă.
Finalul spectacolului este derutant şi…
neterminat: Baronul va fi catapultat în Lună iar
servitorul se va frământa pe un glob, o minge
de gumă imitând, probabil, zbuciumul stăpânului în zborul său pe ghiuleaua de tun. Şi? Şi nu
mai urmează nimic pentru că totul e doar pentru un divertisment cu multe elemente de circ.
De unde vine asta? Între cei care fac artă astăzi,
mai ales artă pentru scenă, persistă prejudecata
că, în teatru mai ales, capodopera nu are succes la public, pe când spectacolele mediocre fac
săli pline. Acesta ar fi un dintre motivele pentru care o bună parte dintre regizori au abandonat cu totul din preocupările lor ideea de teatru grav, teatrul de idei, drama şi, mai ales, tragedia, pentru a se dedica succesului obţinut prin
oferirea de apariţii scenice amuzante – concurând şi ei cu „oamenii totali” ai spectacolelor de
orice gen, numai să vină lumea, să râdă şi să plătească… Ideea consumismului, adevărata religie
din piaţa liberă, domină tot mai mult evenimentul artistic, industria divertismentul având şi ea
miliardari de carton şi vip-uri ca orice industrie,
la fel ca şi elita bancară. Iar cei care nu apreciază
jocul la bursă, nu aplaudă câştigurile din rente şi
dividende, care nu consumă anume produsele
la care se face mai abitir reclamă – sunt marginalizaţi ca lipsiţi de gust, ca vetuşti. O formulă
simplă, eficace şi tot pe atât de grotescă… Risipit între celelalte forme de distracţie ieftină,
între circ şi cinematograf, teatrul îşi anulează
istoria şi îşi pierde personalitatea sa marcată
de distincţie. Divertismentul poate crea buna
dispoziţie şi poate să dea senzaţia de bine pe
moment – spre deosebire de teatru care aduce
emoţii profunde, capabile să transmită valorile
dintr-o generaţie în alta într-o idee de continuitate, aşezându-ne existenţa într-o ierarhie axiologică, situându-ne, într-o formă autentică, prin
propria nelinişte între marile drame ale unei lumi
contemporane nouă.
La obiect vorbind, regizorului Ion Sapdaru
i se poate reproşa că, de această dată, la Botoşani, a prezentat drept teatru o farsă adaptând
cu stângăcie un text cu valoare de capodoperă,
reuşind cu greu un spectacol de rutină, aşa cum
un slujbaş corect s-ar achita cu opinteli de o obligaţie de serviciu pentru care spunem şi noi, contribuabilii, un formal – Mulţumesc! Singurul eveniment la care am participat este acela că Ion
Sapdaru, un regizor de talie mare, montează un
spectacol mediocru la Botoşani, când ar fi avut
toate motivele şi toate condiţiile să facă un spectacol foarte bun, fie pe un text propriu, fie pe
textul altui dramaturg, dar într-adevăr un spectacol de teatru! Acum, la final aş adăuga vorbele
eroului nostru din carte Münchhausen: După
cum vă spuneam, domnii mei, totul în lume e să
ştii să te descurci. Domnul Ion Sapdaru se descurcă, după această formulă, mai bine în viaţă,
pe când Baronul Münchhausen face şi el ce poate
în nemurirea sa atât de utilă altora.
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VIAŢA FERICITĂ DIN CARE
TOŢI VOR SĂ EVADEZE
Teatrul Mihai Eminescu Botoşani
Ray Cooney - Bani din cer

Distribuţia:
Jean Perkins – Daniela Bucătaru;
Henry Perkins – Sorin Ciofu;
Bill – Alexandru Dobynciuc;
Davenport – Gheorghe Frunză;
Betty Johnson – Petronela Chiribuţă;
Vic Johnson – Vlad Volf;
Slater – Vali Popa;
Un trecător – Petruţ Butuman.
Regia artistică şi coloana sonoră: Alexandru Vasilache; Scenografia: Mihai Pastramagiu; Regia
tehnică: Constantin Adam.
Ce face un om normal chiar dacă-i englez – când
dă norocul peste el? Iată întrebarea pe care şi-a
formulat-o Ray Cooney în piesa sa Bani din cer iar
Alexandru Vasilache, ca regizor, şi-a propus să răspundă, premiera botoşăneană având loc sâmbătă,
29 martie 2014.
După un şir de spectacole ratate ale teatrului
botoşănean, spectacole ratate în această stagiune
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de alţi regizori (Prinţesa, Semaforul, Aventurile baronului Münchhausen şi încă), Alexandru Vasilache
montează cu mână sigură o piesă care a făcut succes mai peste tot în lume, fiind jucată şi rejucată de
nenumărate teatre, inclusiv din România. Aşa a procedat şi Teatrul de Comedie din Bucureşti unde, în
aceeaşi regie (Horaţiu Mălăiele) şi aproape în aceeaşi distribuţie, s-a reluat de curând Bani din cer a
lui Ray Cooney, o piesă montată cu mai bine de un
deceniu în urmă. Numai acest titlu (Bani din cer), a
adus începând din 1994, de când a fost scrisă piesa,
venituri de cel puţin 20 milioane dolari, o parte fiind
încasate şi de pe scenele româneşti. Pare firesc de
vreme ce piesele sale, traduse în peste 40 de limbi,
sunt jucate peste tot în lume cu săli pline. Pare firesc
şi că Ray Cooney, un veritabil fenomen în teatrul de
azi, este dramaturgul englez cel mai jucat în Franţa,
cronicarii de aici gratulându-l cu titlul de „Feydeau
englez”. Feydeau? Farsele acestuia, recunoscute prin
exagerarea situaţiilor, au rămas în repertoriul Comediei Franceze de mai bine de un secol şi pentru că,
îşi explică Alain Corbin (în Fascinaţia adulterului),
„dacă lumea vine să râdă la piesele lui Feydeau, o
face pentru a exorciza angoasa stârnită de acest erotism (adulterul, notă M.O.) de tip nou” – o temă
deloc străină lui Cooney.
Format într-o trupă de teatru „fit-up”, (când
aceeaşi oameni aflaţi în turneu, într-un ritm dră-

cesc dimineaţa montau decorul, la prânz repetau, seara jucau, noaptea învăţând rolurile pentru
următorul spectacol), viitorul dramaturg a reuşit să păstreze acest ritm timp de doi ani înţelegând încă din adolescenţă că teatrul de comedie
e o meserie serioasă ce presupune nu doar talent,
ci şi o dăruire totală, zi de zi, ani în şir. Cooney urcă
rapid în ierarhia internă a trupelor pe care, împreună cu alţi parteneri, le formează, le asigură repertoriu, tot el jucând şi regizând. Curând ajunge să-şi
scrie singur piesele pe care le va monta apoi cu un
surprinzător succes la public. Mai degrabă exploatând decât continuând o tradiţie glorioasă a teatrului englez, Cooney compune cu uşurinţă piese
ce aduc în scenă situaţii hilare din societatea reală
cu meritul de a nu moraliza, autorul fiind convins
că oricum n-ar ajuta la nimic dar lăsând să se înţeleagă că şi simpla recunoaştere a unui individ real
într-un personaj poate avea un efect pedagogic.
Ca manager a şase teatre londoneze administrate
simultan s-a făcut remarcat prin evitarea totală a
fondurilor publice, a subvenţiilor de stat, strategie
apreciată de autorităţi cu un umor special, regina
gratulându-l cu titlul de Ofiţer al Ordinului Imperiului Britanic pentru servicii aduse teatrului dramatic.
Acesta este autorul, acum un octogenar acoperit
de o celebritate mondială, remarcat mai ales prin
comedii de o veselie spumantă ce ignoră mode,
curente literare sau temele acute ale lumii, teme
pe seama cărora îşi dau atâta importanţă politicienii în spectacole dintre cele mai scumpe şi, desigur, subvenţionate din plin de la buget. Flerul său
de artist în permanent contact cu omul de rând
este singura-i călăuză după un principiu simplu:
Subiectul care aduce public, acela urcă pe scenă!
Motiv pentru a-şi rescrie piesele după cum reacţionează sala – amintindu-ne că acest tip de modelare creativă a operei înseamnă, de fapt, reînvierea
unei tradiţii a teatrului din stradă, din pieţe, a teatrelor ambulante de altădată. Prin exacerbarea laturii ludice a comediei, Cooney exploatează virtuţile
genului până spre limita posibilităţilor manierei clasice, regizorii împingându-şi deseori reprezentaţiile pe textele lui, dincolo de burlesc, spre grotesc.
O ilustrare exactă am întâlnit-o şi în spectacolul
lui Alexandru Vasilache, O lume nebună, nebună,
unde am putut vedea un dans vesel, nu glumă, cu
un personaj-cadavru… Vom observa totuşi că, pe
câtă vreme la Caragiale, de pildă, comicul şi gagurile fac parte organică din esenţa subiectului, a personajelor şi reies firesc din acţiunea piesei, la Cooney acestea sunt adăugate cu insistenţă încât arată
că le-ar sta la fel de bine în oricare altă piesă de teatru, în oricare spectacol de revistă, aceleaşi pasaje,
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scoase, n-ar modifica ceva structural în construcţia scenică, în înţelegerea întâmplării.
Textul lui Ray Cooney, Bani din cer, are, în chip
neaşteptat în viziunea unora, indicaţii de scenă pentru regizor, pentru actori, pentru scenograf, amănunte ce nedumeresc până la un punct, pentru că
nici un regizor nu ţine cont în ziua de azi de asemenea sugestii ale autorilor iar Cooney o ştie la fel
de bine ca oricare altul. O face, credem, pentru că
aşa îşi ticluieşte pentru sine un spaţiu al ficţiunii,
imaginaţia sa de actor şi de regizor în continuă căutare stimulând astfel mai bine pe dramaturg. Bineînţeles că şi realizatorii spectacolului botoşănean au
sărit peste amănuntele autorului. Şi, totuşi, Cooney
de ce-o face, de ce dă asemenea indicaţii? Este aici
un instinct de scriitor ce gândeşte că poate textul
va fi citit şi la rece, aşa ca o partitură muzicală, fără
a fi interpretat pe scenă. Căci, iată, se dau indicaţii până şi cum trebuie să arate actorii, ce vârstă să
aibă fiecare pentru rolul său: Jean – drăguţă dar
comună; Henry – neînsemnat; Bill – şofer de taxi,
spiritual; Davenport – între două vârste, pare să ştie
multe: Vic – pripit, cu picioare de argilă; Slater – preocupat şi amabil dacă nu e provocat; Betty – plinuţă, atractivă, veselă. Întâmplător sau nu, sugestiile au fost acoperite în bună parte de distribuţia
ordonată de Alexandru Vasilache, ceea ce a făcut
ca actorii să intre cu datele personale în pielea personajelor cu lejeritate, fără ca atmosfera comică să
fie forţată prin ceva nefiresc. Indicaţiile de scenă
ale autorului se dau cumva cu o grijă părintească
în ideea de a uşura munca şi a celor mai puţin imaginativi în arta aceasta plină de subtilităţi pe care,
de altfel, Cooney le evită cu bună ştiinţă. Comediile sale pot fi jucate de trupe de elită dar şi de actori
mai puţin dăruiţi şi pot atrage spectatori de toată
mâna dornici doar de un moment de relaxare. În
această idee, înţelegerea acţiunii multora din piesele acestui dramaturg este uşurată prin faptul că,
amănunt cu amănunt, totul se petrece chiar în timp
ce se povesteşte. Astfel totul se desfăşoară în acelaşi decor, fără întrerupere în acţiune, fără pauză în
spectacol. Să mai adăugăm că varianta românească
beneficiază de excelenta traducere a lui Gh. Lăzărescu, precum şi de adaptarea (o fi fost nevoie?) a
lui Radu Beligan şi Liviu Dorneanu.
Regizorul Alexandru Vasilache, un colaborator cu vechime de un deceniu al Teatrului Mihai
Eminescu Botoşani a pus în scenă acest spectacol
după o altă experienţă asemănătoare – O noapte
nebună, nebună. Tot el a montat cu un timp în urmă
la Teatrul Naţional Mihai Eminescu din Chişinău –
Panică la Grand Hotel, piesa aparţinând aceluiaşi
autor, omul de teatru basarabean dovedind astfel
un apetit şi un ataşament aparte pentru dramaturgia lui Cooney. În scurt, referindu-ne la spectacolul
botoşănean, avem un text impecabil, plin de umor
în cascade, cu quiproquo-uri şi aluzii, regizat cu eleganţă şi într-o distribuţie fericită. În comparaţie cu
O noapte nebună, nebună trebuie spus că reuşita
de data aceasta a părut mai deplină tocmai şi pentru că s-a folosit de un decor minim dar funcţional (semnat de Mihai Pastramagiu) şi pentru că a
renunţat la coregrafie pentru a lăsa ca firul acţiunii
să curgă până la capăt în firescul gândit de autor. Şi,
totuşi, generos în felul său, regizorul adaugă poante
proprii la textul lui Cooney, aşa cum unui nabab îi
mai faci cadou câteva perle, chiar dacă acesta le va
rătăci printre diamante…
Continua acţiune în cascadă a cerut regizorului, spre deosebire de alte montări, ca finalul spectacolului fie „prelucrat” pentru un maximum de
efect încât acesta să atingă punctul culminant cât
mai aproape de cădere cortinei. După ce banii sunt
luaţi de Slater, poliţistul adevărat, găsitorul urmând
să primească o recompensă „cât să-i ajungă să-şi
repare ceasul cu cuc”, ai zice că totul reintră în nor-
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malul vieţii dinainte ca Henry să fi dat peste geanta
cu bani. Dar nu-i aşa: în învălmăşeala produsă, Bill,
şoferul de taxi, a reuşit să transfere conţinutul din
geanta luată de poliţist în valiza de voiaj a familiei
Perkins încât, în final, toţi se vor înfrupta, probabil,
din aceşti „bani căzuţi din cer”, toţi se vor bucura în
mod egal de capriciile hazardului. Chiar aşa: ce te
faci când dă norocul peste tine şi, într-un loc public,
cum ar fi o staţie de metrou, te trezeşti în faţă cu o
geantă plină cu bani, o sumă tentantă pentru un
biet funcţionar ce eşti? Până să se trezească reflexul
moral în tine, măcar bunul simţ datorat educaţiei,
te înrobeşte şi pe tine instinctul natural al lăcomiei,
la fel ca pe toţi ceilalţi, şi te faci nevăzut cu banii.
O reacţie de om normal! Altceva ce să facem? Nici
o lecţie de morală nu ne învaţă cum să procedăm
când dă norocul peste noi încât nu suntem niciodată pregătiţi pentru asta. Nu ne mai rămâne
decât instinctul: pui mâna şi fugi! Va zice cineva că
soluţia scenică nu-i corectă, nu-i etică? Dar pe cine
mai interesează când toată lumea se distrează, mai
ales că teatrul nu-i o sală de tribunal? Ceea ce contează este că s-a aplaudat ca într-un fel de solidaritate a oamenilor simpli ce se simt nedreptăţiţi în
faţa autorităţii constrângătoare a poliţiei, a statului, având satisfacţii când această autoritate poate
fi păcălită măcar simbolic.
Calitatea unui regizor este şi aceea de a afla
între actorii unei trupe distribuţia cea mai potrivită şi, cu siguranţă, că din tot ce există actori la
Botoşani, Alexandru Vasilache a aflat-o. Nu ar trebui să ne mire pentru că un deceniu de colaborare cu acest colectiv (chiar şi cu toate fluctuaţiile
de actori care se petrec de la o stagiune la alta…)
i-a dat numeroase ocazii să cunoască în amănunt
tot ce poate oferi un actor sau altul. Vom vedea
în continuare şi cum au răspuns actorii. Dar până
la aceste aprecieri poate că merită să observăm şi
ideea de familie ca personaj în teatrul lui Cooney,
cuplul matrimonial, mai mult sau mai puţin potrivit
în caracter sau în vicii, cuplu matrimonial mai mult
sau mai puţin fericit în menajul său de zi cu zi fiind
un nod de conflicte şi trăiri dramatice cu nuanţe
infinite pentru scenă. Soţii Jean şi Henry, sunt un
singur personaj – Familia Perkins – o unitate formată din contradicţii, ceea ce îi dă vitalitate şi credibilitate. Sunt personaje autentice, în jurul lor gravitând restul lumii acestei comedii. Calitatea acestui cuplu e dată prin împlinirea fericită a textului
într-un firesc al jocului. Ceilalţi (taximetrist, poliţist adevărat, poliţist fals, prietenii familiei, mafiotul) sunt schiţaţi sumar şi schematic după portretul robot al personajului-instrument a cărei existenţă e subordonată reuşitei eroilor piesei. Şi cuplul
Perkins din Bani din cer se pretează unui joc rodnic, savuros în trăiri exemplar comice, după voinţa
autorului de a-i face eroi de farsă. Substratul solid
al credibilităţi ca personaje fictive al celor doi soţi
este dat de comportamentul real al unei societăţi
ierarhizate sub povara unor valori ipocrite ale unei
lumi vetuste, cu indivizi supuşi convenţiilor şi aparenţelor, o lume în subterana căreia lăcomia susţine
un consumism exacerbat şi demenţial ca standard
al respectului de sine. Mai mult, în comportamentul Jeanei Perkins se simte educaţia femeii ce aparţine unei anume civilizaţii circumscrise cu precizie
în timp şi spaţiu, o femeie responsabilă în faţa convenţiilor sociale, sensibilă la părerea celorlalţi despre ea, despre familia ei, motiv pentru care e gata să
facă toate sacrificiile până la a-şi asuma şi o minimă
pojghiţă de moralitate.
Daniela Bucătaru (Jean Perkins), prezentă în
scenă aproape pe tot parcursul spectacolului, joacă
teatru clipă de clipă, trecând printr-o gamă de stări
dintre cele mai diferite, actriţa făcând încă o dată
demonstraţia completă a unui talent complex,
capabil să acopere personaje şi caractere dintre cele

mai diverse. O bună parte din partitură a trebuit să
o susţină într-o presupusă stare de ebrietate, beţia
fiind refugiul omului comun în faţa unei bucurii sau
a unei nenorociri căreia nu-i poate face faţă altfel. Cu
sau fără replică, în faţă cu partenerul sau în lipsa lui
Henry Perkins, ea a fost în permanenţă soţia îngrijorată de soarta căsniciei ei, străduindu-se din răsputeri să păstreze aparenţele unei familii onorabile,
din middle-class, alternând minciuna cu adevărul,
împletindu-le pe amândouă şi zăpăcind pe toată
lumea cu hazul creat.
Sorin Ciofu, cu siguranţă mai inspirat distribuit
decât în alte ocazii, se arată capabil de a face un rol
într-un stil exuberant, cu gesturi grandilocvente,
corect adaptate după starea de fapt din scenă. De
data aceasta pare să se fi folosit mai bine de vocea
sa, matură artistic şi bine modulată, în tirade pasionale, pline de subtilităţi şi emoţii, cu acele şovăieli
ce par de o nesiguranţă ce ţine de existenţa fiinţei
adânci a personajului. Actorul are capacitatea de a
impresiona prin execuţia unor partituri de un dramatism puternic şi este o risipă căderea sa într-o
comedie, fie şi de succes. Detaşându-se ca una dintre cele mai bune voci masculine ale actualei trupe
botoşănene, el riscă să fie doar simpatic când e distribuit în roluri minore, deseori prin voce actorul
fiind mai convingător decât prin prezenţa fizică
în scenă. Când nu are replică, personajul său pare
să se diminueze fizic prin tăcere, riscând să nu se
vadă… De fapt, soţul, Henry Perkins, nici nu trebuia
să fie comic, era de ajuns să fie caraghiosul de care
se râde – el aflându-se mereu, cu consecvenţă, în
contratimp cu ce cred şi ce spun ceilalţi, minciunile tot mai complicate ale soţiei sale băgându-l în
tot felul de situaţii aparent fără ieşire.
Alexandru Dobynciuc – după roluri grave, cum
ar fi Caii la fereastră, şi unul ratat în Aventurile Baronul Münchhausen – se manifestă cu o remarcabilă
energie în universul comic, resursă ce îl recomandă
pentru o paletă vastă de roluri, recomandându-se
ca o atracţie irezistibilă pentru orice regizor. El va
fi cheia punctului culminant încât, din personajul
antipatic, la ce te poţi aştepta de la un şofer de taxi
care îţi bruschează şi îţi loveşte oaspeţii, indiscret
până la neruşinare şi mereu interesat de cum să te
ciupească de încă un penny – el, taximetristul, în
loc să plece cu prada, vine să o împartă cu clienţii
săi! Neverosimil – dar… comic!
Prea puţin valorificat faţă de resursele pe care
le are pentru comedie, avantajat ca dat natural
cu o fizionomie norocoasă pentru teatru ce completează un talent înnăscut, Petruţ Butuman (Un
trecător) a făcut în Bani din cer un rol episodic,
jucând unul dintre acele personaje folosite deseori de dramaturgi ca o rezolvare din off, personaje
care apar în final dar a căror umbră ameninţătoare
planează asupra întregii scene, o absenţă malefică
ce-şi impune voinţa în comportamentul celorlalţi
pe tot parcursul acţiunii.
Jucând în cuplu – soţii Betty şi Vic Johnson
(Petronela Chiribuţă şi Vlad Volf) completează
galeria personajelor care vor acoperi situaţii dintre cele mai comice fiind siliţi de parteneri să intre
în încurcături şi să iasă şifonaţi, împărţind ca prieteni adevăraţi binele şi răul cu eroii.
Întreaga întâmplare este bine condimentată de
un tandem de poliţişti, unul fals, adică un escroc de
meserie (Davenport - Gheorghe Frunză) şi un poliţist de profesie, adică stupid - Slater (Vali Popa). În
rolul său Gheorghe Frunză şi-a reafirmat apetitul
pentru personajele de comedie, pitoreşti şi savuroase în replici şi situaţii, cu un joc natural, de un
firesc impecabil. Pe când Vali Popa s-a păstrat în
limitele sobrietăţii impuse de personaj ca perplexitatea să se manifeste într-un comic de surpriză.
În această atmosferă, exploatarea unei aluzii de
homosexualitate, prelungirea unor idei de şantaj
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din piesă, chestiune uşor discutabilă din privinţa
unor stranii păreri la zi, se face cu fineţe doar cât
un aer… ilariant.
Să amintim şi de costumele care au fost corecte,
cu necesitate în culori preponderent deschise,
vesele, acoperind în bună parte intenţiile autorului, fără a jena prin stridenţe faţă de contextul piesei,
faţă de condiţia personajelor, a timpului şi a locului.
Judecat în termeni comuni, Bani din cer este
un spectacol bun, unde cinci sute de oameni vor
râde mai bine de o oră. Dar să fie doar atât teatrul, o ocazie să râdem? Nu e cam puţin când acea
metaforă simetrică, scena e o lume - lumea e o
scenă, tulbură şi azi la fel ca dintotdeauna. Merită,
totuşi, să ne întrebăm ce se întâmplă cu oamenii
aceştia gata să părăsească o lume aşezată pe principii solide, o viaţă confortabilă conform celor mai
bune standarde, locuri onorabile în ierarhia socială,
ce se întâmplă cu oamenii aceştia care, sub tentaţia unei sume de bani, (fie vorba între noi nici pe
atât de mare încât să nu poată fi refuzată!), sunt
gata să evadeze din viaţa lor fericită pentru a o lua
de la capăt într-un necunoscut plin de capcane.
Răspunsul ar putea să-l dea mai aproape de adevăr un psiholog sau un sociolog şi nu cronicarul
unei piese. Noi ne vom întreba de nu cumva piesa
e apreciată tocmai pentru că spune ceva dureros de
grav în termeni foarte veseli. Nu cumva e undeva o
fisură dacă un om liniştit şi, după toate aparenţele,
având motive să fie cel puţin mulţumit, dacă, apoi,
şi prietenii de familie ai lui Henry Perkins, şoferul
de taxi, până şi escrocul de Davenport – toţi sunt
gata să lase viaţa lor sigură de până atunci pentru
a se arunca într-o aventură din care nu se ştie cum
vor ieşi? Poate că piesa asta a lui Ray Cooney nu
e o farsă, ci e o satiră în toată regula iar autorul îi
continuă în cea mai bună tradiţie pe irlandezii care
onorează blazonul Marii Britanii – Shaw şi Wilde.
Când vei înceta să râzi la spectacolul Bani din cer
te poţi întreba de nu cumva dorinţa de a părăsi
viaţa călduţă în care s-a cuibărit de ceva vreme
Henry Perkins, un om banal dintr-o lume banală,
nu este cumva dorinţa ascunsă a fiecăruia din noi
de a încerca marea aventură la care avem dreptul,
să visăm că fugim într-o iluzorie insulă exotică,
aventură pe care nu ne permitem s-o-mplinim ori
n-avem destulă nebunie s-o-nfruntăm. Teatrul nu
ne va rezolva, nici el, spaimele ce ne copleşesc dar
ne poate da materia primă pentru vise şi ne poate
ajuta să ne definim corect în relaţie cu ceilalţi, în
relaţie cu lumea, să ne înţelegem, să ne împăcăm
cu mărginirea orizontului la care avem acces, să fim
mai toleranţi cu cei din jur şi chiar cu noi înşine.
Care ar fi reţeta unui succes de scenă astăzi,
măsurat în minute de aplauze, mai întâi, apoi în
încasări? Un dramaturg verificat la proba de foc
a publicului, un veritabil automat de râs cum e
Ray Cooney, cu un triumf mondial recunoscut, o
piesă rodată în zeci şi sute de spectacole jucată de
actori profesionişti - şi nu va fi nici un risc de eşec,
de ratare, înafară doar de o pană de curent… Oricine ar putea paria pe succesul acestei reţete. Şi nu
o spunem pentru a diminua meritul cuiva, ci apreciind doar abilitatea de a traduce în termeni corecţi
înălţimea unei vocaţii în dimensiunile unei profesii
pământene. Şi să nu fie cumva nici un risc? Ajunsă
în sala unui teatru, lumea este pregătită, este gata,
este dornică să râdă înainte de a avea motivul fiind
convinsă că, până la urmă, sigur va fi şi ceva de râs.
Nu am cum compara spectacolul botoşănean cu
celelalte din ţară dar, apropiind unele scene regizate de Vasilache de aceleaşi momentele din varianta Mălăiele, pot spune că unele mi s-au părut mai
bine realizate în varianta botoşăneană. Probabil că
gândit Horaţiu Mălăiele, ca profesionist al scenei,
s-a bazat mai mult pe obedienţa spectatorilor şi a
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făcut un spectacol banal dar cu săli pline, mizând
deja pe succesul din varianta veche.
Probabil că peste mulţi ani posteritatea lui
Cooney se va aşeza în uitare, oricum în urma altor
autori de comedie, poate şi în urma uşuraticului
Feydau. Ray Cooney va avea o posteritate liniştită,
cred, dar până atunci lumea de azi, într-o depreciere generală şi accentuată a valorii spiritului, desigur că are nevoie de o comedie pe măsură, nevoie
căreia farsa, ca gen, îi face faţă cu succes. Şi cel mai
bine o ştiu oamenii de teatru.
Fireşte, piesa Bani din cer este clasată drept o
comedie bulevardieră, la fel cum este şi O noapte
nebună, nebună. Speculând puţin, mă întreb dacă
nu cumva genul unui spectacol este dat şi de calitatea, de talentul publicului, de nu cumva publicul poate fi sugestionat, poate chiar hipnotizat de
un titlu, de un nume, de o celebritate, încât spectatorul să vadă ce îi propune anume regizorul şi
să reacţioneze anume cum i se propune: Iar acum
aplauze, vă rog!
Mircea OPREA

POESIS – UN SFERT DE VEAC
DE IZBÎNZI

Cînd în 1990, George Vulturescu, prin înfiinţarea revistei „Poesis”, transforma Satu Mare într-un
loc spre care urma să se îndrepte mai toţi poeţii români, mă întrebam, în acel vid a toate, plin
de euforii provocate de iluzia libertăţii cîştigate
cu puţin timp în urmă – iluzie care încă mai dăinuie în ameţeala crizelor şi a tranziţiei ce nu se
mai termină –, cît va dura aventura costobocului, care, în forma lui de manifestare în viaţa culturală a zonei, făcuse figură aparte şi pînă atunci.
Alături, la început, de alţi poeţi ai locului – nu am
la îndemînă primul exemplar al revistei, să văd
colegiul de redacţie –, cum ar fi deja regretaţii
Ioan Vădan, Al. Pintescu, Ion Baias şi Emil Matei,
George Vulturescu lansase, în arealul revistelor
literare din România, existente la acea vreme,
toate apărute, fie că erau ale Uniunii Scriitorilor din România, fie că erau ale administraţiilor locale, sub atenta supraveghere ideologică a
partidului unic, o provocare de-a dreptul emulativă. Pentru că după el, alte şi alte reviste noi au
început să apară în ţară: la Iaşi, revista „Timpul”,
coordonată de Cassian Maria Spiridon, la Braşov,
revista „Interval”, la Piteşti, revista „Calende”, la
Bucureşti, revista „Contrapunct”, la Sibiu, revista
„Euphorion” şi, desigur, altele, un pic mai tîr-

ziu. Însă dintre toate, revista pe care o edita la
Satu Mare George Vulturescu era altceva; era o
revistă de poezie, menită să deschidă coloanele
ei tuturor poeţilor români, care, ieşiţi de sub cenzura comunistă, aveau acum toată libertatea de
expresie, fiecare în funcţie de talentul cu care a
fost înzestrat de Dumnezeu.
Din capul locului, revista lui George Vulturescu, că pînă la urmă el o realiza, susţinut mai
îndeaproape doar de Al. Pintescu, era altceva,
incluzînd şi un proiect amplu, de lungă durată,
Zilele Poesis, o manifestare culturală, interactivă,
la care au fost prezenţi de-a lungul anilor mai toţi
poeţii importanţi din România.
Cu trecerea anilor, Zilele Poesis au devenit
Frontiera Poesis, George Vulturescu s-a dovedit
inventiv, provocator, deschizînd porţile unor
manifestări culturale aşteptate de la an la an cu
foarte mare interes. Uneori cei prezenţi depăşeau
cu mult lista invitaţilor, dublîndu-se, triplîndu-se,
lăsîndu-l, după încheierea manifestărilor, pe organizator cu lista datoriilor deschisă de la o ediţie la alta.
Revista a apărut cu regularitate, lună de lună,
schimbîndu-şi forma, de la tabloid la format broşat, de la fondul programat la unul de profunzime
şi selecţie, impunîndu-se ca un adevărat organ
de presă al poeţilor români. În arealul revistelor
de cultură de la noi, care, la un moment dat, s-au
înmulţit, unele dintre ele dispărînd după cîteva
numere de apariţie, revista „Poesis”, prin ambiţia
lui George Vulturescu, a continuat să apară. Uneori cu eforturi financiare numai de George Vulturescu ştiute, alteori, cu sprijinul vizibil şi necesar al lui Dumitru Păcuraru, poetul şi ziaristul
sătmărean, care, cu abilitate, a dat naştere unui
pui al revistei, şi anume revista „Poesis international”. Revista „Poesis” şi aşa avea deschise coloanele ei poeziei internaţionale, prezentă număr de
număr prin reprezentanţii ei de seamă.
Dacă ar fi să se facă un bilanţ – şi sunt convins că George Vulturescu, în al douăzeci şi cincilea an de apariţie al revistei, îl face! –, prin numărul exemplarelor apărute lună de lună, prin manifestările culturale care au impus oraşul Satu Mare
pe harta culturii vii a României, prin premiile
acordate celor mai importanţi poeţi români, dar
nu numai poeţilor ci şi criticilor literari, chiar şi
unor prozatori, am putea constata că un astfel
de proiect cultural este fără precedent şi unic
acum în felul lui.
Să realizezi, cu diplomaţie şi profesionalism,
într-un spaţiu în care românismul a fost şi încă
este pus la grea încercare, să-i convingi pe oficialii
locali, uneori ostili unei astfel de idei, de necesitatea unui astfel de demers cultural, înseamnă să-ţi
asumi nu numai împliniri ci şi riscuri, că fără ele
nu se poate, riscuri care-ţi pun sănătatea în pericol, notorietatea şi poziţia socială. Şi George Vulturescu a avut parte de toate aceste atingeri, de
la atacuri grosolane la persoană şi familie la umiliri peste care a ştiut să treacă. Din păcate alături
de duşmanii inexplicabili s-au lipit şi unele personalităţi care au fost adulate şi ţinute pe palme în
paginile revistei, fiind galonate cu premii şi onoruri pe care le-au uitat. Păcat. Însă George Vulturescu a ştiu să ierte şi doreşte în continuare,
prin revista „Poesis”, să adune la un loc de cinste
viaţa culturală a oraşului, una de marcă în peisajul general al României.
Şi atunci, întrebarea mea de la început, cît
va duce în spate George Vulturescu acest proiect cultural, nu se mai justifică. Faptul că revista
„Poesis” a intrat în al douăzeci şi cincilea an de
apariţie este răspunsul ferm pe care George Vul-
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turescu îl dă tuturor. Îi doresc şi în continuare
putere de muncă, nepăsare faţă de inamici şi
sănătate pentru a le învinge pe toate cu succes.
Gellu DORIAN

Poezia semnelor

Titlul expoziției pictorului botoșănean Liviu
Șoptelea, Poezia semnelor, de pe simezele
Universității din Suceava (martie, 2014), se referă la
un tip de discurs care provoacă limitele genurilor
artistice. Limitele dintre poezie, pictură și muzică
au fost suspendate de moderni, care au mizat pe
exprimarea interiorității, fie prin corespondența
dintre stările de suflet și obiectele lumii reale,
înțelese, de aceea, ca semne (de Baudelaire, bunăoară), fie prin afirmarea supremației imaginației
non-mimetice (cum a făcut-o Apollinaire). Poezia
culorii a fost descoperită de impresioniști, exacerbată de foviști și abstractizată de cubiști.
În tablourile lui Liviu Șoptelea, sunt reinventate, în spirit postmodern, două maniere de expresie: una impresionistă – care reconfigurează modelul arhitectonic al naturii, cealaltă – care problema-
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tizează fantezist raportul dintre desen și culoare,
în spirit cubist.
În reprezentarea peisajului marin, privirea
lui pare a fi subterană (Marină I și II, diptice), și
ea transfigurează percepția senzorială a structurii materiale a lumii, deschise către o necontenită transformare, în care diferite regnuri și nivele
ontice se interpătrund; marea, spațiu matricial,
al vieții și al morții, este reprezentată prin anamorfoze, sugerate de numeroasele linii și pete
dense de culoare; imaginile dinamice narativizează
lupta pentru supraviețuire și impulsurile de dominare, destinul figurilor tutelare, acvatice, aviare sau
umane, integrându-le legendele, care aparțin, de
fapt, unei civilizații dispărute deja, sub presiunea
unei forțe necunoscute, dar bănuite.
Melancolia și impresia de stranietate sunt
exprimate, în Marină și în tabloul dominant al
Poveștilor mării, prin stilizarea geometrică a artefactelor umane, contururi acoperite de sobrietatea
albastrului, care epurează imaginea de senzualitatea, forța și abundența principiului vital natural.
Același lirism, purgat de expresivitatea
varietății culorii, apare în peisajele de Iarnă, din
cele două dipticuri; această privațiune este însă

compensată de diversificarea suportului material pe care sunt executate (lemn și pânză). Picturile reinterpretează tematic două stiluri înrudite, impresionist și cubist „instinctiv” (Apollinaire), sugerând înghețul boreal fie prin dominanta albului, fie prin fragmentarea ori deformarea
suprafețelor plane în formele geometrice, din care
artistul construiește și lumea organică. Caracterul
abstract al reprezentării este temperat de naturalismul tactil al tabloului, căci ritmul cromatic, creat
prin tehnica segmentării, este integrat în materia
instalației, în rama unei ferestre, situate deasupra trunchiurilor de mesteacăn, plantate în sticlă.
Liviu Șoptelea expune numeroase instalații
în expoziția sa; Iarna, Poveștile mării, Paznicul grădinii, Atelierul de poezie, asamblează tablourile și
obiecte ale lumii cunoscute ca semne sau părți
ale aceluiași discurs plastic; pe de o parte, ele au
o funcție pragmatică, de a naturaliza stranietatea universului artistic; pe de altă parte, acestea integrează în sfera valorilor simbolice realitatea primară (lemn, piatră, metal, vegetație, nisip,
scoici), ori cea secundară (cuier cu șal și pălărie,
masă și scaun, tastatură și mașină de scris, bardă),
înnobilând-o.
Aceeași semnificație pare a avea prezența
a numeroase dipticuri și polipticuri (de până
la șapte tablouri), care organizează discursul în
structuri narative sau poetice vaste, unitare prin
temă, diferite prin subiect, și care, în același timp,
sugerează intenționalitatea sa artistică, de instalare în lume, de ordonare a sensului ei spațial. În
această ordine de idei, este realizată și instalația
din nouă piese, Roșia Montană, cu tentă expresionistă. Incandescența culorii exprimă frumusețea
unică a unui peisaj de vis (trei tablouri atârnate și
trei miniaturi suspendate), supus distrugerii, sugerate de explozia formelor, dezechilibrul strident al
paletei de culori și de perspectiva sfărâmată din
tabloul central.
Obiectele integrate în instalații dau profunzime și autenticitate ontologică spațiului imaginat pe suprafața plană, conectat, astfel, direct la
realitatea lumii fizice.
Îmbinarea figurativului și nonfigurativului
conferă un aer de irealitate universului reprezentat de Liviu Șoptelea. El privește spațiul terestru renunțând la pitoresc, deoarece artistul nu
vede natură, ci în natură; iar aceasta a fost umanizată de-a lungul timpului și modelată de formele existenței umane, care creează relieful geografiei sale spirituale. Arheologică privilegiază, asemenea Marinelor, perspectiva subterană și exterioară, dar expresivitatea suprafeței plane este creată de echilibrul dintre cromatică, utilizând culori
complementare (roșu și verde), și desen, care disciplinează petele lor vaste în conturul stilizat al
unor forme de o simplitate primitivă; aici, artistul evocă obiecte reale dezintegrate, reconstruite și idealizate; el reliefează valoarea simbolică
a unora, prin repetiții și variația scării de reprezentare, ori prin foarte interesanta dispunere în
trepte, din adânc până la discurile solare, a culorilor primare, secundare și terțiare.
În același mod ideatic și plastic sunt realizate
cele două versiuni ale Florii crucii, care sugerează
ipostaze complementare ale vieții și morții omului și generațiile care se succed.
Liviu Șoptelea nu tratează omul peisagistic. Nud auriu, Provocare, Portal, Pălăria verde,
se remarcă prin reinterpretarea stilului cubist de
reprezentare. Imaginea lui, descompusă în pătratele care o cuprind fragmentar, surprinsă în ipostaze tipice (odihnă, mișcare, reverie, reflecție),
exprimă o deosebită grație și forță. Ritmul ansamblului, creat prin deconstrucție, cât și imprevizibilul și asimetria fiecărei forme, comunică, deo-
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potrivă, sentimentul libertății și al temporalității.
Forța expresivă vine din utilizarea a două elemente
diferite în compoziție; din punct de vedere tehnic, el separă culoarea de formă, pe care ochiul
receptorului vrea să o recompună, stimulând participarea sa la creație. Impresia generală de armonie este generată atât de tandrețea liniilor ondulate, cât și de propagarea în ecou a culorilor calde,
din cadranele centrale către cele periferice, unde
forma umană este reluată și stilizată prin detalii
cu caracter decorativ.
În sfârșit, Sărutul este un tablou înrudit cu
Floarea crucii, o ipostază a contopirii și dăruirii
erotice, a cărei model spiritual este christic.
Sabina FÎNARU

Călător retrospectiv
prin ,,Botoşa...ani”-ul
artelor plastice

Călător perpetuu prin timp şi spaţiu, omul a reuşit să descopere multe din tainele firii şi, concomitent cu ele, dar şi prin ele, a căutat (chiar a şi
reuşit uneori) să se descopere ori redescopere pe
sine şi pe ceilalţi. Una dintre aceste taine a fost
şi rămâne arta. Referindu-se la aceasta, scriitorul
francez Honoré de Balzac o definea astfel: ,,Arta
e concentrare a vieţii, transcendere şi transfigurare, dar nu poate fi revoltă împotriva armoniilor fundamentale: pe acestea, dimpotrivă,
ni le apropie, ni le intensifică, ni le dezvăluie”.
Sub semnul acestei definiţii s-a desfăşu-

rat şi vernisajul expoziţiei ,,Călătorul”, expoziţie de autor, care a avut loc la Galeriile ,,Ştefan Luchian” din Botoşani, sâmbătă, 15 februarie 2014, ora 11,30.
Născută la 2 ianuarie 1982 în Botoşani, artista
Carmen Ştefania SUCEVEANU a studiat la Liceul
de Arta ,,Ştefan Luchian” Botoşani, urmând apoi
artele plastice în Olanda, la Academia Liberă din
Haga (2002-2003) şi Gerrit Rietveld Academie
din Amsterdam (2003-2007) şi la Universitatea
de Artă ,,George Enescu” din Iaşi (2007 – 2012).
În perioada 2004-2013 tânăra artistă a participat la expozitii de grup în: Amsterdam, cu prilejul evenimentelor dedicate Open day, şi al deschiderii anului universitar (2004), Iaşi – în incinta
Universităţii de Arte ,,George Enescu” (2010), la
Hotel Europa, în cadrul ,,Salonului de toamnă”
(2011); Botoşani, la Salonul ,,Atelier 35“ (2010)
şi în octombrie 2013, la Salonul Naţional de Arte
Vizuale ,,Interferenţe” – ediţia a II-a, organizat
sub egida Societăţii Culturale ,,Expo-Art” Botoşani la Galeriile de Artă ,,Ştefan Luchian” Botoşani.
Sugestiv intitulată ,,Călătorul”, expoziţia
s-a dorit a fi o sensibilă şi, totodată, încrâncenată întoarcere a tinerei artiste către propria-i
existenţă, o introspecţie subtilă într-o lume pe
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care a trăit-o sau pe care şi-a creat-o prin lumini
şi umbre, forme şi culori. Talentul său artistic, de
necontestat, se completează cu simţul muzicii şi
al poeziei. Pe acordurile muzicii lui Philip Glass
artista ni se destăinuie, pas cu pas, cu teamă, cu
reţinere, iniţial, ca apoi să treacă la o curajoasă
deschidere a propriului eu.
Folosind tehnici şi materiale diverse precum:
desenul, pictura cu acrilic, ulei sau cerapastelul,
colajul şi instalaţia, iar ca suport de exprimare
plastică: cartonul, pânza ori placajul, Carmen Ştefania Suceveanu reuşeşte să alcătuiască un univers pictural aparte. Recompune umanitatea –
ponind de la imaginea pruncului nenăscut, reuneşte familia – surprinzând chipurile celor apropiaţi (,,Mama”), dă noi sensuri iubirii şi urii, retrăieşte farmecul copilăriei (,,Joaca”), sugerează abstractul (,,Structuri”), participă la spectacolul universului şi al naturii (,,Ţunami”, ,,Cosmos”, ,,Marea
Neagră”), prezintă compoziţii (,,Prietenie”) şi portrete în evoluţie (,,Timp”).
Lucrările, realizate în diverse perioade, foarte
diferite, inclusiv ca tematică abordată, se reunesc
într-o aparte exprimare, conferind ideea de unitate în diversitate şi deloc întâmplător, în periplul
său artistic, tânăra autoare alege ca suport literar
o creaţie sugestivă din marea Ars poetica a lumii:
,,Timpul călătoriei mele este lung/ calea
pe care o am de străbătut este fără sfărşit/
Am ieşit pe aripile primei raze de lumină/ Şi
mi-am urmat drumul prin singurătăţile lumilor/ Lăsând urma mea pe atâtea stele. (…)”

(,,Călătorul” de Rabindranath Tagore)
Ziua de 1 martie 2014 a adus cu sine, pe
lângă primăvara calendaristică, expoziţia ,,Retrospectivă – grafică şi pictură” a decanului de vâr-

stă al artiştilor plastici botoşăneni, Teodor Valenciuc, ajuns la 84 de ani.
Artistul Teodor Valenciuc revine pe simezele
botoşănene, după o altă ,,retrospectivă” vernisată
în 14 iunie 2010, tot în spaţiul Galeriilor de Artă
,,Ştefan Luchian”, cu o expoziţie interesantă, cu
peste 40 de lucrări, ponderea fiind deţinută de
lucrările de grafică.
Referindu-se la acest eveniment cultural
aparte, onorat de un public numeros, managerul Muzeului Judeţean Botoşani, prof. Lucica Pârvan a menţionat : ,,Cred că este cel mai frumos
cadou pe care vi l-aţi putut face în această primă
zi de primăvară: să fiti prezenţi aici, la deschiderea acestei expoziţii, cadou pe care, la rândul lui,
maestrul Teodor Valenciuc îl face tuturor botoşănenilor. Pentru că Dumnezeu i-a dăruit sănătate
şi a ajuns la vârsta de 84 de ani, maestrul Valenciuc a vrut să ne ofere nouă, iubitorilor de artă din
Botoşani, imaginea unei opere. A parcurs un drum
lung, pe care l-a ales de bunăvoie. A fost dascăl, a
fost şi este o persoană implicată în viaţa culturală
botoşăneană, un om dedicat artelor frumoase, un
artist aplaudat de comunitate. A avut şansa să-şi
desăvârşească studiile de artă plastică în compania unor artişti redutabili: Costache Agafiţei, Călin
Alupei, Adrian Podoleanu. Ca profesor la Liceul de
Artă din Botoşani, a contribuit la rându-i la formarea altor generatii de artişti. Cine-l cunoaşte,
poate să spună că maestrul Valenciuc este un om
prietenos şi modest, soţ, tată şi bunic exemplar, un
artist care a înţeles că arta nu este altceva decât
natura devenită cultură”, a spus doamna Lucica
Pârvan, managerul Muzeului Judeţean Botoşani.
În continuarea manifestării, muzeografii
Ana Florescu şi Gheorghe Median au lecturat
câteva fragmente din însemnările artistului Teodor Valenciuc.
Născut pe 1 martie 1930, în Ştiubieni-Botoşani,
Teodor Valenciuc a absolvit în 1965 Facultatea
de Arte Plastice din Iaşi şi este membru al Uniunii Artistilor Plastici din România.
După prima personală – de pictură, deschisă în anul 1969 la sediul Muzeul Judeţean
Botoşani, Teodor Valenciuc va mai fi prezent în aproape jumătate de secol de activitate artistică – cu numeroase expoziţii personale şi de
grup, precum :
• Expoziţii personale deschise la : Botoşani,
în 1973 (pictură şi grafică), – Secţia de Artă Botoşani, 1975 (pictură) – Teatrul ,,Mihai Eminescu”,
1982 şi 1985 (pictură) – Galeriile de Artă ,,Ştefan
Luchian”, 1997 –,,Dintre sute de imagini”, Galeria de Artă ,,Luceafărul” Botoşani, 2000 – Expo-
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ziţia retrospectivă ,,Trecut-au anii …”, Galeriile
de Artă ,,Stefan Luchian” Botoşani; 2004 – ,,Cine
suntem, de unde venim, unde mergem”, Galeriile
de Artă ,,Ştefan Luchian” Botoşani; la Suceava, în
1974 (pictură şi grafică) şi la Iaşi, în 1986 (pictură)
– Galeria de Artă ,,Alexandru Lăpuşneanu” şi
• Expozitii de grup: în 1968, 1970, 1972 –
Bacău, Botoşani, Suceava; 1975 – ,,Artişti plastici
botoşăneni”, Muzeul Judeţean Botoşani, Galeria
de Artă ,,Cupola” Iaşi; 1971, 1976, 1978, 2001 –
Participări la ,,Voroneţiana”, Muzeul Bucovinei,
Suceava; 1985 – ,,Peisajele Moldovei”, Galeriile
de Artă ,,Ştefan Luchian”, Botoşani; 1989 – ,,Plasticieni contemporani din Botoşani” - Căminul
Artei, Bucureşti.
De asemenea, Teodor Valenciuc participă şi
la expoziţii de grup naţionale, la Bucureşti: 1979,
1981, 1983 - la Saloanele naţionale de pictură şi
grafică, de la Sala Dalles şi în 1984, 1986 – la Bienale de pictură şi grafică, Sala Dalles, precum şi la
taberele de creaţie organizate de Uniunea Artiştilor Plastici din România la : Portiţa – Jurilovca,
Măgura Bacăului – Tescani, Agafton, Ipoteşti şi
Ştefăneşti, unde va iniţia şi diverse Colocvii de
artă plastică. Alături de alţi artişti plastici, Teodor Valenciuc a iniţiat organizarea Cenaclului de
Artă Plastică ,,Ştefan Luchian”.
Lucrări ale artistului botoşănean, pentru care
a fost remarcat şi premiat, se află în colecţii particulare din România, Grecia, Franţa, Irlanda sau
Canada.
Activitatea artistică a fost susţinută şi de o
îndelungată carieră didactică, Teodor Valenciuc
fiind cel care pune bazele Secţiei de Artă Plastică
a Şcolii Populare de Artă Botoşani (1965), iar în
1968 devine primul profesor al Liceului de Artă
Botoşani, care a contribuit la înfiinţarea Secţiei
de Artă plastică, printre numeroşii săi elevi săi
numărându-se şi artiştii plastici Dumitru Agavriloae şi Mihai Pastramagiu.
Pasionat de frumos, de muzică şi de literatură, Teodor Valenciuc va aborda şi critica de artă,
prezentând articole în publicaţii de specialitate.
Această expoziţie de autor a fost urmată de
expoziţia de muzeu având ca tematică imaginea Botoşanilor de altădată, imagine surprinsă
de artişti plastici locali sau din ţară, în perioada
anilor 70-80 ai secolului XX.
Vernisajul expoziţiei denumite ,,Botoş…
ani…Botoşani”, dedicată Zilelor oraşului, a avut
loc pe 5 aprilie 2014, în prezenţa a numeroşi
botoşăneni dornici să revadă locuri, altădată
familiare, regăsite acum doar graţie memoriei
operelor de artă.
Pe simeze au fost expuse 42 de lucrări aflate
în pinacoteca Muzeului Judeţean Botoşani, realizate de-a lungul timpului de artişti care au rămas
impresionaţi de frumuseţea şi pitorescul oraşului
vechi, dar au surprins în operele lor şi transformările spre modernitate ale ,,târgului lui Botoş”
(Nicolae Iorga).
Muzeograful Gheorghe Median a realizat, pe acodurile muzicii de flaşnetă, o interesantă expunere privind istoria oraşului Botoşani şi despre artiştii ale căror opera au putut
fi admirate: Marcel ALEXA, Silvia CAMBIR,
Romeliu Ieronim COPILAŞ, Eugen CRĂCIUN,
Cornelia DĂNEŢ, Constantin DOROFTEI, Virgil DUMITRESCU-DUVAL, Elena GRECULESI,
Lucreţia IONESCU, Hortensia MASCHIEVICI,
Aurel MĂRCULESCU, Lili PANCU, Mariana
PETRAŞCU, Constantin PILIUŢĂ, Daniel
Andrei RELENSCHI şi Sanda ŞARAMĂT, lucrări
realizate în tehnici diverse: tuş, aquatintă,
ulei, creion ori gravură. Între aceste lucrări, un
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loc distinct îl are seria de 23 de ipostaze grafice
– în tuş – ale Botoşaniului istoric, surprinse în
anul 1975, de către plasticianul Cik DAMADIAN.
Chipuri marcate de frământările existenţei,
de o perpetua călătorie înt-un univers floral şi
peisagistic derivat dintr-un Eden atemporal, un
oraş aflat sub implacabilul destin al transformării. Trei expoziţii, trei repere, mai mulţi autori. Un
evantai de trăiri, de culori, de momente de viaţă.
Un drum deschis prezentului, un remember al
trecutului. Crâmpeie de viaţă, crâmpeie de spiritualitate, Galerii de artă, locul dincolo de ferestrele căruia aşteaptă să fie descifrată o lume a
mirajului, o lume magică a culorii.
Muzeograf, Ana-Elisabeta FLORESCU
Foto: eBotosani.net, Victor FOCA,
Ana-Elisabeta FLORESCU

IN MEMORIAM

George Astaloş (1933-2014)

Personalitate marcantă a exilului românesc postbelic – prieten cu marii exilaţi români reuniţi în
Hexagon, prietenia fiind pentru Astaloş una dintre virtuţile esenţiale, ce s-a răsfrânt benefic asupra multora dintre confraţi -, George Astaloş s-a
stins la vârsta de 80 de ani pe care-i împlinise la 2
octombrie 2013. G. Ibrăileanu remarcase că longevitatea nu este caracteristica scriitorilor români.
Într-adevăr, dacă examinăm vârstele, la care au dispărut cei mai mulţi dintre scriitorii români, suntem consternaţi. Puţini dintre ei au atins pragul
celor 70 de ani şi mai puţini au depăşit acest prag.
De aceea, cu atât mai meritorie este performanţa
unora, aleşi ai Providenţei, care se înscriu prin vârstă şi operă, pe orbita unei performante longevităţi. Iată de ce, în aceste momente nefericite este
un bun prilej de a face o retrospectivă a vieţii şi
a activităţii sale scriitoriceşti. Aşadar, Astaloş, la
sfârşitul anilor ’70, după o strălucită carieră militară (de unde demisionase pentru a se dedica
scrisului), şi sportivă, obţine premiul Uniunii Scriitorilor din România (1970), apoi, Pierre Emmanuel îi oferă o bursă din partea Academiei Franceze („Este cel mai modern poet pe care îl avem
în Europa”), Astaloş rămâne în Franţa, iar după
cinci ani obţine cetăţenia franceză: „În 1971 când
am plecat din ţară, ştiam încă din 1945 (cum îmi
place să spun uneori) că nu mă mai întorc. Era
aniversarea mea, împlineam 38 de ani”. Plecarea
lui Astaloş şi stabilirea în Franţa s-a datorat, mai
mult, îndeplinirii unei dorinţe, mai rar întâlnite
astăzi: aceea de a se desăvârşi spiritualiceşte. Poet,
dramaturg, teoretician al teatrului, autor de utopii
realizabile, prozator, cunoscător ca nimeni altul al
argoului românesc de la sursă, Astaloş i-a întâlnit
pe mulţi dintre marginalii bucureşteni, alcătuind
astfel un Dicţionar de argou ce însoţeşte „Cânturile de ocnă” („Pe muche de şuriu”), în fine, critic literar şi redactor – şef al revistei „Nouvelle
Europe”, Astaloş (un scriitor total) a reuşit performanţa ca într-o competiţie dură, unde talentul primează, evident, nu este de neglijat şansa,
conjunctura în care s-a afirmat, să fie montat pe
scenele europene occidentale, iar în State este al
treilea dramaturg francez jucat după Ionesco şi
Beckett. Preşedintele francez Mitterrand i-a conferit la Palatul Elysée „Legiunea de Onoare”, cei
doi întreţinându-se îndelung, iar în Canada există
Casa Memorială Apostu | Astaloş. Nu este superfluu să adăugăm că Astaloş este membru al Societăţii Autorilor Dramatici Francezi şi este cuprins
în Enciclopedia poeziei franceze contemporane

(cu şapte pagini). Toate aceste performanţe au
fost realizate într-un răstimp de 25 de ani (1971
- 1994), perioadă de timp când Astaloş nu a călcat în Ţară. Astăzi, opera lui Astaloş este cercetată în docte teze de doctorat, scriitorul figurează
în „Enciclopedia exilului literar românesc, 1945 –
1989”, Ed. Compania, 2003, de Florin Manolescu,
iar Titu Popescu a realizat monografia „Astaloş.
Valoarea stilistică a întregului”, Editura CAPITOL,
Bucureşti, 2006. După 1995, George Astaloş a revenit deseori la Bucureşti, a beneficiat de emisiuni la
radio şi televiziune, i s-au jucat piesele de teatru şi
i s-au editat cărţile la diverse edituri bucureştene
şi din provincie, iar Editura CAPITOL condusă de
Gabriel Chiriac îi editează, în exclusivitate, opera
într-o ediţie de câteva zeci de volume. În fine, după
achiziţionarea unei locuinţe proprii în Bucureşti,
Astaloş a stat alternativ la Paris şi Bucureşti, continuând să scrie imperturbabil noi volume memorialistice, şi-a editat corespondenţa, iar după cum
suntem informaţi, Astaloş lucra la un nou Dicţionar de argou de aproximativ 2500 de vocabule
şi scrierea unui volum „După exil”. Soarta i-a fost
potrivnică. Astaloş nu a apucat să-şi vadă aceste
două volume în librării. La sfârşitul lui ianuarie
2014 şi-a pierdut soţia, Doamna Hélène Astaloş, preţios partener, apoi, starea sănătăţii sale
s-a agravat, ducându-l la inevitabilul deznodământ. Se spune – a se vedea în acest scop „Arta
conversaţiei” de Ileana Vulpescu -, că, în cuplurile în care iubirea, înţelegerea, devotamentul au
primat, atunci când unul dintre parteneri dispare,
celălalt nu mai durează mult timp: câteva săptămâni sau luni. E cazul cuplului Astaloş. Dumnezeu să-i odihnească în pace!
Ionel SAVITESCU

Mircea Popovici (1923-2014)

Născut pe 21 aprilie 1923, în Bucureşti, a plecat
dintre noi, pentru totdeauna, la 31 martie 2014,
Mircea Popovici. A fost poet, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A făcut studii gimnaziale în Bucureşti (1930-1934), Liceul militar din
Iaşi (1934-1942), Facultatea de Drept din Bucureşti (1942-1947), Institutul Politehnic din Iaşi
(1954-1958), ofiţer (1945-1954), şef laborator la
Facultatea de Construcţii a Institutului Politehnic
din Iaşi (1959-1963), inginer proiectant la Institutul de Proiectări Iaşi (1963-1986). A debutat în
revista „Kalende” (1944) şi editorial, cu volumul
de versuri Izobare (1946), pentru care obţine Premiul Fundaţiilor Regale. A colaborat la „Kalende”,
„Caiet de poezie” (al Fundaţiilor Regale), „Tribuna”,
„Iaşul literar”, „Cronica”, „Convorbiri literare”, „Adevărul literar şi artistic”, „Ateneu”, „Dacia literară”
etc., la Radio Iaşi, TVR Bucureşti şi Iaşi. A publicat
volumele Licenţe emotive (Iaşi, Editura Junimea,
1987), Tempera (Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1988), Paletă de amurg (Iaşi, Editura Junimea, 1991) pentru care a obţinut Premiul Asociaţiei Scriitorilor Iaşi (1991) şi General museum
(Editura Cronica, 2001), Izobare, versuri (reeditare,
Iaşi, Editura Alfa, 2005), Variaţiuni rococo, versuri
(Iaşi, Editura Alfa, 2008). Primeşte Diploma de
excelenţă a Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din
România şi Diploma de onoare a Muzeului Literaturii Române, ambele în 2008. Mircea Popovici
a fost unul dintre ultimii poeţi despre care a scris
G. Călinescu. Decesul lui Mircea Popovici pe 31
martie 2014 constituie o ireparabilă pierdere pentru poezia şi literatura română.
Cassian Maria SPIRIDON
Preşedinte al USR Filiala Iaşi
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