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„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.“
Valentin Coşereanu
https://biblioteca-digitala.ro
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Gellu DORIAN

De la condescendenţă la reverenţă

E

Există o categorie de oameni, nu neapărat numai din
cultură ci din toate mediile sociale, care, nu ştiu prin ce
miracole, ajungînd pe o poziţie foarte înaltă, fie de decizie, fie iluzorie doar, îşi arborează, în faţa semenilor, o
condescendenţă, la care uneori nu poţi ajunge nici cu un
salt de zece prăjini. Unii au venit cu această poziţie, pe
post de demnitate, de dinainte de optzeci şi nouă, cînd,
ajungînd, prin avantajele date de carnetul de partid sau
de o relaţie, mai uşor la o pungă de cafea ori la cîteva
kilograme de portocale la sărbători, credeau că acest fapt
le dă şi poziţia de superioritate faţă de semenii lor, la
care priveau de sus. Aceeaşi poziţie cred că o pot avea şi
acum, nerenunţînd la ea aşa cum au renunţat la carnetul de partid pe care, în intimitatea lor laşă, l-au dosit pe
undeva prin casă, pe unde cred ei că nu ajunge nimeni,
însă uneori sunt nevoiţi să privească de jos în sus, ca hultanii care pîndesc de pe cracă zborul păsărilor libere sub
tot cerul. Privesc aşa pentru că în acele momente simt că
aceasta este adevărata lor poziţie, iar impostura de pînă
atunci le-a dat impresia că sunt cu adevărat în poziţia
de condescendenţă. Le este greu, desigur, să facă reverenţa (în sensul doar de temenea) la care se văd obligaţi
(deşi nimeni nu le cere aşa ceva, însă această înclinare
întru obţinerea unor avantaje o fac cu înjurătura printre dinţi şi cu un zîmbet larg pe buze, cam cum se ploconeau capetele boiereşti în faţa trimişilor sultanului).
Cei cărora li se adresează o astfel de reverenţă sunt, unii,
miraţi, alţii, indiferenţi, pentru că, nici atunci, cînd reverenţioşii de acum erau siguri pe ei şi priveau de foarte
de sus, nici acum cînd se uită chiorîş, nu aşteptau şi nu
aşteaptă nimic de la aceştia.
Această categorie de oameni este foarte activă, insistentă şi nu se lasă pînă nu obţine ceea ce doreşte. Puţini
dintre aceştia îşi pot evalua corect situaţia şi se retrag
într-un soi de umilinţă demnă, rezervaţi şi gata să înţeleagă, din contextul în care sunt puşi, că rolul lor pe lume
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s-a terminat. Se resemnează şi îşi văd de ale lor, de sănătate, de familie, de cercul de prieteni, dacă au avut sau dacă
mai au cumva aşa ceva. Însă cîte unul doreşte să rămînă
sus, acolo unde a fost învăţat să se afle şi unde ştie că este
foarte bine. Îi vin, în susţinerea acestei poziţii, sute de
idei pe zi. Face proiecte, unele mamut, ca de pe poziţia
eventualei lor împliniri să-şi poată menţine avantajele.
Un exemplu, care vine tot pe această linie de nerenunţare la demnităţile avute sau a se strecura pe uşa din
dos (chiar dacă găseşte oportunitatea să i se deschidă de
către mîini neştiutoare uşa din faţă) este acela al unor
inşi care cred că dacă sunt incluşi pe o „listă”, în diverse
ocazii, pot privi de acolo, chiar şi efemer, cu condescendeţă la toţi cei care, cred ei, le-au pus piedici. Aceştia fac
reverenţa într-o singură direcţie, doar către cei cărora
le-ar linge toate feţele pentru a le acorda această poziţie.
Găsesc şi ei, din păcate, inşi care le devin un soi de contraforturi, dîndu-le speranţa că pot avea susţinere şi prozeliţi. Deschid uşi, se plîng, ameninţă, insistă prin subterfugii justiţiare, pînă cînd, de lehamite, cei cărora li se
adresează renunţă la a-i mai ţine la distanţă, oferindu-le
satisfacţie, satisfacţie care se transformă într-o victorie
pe care o flutură de pe reduta lor invizibilă şi pentru cei
care cred cu adevărat în demnitate.
Alt exemplu ar fi cel în care astfel de inşi care se
mulează perfect pe orice poziţie fac din nostalgia pentru epoca gloriei lor (numai aşa îşi amintesc ei acea perioadă în care s-au simţit ca peştele-n apă) o sursă inestimabilă de a-şi continua existenţa aşa cum doresc.
Astfel de atitudini vin din poziţia aceea de condescendenţă pe care le este greu să o părăsească inşii care,
dintr-o frustrare sau alta, din cînd în cînd, fac şi reverenţe care au scopul evident de a-şi recăpăta sau căpăta
o poziţie pierdută (sau iluzorie), ori niscaiva avantaje pe
viitor. Este o formă de disperare care nu naşte nicio altă
nouă perspectivă.
HYPERION
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Comunicat
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Comitetul Director al USR din 28 iulie

Luni, 28 iulie a.c., a avut loc şedinţa Comitetului Director al Uniunii
Scriitorilor din România, care a debutat cu o informare privind starea
actuală a U.S.R. O dezbatere aplicată s-a desfăşurat în prezenţa celor
doi scriitori – parlamentari care s-au ocupat de redactarea acestor
proiecte de legi menite să sprijine cultura, în speţă literatura şi pe cei
care o practică, şi anume legea privind finanţarea revistelor literare
ale ANUC, precum şi noua lege a timbrului, cu aplicare pentru asociaţiile de creatori din cadrul aceleiaşi Alianţe Naţionale a Uniunilor
de Creatori (ANUC). Comitetul Director a luat în considerare rezoluţia Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excluderi a U.S.R., care a
propus în unanimitate excluderea lui Liviu Andrei, membru stagiar al
U.S.R., pentru grave prejudicii de imagine aduse U.S.R., prin declaraţiile sale xenofobe iresponsabile făcute publice în presă la începutul
acestei veri. Conform Statutului U.S.R., propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excluderi va fi înaintată de Comitetul Director către Consiliul U.S.R. care, în proxima sa şedinţă, va decide. Un
alt punct pe ordinea de zi a fost fixarea calendarului de activităţi ale
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ZILELE EMINESCUSECŢIUNEA
– IUNIE
2014
CARTE PUBLICATĂ:

Dedicate comemorării a 125 de ani de la moartea poetului Mihai
Eminescu, manifestările de anul acesta, incluse în programul general al Zilelor Eminescu, au cuprins mai multe acţiuni organizate
de instituţiile de cultură botoşănene. Astfel, manifestările au început cu simpozioane şi sesiuni de comunicări dedicate vieţii şi operei poetului naţional, la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de
Studii „Mihai Eminescu“, unde a avut loc Seminarul „Eminescu şi
noi“, coordonat de Prof. univ. dr. Mircea A. Diaconu şi conf. Univ.
dr. Claudia Costin de la catedra de filologie a Universităţii „Ştefan
cel Mare“ din Suceava, precum şi la Biblioteca Judeţeană „Mihai
Eminescu“ Botoşani. Scriitorii invitaţi la manifestarea „Poeţi români la Eminescu acasă. 125 de ani de posteritate eminesciană“,
organizată de Fundaţia Culturală „Hyperion-C-B.“ Botoşani în parteneriat cu Primăria Municipiului Botoşani, s-au deplasat în ziua
de 14 iunie la Joldeşti, Vorona, unde a avut loc o întâlnire cu publicul voronean. Seara la Biserica Uspenia, în Centrul Istoric al Botoşanilor, poeţii invitaţi au susţinut un recital poetic. Ziua de 15
iunie a inclus mai multe manifestări, la Ipoteşti şi Botoşani, decernări de premii, vernisaje, recitaluri de poezie în aer liber, un salon
stradal al cărţii de poezie. Adrian Naidin a susţinut un recital muzical, iar formaţia Melos, două concerte în aer liber, în Centrul Istoric şi Parcul „Mihai Eminescu“.
REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI
INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI
LUCEAFĂRUL…“ ediţia a XXXIII-a, 15 iunie 2014, Botoşani
Juriul celei de a XXXIII-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie şi
Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…“, format din: Liviu Apetroaie, ed. Junimea Iaşi, Cassian Maria Spiridon,
Ed. Revistei „Convorbiri literare“, Ed. Timpul, revista „Convorbiri
literare“, Călin Vlasie, ed. Paralela 45 Piteşti, Nicolae Tzone, Ed. Vinea, Bucureşti, Daniel Corbu, Ed. Princeps Multimedia, rev. „Feed
back“ Iaşi, Gavril Ţărmure, Editura Charmides, Bistriţa, Valentin
Ajder, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, Liviu Ioan Stoiciu, rev. „Viaţa Românească“, George Vulturescu, rev. „Poesis“, Satu Mare, Lucian Vasiliu,
rev. „Dacia literară“, Iaşi, Marius Chelaru, rev. „Poezia“, Adrian Alui
Gheorghe, rev. „Conta“, Piatra Neamţ, Vasile Spiridon, rev. „Ateneu“, Bacău, Sterian Vicol, rev. „Porto franco“, Galaţi, Ioan Moldova, rev. „Familia“, Oradea, Ioan Radu Văcărescu, rev. „Euphorion“,
Sibiu, Lucian Alecsa, rev. „Hyperion“, Botoşani, Gellu Dorian, rev.
„Ţara de Sus“, secretariat Nicolae Corlat, avându-l ca preşedinte
pe Ion Pop, în urma lecturării lucrărilor sosite în concurs, a decis
acordarea următoarelor premii:
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U.S.R. pe perioada august – decembrie. La 31 august, Primăria Sectorului 2 Bucureşti va organiza Ziua Limbii Române, la care vor fi invitaţi
să participe scriitorii din Filialele U.S.R. de la Bucureşti. Între 4 şi 7 octombrie, Uniunea Scriitorilor organizează la Cluj-Napoca, cu sprijinul
Filialei locale şi, mai ales, al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, prima
ediţie a Festivalului Naţional de Literatură, cu o participare amplă a
scriitorilor din toate Filialele U.S.R. În cadrul acestui festival se va acorda Premiul FestLit, Comitetul Director luând în discuţie regulamentul
acestui premiu, precum şi componenţa juriului. Gala Poeziei Române
Contemporane se va desfăşura şi anul acesta la Alba Iulia, pe 27 noiembrie şi va reuni poeţi aleşi, pe baza propunerilor Filialelor din toată
ţara, de către criticul literar, preşedintele U.S.R., Nicolae Manolescu,
domnia sa fiind şi moderatorul Galei. S-a stabilit ca şedinţa Consiliului U.S.R. din toamna aceasta să aibă loc în ziua de 26 noiembrie, când
se va desfăşura şi întrunirea Comitetului Director al U.S.R. În aceeaşi
zi, la ora 13, la Primăria sectorului 2 va avea loc Gala Premiilor Filialelor U.S.R. din Bucureşti.

Premiul „Horaţiu Ioan Laşcu“ al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor
din România – poetului Vlad A. Gheorghiu, pentru cartea fratele
mut. la nord apa e curată, ed. Paralela 45, 2013;Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova poetului Virgil Botnaru, pentru cartea Return to Innocence, Casa de pariuri literare, 2013.
SECŢIUNEA MANUSCRISE:
Premiul Editurii Paralela 45 şi al revistelor „Viaţa Românească“,
„Euphorion“ şi „Hyperion“ – poetei Maria Pilchin, din Chişinău; Premiul Editurii Junimea şi al revistelor „Vatra“ şi „Dacia literară“ – poetei
Hristina Elena Popa, din Târgu Mureş; Premiul Editurii Timpul şi al revistei „Convorbiri literare“ – poetei Ioana Codruţa Tudoriu, din Brăila; Premiul Editurii Vinea – poetei Irina Lucia Mihalca, din Bucureşti;
Premiul Editurii Princeps Multimedia şi al revistei „Feed back“ – poetului Ştefan Lujinschi, din Piatra Neamţ; Premiul Editurii Charmides şi
al revistelor „Verso“ şi „Infinitezimal“ – poetei Alexandra Vatamanu,
din Botoşani; Premiul Editurii Eikon – poetei Carmen Nicoară, din
Cluj; Premiul revistei „Familia“ – poetei Cristina Maria Botâlcă, sat
Gruiu, jud. Ilfov; Premiul revistei „Argeş“ – Andra Elena Rotariu, din
Piatra Neamţ; Premiul revistei „Poesis“ – poetei Alexandra Eugenia
Zorilă, din Botoşani; Premiul revistei „Poezia“ – poetului Ionuţ Bogdan Cărăuşu, din Botoşani; Premiul revistei „Conta“ – poetei Otilia
Iuliana Oniciuc, din Botoşani; Premiul revistei „Ateneu“ – poetei Irina
Maria Stoleru, din Botoşani; Premiul revistei „Porto Franco“ – poetei
Anada; Premiul revistei „Ţara de Sus“ – poetului Vlăduţ Ionuţ Creţu,
din Botoşani.
SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE:
Premiul revistei „Convorbiri literare“ – eseistei Irina Hăilă, din
Botoşani; Premiul revistei „Dacia literară“ – eseistei Olivia Mădălina
Gheorghiu, din Botoşani; Premiul revistei „Poesis“ – eseistei Diana
Maria Lupuleac, din Botoşani; Premiul revistei „Hyperion“ – eseistei
Diana Nanu, din Bălţi, R. Moldova; Premiul revistei „Poezia“ – eseistului Daniel Sascău, din Bacău; Premiul revistei „Porto franco“ – Iuliana Caraghin, din Bacău.
Manifestările de la Botoşani şi Ipoteşti, dedicate omagierii a 125
de posteritate eminesciană, au inclus în programul lor şi decernarea a
încă două premii importante. Astfel, Premiul pentru traducere şi promovarea operei eminesciene în străinătate a fost acordat cercetătoarei
italiene Gisele Vanhese, pentru cartea „Luceafărul“ de Mihai Eminescu.
Portretul unei zeităţi întunecate, Ed. Timpul, Iaşi, 2014, carte apărută iniţial în limba franceză la Editions Universitaires de Dijon, şi Premiul EMINESCU – 125, acordat poetului Ion Pop, pentru întreaga operă poetică.
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„Poezia nu este gaz de şist, ca să provoace
campanii de exploatare, de vânzare,
de fabuloase câştiguri peste noapte“

D

– GELLU DORIAN ÎN DIALOG CU IOAN MOLDOVAN –

Gellu Dorian: Dragă Ioan Moldovan, ai participat, dacă nu mă înşel, la trei turnire poetice
organizate de Uniunea Scriitorilor din România: în Turcia, în Ungaria şi anul acesta în Spania. Poţi acum să spui ce sunt în fond aceste
manifestări, dacă aduc ele un plus de cunoaştere a poeziei române în afară sau dacă măcar
aduc un plus de emulaţie în rîndul poeţilor participanţi? Care dintre ele ţi s-a părut cel mai
reuşit?
Ioan Moldovan: Să luăm cuvântul „turnir“, să-i
dăm definiţiile: TURNÍR s. n. 1. competiţie
în evul mediu occidental, în cadrul unei serbări, în cursul căreia cavalerii se întreceau în
lupte cu armele. 2. (sport) concurs, competiţie cuprinzând mai multe serii de probe sau
de manşe. (fig.) luptă; emulaţie. (< germ. Turnier). Să lăsăm deoparte „evul mediu occidental“ (doar avem şi noi aici, în România, evul
mediu contemporan), să ne legăm de a doua
definiţie şi vom vedea cu limpezime că turnirele noastre poetice sunt, fireşte, concursuri,
emulaţie, competiţii cu serii de probe/manşe,
lupte – toate acestea translate în şi acoperite
de un alt arsenal, cel al dotării poetice, al harului verbului liric, cu păstrarea ideii de cavalerism. Prin ele se obţine, în opinia mea, un plus
de cunoaştere a poeziei româneşti de astăzi, ca
şi de emulaţie în rândul poeţilor participanţi.
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Măcar acest din urmă plus este, după ceea ce
am văzut în cele trei turnire, într-adevăr plin de
fervoare şi vivacitate.
G.D.: Filiala din care faci parte a cîştigat de fiecare dată. Ce au însemnat pentru tine în mod
special aceste premii?
I.M.: Filiala din care fac parte este cea din Arad,
chiar dacă eu şi Traian Ştef – membri ai echipei acestei filiale – trăim în Oradea. Ea a câştigat în turnirele de la Efes (unde a fost invitată
de echipa Craiovei, cîştigătoarea primei ediţii a
Turnirului, cea de la Muntele Olimp, cum invitată atunci a fost echipa Iaşului, din care făceai
parte şi domnia ta, deci a fost un turnir cu trei
echipe de „cavaleri“ lirici), Gyula şi BarcelonaPalella. În afară de bucuria de echipă de trei
ori laureată, am avut, la Gyula, onoarea de a fi
desemnat câştigătorul trofelului la „proba individuală“, ceea ce, iertate-mi fie iluziile şi orgoliile, consider a fi o recunoaştere de „breaslă“ de
care sunt foarte mândru.
G.D.: Ce ar trebui adus nou în fondul acestui gen
insolit de manifestări poeticeşti? Nu crezi că,
pe viitor, ar trebui antrenaţi poeţi şi din alte
literaturi, în aşa fel ca turnirul să provoace un
plus de interes?
I.M.: Poate ca invitaţi în afara „turnirului“, ca oaspeţi de seamă. Altfel se complică enorm lucrurile: traducerea poeziilor (ceea ce introduce un
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factor de risc, de subiectivitate, de obligativitate etc.), componenţa juriului, structura întrecerii şi câte şi mai câte, mi-e şi greu să gândesc
aici pe loc. Poate s-ar cuveni a medita la publicul acestor turnire şi la îmbunătăţiri pe acest
palier.
G.D.: Da, saltul ar fi pentru la anul turnirul cu
poeţii din R. Moldova. Însă este totuşi în spaţiul aceleiaşi literaturi.
I.M.: Nu e nici un salt, e doar o firească şi binevenită continuitate. În ce mă priveşte, socotesc că
acest gen de petrecere cărturărească nici nu are
rost decât în spaţiul aceleiaşi literaturi.
G.D.: Ai publicat în acest timp două sau trei cărţi
de poezie. Ce aduc ele nou, vorbind ca autor din
interiorul lor? Ai mişcat interesul criticii literare, al cititorului comun?
I.M.: Nu, nu. Am publicat o singură carte de poezie:
timpuri crimordiale (Ed. Eikon, Cluj-Napoca,
2014). Un volum care adună bună parte din
poemele citite în cele trei turnire la care am
participat. Cartea a apărut cu două săptămâni
înainte de a pleca la Barcelona, aşa că abia am
apucat să o dăruiesc prietenilor. Interesele criticii literare şi cele ale cititorului comun – care,
cum, câte vor fi fiind ele – îmi apar deocamdată
ca fiind „nemişcate“.
G.D.: Unde crezi că se află acum, în acest context
socio-cultural european, poezia din România?
Sunt poeţii români un patrimoniu viu al Europei? Dar ai lumii?
I.M.: Poezia din România, acum ca şi altă dată,
se află la locul ei, în cărţile poeţilor şi în cititorii lor. Avem poeţi de patrimoniu, neîndoilenic. Doar că poezia nu e gaz de şist, ca să provoace campanii de exploatare, de vânzare, de
fabuloase câştiguri peste noapte. E o avere din
patrimoniul lui a fi, ceea ce interesează în altfel
„consumatorii“. Da, da, poeţii români ar fi bine
preţuiţi în Europa şi în lume, dacă şi una şi cealaltă ar fi interesate de valori autentice şi ar dori
să privească şi dincolo de „teritoriile“ lor.
G.D.: De ce poezia română nu este premiată în
afara graniţelor ţării?
I.M.: Pentru că nu e cunoscută. De altfel, nici în
propria-i ţară nu e cunoscută şi, în consecinţă,
probabil, nici premiată, măcar la modul decent.
Sunt şi excepţii: bunăoară, Premiul Eminescu,
Premiul anual al Uniunii Scriitorilor, Premiul
Arghezi, Cununa de lauri a Turnirului de poezie, Premiul Mircea Ivănescu – cam astea sunt
mai cunoscute, la noi. Lasă, că nici premierea
nu sporeşte semnificativ cunoaşterea.
G.D.: De ce noi nu mai traducem poezie, fie în
antologii, fie în cărţi ale celor mai mari poeţi
în viaţă ai lumii, aşa cum se făcea în bună
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măsură înainte de 1989? Se simte lipsa unui
A.E. Baconsky, a unui Marin Sorescu, a unui
Vasile Nicolescu, să dau doar trei exemple, care
au adus în spaţiul poeziei noastre antologii de
poezie universală memorabile?
I.M.: Să-i amintim şi pe Mircea Ivănescu, pe Petre
Stoica – dintre cei care au trecut dincolo de
scris şi traduceri. Acum traducerile de poezie sunt făcute mai ales de tineri, în afara unor
proiecte instituţionale, în funcţie de interesele, pasiunile, conjecturile proprii. Altfel, interesul cade mai ales pe proză şi pe eseistică în
cazul traducerilor făcute în programele editurilor importante. Sunt şi, ce-i drept rar, traduceri ale unor scriitori canonici universali făcute
de scriitori români pentru propria lor plăcere
(fireşte, şi pentru folosul larg): Breban a tradus
Rilke, Soviany traduce Baudelaire
G.D.: Faci parte dintr-o dinastie de literaţi. Rareş,
Vlad, fiii tăi, ţi-au păşit pe urme. Ai vreun merit
în afară de cel patern?
I.M.: O, Doamne! Dinastie! E enorm. Rareş şi
Vlad sunt poeţi mai buni decât tatăl lor, aşa
că sunt şi ei, fiecare după numele său, singuri.
În plus, Rareş este un excelent traducător. Aş
aminti doar traducerea romanului Curcubeul
gravitaţiei al lui Thomas Pinchon, pentru care
a obţinut premiul Uniunii Scriitorilor. Acum
lucrează la o traducere a lui Ulysses a lui Joyce.
G.D.: Cum vezi viaţa literară de la noi? Fă, dacă
vrei, o comparaţie între cea de pînă în decembrie 1989 şi cea de după.
I.M.: Nici înainte, nici după ’89, n-am fost un actor
cât de cât important, necum protagonist, al vieţii literare de la noi. Întotdeauna, această viaţă
era, pentru mine, vorba lui Kundera, altundeva.
Desigur, eram curios şi eu de spectacolul acelei vieţi, dar tot ce aflam era din povestite, din
auzite. Cunoşteam/cunosc direct doar viaţa
literară a câtorva puţini prieteni din tinereţe,
şi aceea doar în măsura în care ne revedeam/
revedem la cutare ori cutare întâlnire scriitoricească. Nici acum, când am privilegiul de a participa mai des la astfel de întâlniri, nu prea am
nici dor, nici curiozitate să mă constitui într-un
„connoisseur“ al vieţii literare.
G.D.: La ce premii literare visezi?
I.M.: De-aş visa toate premiile literare şi de le-aş
primi, iară dacă dragoste nu e, nimic nu e. Dar
nu visez – la premii. Mă bucur, sigur, când mi
se dă vreunul.
G.D.: Oferă-ne, pentru a completa acest interviu,
cîteva poeme din cartea la care lucrezi acum.
I.M.: Iată-le în continuare!

Invitatul revistei

Ioan MOLDOVAN

O înşiruire de mai mare mila
Şi şi mai mare lehamitea şi sila

Priveşte peste umărul meu. Fă ceva
cu ninsoarea, aminteşte-ţi
neamintirile, fă ceva cu muzica asta
care ne suceşte minţile spre mâlul din băile împărăteşti

Fac doar umbră în umbră şi-n tinda de lumini
Se-nteţeşte boarea sumbră
Venind să ne sature prin somn de perdiţie

O suferinţă nedusă până la capăt
pe câmp unde armele se-afundă-n uitare. Fă ceva
cu armatele lăsate la vatră

cosmic vorbind
cina mea – un ciolan de porc afumat
urmat imediat de o mică bere Leffe
va rămâne un eveniment oarecare

tango matinal

Împarte femeile, dezvaţă-le de acest du-te-vino
din cort în cort, ai grijă de dulăpiorul din grădină
unde zace minusculul mort
Veghează: el creşte şi creşte, şi-n miezul lui
stăm amândoi – înţelepţi, şi Doamne fereşte
prinşi în dansul de nemailumină

azi (mâine)

Sunt un satrap de-a cărui teamă scânceşte primul născut.
Sălbăticie, Doamne, şi plânsul muieresc al terorii.
Ci doar stau şi-mi amintesc de o femeie
tânără pieptănându-şi părul lung
Pe spate. De asemenea, sub ploi imense.
Era, desigur, Dânsa, ignorată de noii
îndrăgostiţi trecând prin preajmă.
Era, desigur, iarba mare şi ei erau în
uniforme albastre de premilitărie. Şi
Totul într-un mic triunghi duminical. Fiinţa
noastră compusă continuă însă
Să contamineze
Lucrurile simple pe care le contemplăm.

tumul

Sora fraţilor chimici cântă
nu pare tristă, deşi o încântă propria-i tristeţe feminină

Mai mult o presărare de cenuşă spre a nu
ne rătăci de tot
Toţi timpii au o singură faţă –
de mort
Se usucă tot mai tare partea umedă
a sângelui pus pe cântare
a sângelui pus pe cântat
Oamenii uită-n continuare bizarele lor îndeletniciri
Cocoşii tocmai au ieşit din supele sublunare
şi ciugulesc spinările noastre de miri

boarea sumbră

Ploaie de potop care îmi sperie copiii
Îndelung mă spăl pe mâini în mare
Marea se face o vorbă-n vânt
Lanuri oranj de paragini cu puţini maci rămaşi de dinainte
Din alte pagini
Ziua Coastei de Fildeş începe aici în bucătăria mea
Stingherit de mine însumi locuiesc
un buric prin care privesc
Ca printr-un val nu tocmai blând
Un pic speriat, un pic nesimţit, o repetiţie
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Dragă,

dar mă întorc
şi zic
Domnul meu, îngere, ce fericire că toată bunăstarea de sare
e doar o perisabilă plângere
până când? până când?
până când îmi aduc aminte
că nu mai ştiu plânge
o, voi lauri
şi litere sub care târându-mă
c-o ştiinţă voioasă
mă umplu de ultimul sânge
cine mă pomeneşte
ce mort frumos, ce ochi vii?
masa-i pustie vremea-i ploioasă paharele goale
timpul trecut
în urmă încă mai creşte

locu(i)tor

tot felul de formalităţi până să intru în casă întâmplător
azi s-au adunat toate femeile Tribului în Baie era mama
lor şi eternele ciuperci vreun corb vreo coţofană ce mai
contează prea multa cerneală doar ne întinează idealurile
p’ormă mereu femeia drumului greu apoi femeia cimpoi
la un moment dat femeia care s-ar fi dat în fine femeia
cu botinele cele mai fine dar cu gleznele cele mai groase
se termina totul Deparazitorii îşi făceau treaba că au
mai fost altele degeaba eu abuzez acum doar de semnul
exclamării e de-abia o seară mai înaintată şi numai femeia
interioară se-ntoarce iarăşi şi iarăşi spre altădată uite
acum am un pod el nu e cât poate el fi de miraculos e cel
sub care mâlul face minuni ajutându-ne oarecum să ne
vedem de drum un drum înnoptat cu deasupra o lună şi
noi ne visăm destrăbălaţi nu neapărat împreună când mă
întorc să văd e prăpăd speranţele ăsta e un cuvânt cât un
tractor nu ne mai caută se rezolvă hai în camionul plin
cu măceşe astea sunt fructe meschine cu un fel de părere
de rău părul vărului meu miroase a lânced va muri cum
fratele lui va muri într-o cisternă ai uşă uşă cum te zbaţi
în canaturi abia mai sunt câteva paturi în care ne-am
zbuciumat o să ni le amintim vreodat eşti tu acolo şi eşti
aşa cum te ştiu mai sunt eu viu pentru tine cine ştie cine

mainimic

Să redevin copistul care-am fost
Să copiez acele texte care
mi le dicta Stăpâna pe de rost
când le scotea din minele de sare
După-un-anume grad de-alcoolizare
în sus, ai certitudinea că şi
– oricât de respectabilă ar fi –
sarea se-ntoarce nemaiscrisă -n mare
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Lucian ALECSA

C

TIMPURI CRIMORDIALE

Ce-i mai frumos decât să-ţi caligrafiezi, în notă personală,
pe portativul vieţii emoţiile, trăirile, sentimentele, fără să
dai seama ochiului agitat al lumii concrete conectat doar
la insignifiantele şi epidermicele trăiri ale celor ce-şi fac
simţită prezenţa prin tot felul de artificii ocazionale, ce se
efemerizează în secunda următoare?! Acest desen e atent
şi riguros proiectat liric, cu tuşe inconfundabile, de autorul extraordinarului volum de versuri „timpuri crimordiale“, apărut anul acesta la Editura clujeană „EIKON“. Lui
Ioan Moldovan, incontestabil unul dintre cei mai originali
poeţi ai generaţiei optzeciste, nu-i suflă nimeni în ceafă,
cum de altfel nici el nu se lasă ispitit de vreo voce străină.
Chiar de la primele volume, poetul orădean a ştiut să-şi
personalizeze limbajul poetic, nu s-a ocupat de sofisticări,
mode sau talgere false în cântărirea vieţii, nu este vers în
care să nu simţi pulsând nervurile propriilor trăiri, imaginile antrenate sunt decupate din lumea de lângă noi. Poetul
Ioan Moldovan e un poet dintre aceia care-şi gestionează
trăirile prin negarea evidenţelor zornăitoare din jur, refugiindu-se în „nimicuri“
de tot felul în care bubuie viaţa. Şi moartea e un nimic util, cu învăţămintele ei.
Extragerea firişoarelor de viaţă pură din
insignifiantul trăirilor de zi cu zi e o adevărată măiestrie artistică, e dincolo de
orice construcţie poetică, de fapt e suflul
magic al lumii. Nimicul lui Ioan Moldovan e mai plin cu de toate decât lumea
reală, decât concretul agasant şi deranjant, decât orice gând supus cenzurii conştiinţei. Cuvintele rostuite în texte au o
strălucire aparte, chiar dacă sunt alese
dintr-un limbajul comun, accesibil până
şi cititorilor grăbiţi, mai ales că sunt aşezate pe suport epic. Micile poveşti îl au
ca principal „vinovat“ chiar pe narator,
fabulatoriul se ţese cu iţele concretului,
rolul cuvintelor este unul determinat, ele,
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fie că-s neaoşe, fie că au strălucirea unor bijuterii inedite,
compun adevărata aură şi dau acea notă de originalitatea
textelor. Întregul volum poate fi citit ca „o poveste din care
nu scapă nimeni“, imaginile sunt de-o stranietate zguduitoare, tabloul surprins emite aerul firescului, micile luciri
magice sunt aruncate ca nişte flash-uri în masa textului
parcă pentru a umple golul ce dă să absoarbă lumea concretă. E un joc narativ fantastic, captivant, redat într-un
firesc copleşitor, din care nu scapă nimeni, de la „ pistruii
încă ruşinaţi ai copilei“ până la strămoşul Urshanabi“, fiecare semn, fiecare undă emoţională joacă câte un rol indispensabil povestirii în sine. Scurtele proze poetice au acel
contur misterios care ridică derizoriul la rang de tablou
strălucitor, ecourile neoromantice oxigenează partea dură
a vieţii, cu toate astea imaginea de final este una „mişcată“,
sentimentul disperării e cel ce începe să pună stăpânire pe
lume, cel prins în captivitatea depresiei este tot mai expus
riscului de-a fi intolerant cu tot ce mişcă în jurul lui, inclusiv cu propria lui viaţă: „S-au oprit clopotele la catedrală, e iarnă ca / pe vremuri.
/ Ajungem seara în staţiune, îi lăsăm pe
ceilalţi / să se aşeze, nici nu i-am prea
băgat în / seamă. Pornesc de unul singur
să văd / împrejurimile. Consum în tăcere
o scurtă / poveste amoroasă cu adolescenta. Acum i-am uitat chipul, statura,
i-am uitat făptura. Mai ţin / minte doar
dorinţa de-a ne da de-a dura prin / jocurile ei senzuale. Şi faptul că i-am spus /
răspicat: Uşurel, fetiţo, uşurel! Oprind
finalul dorit / de ea. Apoi e seară din nou,
e noapte din nou şi / încă rătăcesc căutând locul de unde-am plecat. Şi / aşa am
ajuns într-un mare oraş – o fi Viena, mai
/ ştii? – oricum, eram doar în periferii şi
uite văd / în depărtare dincolo de o râpă
luminile nocturne. / Suntem mulţi, foarte
mulţi, urcăm aiurea dintr-un / autobuz
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în alt autobuz, tăcuţi şi nu mai ajungem / şi simţi o disperare de ce o să le spunem celorlalţi / şi mai ales, ţie, dragă,
cum de-am lipsit atât.“
Lumea lui Ioan Moldovan e una pestriţă, intimă şi
etanşă, recreată din cioburile trecutului prin folosirea
unui liant postmodern, de aici şi strălucirea pe care o lasă
în mintea cititorului, provocând în aceleaşi timp şi şocuri,
acestea având originea la nivelul limbajului. Poetul inventează cuvinte sau resuscitează expresii şi cuvinte trecute în
adormire sau în uitare de vânzoleala generată odată cu globalizarea. Timpurile crimordiale despre care face vorbire
autorul sunt timpurile trecute în uitare, dar a căror lamă
ascuţită brăzdează din când în când prezentul, făcându-l
să sângereze. Poetul trage cu ochiul prin puzderia de nişe
ce lasă liberă comunicare între sufletele moarte şi cele vii,
aceste străpungeri în ţesătura vremii, îndesată cu fel de
fel de momente „ explozive“, sunt invizibile pentru omul
de rând, ele se lasă fixate în memoria noastră prin intermediul artiştilor. Ioan Moldovan proiectează aceste poze
prăfuite într-un tablou expresionist de excepţie, ce antrenează printr-un joc cromatic, abia perceptibil, tot felul de
nuanţe, care de fapt tuşează cu adevărat traseul destinal
al fiecăruia dintre noi, ceea ce trăim zi de zi nu-s decât
simple dezorientări existenţiale. Notele biografice inserate în materia lirică sunt de-o importanţă aparte, reglează
balanţa dintre ficţiune şi realitate, creând un echilibrat
cadru de expunere epică. Adierile morţii au intensităţi diferite, fiind influenţate de pulsaţiile sentimentelor şi emoţiilor surprinse în anumite momente ale vieţii. Senzaţia de
agonie, emisă prin cuvinte, este şi cea „ crimordială“, care
inervează de fapt atmosfera pozată, vizionarismul şi fidelitatea retrospecţiei momentelor supuse acestui studiu…
de caz poetic. Metaforele întreţin combustia imaginilor
derulate pe ecranul epic, asistăm la o minunăţie de poezie, singurătatea e substanţa vitală ce-şi face simţită prezenţa aproape în fiecare text, iar cotidianul e decorul insinuat cu discreţie pe fundalul fiecărei trăiri: „Spălam iar
vase de unul singur. Aceleaşi vase / aceeaşi singurătate /
Eram propria-mi maiestate meschină / Un simplu privi-

tor în aburi / Degeaba mi se reproşa periodic melancolia
/ de care eram în stare / Lepădam caietele precum şarpele
piei / Vine gunoierul: mă, borcanele alea când mi le dai
/ înapoi? /Nu-mi spune tu mie, ar cam fi de ajuns, avem
deja şi noi / un copil cu faţa triunghiulară bun şi zâmbitor
/ Ba-l înfăşurăm şi-i măsurăm miraculoasa transpiraţie
/ de lapte / ba e un canguraş gata să se prăbuşească de pe
masă / Şi apoi helicopterul, Doamne, helicopterul -/ noi
toţi agăţaţi de coada lui / În faţă stau vipuri de tot felul /
Se învârte cu noi deasupra turnului de apă / Într-un târziu ne-am întors la bază / Helicopterul şi-a vârât capul în
locaş / Oamenii de afaceri urcă afabili cu scara rulantă /
Eu cobor afabil pe toboganul lucios / Fie-ntr-un ceas bun
rătăcitor cu voi aleluia.“
Stranietatea lumii lui Ioan Moldovan nu vine din spiritualismul vieţii, ci din plictisul trăirilor de zi cu zi, din
monotonia gesturilor şi din trivialităţile „mainimicului“.
Verbul lui nu conjugă cuvinte elevate, nu e conectat la
trăiri dense, ci la secvenţe hazlii de viaţă care pot cântări,
pentru sufletul trăitorului, mai mult decât toate filosofiile
lumii. Să faci din nimic bici de mătase e treabă de maestru şi nu de versificator jucăuş. Viziunile sale coboară şi
extrag esenţele derizoriului, care se dovedesc a fi ancorate în tumultul vieţii. Marcat de singurătate şi sictir, Ioan
Moldovan se înscrie în plutonul, puţin ofertant, al celor
mai originali poeţi optzecişti, volumul de faţă merită toată
atenţia cititorilor şi mai ales a criticilor. Cică singurătatea
ne-ar face violenţi, ceea ce nu e cazul poetului care aruncă
această sentinţă: „Am în cap o scară pe care urc şi cobor /
Caut o carte doar de împrumut / E mult praf mult zgomot
şi un nor / De cerneală şi nestricat / Sunt însă şi zile când
mi-amintesc viaţa ca şi cum / Din nişte file nişte poeme
Mazilescu Virgil / E tot ca şi cum m-aş întoarce în cealaltă
viaţă / de pe Nil / Şi-acolo suntem într-o luptă sângeroasă
/ Dar doar cu sânge sleit / Am tot asculta muzici îmbolnăvitoare / Şi-am orbi de ochii pe care i-am prea folosit
/ Mai nou însă am în cap o scară scheletică / Pe care urc
şi cobor fără păs de vreo carte / Afară – o lume de var,
o lumină celtică / Umezind şi uscând aproape departe“.

Hârtop, de Corneliu Dumitriu

Invitatul revistei
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

7

D
I
A
L
O
G
U
R
I
L
E

R
E
V
I
S
T
E
I

d

„Am folosit scrisul ca pe un soi de
purgativ, ca să mă eliberez“
– ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU FLORIN BUZDUGAN –

Florin Buzdugan a debutat cu volumul de poezie mai mult de trei cuvinte, Editura Junimea, Iaşi, în 2012, în urma
premierii din cadrul Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…“.
Poate fi citit cu diverse texte critice şi eseuri pe site-ul Azi citesc, dar şi pe blogul personal, florinbuzdugan.wordpress.
com. Masterand al Facultății de Litere din București, a devenit unul dintre cei mai activi traducători de poezie engleză, textele fiind publicate periodic pe acelaşi blog personal, dar şi în reviste.

D

Andra Rotaru: Dacă ar fi să enumeri sau să povesteşti trei lucruri definitorii care te-au format din
punct de vedere literar în Galaţi şi trei care te-au
format şi formează în Bucureşti, care ar fi acelea?
Florin Buzdugan: E greu să vorbesc despre lucrurile acestea, ele, cele trei lucruri m-au format
din punctul acesta de vedere, sunt, de fapt, mai
multe, mult mai multe. În primul rând, începuturile însele, eram în ultimul an de liceu când am
început să scriu primele mele poezii cât de cât
mai serioase, să zicem. Așadar începutul, faptul
că atunci am folosit scrisul ca pe un soi de purgativ, ca să mă eliberez. Apoi, într-o zi, aflu că sunt
chemat la Centrul Cultural „Dunărea de Jos“ din
Galați, domnul Doru (i-am uitat numele de familie, rușine mie) era, pe atunci, acum nu mai știu
dacă mai este acolo, tehnician sau tehnoredactor al revistei centrului. Mi-a zis să-mi fac un CV
literar, eu neștiind cum se face unul de angajare,
darămite unul literar. Trec peste detalii. În ziua în
care am mers la el m-a dus la sediul USR al filialei Galați-Brăila. Așa am aflat că există două cenacluri în Galați: Clubul Critic Oblio și Noduri și
Semne. La primul mi s-a făcut cunoștință cu membrii cenaclului Noduri și Semne, cel care i-a dat pe
Stela Iorga, Ion Avram, Alexandru Maria, Nicoleta
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Onofrei, Nona Tatiana Ciofu, Dimitrie Lupu, printre membrii de suflet ai mei, dar fără a-i neglija pe
ceilalți membri, Ion Zimbru, Victor Cilincă, Leonard Matei, Laurențiu Pascal, mai micile Sabina
Penciu, Andreea-Violeta Bobe, Elena Donea etc.
Deși nu e o listă neapărat completă, e doar o listă
cu oamenii cu care am interacționat. Cei care
m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt în timpul formării mele sunt și mereu vor fi Alexandru
Maria, Nicoleta Onofrei, Nona Tatiana Ciofu și
Dimitrie Lupu. Ei au fost cei care m-au susținut în
și prin criticile lor la adresa textelor mele pe care
le consideram, atunci, a fi ceva. Acum nu mai cred
asta, acum doar caut. Conjunct aș pune Facultatea de Litere, deși esențială pentru formarea mea
ca viitor filolog, în materie de teorie, de praxis, de
experiență în ceea ce privește micile mele cercetări teoretic-literare și descoperirile unor autori
mai mult sau mai puțin contemporani. Dar elementul decisiv este cel în care același Alexandru
Maria a insistat – într-un fel sau altul – să trimit
la concursuri literare grupaje din textele mele. Am
tot amânat până când am aflat de Festivalul „Porni
Luceafărul…“, organizat în Botoșani. Dacă nu aș
fi trimis, dacă nu m-aș fi consultat cu el, dacă nu
aș fi tras de mine să le trimit în cele din urmă,
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poate că nu aș fi ajuns nici să debutez în volum,
nici să cunosc o parte a scriitorilor contemporani,
Claudiu Komartin, Nicolae Tzone, Matei Hutopilă etc. Acestea sunt acele trei elemente gălățene
care m-au format. Cenaclul Noduri și Semne a pus
bazele unei priviri critice asupra textului literar.
Facultatea m-a ajutat să îmi pun la punct ideile
cumva preluate și gata făcute de prin cărțile pe
care le spicuiam și le citeam haotic, fie filosofie,
fie oarecare teorie estetică, psihanaliză și așa mai
departe. Iar concursul de debut este cel care mi-a
confirmat, deși acum am mari îndoieli privind
multe lucruri, faptul că în mine zace ceva. Că „am
ceva de zis“, fapt pe care încerc să îl fac constant.
Bucureștiul reprezintă o nouă etapă pentru mine.
La un moment dat am ajuns la concluzia că cenaclul N&S a atins o anumită limită estetic-teoretică.
Galațiul în sine nu-mi oferea nicio portiță de ieșire
din plafonarea cultural-socială în care se afla.
Așadar, am ajuns în București. În prezent, studiez în cadrul programului de master de Teoria
Literară și Literatură Comparată a Facultății de
Litere din București. Activitățile literar-culturale
de aici la care mai ajung – din când în când – și
care reprezintă o adevărată descoperire mă ajută
să înțeleg mai bine fenomenul literar autohton, să
descopăr poeții mai bine, atât ca poeți, cât și ca
persoane, ca individualități. Am reușit într-o oarecare măsură. Dar e mai greu, că sunt doar de un
an. Nu aș putea zice decât că sunt două elemente:
facultatea, studiile, discuțiile cu profesorii, care
sunt și se poartă la un alt nivel, mai solicitant, mai
antrenant și mai actual, cumva, m-au motivat să
încerc să îmi îmbogățesc și mai mult cunoștințele,
să țin pasul și să mă racordez la literatură contemporană. Cel de-al treilea element – dacă poate fi
numit așa – este dat de interacțiunea cu diverși
scriitori, de care m-am apropiat și cu care am avut
ocazia să discut.
A.R.: După un volum de poezie, publicat în anul
2012, „mai mult de trei cuvinte“ (Editura Junimea), te-ai îndreptat foarte serios către traducere
şi proză. Ce a determinat aceste noi explorări?
F.B.: Îmi dau seama că, poate, nu sunt făcut pentru poezie. Cel puțin nu acum. Scriu, în general,
greu, și realizez că pentru poezie trebuie să știi
unde să tai, când să pui cezura și alte elemente
dintr-acestea ce țin de metaforă, deși cezura nu
ține de metaforă. Se înțelege. Eu sunt perifrastic
în scris. Chiar și eseurile, și lucrările pe care le-am
scris pentru facultate, majoritatea, conțin pasaje
lungi, paragrafe întinse. Voi vorbi aici despre
proză, mai întâi. Interesul pentru proză îl aveam
de mai demult. Tot pe la începuturile mele într-ale
scrisului. Am citit haotic, în general, dar printr-a
12-a mi-au picat în mână 2 cărți ale lui Octavian
Paler, José Saramago, iar în anul I de facultate citisem romanul lui Dan Lungu Cum să uiți o femeie,
un roman pe care l-am citit dintr-o suflare și care
m-a captivat și obsedat. Uneori încă îmi revine
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așa, proustian, în minte. În anul acesta, anul de
master, m-am reapucat de scris proză dintr-o
dorință impulsivă, dar naturală, zic eu: dorința de
a mă expurga, din nou, de mine, de obsesiile mele.
Cortázar, Borges, Hemingway, mă rog, acești
„monștri“ ai literaturii universale m-au influențat
și ei cumva, am „furat“ puțin de ici, puțin de colo,
cât să construiesc un schelet al propriului meu stil.
Dintre prozatorii care m-au marcat și de la care
am pornit într-un fel sau altul să scriu proză îi pot
numi pe Palahniuk, Saramago – obsesiv chiar –,
Dostoievski, Joyce, Sartre, teatru, Camus – teatru, Sorin Titel cu Femeie, iată fiul tău și, revin,
Paler, Lungu și încă o serie. Dar sfânta treime ar fi
Cortázar, Saramago, Palahniuk. Fiecare are un stil
inconfundabil pentru proză, pentru detaliu, pentru metaforă, pentru digresiune, îl includ aici și pe
Alexandru Maria, care pentru mine a reprezentat
un model, un maestru. Textele sale mă loveau de
fiecare dată când le citea fie în cadrul unei ședințe
de cenaclu sau cu vreo altă ocazie. Și îmi dădeam
seama la el că pentru asta chiar trebuie răbdare și
atenție la detaliu. Și sinceritate. Deși e puțin clișeic
de acum termenul sinceritate. Dar el este sincer.
De proză se leagă și dorința spontană de a o scrie.
De a lăsa cuvintele să curgă, mai ales din momentul în care mi-am dat seama că nu pot să scriu poezie fără să fie falsă. Fără să nu zic ceva anume, ci
doar o înșiruire tehnicistă, poate, de termeni legați
de ei printr-un sens impus. Așa că am zis să încerc
să scriu proză. Să experimentez. De fapt, asta fac
mereu, experimentez. Până când voi simți că am
găsit stilul meu, vocea mea, astfel încât să nu mă
mai raportez la acești scriitori, la aceste modele.
Cu traducerile lucrurile sunt mai puțin întortocheate: eram în anul al II-lea de facultate și voiam
să citesc Pablo Neruda, la recomandarea unei prietene din Sibiu, afină a poeziei. Citeam eu Neruda,
dar am simțit că nu e de ajuns. Și cum nu aveam
ce face, cum la facultate nu aveam un curs care să
se ocupe strict de traduceri literare, am zis că ar fi
cazul să îmi măsor puterile cu această sarcină: de
a traduce. Așa s-a întâmplat o dată, de două ori.
Iar de atunci traduc mai mult sau mai puțin regulat pe blog. Și de aproximativ 3 ani de zile traduc
sâmbăta sau în alte zile poezie, rareori proză, care
să îmi placă, care să fie puternică. În fond, este și
încercarea mea de a împărtăși cu ceilalți atât varianta mea, cât și originalul textului, pentru a vedea
dacă traducerea este reușită, dacă respect litera
textului fără a fi însă rigid în traducere. Mai simplu spus, dorința de a evolua, de a încerca ceva
nou. Un fel de autodidacticism, dacă mi-e permis.
A.R.: Ce înveţi traducând? Te influenţează şi în plan
personal-auctorial ceea ce traduci?
F.B.: Traducând am învățat și învăț în continuare
multe: să citesc un text, să îi văd sensul și să îi
înțeleg imaginile, aluziile; să înțeleg. De influențat
m-au influențat, dar nu într-atât auctorial, cât personal. Aici pot enumera traducerile făcute din
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poezia Ritei Chirian, Asperger, volum care m-a
captivat de la prima filă. Pur și simplu, poeziile mi-au plăcut, le-am înțeles din prima, sau așa
îmi place să cred. Așa am și făcut cunoștință cu
Rita Chirian, prin acest volum. Traducerile făcute
din Ada Limón, Jack Gilbert, Charles Bukowski,
unul dintre poeții mei de suflet – iertați clișeul,
vă rog –, Jim Morrison, Alan Dugan, Jack Kerouac,
E.E. Cummings, Deborah Landau, Alex Dimitrov,
Ezra Pound și Seamus Heaney; aceștia sunt poeții
pe care i-am tradus în repetate rânduri. În special Pound, Gilbert, Dugan, Dimitrov, Bukowski,
Neruda. Din aceștia am tradus cu plăcere și de
câte ori trec prin arhive mă minunez mereu și mă
întreb: eu am făcut asta? Este o reală uimire să le
recitesc, mă uimesc aceste texte traduse într-un
mod ingenuu. Cred că asta am deprins, să nu mai
fiu inocent, poate, în felul în care abordez un text.
A.R.: De câţiva ani publici constant pe site-ul Azi
Citesc (www.azicitesc.com), iniţiezi sau coordonezi rubrici, discuţi cu scriitorii, faci recenzii de
carte… Mai nou, te interesează şi teoria genetică.
Care a fost primul scriitor asupra căruia ţi-ai
îndreptat atenţia? Ce încerci tu, personal, prin
aceste teste-anchete-mărturii?
F.B.: Primul scriitor spre care mi-am îndreptat atenția
în mod serios a fost același portughez Saramago.
Deși încă nu am scris despre el pe site, urmează.
Avem o rubrică intitulată Autorul lunii, inițiată
de o fostă colegă din cadrul echipei Azi Citesc,
cu care discutam și care îmi povestea ce autori
a mai descoperit sau ce a mai citit și i-am propus să scrie despre ei, că e mai mare decât mine
și era la curent cu ce se publica pe atunci – ca și
acum. După ce a plecat ea, am zis că ar fi păcat să
lăsăm rubrica să moară, așa că am preluat-o eu.
Am pornit cu Eliade și am ajuns la Rita Chirian.
Prin aceste articole cu, de și despre autori încerc
să îi aduc în atenția cititorilor, deoarece dincolo
de revistele literare, site-urile care au acest profil
se ocupă, zic eu, superficial de autori în sine. Spre
deloc. Iar din experiența mea de cititor și filolog
în devenire am zis că un astfel de exercițiu e util
din mai multe puncte de vedere: cititorul are ocazia să își facă o idee despre acel autor în urma prezentării făcute de către mine; eu, ca cititor și prezentator al autorului, îmi formez un ochi atent la
detalii și la ceea ce este în opera unui autor. Nu
sunt un adept al hermeneuticii fără fond, care
forțează sensul operei unui anumit autor, chiar
dacă în primă instanță eu însumi pic în această
extremă tocmai pentru că, poate, sunt rigid și circumspect în privința propriei mele interpretări;
iar finalmente autorul este promovat și, în egală
măsură, site-ul are de câștigat cititori fideli. Încerc
doar să îmi fac treaba cât mai bine și cât mai responsabil în această privință, deși sunt conștient că
ceea ce zic eu nu este un comentariu cu valoare
definitivă – sau încerc.
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A.R.: Ai tradus mulţi scriitori americani, de la
Jack Gilbert, Alan Dugan, Andrea Cohen, Charles Bukoswski, Johannes Göransson, Tara Skurtu
etc. Intenţionezi să-i publici pe unii dintre ei şi în
volum?
F.B.: Răspunsul e unul simplu: da. Pe Bukowski
intenționez să îl public, poate, cândva în volum.
La noi în România nu sunt disponibile multe poezii de-ale sale, fie în volum sau în antologii din
poezia americane. Pe Alex Dimitrov l-am publicat, cu ajutorul lui Claudiu Komartin, în Poesis
International, într-un grupaj de 8 poezii. Însuși
Alex Dimitrov a fost de acord să fie publicate, pentru că, până una-alta, în cazul unei reviste apare
problema drepturilor de autor. Johannes Göransson – la fel; dar, ca să revin la răspuns, da, sunt
câțiva autori pe care aș dori în viitor să îi public, în
volum, în traducerea mea: Alex Dimitrov, Jack Gilbert, Alan Dugan și, cum am zis deja, Bukowski.
Aceștia patru merită să fie traduși deoarece impactul lor asupra poeziei americane a fost și este, în
cazul lui Dimitrov, unul puternic, care a creat ecouri. Și nu numai că ei nu sunt cunoscuți în spațiul
românesc, dar nici în antologii de poezie americană nu se regăsesc – cel puțin, din câte am văzut
eu până acum – cu texte substanțiale.
A.R.: Care sunt riscurile traducerii unui text? Care
sunt cei care te pot sfătui atunci când ai dileme?
F.B.: Aici e de la sine înțeles: să nu înțelegi un text
în totalitate, în original, iar traducerea să fie și
ea defectuoasă. Sunt și au fost cazuri. Apoi, dacă
textul e tehnic vorbind complex, adică dacă are
o structură prozodică complexă, lucrurile sunt și
mai dificile. Sau, invers, să înțelegi textul, dar să nu
stăpânești limbajul într-atât de bine încât să poți
să traduci printr-un cuvânt care să păstreze sensul
din original și care să nu forțeze limitele semantice ale întregului ansamblu, în fond, calcuri lingvistice există peste tot. E bine să fie evitate, cel
puțin eu asta încerc să fac și, recunosc, nu reușesc
să evit tot timpul. Traduttore, traditore, în fond.
Cât despre persoanele care mă pot sfătui când am
o dilemă sunt cele care se simt avizate să îmi dea
sfaturi – cum ar fi în cazul unei traduceri pe care o
public pe blog, găsesc o formă, expresie, ceva, care
îmi creează probleme; atunci, pun o notă de subsol și spun că aceasta e varianta mea, dacă există
sugestii sau comentarii, ele sunt binevenite.
Dar, în general, apelez la câteva persoane în a căror
opinie am mare încredere: Chris Tănăsescu (aka
Margento România), Alexandru Maria, Diana
Popescu, atunci când reușesc să îi fur puțin timp
și o rog să îmi ofere sugestii. Dar cel mai adesea
apelez la Chris Tănăsescu, el este cel care mi-a dat
niște indicații și sugestii foarte prețioase, prin care
îmi sugera varianta lui și, acolo unde era cazul, îmi
explica anumiți termeni. El este și cel care îmi va
ține un curs de prozodie intens. Mă bucur și sunt
onorat că își găsește timp să mă ajute și să îmi dea
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indicații în ceea ce privește traducerile. Cine știe,
poate lucrurile vor evolua, în timp. Sper eu.
A.R.: După Galaţi şi Bucureşti ce va urma? Care ar
fi cea mai potrivită zonă pentru planurile literare
viitoare? De ce?
F.B.: Sincer, e o întrebare-capcană, așa. Fiecare
zonă are plusurile și minusurile sale. București,
Cluj – în țară, aceste două orașe ar fi zona
geografic-culturală în care m-aș stabili. Dar uneori vreau să evadez. Nu cred că România îmi poate
oferi tot ceea ce doresc în materie de carieră și așa
mai departe, iar prin asta nu vreau să fiu snob,
sunt destui oameni aici pe care îi apreciez și îi respect din suflet și de care mă simt legat într-un fel
sau altul. Dar știu sigur că, atunci când voi pleca,

va fi fie în SUA, fie în Regatul Unit, nu neapărat
pentru că sunt hip și cool ele ca zone, ca mentalitate etc., ci pentru că acolo aș putea găsi un teren
fertil pentru ideile mele, să zicem. Pentru ceea ce
intenționez să fac în viitor. Nu știu, e greu de zis.
Cine știe, data viitoare poate îți iau eu un interviu
și-ți voi pune aceeași întrebare: după București și
State ce va urma? Care ar fi cea mai potrivită zonă
pentru planurile literare viitoare? De ce? Glumesc,
desigur. Concluzia e că fiecare zonă e bună atâta
timp cât, dincolo de întâmplările mai puțin plăcute și alte impedimente, oferă o experiență de pe
urma căreia înveți ceva ce te ajută să te dezvolți tu.
Ca tot ceea ce ești.

„Nu ştiu deloc să mă vând,
iar asta mă obligă să mă
vând ieftin, făcând presă“
– ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU CEZAR PAUL-BĂDESCU –

Romanul Tinereţile lui Daniel Abagiu a apărut în România în anul 2004, la Editura Polirom, iar în 2012 a apărut ediţia
a doua. Volumul a fost tradus în bulgară (traducere de Vanina Bojikova, Paradox Publishing) şi în italiană (traducere de Irina Ţurcanu, Ciesse Edizioni), anul acesta Cezar Paul-Bădescu susţinând un turneu de lecturi şi lansări în
Italia (Milano, Piacenza, Bergamo/Treviolo, Torino, Chivasso, Sardinia) care s-a bucurat de succes.

I

Andra Rotaru: În acest an a apărut, în Italia, volumul Tinereţile lui Daniel Abagiu, în traducerea Irinei Ţurcanu. La 10 ani de la publicarea
în România, Daniel Abagiu devine un personaj
care îşi consolidează statutul şi traiectoria şi în
altă parte a lumii. Ai susţinut un turneu de lecturi care a avut un ecou semnificativ în Italia.
Sunt cărţi care reuşesc să îşi fascineze publicul pe mai multe meridiane. Care crezi că este explicaţia?
Cezar Paul-Bădescu: Volumul acesta
a avut parte de întâmplări. Acum
câţiva ani, un spaniol venit în concediu în România cumpăra cartea,
îi plăcea şi se decidea s-o traducă.
Ştia română, fiindcă lucrase mai
mulţi ani la Cervantes, în Bucureşti.
M-am trezit cu un e-mail de la el
în care-mi zicea că a tradus-o. Din
păcate, nu e un traducător profesionist şi nu are intrări la edituri, aşa
că traducerea spaniolă a rămas în
sertar. În privinţa Italiei, scenariul
s-a repetat: Irina Ţurcanu a intrat
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într-o librărie din Timişoara, a deschis din întâmplare cartea, i-a plăcut şi a cumpărat-o. Apoi m-a
căutat pe Facebook şi mi-a scris că vrea s-o traducă. Ea e stabilită în Italia din adolescenţă şi
are câteva cărţi scrise direct în italiană. Din fericire, fiind scriitoare, are contacte cu editurile,
aşa că a propus cartea unei edituri cu care colaborează şi aceasta a publicat-o. Irina
Ţurcanu mi-a mărturisit că a regăsit
în carte poveşti din propria copilărie
şi adolescenţă (deşi e o altă generaţie
– e cu 15 ani mai tînără decât mine).
Când m-am întâlnit cu publicul italian,
am constatat acelaşi lucru ca în cazul
publicului din România: că oamenii
se identifică cu personajul cărţii şi că
volumul meu joacă rol de catalizator
ce scoate la lumină poveştile fiecăruia.
În fond, copilăria şi adolescenţa sunt
aceleaşi în esenţă, indiferent de perioadă sau de ţară.
A.R.: De asemenea, volumul a fost
publicat şi în limba bulgară. Comparând cele trei tipuri de public (din
HYPERION
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România, din Bulgaria şi din Italia), ai putea să
găseşti diferenţe sau asemănări, gusturi comune
sau mai puţin asemănătoare?
C.P-B.: În Bulgaria, cartea a fost remarcată în urma
unei lecturi publice, pe care am făcut-o la un festival din Sofia. Am citit un text din volum în care
era vorba de turiştii bulgari veniţi la Bucureşti şi
care ne îmbiau cu parfum de trandafiri. Lumea a
râs, iar după lectură m-a abordat o editoare care
mi-a zis că vrea să publice cartea. Despre italieni
nu e niciun rând în cartea mea, dar ei mi-au spus
că ştiu foarte bine cum e cu pionierii, că au avut
şi ei o organizaţie similară făcută de fascişti şi, pe
de altă parte, că s-au îndrăgostit de Daniel Abagiu (da, am avut parte şi de astfel de declaraţii de
dragoste). Când am fost la Sofia, bulgarii m-au
dus într-un club unde la intrare era un semn cu
un pistol tăiat cu un X roşu şi mi s-a făcut percheziţie corporală să nu am aşa ceva, iar în Sardinia
am fost dus să văd vestigii nuragice neexplorate,
vechi de vreo 4000 de ani. Mi s-au părut simpatici şi unii, şi alţii. Cât despre români, sunt ai mei
şi deci sunt simpatici prin definiţie.
A.R.: Care sunt riscurile sincerităţii pentru un scriitor? Se poate acesta mişca „în limitele minciunii
necesare oricărui produs artistic“?
C.P-B.: Riscurile sincerităţii pentru un scriitor sunt
riscurile sincerităţii în general. E mult mai simplu să minţi. Dacă nu o faci, alegi drumul cel
greu. Greu, dar care-ţi oferă destule satisfacţii în
schimb.
A.R.: Pasajele în care cititorul oarecare şi personajul
volumului se pot regăsi sunt numeroase. Mai ales
„minciuna despre cărţile citite (de fapt, necitite)
este o adevărată virtute a intelectualului. Este
una din strategiile lui de supravieţuire.“
C.P-B.: Iată o exemplificare a ceea ce spuneam mai
sus. Bineînţeles că nu e confortabil să recunoşti

lucruri mai puţin onorante. Eu nu am citit multe
dintre cărţile fundamentale. De exemplu, recunosc că nu am citit toate volumele din « În căutarea timpului pierdut ». Şi ăsta e doar un exemplu,
printre multele pe care le mai pot da. E descalificant pentru un intelectual, care se pretinde şi scriitor pe deasupra, dar puteţi încerca să vedeţi ce
bine vă veţi simţi când veţi renunţa la minciună.
A.R.: Experienţele personajului Daniel Abagiu pot fi
experienţele mai multor tineri din acele timpuri.
Formarea sau traseul unor oameni pot fi, aparent,
asemănătoare. Viaţa multiplică viaţa?
C.P-B.: Am răspuns deja la asta: da, pot fi asemănătoare şi pe asta mizează de fapt cartea.
A.R.: Etapele vieţii sunt trăite de acest personaj din
plin şi amplificate de o gândire pe alocuri magică.
Acolo unde alţii nu văd nimic, Daniel Abagiu deja
a trăit drame sa bucurii imense. Mircea Cărtărescu scria în prefaţă „Nu întotdeauna lucrurile
sunt cum par“.
C.P-B.: Ştim deja că lumea e Marea Iluzie sau că
bufniţele nu sunt ce par a fi. Eu nu-mi propun să
arăt cu degetul asta, ci doar să fiu atent la lucruri
care de obicei trec neobservate, care par nesemnificative. Aşa cum e, de exemplu, sunetul oului
fiert ciocănit de marginea metalică a măsuţei din
compartimentul de tren, atunci când călătorii se
decid să-şi mănânce pacheţelul.
A.R.: Se pare că personajul încă îşi trăieşte viaţa
intens, urmând drumul unei pribegii controlate
de autor. După Italia, care sunt locurile spre care
îşi va îndrepta atenţia?
C.P-B.: După cum spuneam, nu controlez nimic şi,
din păcate pentru mine, sunt foarte nepriceput
în a-mi promova, marketiza, piariza etc. cărţile.
(Inclusiv turneul din Italia a fost iniţiativa altora.)
Nu ştiu deloc să mă vând, iar asta mă obligă să mă
vând ieftin, făcând presă.

Plumb, de Corneliu Dumitriu
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„Elefantul Cici îşi va pierde la nesfârşit
cipicii, iar viaţa merge înainte“
– ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU ELENA VLĂDĂREANU –

În primăvara acestui an avea loc premiera bucureşteană a spectacolului „Habemus bebe“, cu texte semnate de Elena Vlădăreanu, în regia lui Robert Bălan, un proiect ART NO MORE cu sprijinul WASP – Working Art Space and Production. Proiectul a început cu un stencil – “Femeia în misiune patriotică“ – conceput de Elena Vlădăreanu şi realizat de artistul vizual
Andrei Gamarţ, care a realizat şi afişele spectacolului. După ce a fost prezentat la Bucureşti, spectacolul îşi urmează destinul, urmând să fie itinerat şi în alte oraşe din România.

H

Andra Rotaru: „Habemus Bebe“ face parte dintre acele
rare performance-uri care îmbină texte care ar fi
putut să se cumuleze (doar) într-un tot poetic, a
cărui finalitate, însă, devine deschisă. Poţi spune în
acest moment, după ce spectacolul a fost prezentat
de câteva ori în România, că textele nu vor genera şi
un viitor volum de poezie?
Elena Vlădăreanu: Noţiunea de poezie a suferit şi
suferă în continuare mutaţii interesante, este un gen
marginal şi aceasta este reţeta prin care îşi asigură
supravieţuirea. De aproape un secol nu mai poţi
afirma cu certitudine despre un text „este/ nu este
poezie“. Sigur, mulţi o fac, chiar şi critici şi cronicari
literari şi, dacă în urmă cu ceva timp asta mi se părea
scandalos, acum sunt convinsă că doar aşa poate fi
marcat un experiment. Revenind la întrebare, sigur
că textele asamblate în spectacol pot fi un volum de
poezie, poate că o să şi fac acest lucru în curând, să
le pun la un loc, să le dau un titlu şi să scriu dedesubt
poezie, dar deocamdată nu am găsit reţeta volumului. Când am început să lucrez la aceste texte, aveam
în cap o instalaţie, mă tot uit prin însemnări şi asta
găsesc cel mai des: să fie o instalaţie, cu sunete, imagini, cărţi, cuvinte. Până la urmă a fost un spectacol,
ceea ce e deja mai mult.
A.R.: Ai spus că acest text este „cel mai personal şi, în
acelaşi timp, cel mai politic text pe care l-ai scris vreodată“. Există încă limite sau prejudecăţi în Româ-
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nia vis a vis de rolurile pe care le are la dispoziţie o
femeie, o mamă artist sau o „ante mamă“ şi „post
mamă“? Cât contează pentru tine anumite clişee pe
care chiar şi preşedinţii le „îmbrăţişeză“? Poţi deveni
protestatar în orice rol te poziţionezi, în orice societate te-ai afla?
E.V.: Nu cred că doar în România rolurile şi locurile
sunt deja stabilite, ci cam peste tot în lume. Maternitatea nu este o meserie simplă şi pentru un timp îţi
anulează toate celelalte roluri sociale, ceea ce nu este
uşor de acceptat, nici pentru mamă, nici (mai ales)
pentru tată. Mamele artiste se confruntă şi cu acest
spectru, al incapacităţii de a mai crea, pentru că oricum cel mai important act de creaţie a fost făcut şi
restul e derizoriu. În plus, statutul mamei a fost şi
este politizat şi marketizat, toată lumea, de la preot
la preşedintele ţării, are ceva de spus despre maternitate, despre momentul potrivit când să faci un
copil, despre datoria femeii, patriotică sau duhovnoicească, despre ce ai dreptul să faci ca mamă. Mai
sunt şi inepţii de genul „naşterea, ce mare lucru!“ şi
am fost interesată să prind în spectacol cât mai multe
voci, din vremuri şi registre diferite, tocmai pentru
că aceste ambiţii machiste asupra unui teritoriu prin
excelenţă femin traversează timpul.
A.R.: Limitele corpului sunt mai uşor de stabilit decât
limitele unui text poetic? Oana Stoica scria într-un
articol „a fi mamă înseamnă a deveni altcineva, fără
HYPERION
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Folosesc mai degrabă susţinere decât donaţie pentru
că a fost la fel de importantă susţinerea nefinanciară,
a celor care au vorbit sau scris despre proiect, care au
făcut să circule informaţia. Tototată am avut susţinerea WASP şi a Andreei Căpitănescu care, pe lângă
spaţiul de producţie şi de premieră la care aveam
acces prin rezidenţa câştigată cu ceva timp înainte de
a demara proiectul, ne-a oferit şi spaţiu pentru reprezentaţiile următoare.
A.R.: Cele trei voci prezente în texte au fost întrupate
de trei actriţe: Dana Voicu, Carmen Florescu, Lala
Mişosniky.
E.V.: Când am ales actriţele erau două condiţii: să fie
mame şi, fiind un proiect sută la sută independent,
să nu fie nici una angajată în sistemul de stat. Lala
să dispari cu totul.“ Chiar şi accentul mutat de pe
Mişosniky, Dana Voicu, Carmen Florescu sunt toate
un (posibil) volum de poezie, pe un text-performance
mame şi excelente actriţe, iar cine vede spectacoaccentuează valenţele lui „a fi sau a nu fi“.
lul poate să încerce să descopere şi un strat foarte
E.V.: Sigur. Şi chiar stilul în care am scris acest text
ascuns, acela al interpretării. Ca orice act artistic,
vorbeşte despre limite. Mama din spectacol este
şi Habemus bebe este şi un
una destructurată, care
eseu despre artă, am încernu poate fi văzută inte- „La cinci minute după ce s-a născut Eva,
cat să vorbim, eu şi Robert,
gral decât după ce toate am trimis un sms la mai mulţi prieteni:
despre cum înţelegem noi
bucăţile, toate mamele
„Habemus bebe. Detalii mai târziu». Pe unii astăzi performance-ul şi
au fost puse laolaltă. Nu
rolul performerului, textul
ştiu dacă aşa s-a simţit şi n-am apucat să-i sun nici acum, la doi ani
se simte orice femeie în şi jumătate după. Acum avem alt Habemus şi mecanismele care îl fac
să funcţioneze.
această nouă haină, dar bebe. Un spectacol“. (Robert Bălan)
A.R.: Din toamnă urmează
pentru mine aşa a fost şi
noi reprezentaţii ale spectacolului. Cum vă alegeţi
încă este: o continuă contradicţie. M-a bucurat mult
spaţiile unde este acesta prezentat?
că am văzut femei cu lacrimi în ochi la acest spectaE.V.:
Nu ştim ce o să facem din toamnă. Un spectacol
col, că altele au venit la mine la final şi au spus că este
nu
poate supravieţui fără public, cu atât mai mult cu
despre ele, chiar dacă nu suntem de aceeaşi vârstă.
cât
e o producţie independentă. Nu poţi cere nimăE un sentiment teribil de emoţionant, pe care l-am
nui
să joace fără bani sau cu 10 lei pe seară. La ultima
descoperit abia după ce am născut, acela de apartereprezentaţie,
90% dintre spectatori au intrat în sală
nenţă la un grup: grupul mamelor, pentru care nimic
fără
să
se
oprească
la doamna care vindea bilete. Din
nu mai este ca înainte.
toamnă
sperăm
să
intre în selecţia câtorva festivaA.R.: Costurile de producţie ale spectacolului „Habemus
luri,
ştim
că
o
să
fim
la Iaşi, la Festivalul InternaţiBebe“ au fost acoperite şi au provenit din donaţii.
onal
de
Teatru
pentru
Publicul Tânăr, în perioada
De asemenea, a existat şi o campanie de crowdfun5-11
octombrie.
ding, prin intermediul platformei We are here (www.
we-are-here.ro). Regia spectacolului este semnată de A.R.: Receptarea spectacolului a fost pozitivă, s-a scris
despre el, sălile au fost pline. Cine şi unde va mai fi
Robert Bălan, un proiect Art No More, cu sprijinul
„Elefantul Cici“ peste ani?
WASP.
E.V.:
Peste ani… glumeşti, timpul încă se împarte în
E.V.: Spectacolul l-am gândit împreună cu Robert Bălan.
luni!
Eva o să crească, poate va avea un frăţior sau o
Nu doar pentru că aşa era firesc să fie – este o creasurioară,
Elefantul Cici îşi va pierde la nesfârşit cipiţie foarte personală pentru amândoi, folosim obiecte
cii,
iar
viaţa
merge înainte.
din casa noastră şi filmări personale – ci şi pentru că
îl admir ca regizor. Mă bucur că am lucrat împreună,
Foto:
o mai făcusem şi am mai făcut-o şi după, dar acesta
Alexandru
Matei
cred că este proiectul care ne mulţumeşte şi ne reprezintă pe amândoi deopotrivă. Robert a fost şi cu ideea
de a strânge fonduri pentru spectacol printr-o campanie, prin intermediul platformei We Are Here. Eu
eram foarte sceptică iniţial, eram convinsă că nu o
să facem nimic, ceea ce m-ar fi tras foarte mult înapoi. Ei, bine, la final, când am văzut câţi oameni ne-au
susţinut, am fost mult mai încrezătoare. A fost şi un
test pentru mine, al încrederii în mine, dar mai ales
o dovadă de solidaritate, atât a femeilor – sunt foarte
multe donatoare şi susţinătoare –, cât şi a artiştilor (cei
mai mulţi dintre cei care ne-au susţinut sunt artişti).
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Scriitorul
- destin şi opţiune -

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

MELANIA CUC

Eu cred în
scriitorul care
se implică
în destinul
cetăţii căreia
îi aparţine,
care vede în
perspectivă şi
se foloseşte de harul său pentru a
mărturisi prin scris, dar şi pentru
a fi (şi) un lider de opinie.
Anchetele revistei
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1. Cred că în cazul meu, Destinul a jucat „cărţile„.
Am început să scriu de cum am învăţat literele. Nu
m-a îndemnat nimeni, nu m-a oprit nimeni, aşa că,
tot destinul meu literar a mers în pas cu viaţa-mi.
Am scris dintr-un imbold interior, nu am avut nici
un soi de motivaţie de orgoliu social sau mercantilism profesional. Scriu pentru că asta este viaţa
mea, altminteri nu se poate. După atâţia ani, în care
am scris mii de pagini (cele mai multe doar pentru
sertar) am momente în care îmi spun că trebuie să
renunţ la patima asta, să trăiesc precum alţii. Uşor
de zis, greu de făcut. Aşa că, scriu zilnic, trăiesc în
două lumi paralele, una reală, alta făurită din plăsmuirile mele.
2. Mi s-a tipărit o versificaţie modestă în una dintre revistele pentru copii pe când aveam 9 sau 10 ani.
Nu consider că acela a fost debutul meu literar, nici
HYPERION
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reportajul(înţesat cu metafore) publicat în ziarul
Făclia din Cluj, pe când aveam 16 ani, nu a consituit
un prag important. Adevăratul meu debut literar a
fost în anul 1973, când am avut privilegiul să fiu prezentă în emisiunea Radio Cultural, pe post naţional,
cu un grupaj consistent de poeme, recitate de marea
actriţă Lucia Mureşan, şi cu o prezentare făcută de
redactorul emsiunii, poetul Ion Petrache. Emisiunea
aceea a avut ecou neaşteptat pentru mine. Aşa am
atras atenţia criticii din vremea aceea, prin modernitatea si stilul personal al poeziilor prezentate în eter.
În acelaşi an am debutat şi revuistic, în Luceafărul,
la rubrica celui care a fost inegalabilul Geo Dumitrescu. Publicaţia literară de prim rang, care a jucat
un rol esenţial în promovarea mea ca scriitor, a fost
Luceafărul. Acolo am publicat, ani în şir, grupaje de
poeme dar mai ales acele reportaje literare, un soi
literar cam hibrid, controversat în lumea literară a
perioadei respective.
3. Editorial am debutat câţiva ani mai târziu, la
Editura Litera din Bucuresti, cu volumul Peisaj lăuntric. Se ştie că pentru a publica primul volum personal, trebuia mai întâi să publici în volum colectiv, şi se aştepta la rând ani buni. Aveam manuscrisul depus la Editura „Eminescu“ din Bucureşti, dar
nu mai puteam aştepta. Între timp publicam frecvent, participam la tot soiul de concursuri literare.
Am primit mai multe diplome şi premii naţionale
în perioada aceea. Mai întâi aveam nevoie să ştiu că
ceea ce scriu este ok. Odată ce m-am afirmat, am
avut si confirmarea, am trimis tot mai rar materiale
la competiţiile literare. Am mers pe drumul meu de
călăreţ singuratic.
4. Om şi Scriitor? Cred că au mers împreună, deşi
multă vreme, sfera mea de activitate profesională nu
a avut nimic de-a face cu scrisul. Şi totuşi, au fost
perioade în care am frecventat cenaclurile literare
bucureştene, mi-am făcut prieteni dintre scriitorii
déjà afirmaţi, dar şi dintre speranţele de atunci şi
care azi sunt aşi ai scrisului românesc. Nu pot spune
că m-au influenţat cumva ca stil, ca filosofie sau ca
mod de lucru. Déjà eram formată din toate aceste
puncte de vedere, dar simţeam nevoia să am apartenenţă la un grup anume, să fiu cu oameni care trăiau şi iubeau poezia, la fel ca mine. Pe atunci, scriam
doar poezie şi testam reportajele literare. Publicam
în mai toate revistele culturale dar şi în altele, cum
ar fi ziarul Informaţia Bucureştiului şi Scânteia Tineretului. Colaborarea mea cu Radio Romania, într-o
perioadă în care cenzura era dură, mi-a schimbat
modul de a scrie. Am învăţat să folosesc metafora
ca pe o platoşă, şi nu doar în poezie. Nu am avut un
mentor anume în nici o perioadă din viaţa mea literară, nu am simţit nevoia să mimez un stil care era
la modă şi nici nu am tremurat în faţa criticilor. Am
ştiut mereu cine sunt, cât pot duce şi nu m-au fla-
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tat, prea mult, nici aprecierile conjuncturale. Ştiam
unde sunt, sau nu sunt, bună.
5. Scriitorul este sau nu este Scriitor, el mărturiseşte despre o epocă. Adevărul oricare ar fi el, trebuie să apară în pagini de carte aşa cum apărea o
imagine foto în soluţia de revelator. Că, noi toţi suntem oameni mai înainte de a fi scriitori, suntem cetăţeni planetari şi ai unei ţări şi, păstrând proporţiile,
suntem membri ai unor grupări, organizaţii etc. mai
mult sau mai puţin politico-economice, este un fapt
demonstrat de istoria literară. Nu sunt puţini scriitorii cu har care au făcut concesii de conjunctură, au
ales calea cea mai uşoară pentru a putea scrie, dar
mai ales pentru a publica şi a ajunge la cititor. Dar
sunt destui si dintre cei care, deşi nu rămân definitiv în turnul de fildeş, sunt integri, scriu după cum le
dictează conştiinţa, nu au nici un fel de stăpâni. Eu
cred în scriitorul care se implică în destinul cetăţii
căreia îi aparţine, care vede în perspectivă şi se foloseşte de harul său pentru a mărturisi prin scris, dar şi
pentru a fi (şi) un lider de opinie. Cărţile scrise doar
din experienţele trăite de alţii, nu sunt veridice, nu
au suflu, nu rezistă în timp. Trebuie să te implici şi
cu experienţa ta de viaţă (politică etc.) în zidărirea
textelor oricărui gen literar. Recunosc, eu nu iubesc,
spre exemplu, poezia care marşează pe mobilizarea
maselor, nu sunt o Ana Ipătescu, nu ies la tribună
să-mi citesc poemele, dar asta nu înseamnă că nu-i
apreciez pe scriitorii care implementează idei ideologice prin opera lor, asta, dacă sunt cu adevărat
scriitori. Scriitorul cu har ar trebui să fie situat deasupra puterii oricare ar fi ea, asta pentru că un creator este vizionar, el nu se cantonează în etape istorice care ţin doar de perioada sa cronologică.
6. Greu de făcut o radiografie a literaturii române
contemporane, se scrie mult şi se citeşte puţin. Cărţile nu ajung toate la publicul cititor, criticii de încredere sunt cât să-i numeri pe degetele de la o singură
mână, şi, başca, lumea virtuală creşte debitul literaturii modeste, populare. Promovarea înafara fruntariilor este dificilă pentru scriitorii care nu fac parte
din esalonul întâi, sau trăiesc în provincie. De fapt,
nu mai ştim exact care este elita si care este scriitorul
monden. Trăim într-o confuzie care lasă loc pentru
cei mai puţin înzestraţi cu har literar, dar care dau
întruna din coate, sunt din ce în ce mai gălăgioşi în
lumea literară. Multi dintre cei care scriu serios, au
şi ceva a spune, au obosit, s-au retras şi scriu pentru propriul sertar.
7. Nu ştiu cum sunt alţii, eu pot scrie oricând şi
oriunde, atâta timp cât nu sunt prinsă în problemele de viaţă, de familie. De obicei scriu dintr-una
când lucrez la o carte nouă, mă aşez la computer fără
notiţe, fără un program stabilit în detaliu. Am doar
jaloanele principale, din care nu ies niciodată. Scriu
direct la tastatură, scriu până mă dor degetele. Când
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obosesc, ies cu părere de rău din lumea aceea creată
de mine. Fac orice altceva, grădinăresc, hrănesc căţelul, spăl rufe sau pictez. În răstimp nu mă frământă
soarta cărţii aflate în lucru. Îndată ce revin la masa
de scris, intru din nou, firesc, fără sincope, în lumea
aceea volatilă şi care depinde numai de mine. Sunt la
a 32 carte, un roman la lucrul căruia am avut parte
de câteva pauze bune, toate din motive care nu ţin
de inspiraţie literară. Ba s-a îmbolnăvit mama, sotul
meu a avut o intervenţie chirurgicală… Aşa că, sper
ca în etapa următoare să reuşesc să duc cartea până
la capăt. Este vorba despre un roman cu multe personaje, cu întoarceri în anii 5o ai secolului trecut, şi
cu drame preluate din istoria pe care am trăit-o, dar
şi cu ficţiune scânteietoare. Roşu cardinal. Acesta
este titlul.
Facultativ: 7 + UNU. În contextul celor afirmate,
pentru a avea un dialog mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs. un text care, în linii mari,
generale, să vă reprezinte. Vă mulţumesc pentru înţelegere.

Fragment din romanul
„GRAAL“, Editura Nico,
Tg. Mureş, 2010

„Caii, închiriaţi de la herghelia din sat, au terminat
lucerna, acum pasc resemnaţi în miriştea de orz.
Armurile cavalerilor medievali şi toate armele
reconstituite după artefacte unicat, de muzeu,
rezemă valul de paiantă al cârciumei din care un
beţiv iese cu un şut în fund şi înjurând cârciumarul de Precestă.
Mirele, şi el în pauză de cafea, repetă rolul,
scenariul, citeşte atent, cu ochelarii puşi pe şaua
nasului acvilin. Azi are barba rasă şi sprijinită în
pumnul cu care, el, Regele Arthur, îi dă replica
sultanului Saladin.
– Cabotin incorigibil! – îi zic şi, dacă aş fi un
mujic aş scuipa sigur în făraşul cu nisip, în care
câteva mucuri de ţigară ieftină se sting încet, ca
fetele bolnave de ftizie.
Văd cum Lebăda se apropie de el, merge cu
bărbia ridicată, cu un zâmbet afişat în colţul gurii
şi cu sandalele legate pe gleznele-i subţiri în
nojiţe de naylon extrem de transparent.
Poartă rochie cu decolteu asimetric tăiat peste
locul de sân.
– Psss, iubita! – o abordează golăneşte careva
dintre soldaţii-figuranţi.
Lebăda, din instinct, îşi trage fibra de mătase
peste piept, să-şi ascundă astfel infirmitatea ca
pe un păcat.
Se împiedică, alunecă, se prăbuşeşte sub
povara coşului cu vişinele mustind.
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Mirele zvâcneşte, vrea să se apropie, s-o
ridice… dar, duce doar pe jumătate gestul până
la capăt.
– Camera! Filmeazăăă!!
Aşa, OK, bre… mai trage o cadră! Acum… Cum
nu mai ai peliculă???! Te ucid cu mâinile mele!
Aşa o scenă de viaţă nu mai prindem niciodată.
Hai, blegule, schimbă registrul… Aşa, frăţioare, şi tu, tu, femeie…stai, stai aşa nemişcată în
baia de sânge …
Asta-i Femeia! Ăsta-i Graalul, doar o pată roşie
pe o rochie albă. Atât!
Sânge! Vreau mai mult sânge!
Aduceţi vopsea din aia care se ia… Găleţi cu
vopsea, turnaţi peste ea.
Filmează, filmează… ţipa Regizorul, din scaunul lui de dumnezeu al unei simple pelicule, dar
care spera să-i aducă nu gloria, ci bani, o sumă
cu mai multe zero-uri în cont, cât să-i plătească
pensia alimentară fostei neveste.
– Dom’ Regizor, femeia e moartă… se găsi un
milos să-şi dea cu părerea şi chiar încercând, cu
puterile lui, să-i potolească pe vlăjganii care, incitaţi de ritmul şi ineditul filmării, turnau găleată
după găleată de vopsea roşie peste Lebădă ca
fără de răsuflare.
– Jigodii, la o parte!…Tună vocea Mirelui, care
aruncase din mers paginile cu scenariu şi singura lui pereche de ochelari buni, direct în lentila cameramanului, una super-sofisticată şi care
costase o avere casa de filme.
Aleargă spre femeia lui – către un trup nici
mort, nici viu – zăcând în balta de suc vişiniu şi la
care o mulţime de insecte de tot felul se avântă,
plonjează, înoată, cu disperare asigurându-şi plinul stomacului.
De acolo, de sus, îl văd cum îi trage fusta peste
fesele dezvelite, cum o ridică pe braţe, mireasă,
purtând-o ca pe o floare de hibiscus din care
cad picuri roşii.
Cineva a sunat Ambulanţa şi când nu se mai
aştepta nimeni, a sosit la faţa locului şi felcerul
cu adidaşii Made USA.
Mirele a urcat-o şi a urmat-o pe Lebădă, pe
lângă targă.
Îi văd mai apoi, tot în pereche, pe brancarda
din pânză şi oţel, în drum spre spitalul municipal. Stau îmbrăţişaţi pe cearceaful pătat, aşa, ca
după o noapte de dragoste, pe un pat nupţial.
Ea e palidă şi cu unicul sân viu adunat, strâns
în corsetul feşelor de tifon.
El e calm, mult prea calm pentru un astfel de
deznodământ trist.
Ea are mâinile umede şi foarte fierbinţi, prinse
în ţesătura mantiei lui, una albă şi cu cruce de
cavaler teuton.“
Bistritz, Bistrita-Nasaud,
Romania, 2014
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Robert ŞERBAN

O zi de 15 februarie

azi ar fi trebuit să fiu la Jimbolia
să spun câteva cuvinte despre Petre Stoica
să beau câteva pahare pentru Petre Stoica
să-mi şterg câteva lacrimi
înainte s-o ia la vale
pe obraji și să fie văzute
acolo ar fi trebuit să fiu
dar nu mi-am mişcat oasele decât puţin
de pe un scaun pe altul şi iarăşi pe altul

poate nici Petre Stoica n-a fost azi la Jimbolia
o fi stat şi el undeva pe vreo bancă
şi-o mai fi odihnit şi el bătrâneţile
fiindcă nu-i de colea să ajungi la 82 de ani
şi să te ţii aşa de verde după ce ai băut o cisternă de alcool
şi ai fumat milionul de ţigări
poate că în orăşelul ăla de graniţă n-a fost nimeni astăzi
oamenii au rămas pe la casele lor
obosiţi ca nişte foci ce au confundat o
balenă cu o insulă plutitoare
dar nu atât de obosiţi încât să nu poată
pipăi cu degetele după vreo cărticică
rămasă de data trecută la capul patului
acolo unde se ţineau mai demult radiourile
am destule scuze că n-am fost azi la Jimbolia
şi toate stau în picioare
18
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dar cui să le prezint
dacă nici măcar Petre Stoica nu e interesat de ele
fiindcă îşi dichiseşte cu migală băncuţa
ca să primească
probabil
ceva oaspeţi

O singură culoare

sunt atâţia ani de când nu-mi mai cumpăr singur haine
de când nu mai ştiu ce mi se potriveşte
de când mă uit în vitrine ca într-un tunel
în care surorile şi fraţii mei mai mici
au fost închişi definitiv de tata
în ziua când ar fi putut să se îmbete bucuros că-s viu
că am mâini şi picioare ce se termină cu cinci degete
iar faţa mea are un nas o gură doi ochi şi două urechi
se poartă iarăşi uni-ul
îmi spui
şi îmi netezeşti cu palma negrul cămăşii

O bărcuţă

fata mea face bărcuţe de hârtie
fără să ştie cum
iar bărcuţele se scufundă
de îndată ce le pune pe apă

fata plânge atunci
şi bate cu piciorul în pământ
strigă şi hohoteşte
iar ochii nu i se mai văd de atâtea lacrimi
apoi se repede şi mai ia o coală
o îndoaie o răsuceşte o întoarce o îndoaie din nou
până când printre degete se iţeşte un fel de catarg
fata îşi priveşte fericită lucrarea
o prinde grijulie în palme şi o aşază pe apă
dar în câteva clipe nenorocirea se repetă
Stixul copilăriei există
şi e o baltă pe care bărcuţele nu plutesc niciodată

Poesis
https://biblioteca-digitala.ro

HYPERION

19

voi răspunde repede fără temeri şi fără
poticniri.
Prin urmare, iubite Poet, Serenissime Dante Aligieri
ca şi în vremea Domniilor Voastre
în acest eon postmodern
se moare pe dinlăuntru
ca un pământ muşcat de o viziune măruntă
ca un microb duios izbit de iceberguri
ca o fantoşă orbecăind precum
brownienele mişcări ale norilor
ca o pasăre tocită de zbor
ca floarea sfărâmată-ntre platforme
şi ca asimilarea unei noi forme
ale nesuferitei vorbiri.

Daniel CORBU

Cuvinte pentru
botezul unui poem

Se mai aude muzica spartă în oglinda
de la capătul holului aşa cum se sparge un surâs
neglijent
se mai aude glasul celui ce urcă
spre propria-i rădăcină
ca spre enigma din urmă.
Cu primul strigăt bate în portalul luminii Noul Poem
prunc lucrător întru frumos şi bine
repetînd breşa primordiei.
Chiar dacă pentru mulţi nu contează
dacă e în plus pentru gloria luminii
chiar dacă vămile şi timpul fără de milă
îl pot surpa
se cuvine a-i hotărî numele chipul făptura.
(Ce-i, tată, dureroasa-ţi istorie
pregătească-mă pentru călătoria jertfelnică
şi orice mi se va-ntâmpla
ca pe-un războinic levantin tînăr şi hotărît
sărută-mă la plecare!)
Prin urmare se cuvine a-i hotărî numele chipul făptura
şi umbră să dăm
şi odihnă şi neodihnă, Doamne,
în inima celor singuri
acestei făpturi ca o fulgerare de aripi
pe diguri
care o clipă ne-adună precum glasul mamei
la cină.

Scrisoare Domnului Dante

La candida-ţi întrebare care-a străbătut cîteva secole
Pentru a mă găsi
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Se moare frumos, se moare concav
(drumuri străbați și nu știi că ești doar
umbra unui mort)
ca suferinţa suferindă de apatia rugului stins
ca atletul interzis alergării
ca speranţa neurmărită până la capăt
sau ca duhul strămoşilor ne-mai-întors
în sufletul muritorilor de rând.Se
moare frumos, se moare concav
se moare pe dinlăuntru
ca aerul nepotrivit pe respirare
ca arsa turmă de secunde din marele arsenal
al pierdutelor ore
în timp ce Purgatoriul răspunde
în acelaşi ecou.
Se moare frumos, se moare concav
se moare fără de ştiinţa morţii
şi fără strălucirea şi fără amestecul
în treburile interne ale iubirii de sine.

Masca de trecere

Dar să nu înnebunim de biruinţa
prisosului.
O, frumuseţe a locului,
fără artificii
și fără masca de trecere a emfazei
rămâi imaterială
precum crucea din suflet
pe care nimeni n-o vede!
Şi adânceşte-mă în penitenţa
acestui vis
când pot admira frunzele înverzitelor ore
şi cântecul greierului
ca un arc de triumf!

Ultima mască

Prea târziu vine clipa în care vezi
cum Dumnezeu se-ncruntă
la semne
cum se rotesc tăcerile stelare
şi tremură tinere ramuri rămase răzleţ
în repaos
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şi cum rând pe rând se-nfig în suflet
săgeţile nopţii.
Prea târziu vine clipa în care Dumnezeu
vede cum îţi moare ultima mască
a neîntinatului chip
şi cade ca un măr putred
iar tu rămâi – vis trecător împodobit de Neant –
fără pamblici şi fleoncuri de prisos
în care se-mpiedică lumina
şi n-ai să mai vezi cum Dumnezeul tău
se-ncruntă la semne
cum se rotesc tăcerile stelare
şi tremură ramuri rămase răzleţ
în repaos
şi ca pe mirifice simfonii
Dumnezeu ascultă cum se-nfig în suflete
una după alta
săgeţile morţii.

Fragmentele morţii

Poetului Claudiu Komartin

Pace şi trainică speranţă
pentru cei care-ţi sapă mormîntu-n secret!
În noaptea asta de Sînziene se schimbă culorile
şi prea uşor şopîrlele renunţă la cozi.
E ora cînd în oraş se deschid cluburile de noapte
şi revine ideea vreunui ospăţ glandular
ora la care poţi vedea cum se naşte Infernul
şi Purgatoriul din nimic
înconjurînd vălul putred al plictiselii.
O, tinere domn, dacă ai lada celestă
cu Oda bucuriei, n-o rătăci!
De multe ori văzut-ai pe chipul celor învinşi
aerul de învingători
zîmbetul de trecători nonşalanţi
precum stafiile care nu ocolesc zidurile şi pomii.
Dar cum să depăşeşti sf îşierea oglinzile sparte,
dar firimiturile morţii
gîndurile negre revopsite cu grijă
trecerea printr-o istorie
care ţi-a falsificat pînă şi vorbele?
O, TINERE DOMN, DACĂ AI LADA CELESTĂ
CU ODA BUCURIEI, N-O RĂTĂCI!

Ecosistemul şi tabla
de şah a zorilor

Vedeţi, Domnule Hölderin, postmodernitatea
ne dă totul pe gratis
din satul planetar cerul e izgonit
ca un spion de rară clasă
pe străzi Iisus e plimbat
pe sacoşe de plastic
iar Gioconda surâde
de pe eticheta brichetei cu gaz.
Totul străluceşte precum minciuna
din reclama vodafonului.
Chiar mierla domnului Trakl cântă acum
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cu program prestabilit
în arbori semeţi la care putreziciunea
lucrează-n secret.
ÎNCHINARE CELUI CE-AŞEAZĂ
VÂNTUL ÎN RAME
ÎNCHINARE!
Acesta-i ecosistemul şi aceasta tabla de şah
a zorilor.
La Beijing pentru o sută de yeni
îţi poţi primi statuia sculptată într-un bob
de orez
biserica albă a Domnului se clatină
în Edenul postmodern şarpele biblic
nu mai ademeneşte pe nimeni
ŞI NIMIC N-AMINTEŞTE MĂREŢIA ROMANTICĂ
A VISĂTOARELOR LUMI.
Nu întoarce faţa! Poţi rămâne statuie
ca soţia lui Lot.
Pe tabla de şah a zorilor
cine să observe sufletu-mi ce zboară spre lume
ca un râs cristalin?
În după-amiezi de om singur
aflu, Domnule Hölderlin, că la Tübingen
La Santa Rosa şi Pireu
v-ar fi cântat aceeaşi mierlă
pe care-a auzit-o Trakl
pe care o aud şi eu.
Închinare celui ce aşează vântul în rame
Închinare!

Şapte

Mamă care mi-ai dat în păstrare
cifra norocoasă şapte
şi litera D ca un scut de speriat neofiţii
şi hangerul neostenit al cuvintelor
obosit de-a purta în mine
întreg arsenalul de înnobilare a lucrurilor
şi dorinţa de-a împlini visul lumii cel chimeric
într-o seară de octombrie
m-am aşezat în fotolii adînci
şi-am probat din nou acea nebunie cu fragi
despre care vorbea Francisc de Asissi
(cel care atât de convingător vorbea
cu păsările).
A urmat astfel un lung rechizitoriu despre
trecutul apropiat şi îndepărtat
despre viaţa-mi ca un tropot de cai
în noaptea cu lună
despre biciul atîrnat în panopliile zilei
despre prietenii înălţaţi la cer
şi căzuţi după aceea în chip de efigii şi statui.
Mamă care mi-ai dat în păstrare
cifra norocoasă şapte
şi litera D ca un scut de speriat neofiţii
încă n-am dăruit nimic lutului.
HYPERION

21

“Să îngropăm utopia! Gândirea noastră modernă
nu mai are nevoie de lucrul în sine”
Efebi, calpuzani şi uzurpatori,
magistraţi, camionagii şi măcelari,
bâlbâiţii, ciungii şi şchiopii şi alte
pramatii ale acestei lumi
de rând cu cetăţeni din cei mai onorabili
se-adună în conferinţe de presă,
fac trimitere la Senat şi Academie:
“Nu mai tolerăm aparenţele, ni s-a făcut greaţă
de-aceste măruntaie estetice”,
“Ce moştenire tot zic ei că lasă
urmaşilor lor Văcăreşti?”
Zeloşi, bat în cuie transcendenţa
grăbiţi, răstignesc parabola lumii,
miracolul, frumuseţea
Iau cadavrul şi îl ascund
în subsolurile Bibliotecii, îl zăvorăsc în grote
laolaltă cu năpârcile și cu șerpii

Arcadie SUCEVEANU

Uşi pentru ieşire

Cineva îmi zideşte uşile

Abia ies din râu,
că uşa râului e zidită
De cum îmi întorc faţa de la oglindă
către oglindă nu mai am întoarcere

…Dar, dimineaţa, ceea ce era de așteptat să se-ntâmple,
se-ntâmplă
nepătrunsul mister (din toate timpurile
şi din toate epocile) reînvie:
cadavrul deschide ochii, se desface
din funii, se ridică şi
păşeşte pe ape desculţ –
urmele lui de aur şi purpură
luminează marea. Cât vezi cu ochii
apa înfiorată se-nnoieşte
de cercuri...

Fregată pe apa lumii

Nimic din ceea ce este nu mai seamănă
cu ce-a fost

De aici într-acolo aluneci
mânat de rigorile valului

Ies din toate şi intru în
Nicăieri

Rând pe rând, podurile se ridică, coboară,
se ridică, coboară,
ca într-un vis trăit cândva
de mine la Praga

Pe sub pielea mea creşte
un alt fel de piele
pe dinlăuntrul chipului meu
se insinuează alt chip
pe dedesubtul unghiilor mi se profilează
alte unghii – subţiri, transparent de subţiri,
ale unui alt trup vast, nesfârșit,
ce abia începe

Epifanie

Seara vin groparii literaturii
au hârleţe, funii şi târnăcoape
sunt decişi, categorici:
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Aproape de ultimul pod
simţi gravitaţia inexistenţei
o briză subţire îţi umflă cămaşa
Dincolo, la un pas, începe zona de contact
cu transcendenţa
malurile se vor contopi cu apa
visul materiei se va sfârşi
Ţi se va lua înapoi naşterea, lumea
Tot ce-ai vorbit, tot ce-ai văzut, tot ce-ai trăit
nu vor fi decât o lumină mică
un nor de praf îndepărtându-se
o fâlfâire de-aripi –
semne pământeşti dintr-o viaţă anterioară
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crâmpeie dintr-un basm scurt
cu a fost odată
Pentru cei rămaşi să mai fie
vântul din trestii va da un semn
şi se va risipi într-o formă
a neîntoarcerii

Poem cu arici

În grădina ta trei arici
cu mere-n spinare

de pe hârtie
Tirrru-li, tirrru-li... – insistă
maestrul retoric,
dar nu-i ajung argumente
și silabele lui – diamante inutile –
se risipesc la marginea nopții

Viaţa ta ajunge
iarăşi la noi

Unde le vor fi cărând aricii?

Încă din Cernăuţi,
cum numai trec de rohatcă
simt mireasma pădurii de-acasă –
şi acest sentiment nu l-ar putea explica
nici o enciclopedie din lume

Din timpul tău în alte timpuri?
Din viaţa ta în altă viaţă?

Îngerii Vinerii Mari au pus în porţi
pomişori văruiţi

Numai aricii ştiu drumul
către tărâmul ascuns unde un trup
naşte-n alt trup şi aşteaptă nerăbdător
merindea

Scufundată în rugăciune, casa
satul a început să se deprindă
cu întunericul din ferestre

Sunt zilele tale netrăite
rostogolite sub Copacul Lumii

Ce altă existenţă te naşte,
Mamă?

Stă Acvila

Stă Acvila
în mărul din faţa ferestrei
Uite-o, a coborât de pe nor
să te ia
Ochii mei o văd – deşi ea nu există
inima mea o simte – deşi inima mea nu ştie
să-i zică pe nume
Lethe curge prin gangul de lemn
pe mal un greier uitat de-astă vară
ţârâie sincopat toată noaptea
tirrru-li, tirrru-li...
Ce face greierul? Se ceartă
cu cele patru logici deodată? Polemizează
cu limitele, cu absenţa?
Tirrru-li, tirrru-li... – dar nici stăruitoarea lui
pledoarie
nici ruga lui extaziată nu-ţi pot întoarce
timpul şi lumea
Timpul porneşte-n galop fără tine
În zadar bat norii în cuie
mâinile tale reci se scurg în afara ta
ca nişte ieroglife de ceară
ochii tăi se rostogolesc din noaptea senină
cad jos din poemul acesta, lunecă
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În perii bătrâni au dat năvală mugurii
şi întreabă de tine
stratul de pătrunjel înverzit
nu ştie din care parte acum
să te strige
S-a îngroşat întunericul de sub pat
spiriduşii casei ies de după lăicere
şi mi se aşează pe gene, în păr,
îmi mângâie ridurile de pe faţă
îmi ling de pe unghii sarea
străinătăţii – lip-lip, lip-lip...
Aprindem focul în sobă
dar nu-i mai putem insufla o nouă
credinţă
şi nici palpitaţia de altădată
În cimitir, vântul tânăr de-april
se zbenguie printre morminte
ascuţindu-şi de pietre multiplele feţe
Pozăm lângă crucile îngemănate
vorbim cu vacile Domnului
purtătoare ale mesajelor tale pe care
nici o hermeneutică nu le poate
descoase
Moartea pare să fie în altă parte
De-acolo, de jos, de la propria limită
viaţa ta ajunge iarăşi la noi:
un strat de flori proaspete
vizibil mirate, uşor uluite
că au mai trecut
odată
pe-aici
HYPERION
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Vasile IFTIME

Dojană

Alo, alo, alo...
Ridică dracului telefonul!
Sunt eu, intenția!
Hai să amăgim întunericul –
cu o perfuzie de iluzii umplem aşternuturile.
Nu te sfii!
Ştiu că legi noduri pe fir în timp ce vorbim,
ştiu că înfingi pioneze în stâlpii telegrafului,
ştiu că exfoliezi sinapsele ca pe nişte ouă fără bănuţ,
ştiu multe despre tine,
autistule,
surdomutule,
schizofrenicule,
masochistule,
laşule...
S-au învineţit cuvintele în jurul ochilor
precum copiii sufocaţi cu propriul ombilic.
Sângerează pauza dintre două silabe:
tumori în inima verbelor,
pecingini peste adjectivele schimbate la faţă,
fracturi deschise în substantivele cu
ceva ADN dintr-o cruce
înecată în apa botezului,
după bunul măcel al nervilor...
Alo, alo, alo...
Ce faci?
Scrii,
scrii,
scrii despre cum ţi se mulează singurătatea
ca un prezervativ peste un picamăr de spart stâncile,
despre câteva fanioane ridicate într-o gară fără peron,
despre un peşte ce visează valuri într-o carcasă de conservă
deschisă în postul mare.
Scrii...
Laşule,
este timpul să te reconstituii
după chipul şi asemănarea Nebunului.
Scoate din tine un urlet de lup,
rupe zăbrele,
sparge lacăte,
muşcă din lună
până la nerv,
până la os,
până la sâmbure,
sfâşâie-i venele...
(Viaţa pe orizontală nici în somnul pietrelor.)
Ajunge!
Treci cu un pămătuf de şters praful prin inimă,
apoi fotografiează-ţi sângele limpede

24

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

ca pe o retrospecţie a izvoarelor,
leagă un ştergar alb la fereastră,
semn de bună vestire
(dincolo de oglindă,
curgerea după cum înclină Dumnezeu privirea),
fă cale întoarsă în pântecele mamei,
în îmbrăţişarea tatălui,
în fierbinţeala cărnii după o zi de coasă,
până întru a șaptea seminție a lumii
şi mai departe,
şi mai departe,
pe orizontală nici măcar umbră de cruce,
nici măcar fân în brazdă,
nici măcar râu
nici măcar râu...
Este timpul să te ridici:
mai sus de icoană –
o grindă,
mai sus de grindă –
un arbore,
mai sus de arbore –
mântuitorul copacilor...
Alo, alo, alo...
La telefon – intenţia,
mă sun cu numele tău,
răspund cu un nume ce nu-mi aparţine.
Cineva respiră în receptor.

Confort

Se poate spune şi aşa:
nu toţi săracii gătesc cartofi pai pe o vreme atât de ploioasă.
Garsoniera de la etajul şapte –
colivie agăţată în vîrful unei cruci din lemn viu.
Dincolo de uşă,
unii obosesc să tot moară,
dincoace,
aşteptarea moţăie prin tramvaie.
(Până şi-n vise, şinele de cale ferată se retrag în depou.)
Se poate spune:
nimic mai penibil decât să te plângi de singurătate –
Dumnezeu în postul de santinelă fluieră ora exactă,
poartă haine civile, iar în loc de cravată,
o eşarfă multicoloră –
şi lui îi plac femeile.
Dumnezeu este cel mai fidel prieten,
a muşcat o singură dată,
apoi a scuipat-o pe Eva în braţele omului său.
Se poate
să te pui bine cu moartea aşa cum te-ai pus bine cu viaţa,
să o laşi să se bucure –
pe timp de vreme ploiasă
venele sunt precum nişte robinete cu apă rece.
Întinde-i mâna cât să-şi călească ascuţişul
(nu orice sete are gust de beton rânced –
bornele kilometrice sunt, de fapt, nişte
morminte rânjind la soare:
41, 42, 43 ... ) –
la celălalt capăt al drumului cineva
pipăie pe dinăuntru suflete.
Se poate:
atunci când sângele numără într-un sigur gând
inimile îşi văd de ale sale.
(Cam atât despre o iubire posibilă şi
atunci când gaura din pantof
mă abandonează câte puţin, câte puţin,
aşteptării.)

Poesis

din solitudinea asta
în care un colibri îmi trece pe
deasupra cu trupul său firav
sparge sticla subţire a liniştii şi
dispare
întotdeauna
senzaţional de subţire

obsesii de cititoare

odată am ascuns cărţile tale pe cel mai de jos raft
şi cât mai după alte cărţi
dar în loc să te uit
m-am trezit înspre dimineaţă
îmbrăţişând lemnul podelei

Silvia CALOIANU

dans nr 10 (tribal)

nimic după geam nu părea important
şi eu tăceam pe genunchii săi
şi eu tăceam în ochii săi
chiar şi în ochii săi închişi-semideschişi
chiar şi în strălucirea aceea a lor
tulburătoare şi peste ani
îi tăceam pe degete
în semne
în desene
în săgeţi şi în arcuri
şi în braţele sale de amarula tăceam şi în gândurile sale
continuând să îi tac şi pe buze
şi în sângele său gonind atât de frumos înspre inimă
şi în toate clipele acelea ameţite
care dansau în jurul nostru
precum în jurul focului sacru
şi în locul meu / al meu
dans ştiutor
tribal
tăceam
tăceam
cu toate cele 1001 întrebări

***

de câteva zile oraşul e numai
floare de tei
îmi poartă bisturiul prin memorie
păşesc pe asfaltul dimineţii
încet aşa
de parcă aş putea lăsa picături
de sânge în aer
de parcă aş vrea cu grijă mare
să economisesc
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atunci m-am urcat pe un scaun şi
cu mâinile tremurânde
cu ochii semiînchişi
am ascuns cărţile tale pe ultimul raft
sus-sus
de atunci mă trezesc uneori zburând
uneori lângă tine
uneori povestind
uneori zâmbindu-ţi mai vreau
un
autograf

Cântec în staţia zoo

mă aştepta vizavi de un mall despre
care a zis că are pereţii verzi
mie mi-au părut galbeni aveam şi argumente
noroc de metrou
şi de haina sa fluturând a la superman
şi de privirea aceea a sa despre care iar nu ştiam nimic
a câta oară
şi de primăvara aceea cu pomi de
crăciun şi neoane cu reni
şi de
nu mai contează
dar mi-a plăcut la culme cum a zis verzi ca un fagure
în mine parcă se făcea pop-corn
îmi venea să îi sar în braţe şi să rămân acolo tot filmul
spun doar atât
aşa ceva rămâne fixat în memorie ca un poster
şi pentru dincolo
cântam în gând bună seara berlinul meu
alb-negru color sau în sepia
niciodată adio
şi luna se legăna pe cer ca un metronom
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Marius IRIMIA

Irina Lucia MIHALCA

Ceşti

În memoria pietrei,
o poveste

Ceaşca de cafea, ceaşca ei nefrecventată,
din cauza somnului (ei, meu),
a copiilor cu care doarme, a
oboselilor şi beţivăniilor mele.
I-am dus o ceaşcă de cafea în această dimineaţă,
ca de obicei. Mi-a mulţumit iar eu i-am
spus să învelească unul din copii,
şi tot eu l-am învelit (nu eram sigur că mă auzise,
somnoroasă, preocupată de cafea şi de mulţumiri).
Cana roşie pentru bărbierit, necurăţată, de ieri.
Nici azi nu o voi curăţa, mă grăbesc.

Monolog la balcon

Înainte de a continua- ce grăbit sunt!!
Vai de capul meu, cu timpul şi cu banii;
s-o iau încetişor, în româna literară, pe cât posibil,
pe cât vine de la sine. Cu scrumul în mână
uşor, uşor. Neatent la ortografie (o dictează programul);
să vorbeşti cu taică-tău să-mi aleagă
nişte cârlige de delevară;
oftez, capul mă cam doare, mi-e rău;
am ş-un vis de păscut, şi „povestea”
de ieri, de-o secundă;
aşa că alandala (dulles pe lună, era o vorbă);
mi-e rău şi am treabă; legături interzise;
hai repede, uşor, să-l citesc şi pe lys;

Pentru fracţiuni de clipe se întâlnesc oamenii,
Cărări se împletesc în lumea lor de umbre
- o curgere tandră Poţi privi în oglindă cerul şi pământul,
Aici-acolo, oare, nu suntem tot noi pe aceeaşi pagină?
Desculţă bucuria păşeşte pe durerea intensă.
Un manuscris al divinităţii eşti, un paradox pe care
mulţi nu-l înţeleg. Privind de pe o treaptă cauţi esenţa.
O poveste care-a rămas acolo, în memoria pietrei,
- o chemare, o rugă, un strigăt,
privirea tristă spre o fereastră îndepărtată Piatra şi respiraţia ei!
Diamantul meu, prin mine te redescoperi!
Asemeni fluturilor albaştri,
clipe ce zboară dintr-un timp secat,
se spulberă în roiuri, contopindu-se cu cerul.
Acolo se împrăştie bucuriile colorate,
diluându-se treptat în albastrul zării,
de unde se întorc, sporadic şi neaşteptat, amintirile,
fâlfâind în mirajul pudrat al aripilor,
în desenul punctelor violete, albe şi indigo.

acum oricum sunt doi, numai unul mă-nteresează;
a-tu, a-tu, strigă copilul, mama, a-tu, calculatorul, adică, Atunci ne şoptesc florile,
dar mama pare să înţeleagă tractorul (din stradă).
traducându-ne foşnitor, parfumat, multicolor,
poveştile ce par a fi fost ale noastre.

Bătrâna eternă

Băbuţa cerşeşte în faţa chioşcului de fast-food.
A-nceput ploaia în iarna fără zăpadă.
Nu primeşte nimic. O amatoare de la ţară.
Când a fost tânără era tot aşa mărunţică.
Dar nu, bătrâna nu a fost niciodată fată,
fata nu va fi niciodată bătrână.
Şi totuşi, pozele apar drept mărturie,
oamenii pe care i-am cunoscut: tineri, maturi, copii...
Adevăratul chip de dincolo de poze,
de la treizeci de ani.

Semn

Veneam din alte vieţi,
plin de mulţimea întâmplărilor,
la volan,
pe şoselele circulare ale platoului;
cerul cobora din înălţimi
şi ne aduna pentru a ne spulbera
pe alte şosele,
în alte vieţi.
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Închide ochii,
te ating în lumina care ne inundă,
hai, lasă-ţi gândul sa curgă aici spre mine,
Între cer şi pământ suntem noi eu, tu şi universul creat!
Aşteaptă-mă, am nevoie de tine,
am nevoie de iubirea ta, aşteaptă-mă,
Ai nevoie de mine, ai nevoie de iubirea mea.
Să dăm deoparte norii de pe cer,
lăsând doar soarele să ne zâmbească!
La un capăt eşti tu, la celălalt eu,
luminoşi în timpul ăsta gol şi orb,
împreună, nemuritori parcă,
strălucind şi nicicând despărţiţi,
în timp ce întunericul, mereu întunericul,
stă în ungherele morţii,
iar noi lucirea irizantă din razele curcubeului.
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Dumitru VALEA

Există

Există o vreme când apele mărilor
se ridică spre cer şi îngheaţă
în valuri de piatră.
Există o vreme când aripile păsărilor
îngheaţă în aer
şi se prefac în piatră.
Există o vreme când cuvintele oamenilor
îngheaţă pe limbă,
rostogolindu-se din gură ca piatră.
Există o vreme când trena vântului
întinsă de pe spatele său de aramă
îngheţată şi se sfarmă în piatră.
Există o vreme când pietrele
se înfăşoară în pânză
şi doar una îşi lasă
tiparul pe firele de in,
precum fluturele paradisului
pe firele toarse din propria-i substanţă.
- Tu ai simţit pânza pe faţă
mai rece decât gheaţa
cerului de piatră.

Ca o făptură preistorică

Pânza ce înfăşoară un om este nesfârşită.
trece peste cele trei ferestre,
din dreapta şi din stânga lăcaşului,
ca respiraţia unui nor înainte de a se aprinde.

Ţesătura firelor ei formează alfabetul ultim.
Cu el se scrie fraza aceasta înaintea gropii comune
în care omul este aruncat
de cei care calcă prin noapte.
Animalul, când se recunoaşte în oasele găsite,
îşi schimbă calea, chiar dacă apa şi verdele pădurii
îi aţâţă simţurile pustiite.
Numai omul, indiferent la pânza de deasupra,
trece de la un mal la altul,
ca o făptură preistorică.
Cine, între cele trei ferestre
se opreşte, ascultă cântecul de-afară.
Lumina iese dinăuntru
prin pânza de in. Îi luminează faţa
şi marginea vasului căzut alături.
Din vasul preaplin se-adapă moartea.
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În somn

Feţele oamenilor acoperite
sub pânza subţire de in.
Nici un ochi nu trece
printre firele îngălbenite,
fără să se închidă o dată
şi să se deschidă de două ori.
Nici un cuvânt nu se-aude
prin rosturile pânzei de in,
fără ca gura să se deschidă o dată
şi să se închidă de două ori.
Sub pânza subţire de in
feţele oamenilor adastă, în somn.

Sângele sufletului

Răni deschise sub bumbii de plumb ai biciului
şi sângele ţâşnind ca apa din stânca despicată de nuia;
pietrele urcuşului pleşuv însemnate cu sânge;
de pe lemnul stâlpului se prelinge sânge cu suflet
în orbitele craniului de la picioare; de pe firul suliţei
pe mâinile inconştiente ale sutaşului – sânge cu suflet.
Ce grabă a morţii înaintea Sărbătoririi!
Trupul căzut prin violenţă nu se spală,
se înfăşoară într-o pânză subţire, cu mirodenii multe.
În sânge înoată sufletul ca un copil înainte de naştere.
Cu rănile lui, pânza a rămas pe pragul mormântului.
Dungi roşii prin piatră, prin noapte, prin cer.

Respiră
prin pânză!

Pânza în jurul omului
ca o orbită a ochiului,
în jurul sufletului
ca o placentă a Domnului.
Cine-i cunoaşte rădăcina
intră sub piatră cu tulpina
şi umple grădina
de in cu lumina.
Pe pânza ieşită din pământ
scrie cuvânt după cuvânt
mâna din vânt
aprinsă din mormânt.
Ce strânse sunt rosturile,
ce-apropiate, nodurile,
când firul cu focurile
ne coase gurile!
HYPERION
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Ghenadie NICU

ce eram eu acolo la o adică?

(acum că sunt matur pot să pun o
asemenea întrebare pot)
cred că o piatră
sau nici atât: pământul era arid:
o suprafaţă plană fără copaci (nu erau nici semne rutiere)
şi tata cred că era o mare abstracţie pierdut pe
lângă corpul său transformat în vijelie
şi se făcea seară nu bătea nici un fel
de vânt nu tu boare nimic
cine ştie de cât timp eram acolo
nu ştiu dacă aveam degete de exemplu
ce ţin minte bine (şi când îmi fac cruce mă cutremur
şi mi-e frică să nu mă prăbuşeşc la podea
într-o grămadă de granule):
cerul geologic de deasupra
cu munţi cratere şi şosele
era atât de aproape că te puteai prăbuşit
numaidecât într-un defileu
şi eram atât de singur şi atât de străveziu

este incredibil cum a
crescut grămada aceasta
de moloz lângă mine!

am locuit împreună m-am maturizat
mi-am făcut câteva teme
s-a maturizat şi ea grămada măcar aparent
(oh jocul acesta al aparenţelor prin care te
scrutează ca nişte femei curioase esenţele!)
există o biografie întreagă o aş putea răsfoi sau accesa
(am în sensul acesta gesturi reflexe mă rog)
îmi pun faţa în pumn şi văd dintr-o
dată dimineaţa aburindă
e-tii! cum se mişcă punctele alea luminoase pe monitor
de la stânga la dreapta
cu o consecvenţă de maniac
dar nu e monitor bre! nu e într-adevăr
te freci la ochi te dai mai aproape şi
când colo ptiu! lebedele
alea din anul trecut din cronică lebedele pe
care pasămite nu le-a mâncat nimeni
plutesc pe apele digitale înconjurate de maluri digitale
pe care creşte un somptuos stufăriş digital
eu am rămas atunci cu degetele pe taste
zdrenţele se potoliseră de-odată
stăteau cuminţi pe pat pe podele aveau aşa
un aer complice uşor comprehensiv
m-am gândit că mort mi-ar fi stat foarte bine
m-ar fi vizitat poate nişte discipoli dar foarte târziu
ar fi patinat printre litere ar fi schiat
de-a lungul draperiilor
după un vechi tabiet al intelecţiei sau cum dracu‘ îi zice
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doar că până atunci s-ar putea să se facă
foarte târziu extrem de târziu
şi echipele de descarcerare vor fi
fost nevoite să sape galerii
să evacueze blocuri mari de materie rarefiată
un fel de răşină în care moarte privirile continuă să foreze
şi elanul stă să irumpă
atenţie! atenţie cu mortul că se poate declanşa

da poate că ar trebui să
descriu cadrul acesta

ar comporta nuşce importanţă pe viitor
dar sunt proiectat mă scuzaţi pe o şosea internaţională
prietenul meu zace frânt în portbagaj
picioarele lui au luat-o la trap spre
fâşia aia forestieră sau ce era
(un lan de porumb? de unde porumb
printre sticle printre nicheluri?!)
aş fi putut să sar în privirea lui ca într-un puţ
poate că aş fi nimerit într-un târziu ieşirea de rezervă
sunt sigur de asta pentru că am tenacitate şi
un torace bine dezvoltat pot filtra impresii
şi dincolo aş fi dat într-o burtă
aşa spune cutuma aşa ne asigură
busturile acoperite cu licheni
serile când risipim bănuţii
şi ar fi fost cald vreau să cred pilozităţi
de tot felul (de ca prin gospodării)
eu aş fi înaintat ca un briceag un
pic speriat un pic surâzând
aş fi avut un licăr acolo
adorata m-ar fi aşteptat în pielea ei de piatră gonflabilă

păi că nici nu e nevoie
de prea mult efort

uite stai aici şi numeri degetele
alegi unul de culoarea chihlimbarului
desfaci o tâmplă trimiţi în străfunduri
o privire sinuoasă
şi o grămadă de voci cad ca o
promoroacă frenetică pe portativ
oh nu te grăbi să iei act
pune pălăria asta undeva
de exemplu pe apa curgătoare care ne scaldă frunţile
şi aşteaptă puţin că îndată va răsări soarele doveditor
şi în odăile care acum se contrag peste lucruri
care se retrag panicate în colivii
în odăile care tremură ca nişte
rozătoare pe fundul bocancilor
între pereţii lor umezi ca nişte scutece
noi ne vom dezvolta în sensul metalelor şi mai departe
către bunicile noastre cuirasate
noi lichidul seminal
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Costel ZĂGAN

O DE TREI ORI O

Inexistenţa se zbate în ghearele
genezei fără supărare poporul îşi
pupă eroii în fund de câte ori are
ocazia şi bineînţeles galeria de oca
zie aplaudă frenetic tot de-atâtea
ori nestingherită copilăria îşi duce
degetul la gură şi primăvara începe
să gângurească vai cu biberonul
ei verde la ureche Doamne fericit
este copilul că nu s-a născut fericit
o de trei ori fericit trei doi unu start

CLANDESTIN PRIN
COPILĂRIE

Copiii întorc istoria pe dos caută
se caută printre visele oamenilor mari
nu pricep ce-au vrut să facă aşa departe de casă
în împărăţia copiilor nu-i nevoie de cuvinte aici
toţi se înţeleg zâmbind cuvântul mamă-i singura
fiinţă vie rege şi copil prin cuvântul mamă trec
toate cuvintele lumii cuvântul mamă
îi şterge şi lui Dumnezeu fruntea oameni
buni istoria mai are o şansă ridicaţi-vă-n
picioare se naşte un copil

COPILĂRIA ARE GRIJĂ
DE DUMNEZEU

Cum aş putea să-mi uit leagănul de unde
l-am văzut prima dată pe tata lumina-i
respiraţia lucrurilor nu ştiu alţii cum sunt
dar sufletul meu seamănă din ce în ce mai
mult cu Ion Creangă amintirile sunt ca un
bloc-turn la fiecare etaj alt cer altă iarbă
iată şi la această înălţime cuvintele m-au
ajuns din urmă dacă vrei să-l mai vezi
pe Dumnezeu taci şi zboară

AERODROMUL
ÎNGERILOR

Copii Bau-Bau a fost mutat disciplinar
în cer aşa că între două poveşti pământul
vă stă la dispoziţie visaţi şi păşiţi apăsat
cu ambele aripi să nu rămână niciun spaţiu
gol între două vise oricât de depărtate ar fi
copilăria trebuie trăită fără rest n-o lăsaţi
pe umerii părinţilor le-ajung(e) povara zilei
de mâine şi vidul din contul bancar
şi
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zâmbiţi
odată
nicio copilărie nu se repetă

EUFONIE PARADOXALĂ

Cine în afara iubirii ar avea destulă
delicateţe să poată trezi un copil soarele
se rostogoleşte de la o noapte la alta
la fel de înflăcărat la fel de jucăuş
Doamne cum să atingi epiderma cerească
a copilăriei decât c-o mângâiere cu fluturele
unui sărut cu lacrimile gemene ale unei mame
sufletul nu se poate hotărî cele două
braţe Denis şi Laurenţiu cele două speranţe
gemene Laurenţiu şi Denis ridică viitorul
în dreptul ochilor orizontul se întinde
de la un capăt la altul
ca un fluture
ca un surâs

BLÂND CA O JUCĂRIE

Somnul păi somnul copiilor nu ştiu cum
să vă spun dar este sfânt intangibil aş putea zice
cum este îngerul de pază pentru fiecare
dintre noi uite eu cred că şi cuvintele au câte-un
înger vreau să spun că ar cam trebui
să avem grijă cum deschidem gura
cel plecat călător se numeşte iar cine
se întoarce oaspete al amintirii va fi de
pildă şi eu încep să văd copilăria prin
ochii unui tată însă nu-mi dau seama dacă
vreun copil într-adevăr mă vede
şi pe mine sau vede numai jucării
mi-e somn cât de blând poţi să fii Doamne

MORALA LUPULUI
SĂTUL DE TOATE

Servesc copilăria îi execut toate
ordinile şi capriciile întocmai de
dimineaţa până iarăşi dimineaţa
şi când dorm şi când iubesc
şi mai ales când visez
voinţa mea pre limba copilăriei
şi când tac tot pe ea o ascult
bătrâne
spre posteritate fuga marş
n-ai înţeles culcat
iluzii pierdute la joasă înălţime
drepţi
se intonează imnul trei iezi cucuieţi
şi-acum urlă
ajunge
marş la loc
(Din volumul Erezii second hand, în
curs re apariţie la Editura AXA)
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Colecţionarul

Pe Remus, colecţionarul de răni, l-am întâlnit pe strada
Ismail colţ cu Tolstoi, în dreptul unui panou de afişaj plin
de tot felul de anunţuri care de care mai ciudate. Remus
tocmai îşi lega şireturile, privind cu nelinişte-n jur. I-am
remarcat, desigur, pălăria de fetru cu boruri largi, de culoare
bej, pardesiul larg, având o croială elegantă, cu poalele ce
se revărsau acum pe trotuarul acoperit de frunze de castan
şi paltin, costumul cafeniu şi vesta de mătase stacojie, apoi
lanţul de la ceasul de buzunar, o piesă demnă de a figura
în vitrinele oricărui muzeul de antichităţi; şi, bineînţeles,
barbişonul, tuşinat frumos şi pomădat, presărat de câteva
fire argintii, sprâncenele uşor arcuite, ochii albaştri, pleoapele mari, genele lăsate, precum şi nelipsita sa pipă atârnând în colţul buzelor moi, umede, contrastând cu pielea,
faţa veştejită de culoarea pergamentului, cu pomeţii proeminenţi şi bărbia ascuţită, străjuită de un nas drept, cu
nări subţiri, sensibil la mirosuri şi vibraţii. Toate aceste elemente de recuzită se armonizau între ele, scoţând şi mai
mult în evidenţă pantofii cu bot ascuţit, cu scârţ, a căror
culoare îţi punea la grea încercare nu numai retina, ci şi
timpanul făcându-te să-ţi întorci capul atât în direcţia lor,
cât şi în direcţia opusă. Remus părea că nu se simte tocmai
în apele lui, probabil din pricina poziţiei incomode în care
se afla. Se străduia să-şi ducă treaba cât mai repede la bun
sfârşit, pentru a se putea ridica şi a-şi relua, cu demnitate,
locul în peisajul autumnal. Doi fluturi, sufletele, mari ca
nişte acvile, desfăcându-şi şi strângându-şi aripile negre de
mătase punctate cu desene aurii, reprezentând doi zimbri
sau doi bouri voievodali, se legănau, pe umerii săi osoşi,
umpluţi cu vată pentru a crea impresia de volum… Privit din spate, Remus părea masiv. Schimbând perspectiva,
printr-o rotaţie a ochiului cu nouăzeci de grade, impresia
de masivitate se diminua, scoţând în evidenţă contrastele
dintre spiralele şi unghiurile ascuţite ce se întretăiau între
ele, pentru a alcătui conturul unui personaj ce aducea mai
degrabă cu o fantoşă sau un spectru, decât cu un om în
carne şi oase, părând a nu avea nimic consistent înlăuntrul
său. (Până şi umbra sa diformă părea să cântărească mai
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mult decât posesorul ei.) În fine, astea sunt impresiile pe
care le-am avut atunci când colecţionarul a apărut pentru
prima dată, în calea mea. Vederea sa mi-a creat o stare de
disconfort, de angoasă, de presimţiri din cele mai sumbre.
Înfăţişarea colecţionarului de suflete, în accepţiunea
mea, nu reprezenta nimic ieşit din comun. Mă obişnuisem atât de mult cu apariţiile sale, încât îl aşteptam să-mi
iasă în cale mereu în acelaşi loc şi la aceeaşi oră. Pacient
cu stadiu vechi al spitalului S., Pavilionul doi bărbaţi, unde
se interna din când în când pentru deparazitarea sufletelor
de helminţii vizibili şi invizibili, Remus obişnuia să-şi facă
promenada seara, pornind pe urmele sufletelor ce-şi fluturau aripile irizând aerul din jur. Se adunau în preajma lui
mai multe suflete, unele vii, altele moarte, care-l însoţeau
îndeaproape, unele i se aşezau pe umeri, altele pe rever, iar
altele i se strecurau sub haine. Din pricina aceasta, Remus
călca uşor, cu precauţie, pe vârfuri, mişcându-şi prevăzător mâinile pe lângă trup. Era ceva vetust în înfăţişarea,
ca şi în comportamentul lui. Îl urmărisem de atâtea ori pe
stradă, încât orice gest, orice mişcare deveneau previzibile.
Remus părea să le scoată dintr-un cufăr demodat, mirosind
a naftalină şi formol. Privindu-l nu puteai să nu te cutremuri de vidul încorporat în interiorul lui. În timp ce-l priveam cu suspiciune, l-am auzind spunând cu o voce gâjâită, ca un metronom: „Hic tranzit gloria mundi…“ L-am
ocolit cu grijă, fără să intru în vorbă cu el. În timp ce mă
îndepărtam, am auzit în spatele meu fâlfâitul uşor al unor
aripi care începură să se rotească în jurul creştetului meu
luând forma unui nimb. Nu le-am acordat nici cea mai mică
importanţă. Ştiam că şi acesta-i un truc des practicat de
colecţionar. Ştiam că la anumită oră dată, voi avea parte
de deznodământul aşteptat. Orice aş fi făcut, oriunde aş fi
cotit-o, căutând să ies din labirint, sfârşitul avea să fie acelaşi. Şi atunci, ce rost avea travaliul meu? Nu era mai bine
să mă resemnez şi să contemplu, în linişte, cum se scurge
clipă după clipă, fără întrebări şi zbateri de prisos?!În timp
ce traversam strada, l-am auzit strigând din urmă: „Când ai
să ajungi la capătul străzii, fă un nod la cravată şi agaţă-te
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de semafor…“ Absurditatea enunţului mă făcu să zâmbesc.
Cunoşteam destul de bine personajul, reacţiile lui pentru
mine erau în mare măsură previzibile. Ghiceam de fiecare
dată dacă trucul şi intenţiile lui obscure, încercarea lui disperată de-a mă împinge să trăiesc experienţele ultime; nu
ghiceam, desigur, cu exactitate ce-o să-mi spună, dar intuiam mobilul acţiunii sale, şi aceasta fiindcă îmi însuşisem
modul său mecanic de a gândi reducând la absurd condiţia
umană; însă râsul care însoţi vorbele sale mă cutremură,
făcându-mă să simt fiori reci pe şira spinării. Eu însumi
aveam adesea astfel de ieşiri absurde. Modul paradoxal
de a acţiona îmi intrase în reflexe. Îmi plăcea să-i induc
interlocutorului o stare de paralizie a voinţei, de şoc emoţional provocat pe calea sugestiei, prin intermediul unor
vorbe spuse în doi peri, al căror înţeles ambiguu declanşa
o stare de suspiciune şi de panică, bulversând conştiinţa
interlocutorilor. Rumegam acum în minte cu atenţie sporită fraza, întorcând-o pe faţă şi pe dos. Nu era cazul să
urmez îndemnul. În ciuda disperării de care eram cuprins
de câteva zile, nu aveam de gând, totuşi, să-mi agăţ cravata nici de semafor (spectacolul ar fi fost rizibil), nici de
ramurile unui copac ascuns undeva în dosul parcului, nici
într-un alt loc mai tainic sau să recurg la un alt gest premeditat sau nu prin care să-mi pun capăt zilelor. Deşi gândul sinuciderii îmi bântuia din când în când conştiinţa, faptul în sine îmi repugna şi-mi inocula în sânge senzaţia de
teamă şi dezgust pe care, desigur, aveau s-o simtă cei care
ar fi avut neşansa să-mi descopere cadavrul ascuns întrebascheţi. Imaginea aceasta îmi repugna în aşa măsură, încât
renunţasem nu numai la gândul de a-mi atârna ştreangul de
gât, dar şi de-a muri de moarte bună. Orice cadavru arată
îngrozitor. Şi al meu, desigur, nu avea cum să arate altfel.
Eram îngrozit de ideea că murind trupul meu inert, incapabil să se apere în vreun fel, va sta pe catafalc, provocând
oroare celor prezenţi la ceremonial. În plus, înainte de a
fi întins în sicriu, el va fi supus unui travaliu îngrozitor, fie
de medicii de gardă, fie de cioclii de la pompele funebre.
Gândindu-mă la aceste lucruri, eram hotărât să-mi programez moartea în aşa fel încât trupul meu să dispară imediat după ce-mi voi da duhul. În ce mod, nu ştiu. Obsedat de ideea dispariţiei, îmi chinuiam mintea cu tot felul
de scenarii, unul mai sofisticat decât altul, prin care îmi
puneam capăt zilelor fără să las nici o urmă. Repet: imaginea în putrefacţie a propriului meu trup îmi crea repulsie. Vroiam să dispar, repet, să dispar pur şi simplu fără să
las nici cea mai vagă urmă în aer. Îmi închipuiam fel de fel
de sinucideri, care să-mi pună trupul şi mintea la o grea
încercare. Totdeauna însă scenariul pus la cale avea hibe,
astfel încât îl abandonam la jumătate, alteori mergeam cu
detaliile până capăt, punând accent pe misterul ce avea să
învăluie moartea şi, implicit, prin recul, biografia mea…
De fiecare dată când mă gândeam la calvarul prin care trebuie să treacă corpul meu inert în timpul ceremonialului
legat de înhumare, mă apucau fiorii. Spălatul, îmbălsămatul, aşezatul în sicriu, toate aceste lucruri mi se păreau desprinse dintr-un coşmar de care fiecare dintre noi urma să
aibă parte. Într-adevăr, jubilam, nu exagerez, desfăşurând
în minte toate aceste variaţiuni pe aceeaşi temă, ce aveau
drept obiectiv dispariţia mea, trecând de la starea de jubilaţie la melancolie şi depresie. Mă felicitam strângându-mi
mâinile de bucurie, râzând de unul singur, apoi încet, încet
mă cuprindea o stare melancolică amestecată c-un profund regret pentru viaţa netrăită, pentru lucrurile pe care
le-aş fi putut face şi la care, prin curmarea bruscă a firului
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vieţii prin propria-mi voinţă, trebuia să renunţ. În scurt
timp cădeam în stare de prostraţie, scrutând minute în şir
cu privirea aţintită-n gol pereţii camerei unde stăteam. Şi
în timp ce mă adânceam în introspecţie, golul din afară se
muta în interior, apoi răbufnea iar în afară, mutându-se de
pe tavan, pe podea, de pe podea pe sticla ferestrei, absorbind înlăuntrul său tot peisajul din jur. În perioada aceasta
studiam biografiile sinucigaşilor celebri, spectrul unora
dintre ei îmi bântuia conştiinţa zile şi săptămâni întregi…
Căutam să înţeleg drama lor. Să le pipăi în intimitate rănile
lăuntrice, ca să le oblojesc pe ale mele. (Virginia Woolf îşi
umpluse buzunarele cu pietre, după care a intrat în râu şi
n-a mai ieşit. Totuşi, cadavrul ei a fost descoperit şi supus
supliciului mai groaznic decât moartea. Silvia Plath şi-a
băgat capul în sobă şi a murit la fel cum au murit cei ce au
fost gazaţi în lagărele de concentrare. Cei doi copii ai săi au
găsit cadavrul său chircit pe dalele bucătăriei şi au suferit
cumplit Trupul inert al mamei arăta îngrozitor. Nici trupul lui Maiakovski, nici trupul lui Hamingway, nici trupul
lui Esenin, nici trupul lui Urmuz, de altfel, ca şi trupurile
tuturor sinucigaşilor nu arătau altfel…Eram îngrozit de
viitorul meu. Noaptea, cuprins de reverie, stabileam întâlniri imaginare cu sinucigaşi celebri, punându-le întrebări
la care nu găseam răspuns. Obsesiile mele deveneauobsesiile lor. Cel mai mult mă obseda, nu ştiu de ce, Urmuz, a
cărui siluetă revenea din ce în ce mai frecvent în viaţa mea.
Prima dată l-am întâlnit lângă poartă la intrare în parcul Herăstrău, nu departe de Arcul de Triumf, sub care
vântul adusese un convoi de frunze moarte. Era o după
amiază de toamnă cenuşie, străjuită de un soare imens,
roşu, ce atârna peste copacii sinilii. Înfăşurat în parpalacu-mi
negru, cu poale fluturând ca o flamură în peisaj, mă grăbeam să ajung la Casa Presei unde aveam fixat un randevu,
când am văzut cum îmi apare-n cale silueta unui bărbat
destul de tânăr, a cărui faţă mi se păru cunoscută. Ceea ce
îmi atrăgea atenţia era nu atât cărarea de la mijloc, făcută
impecabil, nici mustaţa subţire răsucită în sus, cât sprâncenele şi ochii negri, străjuiţi de nişte pleoape acoperite de
roşeaţă, ce trădau un şir de nopţi petrecute fără somn. Bărbatul îmbrăcat într-un pardesiu gri, pantaloni gri, ghete
stacojii, şi pălărie mov, de fetru, înainta spre mine ţinând
în mâna dreaptă un revolver a cărui ţeavă mai fumega încă.
Văzându-l venind spre mine, m-am tras cu doi paşi în
dreapta, căutând să-l ocolesc. Abordând un surâs trist, dar
oarecum înţelegător, bărbatul înalt, în pardesiu gri, făcu la
rândul său, doi paşi în stânga, tăindu-mi drumul. E de prisos să spun că atitudinea sa mi s-a părut bizară. Umerii
căzuţi, pistolul atârnând neputincios în mână, aveau ceva
teatral, şi tragic totodată. În timp ce înaintam spre el, mi-am
adus aminte de o veche poezie, care suna astfel:
„Învinsu-m-am însumi,/ striga cel învins de el însuşi“ Da,
mi-am zis, bărbatul acesta pare că a fost învins de el însuşi.
Mi-am închipuit o clipă duelul pe care omul din faţa mea
l-a avut cu propria sa persoană, cu propriul său spectru.
Şi-a dat întâlnirea la o anume oră, într-un anume loc, ales
cu grijă. Când a ajuns acolo, şi-a aprins alene o ţigară. A
fumat privind îndelung copacii desfrunziţi, peste care atârna
o lună vineţie. Şi-a scos ceasul de buzunar: mai erau două
minute, exact două minute până la miezul nopţii. Atunci
bărbatul a văzut înaintând spre el o siluetă cunoscută. Şi-a
băgat ceasul la loc, a scos pistolul din buzunar şi când silueta s-a apropiat la doi paşi de el, a somat-o să rămână pe
loc. Silueta însă a mai făcut un pas. Bărbatul a ridicat pistolul ţintind în gol. Silueta a izbucnit într-un hohot de râs
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sacadat, s-a oprit pentru moment în loc, apoi cu braţul ridicat şi degetul arătător aţintit înainte, a mai făcut un pas.
Stăteau acum faţă în faţă, două chipuri simetrice, privindu-se
într-o oglindă mută. Bărbatul şi-a încleştat degetul pe trăgaci, dublul său schiţând o grimasă neîncrezătoare. După
care s-a auzit o împuşcătură şi bărbatul încă tânăr, împodobit cu o mustăcioară subţire pe obraz, a căzut lunecând
încet, ca în somn, pe un covor de frunze moarte. În timp
ce îmi derulam prin ochii minţii această scenă, l-am auzind
spunând: „Nu, nu a fost aşa, domnule (aşa mi-a spus, „domnule“), lucrurile s-au petrecut cu totul altfel decât îţi închipui…“ „Cum altfel?“ l-am întrebat. „Nu ştiu exact cum, dar
altfel… Mai simplu. Mai banal… Nu are rost să exagerăm,
literatura nu duce la nimic bun…“ Că literatura nu duce
lanimic bun, o ştiam şi eu din propria-mi experienţă, nu
trebuia să-mi spună asta spectrul lui Urmuz. De la el vroiam să aud cu totul altceva. „N-a fost vorba de nici un duel
purtat cu mine însumi… Mâna s-a ridicat aproape de la
sine putere, iar degetul a apăsat pe trăgaci cu teamă, dar şi
detaşare. Nu pot să neg, desigur, că n-am calculat totul
dinainte. Fiecare amănunt a fost pregătit şi regizat din timp.
Şi totuşi, dacă n-ar fi venit impulsul de moment, gestul meu
s-ar fi terminat cu un fâs. Am simţit însă în mine puterea
de-a merge înainte. De a forţa porţile destinului. Şi le-am
forţat…“ Văzându-mă că tac, Urmuz simţi nevoia să adauge:
„De fapt, spusesem tot ce aveam de spus. Îmi epuizasem
repertoriul. Ba chiar lăsasem posterităţii şi câteva însemnări răzleţe, precum şi nişte partituri înghesuite într-un
cufăr care, din nefericire, s-a pierdut. Cu alte cuvinte, îmi
îndeplinisem misiunea pentru care fusesem trimis în lume.
Simţeam în mine un gol. Un vid existenţial. Şi vidul acesta
mă chema la el. Era o chemare ancestrală.“ „Chemare ancestrală?!“, am murmurat. „Da, desigur, chemare ancestrală“,
spuse spectrul lui Urmuz, strivind cu vârful ghetei sale mov
mucul de ţigară abandonat pe trotuar. „Existenţa aceasta
mă plictisea. Sondasem până la os psihicul uman şi metafizicul. Vroiam să sondez şi-o altă lume.“ „Şi?“ „Şi am
sondat-o. O sondez şi acum…“ „Şi care-i rezultatul? Concluzia finală?“ „Deocamdată n-am ajuns la nici un rezultat
şi nici n-am să ajung vreodată. Nu există nici un fel de forţă
primordială care să oblige materia să se mişte în gol. Şi nici
o forţă care să inoculeze în interiorul acesteia ceea ce numim
spirit. Şi, totuşi, acesta îşi face simţită prezenţa, dar şi
absenţa, nu numai în orice părticică de materii şi în vid.
Mai cu seamă-n vid. Atomii şi astrele se învârt cu de la sine
putere, fără scop şi fără cauză, perpetuu, de dragul de-a se
învârti. Înţelegi ce-ţi spun?!“ „Din păcate, înţeleg“, am murmurat. „De aici îşi trage rădăcinile şi golul lăuntric pe care-l
simţim şi ispita de-a luneca în el…“ „Dar răul, domnule
Urmuz, i-am zis, de unde vine răul existenţial?!“ “ Totul e
opera hazardului. Eu am vrut să sfidezi neantul. Am păşit
în el ceva mai devreme decât îmi era sortit. Desigur, m-am
înşelat. Mai târziu citind în palmă, am văzut înscrise acolo
cu exactitate anul, ziua, ora, minutul şi secunda, precum
şi locul propriului meu sfârşit. Ornicul îmi fusese implantat în creier şi în sânge. Celulele mele s-au transformat în
nişte imense orologii, evaporându-se din trupul fizic pentru a accede în eul abisal. Şi odată ajunse acolo au început
să mă exaspereze cu sunetul lor ascuţit. Ajuns în acest
punct logic al explicaţiei, îmi pun fireasca întrebare: m-am
sinucis sau am fost programat să mă sinucid?! Aşa mi-a
fost destinul. În fond, dacă stăm să ne gândim mai bine,
liberul arbitru e o iluzie. Orice mişcare a noastră e dinainte
stabilită. Intrăm în cursa existenţială şi ieşim din ea în func-
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ţie de ce ne e scris în palmă. M-ai întrebat însă despre rău…
„Sigur că v-am întrebat…“ „Te rog, fă-mi plăcerea să mă
tutuieşti. Simt nevoia să aud un glas viu… Fă-mi, te rog,
plăcerea asta.“ Mi-a fost greu să mă conformez, dar în cele
din urmă, m-am conformat, adresându-mă spectruluicu
tu. „Vorbeşte-mi despre rău,“ i-am spus. „Voi repeta ce-am
scris în Însemnări. În lume răul e activ, iar binele pasiv. Nu
te poţi îmbăta cu el, iar dacă te îmbeţi, deja binele devine
rău. Am crezut că legile acestea se aplică doar în lumea
existenţei, dar am constatat că şi în cea a nonexistenţei
lucrurile nu stau altfel. Dar, repet, m-am înşelat. Universul în care îmi e dat să exist acum e dominat, totuşi, de
nonsens.“ „Draga prietene, i-am spus, nu dispera, poate că
universul în care vieţuieşti acum e doar o încercare, o poartă
de trecere spre altul mai profund. Faptul că ţi-ai forţat destinul ţi-a adus pedeapsa asta.“ „Dar nu mi-am forţat destinul, spuse afişând un zâmbet amar, trigonometric spectrul
lui Urmuz. Repet, acesta era destinul meu.“ „Aş mai vrea
să-ţi mai pun o întrebare. În lumea unde ţi-e dat să vieţuieşti acum, cum poate fi privită existenţa, dar non-existenţa?“
„Aici nu vieţuieşti ci doar pluteşti printr-un peisaj fără orizont, plin de reziduuri…““ „Ce fel de reziduuri?“ am întrebat, în timp ce vântul ridica în aer un vârtej de frunze,
hârşâindu-le pe alee… „De gânduri, de gesturi, de trăiri…
Nimic nu e articulat. Totul e supus legilor întâmplării…“
„În ce sens?“ „În sensul că întâmplarea hotărăşte totul.“
„Mai exact…“ „Mai exact: dacă se întâmplă să exişti, exişti.
Dacă nu, nu… Şi toate celelalte…“În lumea ta există Ismail,
există Grummer, există Algazy?“ l-am întrebat. „Există,
cum să nu existe?! Astfel de prezenţe seamănă peste tot
absenţă. Acesta-i, de fapt, rolul lor.“ „Dar pâlnia lui Stamate?“ „Păi, tot universul meu e o pâlnie, instalată deasupra unui alambic alcătuit din linii, virgule şi puncte de suspensie. Într-un cuvânt, zise Urmuz, lumea mea e o palidă
caricatură a acestei lumi… Eu însumi, cunoscând tot felul
de metamorfoze, trec din starea de Algazy, în cea de
Grummer şi, mă rog, de Fusch. Ei bine, mărturisesc că toate
această compoziţie lipsită de sens mă exasperează. Am crezut că scap de ea trăgându-mi un glonte în pălăria de sub
ţeastă, pardon, invers, dar n-am scăpat. Cu alte cuvinte,
am provocat întâmplarea. Şi o mai provoc şi-acum. De fapt,
în ultima clipă m-am gândit că e păcat să-mi spulber materia cenuşie adunată cu atâta grijă în tigva mea şi am lipit
pistolul de o coastă. De aceea vin aici în fiecare an, în fiecare după-amiaza de 22 noiembrie, mă plimb pe sub Arcul
de Triumf, inhalez aerul toamnei, plin de putregaiuri dulci,
apoi când ornicele bat minutul, ora şi secunda ce mi-a fost
sortită, apăs pe trăgaci şi mă întorc din nou în lumea mea.
Sper de fiecare dată să ies din această lume şi să intru în
alta în care să nu am de-a face nici cu Grummer, nici cu
Algazy…“ „Nu v-aţi ispăşit încă pedeapsa?“ am întrebat.
„Pedeapsă pentru ce?“ răspunse cu un zâmbet strâmb
Urmuz… „Pedeapsa pentru faptul că singur aţi ridicat mâna
asupra dumneavoastră…“ „Aveam tot dreptul“, spuse
Urmuz…“Sinuciderea e pedepsită…“ „De cine?“ făcu el…
„Divinitatea,“ am îngânat eu…“ „Mai lasă-mă cu Divinitatea asta a ta… Nu are nici un drept…“ Şi după o clipă,
schimbându-şi greutatea de pe un picior pe altul, a adăugat: „Divinitatea ne-a lăsat liberul arbitru… Şi dacă ne-a
lăsat, cu ce drept ne-ar pedepsi?! Dacă Divinitatea ar fi dorit
ca omul să nu greşească, nu i-ar fi lăsat această portiţă de
scăpare. Ar fi luat răul asupra sa. Dar Divinitatea s-a spălat pe mâini de rău..“
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După prima întâlnire, au urmat şi altele, la intervale diferite de timp. După ce m-am acomodat cu apariţiile sale, ele
s-au repetat din ce în ce mai des. Urmuz îmi ieşea în cale
în diferite locuri, dar în aceeaşi ipostază: repetam până la
epuizare acelaşi dialog. Ca şi cum am fi jucat o scenă, căutând, în faţa spectatorilor nevăzuţi, să nuanţăm dialogul
până la limita perfecţiunii. În esenţă, dialogul dintre noi
rămânea neschimbat. Intonaţia şi chiar gesturile erau întotdeauna altfel. Urmuz îmi ieşea în cale în diferite locuri. Prefera, desigur, orele de amurg şi aleile retrase. Dar se întâmpla să mă ciocnesc de el şi-n plină stradă. Deşi avea oroare
de zgomot şi mulţime, de multe ori l-am văzut înaintând
absent prin mijlocul aglomeraţiei, fără ca pe faţa lui să se
observe vreo urmă de crispare. L-am întâlnit şi la teatru,
şi la cinematograf, dar şi la WC-ul public. Îşi aranja cărarea de la mijloc făcându-mi complice cu ochiul. Imaginea
propriului său chip reflectat în oglindă părea să-l amuze.
Chiar şi la budă, purtam acelaşi dialog. După Urmuz, au
intrat şi alte personaje încet-încet în viaţa mea. Unii aveau
mania sinuciderii. Altora le plăcea să asiste la scenariile pe
care le desfăşuram în închipuirea mea.
Ajuns la intersecţie, mi-am îndreptat cravata şi am păşit
mai departe. În timp ce călcam apăsat pe trotuar, îmi revenea mereu în minte sentinţa rostită de colecţionar.“Când ai
să ajungi la capătul străzii, fă nod la cravată şi agaţă-te de
semafor…“ Ca să leg cravata de semafor, ar fi trebuit am la
îndemână o scară sau un scaun. Eventual să-l subtilizez la
un restaurant. Fapt destul de bătător la ochi. Şi dacă mi-aş
fi pus în gând să-mi curm viaţa n-o puteam face la lumina
zilei, ci doar la o oră înaintată de noapte, când pe stradă
nu vezi ţipenie de om. Prin urmare, povaţa nu avea sens, şi
totuşi nu reuşeam să scap de ea. Mereu îmi răsunau în auz
cuvintele colecţionarului, spuse pe un ton gâjâit: „capătul
străzii“, „nod“, „agaţă-te“ şi „semafor“. Ajuns în faţa trecerii de pietoni, am stat mult timp privind cum se schimbă
luminile: roşu,galben, verde şi apoi iarăşi roşu, şi mi-am
spus: „Dacă m-aş agăţa, la ce mi-ar folosi?“ Cunoşteam mai
multe tertipuri de-a pune la cale o sinucidere şi a renunţa la
ea în ultimul moment. Locuisem o bună perioadă de timp
în preajma unui sinucigaş, un adevărat artist al ştreangului, care în fiecare weekend punea la cale o sinucidere cât
mai devastatoare, chemând prietenii să asiste la sfârşitul
său, dar, în ultima clipă, din pricina mustrărilor de conştiinţă, renunţa să-şi pună capăt zilelor şi se apuca de băut.
E posibil ca eu însumi să fi fost contaminat de psihoza lui.
De la el, pesemne, mi se trage şi mania de a culege cât mai
multe informaţii despre adevăraţii, dar şi falşii, mai cu
seamă falşii sinucigaşi. Poate că şi întâlnirile cu spectrul
lui Urmuz, ca şi multe alte stări halucinante prin care am
trecut, îşi au ca punct de plecare tot nebunia sa. Nu intru
în amănunte, poate voi relata povestea aceasta într-un alt
loc. Precizez doar că scenariile pe care le punea la cale erau
pe cât de ingenioase, pe atât de previzibile pentru un ochi
atent. Sfârşitul însă era mereu acelaşi. Totul se termina cu o
beţie cruntă, în care erau antrenaţi prieteniiveniţi să asiste
la acest festin funebru, cât şi droaia întreagă de pisici ce se
oploşise în minusculul său apartament nezugrăvit de zeci
de ani situat la demisolul unui bloc vechi, dărăpănat, străbătut de o mulţime de conducte, plin de igrasie, aşezat,
totuşi, într-un cartier rezidenţial. Pentru ceilalţi locatari,
vecinătatea cu sinucigaşul devenise un coşmar. Alături de
prieteni deseori veneau să asiste la spectacol şi fostele sale
iubite, pe care Walter le teroriza şi-acum la telefon. Dragostea bolnăvicioasă pe care o avea faţă de pisici şi câini
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era compensată la el cu ura pe care o simţea faţă de oamenii săi cei mai apropiaţi; oameni pe care sinucigaşul încerca
să-i terorizeze, şantajându-i în fel şi chip. Într-o noapte, în
timp ce urmăream un thriller la televizor, a sunat telefonul.
Deşi presimţeam că la celălalt capătului firului e un neavenit, am ridicat, totuşi, receptorul. Era Walter, sinucigaşul de profesie, falsul sinucigaş. Am vrut să pun receptorul în furcă, dar era prea târziu. Walter mă ruga cu limbă
de moarte să stau câteva clipe de vorbă cu el. Vroia să-mi
spună ceva foarte important… „Ascultă-mă, i-am auzit
vocea stinsă, altfel va fi prea târziu. Ştiu că eşti un om sensibil şi vei avea mustrări de conştiinţă dacă nu m-asculţi.“
„Lasă-mi, te rog, în pace mustrările de conştiinţă şi spune
odată ce ai de spus. Nu mai umbla cu prostii, frate, nu mai
ţine: sunt un om păţit.“ Eram, într-adevăr, păţit. Exact cu o
săptămână-n urmă Walter mă somase să vin de urgenţă-n
toiul nopţii la el pe motiv că trece printr-o depresie şi o să
să-şi pună capăt zilelor. N-am putut să scap de insistenţe
sale, am chemat taxiul şi m-am dus. „În clipele de cumpănă,
mi-am zis cu inimă-ndoită, un om e-n stare de orice…“ Am
oprit taxiul în dreptul vechiului imobil cufundat în beznă.
Am plătit şi am coborât. Garsoniera lui Walter se afla la
demisol. Am coborât pe bâjbâite treptele şi m-am oprit
în dreptul unşii de carton. „Să sun sau să nu sun?!“ m-am
întrebat…“Intră“, am auzit o voce de bărbat. Am apăsat
clanţa şi-am intrat. Ascuns după o perdea de fum, Walter
stătea într-o rână în pat, ţinând deasupra capului o cupă
de şampanie, în care picurase otravă. Cucută în amestec
cu clometiazol, care, după cum ne spusese amfitrionul, era
letală. Strânşi în jurul lui, cei câţiva prieteni, trei bărbaţi
şi două femei, petreceau, aşteptând clipa finală. Pe masă,
printre linguri, furculiţe, cuţite şi pahare zăcea testamentul lui Walter. Averea sa el o dona pisicilor. L-am privit cu
atenţie. Sprijinit într-un cot, în cealaltă mână ţinând o cupă,
figura lui Walter mi-a amintit de tabloul Moartea lui Socrate
al lui Jaques LouisDavid. Walter deja golise cupa şi acum
perora despre nemurirea sufletului, iar ceilalţi îl ascultau
hlizindu-se şi dându-şi coate. L-am privit cu atenţie: faţa
lui lată, cu pomeţii proeminenţi, şi nasul borcănat. Chipul
lui Walter avea, într-adevăr,ceva din fizionomia socratică.
În timp ce mă gândeam la toate astea, l-am auzit spunând:
„Iar acum, prieteni, e timpul să plecăm: eu ca să mor, iar
voi ca să trăiţi. Care dintre noi se va îndrepta spre un bine
mai mare, nu ştie nimeni altcineva decât atotputernicii zei,
dar poate că nici ei…“ Şi apoi, schimbând tonul: „Hai, valea,
valea, m-aţi prohodit destul, acum ce aşteptaţi?! Vreţi să vă
scot unul după altul pe făraş afară?!“ „Dar eu abia-am venit“,
m-am auzit spunând…“ „Toţi, răspunse Walter, aruncând
cupa-n urma noastră. Ultimul venit, primul plecat!“, urlă
el. Apoi în timp ce ne îmbulzeam împiedicându-ne în prag,
mai spuse: „Să mă înhumaţi într-un loc liniştit cu verdeaţă,
potrivit obiceiurilor voastre strămoşeşti. Şi să ţineţi minte
că nu pe mine mă veţi îngropa, ci cadavrul meu, căci eu voi
fi dus de mult într-o lume mult mai liniştită… Unde nu e
loc pentru voi.. “ „Eşti dus, într-adevăr, demult“, am murmurat în barbă în timp ce trăgeam uşa după mine. Când
am ieşit din cameră cu toţii, uşa s-a deschis brusc şi sinucigaşul, stând pe jumătate despuiat în faţa noastră, cu sticla de votcă ridicată deasupra capului, a răcnit din răsputeri: „Şi să nu uitaţi că i-am rămas dator c-un cocoşel lui
Asclepios, aşa că mâine, volens-nolens, ne vom revedea
din nou, fie aici, fie într-un loc ceva mai agreabil!“, răcni
el, strâmbându-se şi schimonosind ultimele cuvinte ale lui
Socrate, pe care-l înjură cum îi venea la gură… „Din cauza
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lui am ajuns, cum am ajuns. Căci Socrate m-a corupt şi pe
mine nu numai pe tinerii atenieni. Moartea lui mă obsedează. Vreau să cunosc pe pielea mea toate chinurile prin
care a trecut. Şi acum, hai, marş, adio… Mâine să nu mă
aşteptaţi la Boema, căci voi fi mort pentru voi, mort pe
totdeauna…“
Şi a doua zi ne-am adunat la Boema. Sinucigaşul se
afla acolo. Bând halbă după halbă, drese cu câte-o votcă,
mahmur, dar încă-n mare formă, Walter s-a amuzat pe
seama prostiei noastre. Ce uşor puteam fi duşi cu zăhărelul. „Sunteţi nişte tembeli, zău aşa“, se amuză el,
bătându-se cu mâinile pe genunchi. La Boema, Walter a
petrecut până la zece seara, apoi şi-a pus, cum se spune,
picioarele-n spinare şi, căutând să-şi ţină cât mai bine
echilibru, s-a îndreptat spre casă. După ce s-a urcat în
tramvai, a venit controlorul, dar actorul nu avea bilet. Şi
atunci, ieşindu-şi din sărite şi spurcându-l pe vânzător în
toate felurile, s-a apropiat de el cu o figură extrem de agresivă. Cum controlorul se pierdu cu firea, sinucigaşul scoase
din buzunar un brici vechi din recuzita teatrului şi mai
făcu un pas în direcţia controlorului. Văzând lama
agitându-se în aer, controlorul se trase îndărăt, lipindu-se
de-o bară. Walter îl privi crunt, apropiindu-se cu briciul
deschis de faţa lui. Femeile ţipau care mai de care. Tremurând ca varga, controlorul îl privea drept în ochi. Confruntarea aceasta mută ţinu lumea în suspans vreme de
câteva minute. Din pricina încordării timpul îşi încetini
mişcarea. Minutele se scurseră extrem de greu. Şi când
toată lumea se aştepta mai puţin, evenimentele luară o
întorsătură insolită. În loc să îndrepte briciul spre gâtul
controlorului, Walter îl îndreptă spre propriul său gâtlej.
Între timp, tramvaiul se opri în staţie. Toată lumea se
îmbulzi să iasă afară. Câţiva călători urcară în vagon, dar
cum dădură ochii de Walter, coborâră înapoi. În staţie se
adună din ce în ce mai multă lume. În vagon, Walter stătea încremenit într-o atitudine marţială, cu briciul sclipind la jugulara lui. Vatmanul dădu să coboare, dar Walter îi porunci să stea pe locul său… Până la urmă, cineva
anunţă poliţia şi în cele din urmă, după negocieri purtate
între Walter şi poliţie, sinucigaşul fu urcat în dubă şi dus
urgenţe, apoi la balamuc. De acolo, după săptămâni de
sedative, ţinut într-o celulă căptuşită cu plută,Walter fu
pus în libertate. Desigur, nu pentru mult timp. Căci, iată,
acum mă suna din nou, în disperare de cauză, punând la
cale scenariul unei alte farse, care.avea să se termine,
pesemne, la fel de dezastruos. „Pentru numele lui Dumnezeu, ascultă-mă, nu-nchide telefonul, dacă nu vrei să
mă omori cu zile, i-am auzit vocea rugătoare.“ „Hai, sictir, i-am zis, lasă-mă în pace. M-ai sculat din somn, mâine
am o zi grea.“ „A mea va fi şi mai grea, căci nu va fi de loc,“
bolborosi sinucigaşul cu o voce cavernoasă.“ „Nu mai
umbla cu prostii şi lasă-mă să mă odihnesc…Schimbă
placa, nu mai merge. Inventează altceva“, l-am sfătuit.
„Mâine când vei răsfoi ziarele, o să-ţi pară rău că nu m-ai
ascultat. De data asta totu-i calculat. Nu mai există pentru mine nici o portiţă de scăpare. Te-am sunat să-mi iau
rămas bun. Şi acum, cu limbă de moarte,îţi adresez şi-o
ultimă, de asta te asigur că va fi ultima, rugăminte. Am
lăsat pe masă o scrisoare deschisă, adresată presei… “
„Figurează, cumva, numele meu acolo?“ „Sigur că da, la
loc de cinste“, răspunse Walter. „Şi în ce stil vrei să te sinucizi de data aceasta, tot socratic!?“ „Nu râde de nenorocirea altuia, căci vei avea parte de ea, mă ameninţă interlocutorul meu nocturn…Cine va râde la urmă, va râde
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mai bine!“ „De râs nu vei avea cum râde, odată ce vei fi
mort“, i-am replicat. „Chiar mort fiind, voi râde şi voi muri
de râs. Şi râsul meu ţi se va înşuruba pe totdeauna-n creier. Nu vei putea scăpa de el nici în mormânt…“ Discuţia
căpăta o tentă lugubră, am vrut să schimb vorba, însă
n-am rezistat să nu-l întreb încă o dată în ce stil se va
sinucide Walter. „În stil retro, răspunse el. E stilul care-ţi
place. Îl voi imita de data aceasta pe Urmuz.“ Îi mărturisisem o dată despre obsesia mea pentru Urmuz, şi acum
Walter mă taxa. „Deschide net-ul şi ai să vezi noul meu
look. Am postat acolo o înregistrare. Poţi s-o accesezi“,
mă sfătui el. Regretam că-i făcusem această confesiune
la un pahar de vin. Walter profita de slăbiciunea mea.
Descoperise punctul meu nevralgic, unde puteam fi atacat. Am deschis net-ul şi am accesat înregistrarea. Proaspăt ras şi pomădat, cu părul cănit, dat cu briantină, cu
cărare la mijloc, şi o mustăcioară proustiană, cănită şi ea,
îmbrăcat într-un costum elegant, de culoare gri închis,
cu revere largi, cravată în dungi late, uşor metalizată şi
vestă asortată la decor, Walter fuma un trabuc, învârtind
un Colt Single în mâna dreaptă. Părea mult mai tânăr
decât era în realitate. Chipul îi era obosit, trist, uşor tumefiat, iar ochii aveau o strălucire stranie. Ce uşor căzuse de
pe faţa sa masca socratică! Walter întinerise, dar nu foarte
mult. Dacă l-aş fi văzut în realitate, impresia, probabil, ar
fi fost cu totul alta. Sinucigaşul arăta ca o fantoşă. Şi asta
şi era: o fantoşă plină de răutate şi alcool. Experienţa lui
actoricească îl învăţase cum să se folosească de machiaj.
„Ei, l-am auzit graseind la telefon, îţi place cum arăt?“ Am
privit imaginile încă o dată şi i-am zis:“Trebuie să recunosc că eşti mai apropiat ca spirit de Urmuz decât de
Socrate…“ „Dar fizic sunt?“ „Şi fizic eşti“, am zis. „Asta
am vrut să aud… De acum spiritul lui Urmuz îţi va apărea în două sau mai multe ipostaze: una de Urmuz-Urmuz,
a doua de Walter alias Urmuz, ba chiar, aş putea spune,
de Valter trecut printr-un Socrate metamorfozat în
Urmuz…“ „Prim urmare, i-am replicat, ne vom revedea
mâine dimineaţă la Boema! Până atunci somn uşor, vise
plăcute şi petrecere frumoasă…“ „Nu, de data aceasta nu
va mai fi nici o Boemă, şi nici o petrecere frumoasă. Totul
se va sfârşi cât de curând, aici, undeva în apropiere…“ „În
apropiere?“ „Da, în apropiere: totul a fost pus la punct.
Vizavi de blocul în care stau există un chioşc. Şi alături
un boschet…“ „Şi revolverul?“ „Ce-i cu el?“ răspunse Walter agitat. „Crezi că îmi va face figuri?! Nici o şansă. L-am
probat şi răsprobat. Glontele îşi va atinge ţinta…Mâine
dimineaţa să urmăreşti ştirile. Nu uita să cumperi şi ziarele de seară… Te voi urmări de acum înainte ca o stafie.
Chiar ca o stafie. Voi fi stafia lui Socrate alias Urmuz sau
poate viceversa. Până atunci am însă o mare rugăminte:
nu uita de pisici. Sunt treisprezece. Treisprezece pisici
mari şi late. Şase motani şi şapte pisicuţe. Motanii sunt
obraznici, tupeişti. Miaună când au chef şi când n-au.
Pisicuţele sunt însă delicioase. Să ai grijă de toţi. Le-am
lăsat whiskasşi apă pentr-o săptămână. Geamul va rămâne
întredeschis. Pisicile îşi fac nevoile afară, aşa că în privinţa curăţeniei stai fără grijă. Desigur, în perioada de
împerechere motanii îşi marchează teritoriu. Pute cumplit. Şi afară şi în casă. Această perioadă a trecut. Aşa că
nu-ţi bate capul cu problema asta. Mai bine gândeşte-te
la timpul când pisicuţele o să fete.Atunci, într-adevăr,
lucrurile se complică. Nu mult, dar se complică. Nu te
alarma încă de pe acum. Stai calm. Natura rezolvă totul.
Şi ce nu rezolvă natura, rezolvă vecinii. Unii dintre ei îi
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vor hrăni din milă, punând mâncare pe la colţuri. Alţii,
mai câinoşi la inimă, vor pune otravă, sau prinde puii de
mâţă vor.şi-i vor îneca. Natura rezolvă totul, iar acolo
unde natura nu face faţă, intervine cultura, înţelegi?! Dacă
te simţi făcând parte din această tagmă, te rog să intervii. Eşti cult, nu?! Sau cel puţin aşa te consideri. Greşesc
sau nu greşesc? Prin urmare, te rog să treci din când în
când pe aici şi le mai aduci câte ceva de mâncare. Mănâncă
şi ficăţel, mănâncă şi cărniţă, mănâncă şi smântânică şi
brânzică şi hamsi congelat. Adă-le ce ai, fă-ţi pomană cu
ele, nu te zgârci. Atâta am vrut să te rog. În rest, ce să-ţi
mai spun: mor cu sufletul împăcat. M-am spovedit la
perete. Peretele mi-a fost duhovnic. I-am mărturisit tot
ce aveam de mărturisit. Şi peretele m-a iertat.M-a iertat
şi m-a binecuvântat. L-am întrebat dacă nu e păcat să
ridic mâna asupra mea. Ridic-o, nu e nici un păcat, mi-a
zis. În fond, nu-ţi faci rău decât ţie însuţi. Şi nici nu se
ştie dacă îţi faci rău. Curmându-ţi firul vieţii, s-ar putea
să-ţi faci un mare bine. În fond, de ce să faci umbra pământului degeaba? Care-i rostul tău în lume? Şi al omului în
general? Nu-ţi fă, deci nici un fel de mustrări de conştiinţă. Nu ai pentru ce. M-am înclinat în faţa lui şi i-am
mulţumit. Rar ţi-e dat să găseşti pe cineva care să te înţeleagă pe lumea asta. I-am mulţumit cerului că am găsit.
Nu un suflet, ci un perete extrem de înţelegător. Mi-am
cerut iertare de la uşi şi de la geamuri. De atâtea ori am
trecut prin ele. Când îmi pierdeam cheile, intram în casă
pe fereastră. Întotdeauna mi-am lăsat acolo o portiţă de
salvare. De două ori însă a trebuit să apelez la soluţia
extremă. Am preferat să sparg geamul şi nu yala,fiindcă
e mai uşor de înlocuit. Aşa că-mi cer iertare tuturor sticlelor din lume, şi celor sparte, şi celor rămase încă întregi.
Şi sticlelor la geam, dar şi sticlelor pe care le-am băut şi
le-am spart de colţul mesei. Mi-au ţinut de urât în zilele
frumoase. Le rămân recunoscător că le-am golit. Am fost
şi la mormântul bunicii. Mi-am cerut iertare şi de la ea.
M-a iubit mai mult decât şi-a iubit mama. M-a iubit mai
mult decât pe tatăl său. M-a iubit mai mult decât şi-a iubit
copiii. Şi eu de asemenea. Când a murit, am simţit că mor
şi eu. Simţeam că s-a rupt un fir din mine. Eram legaţi şi
mai suntem şi acum printr-un cordon ombilical ce leagă
lumea aceasta de lumea de dincolo de mormânt. Ajuns la
locul său de veci, am aprins o lumânare şi m-am rugat
îndelung la sufletul ei. Apoi am luat pământ de pe mormântul ei şi l-am băgat în buzunare. Mă va călăuzi pe drumul spre vecie. Şi acum: nu la revedere, ci adio, adio, prietene, pe nicicând…“ De sinucis, Walter nu s-a sinucis. A
încercat să-şi tragă din Colt Single-ul său un glonte-n
inimă, dar iarăşi hazardul l-a salvat, căci glontele a ricoşat lovindu-se de amuleta pe care o purta la piept. Walter nu s-a lăsat învins de hazard, şi-a tăiat cu o lamă venele
şi s-a culcat în cadă, dar a avut grijă, înainte de a-şi pierde
cunoştinţă să sune la poliţie. Poliţia a descins la locuinţa
sa, a spart uşa şi l-a dus mai întâi la urgenţe, apoi, ca de
obicei, la balamuc. A fost un întreg circ…
În fine, să revenim la subiect. Nu m-a mirat de fel
această întâlnire.În fiecare zi, strada Ismail îmi oferea prilejul să mă intersectez cu tot felul de personaje, scoase
parcă din paginile învechite ale unui insectar livresc, unde
în loc de libelule, fluturi şi alte gângănii stăteau agăţate-n
bolduri tot felul de caricaturi umane care de care mai
bizare… Treceam pe lângă ele pierzându-mă în mulţime. Le studiam însă, cu coada ochiului, din mers trăsăturile. Le memoram ticurile, felul de a se mişca pe tro-
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tuar, le studiam şi chipurile, dar şi încălţămintea, mersul,
iar când ajungeam acasă, căutam să intru în pielea celor
cu care mă intersectam la promenadă, le imitam gesturile, scălămbăindu-mă în faţa oglinzii până ameţeam. Nu
degeaba eram obsedat de Urmuz. Apariţiile sale intempestive puseseră amprenta asupra modului meu de-a
fi, dar şi asupra spaţiului în care-mi duceam zilele. Pe
Urmuz, îl acompania din când în când şi Walter, înarmat cu Colt Single-ul său. Dar şi Remus, colecţionarul
de suflete, înveşmântat în pardesiul său. Altădată apărea
doar pardesiul. Sau pălăria lui Remus. Sau pantofii. Sau
şireturile. Sau mirosul de molii şi formol. Şi, bineînţeles,
sufletele, sub forma unor fluturi.Jucam teatru, inventam
tot felul de situaţii tragice, dar şi hazlii. Jucându-mă cu
aceste marionete imaginare, deveneam eu însumi un personaj imaginar. O halucinaţie a propriului meu eu, multiplicat în zeci de exemplare. Îmi părea atât de simplu să
imit orbul ce cânta la acordeon sau pe cel ce interpreta
doine populare, cu o voce cavernoasă, pe un ton sfâşietor, acompaniindu-se la muzicuţă şi învârtindu-şi ochii în
gol. Când însă mă apucam de treabă, îmi dădeam seama
că nu e chiar atât de uşor să imiţi vocea orbului, nici gesturile sale, desprinse parcă dintr-un film horror, coboram
din nou în pasaj. Le aruncam în pălărie câte-o bancnotă
de cinci lei. Apoi îi cercetam atent şi pe ceilalţi cerşetori
stând ciuciţi pe trepte. Unul dintre ei, cu capul sprijinit
p-un geamantan zoios, citea mereu aceeaşi carte: Sonata
Kreutzer de Tolstoi. Cu părul şi barba năclăite de praf şi
de sudoare şi ochii înroşiţi de mahmureală, înnegurat
mereu la faţă, stătea adâncit în paginile cărţii, ignorând
trecătorii care se aplecau să-i pună în borcan câte-un
leuţ sau doi, pentru tainul său zilnic închinat lui Bachus.
Figura acestuia mă enerva peste măsură. Am încercat
de multe ori să-l abordez, dar cerşetorul nu catadicsi ca
să-mi răspundă la întrebări. Apoi mai era şi boschetarul
cu faţa tumefiată, care stând ciucit, implora cu atâta osârdie trecătorii să-l miluiască, încât ascultându-l, nu puteai
să treci prin dreptul lui fără să scoţi un ban în buzunar şi
să-l arunci în şapca zoioasă postată pe ciment. Avea un
stil de a cerşi de ţi se rupea sufletul. Un adevărat maestru. Mai era apoi şi-o bătrânică cu faţa smochinită care
ţinându-şi mâna întinsă mergea îndărăt, privind trecătorii drept în ochi. Bodogănea ceva nedesluşit, ascultând-o
te apucau fiorii. Bodogăneala ei îţi rămânea mult timp
întipărită în suflet, ca o presimţire de rău augur. Mai era
apoi şi călugărul înalt, cu barba ca de smoală şi dinţii de
un alb imaculat, a cărui privire îţi răscolea, deopotrivă,
măruntaiele, ci şi sufletul. Îl poreclisem, în gând, Rasputin, şi îl ocoleam de fiecare dată când se afla la „postul“
său, căutând o altă ieşire. Ochii săi negri continuau însă
să mă urmărească mult timp. Dar cel mai mult mă enerva,
totuşi, invalidul, cu protezele de plastic la picioare, ce stătea la intrarea dinspre piaţă, cu faţa ascunsă sub o pălărie, accesând diverse jocuri pe telefonul său mobil. Pe
acesta-l cunoşteam. Dexteritatea cu care mânuia cu cioturile sale retezate până la cot tastatura telefonului îmi
punea nervii la grea încercare. I-am privit cioturile cu atenţie. Fiecare dintre ele era prevăzut cu un fel de ventuze,
patru sau cinci la număr, ce suplineau, probabil, degetele
lipsă. Ventuzele se întindeau şi se strângeau pe telefon ca
nişte supape sinilii, în timp ce braţele rămâneau aproape
nemişcate. Spectacolul mă fascina, dar mă şi irita în aceeaşi măsură. Reuşisem să-l cunosc îndeaproape. La drept
vorbind, eram cunoştinţe vechi. Îl cunoscusem încă din
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adolescenţă, când încă nu-şi pierduse nici braţele, nici
picioarele, nici capul. Încercase, pe rând să devină pianist, scriitor, apoi pictor. Frecventase câţiva ani facultatea de matematică, apoi pe cea de medicină. Concomitent urma cursurile unei şcoli de artă, exersând la câteva
instrumente. Sâmbăta şi duminica stătea în faţa şevaletului în parcul central. Avea un apetit deosebit de-a vorbi
în dodii… Fiecare intrare în pasaj avea asupra mea efectul unui drog, care-mi bulversa simţul orientării în spaţiu. Mă întorceam în timp, rememoram mereu scenele
trăite, la care imaginaţia adăuga altele, pe care urma să le
trăiesc atunci. Trăiam într-un anumit timp al memoriei.
Memoria mea fusese afectată de aceste ieşiri. De undeva
de sus se auzea un vuiet, amestecat cu scrâşnetul pneurilor din trafic. Apoi un vârtej roşu, cald, imens mă trăgeam în hăul lui, transbordându-mă într-o altă dimensiune, unde realitatea se amesteca cu ficţiunea desprinsă
din paginile unor cărţi pe care le citisem cândva. Intram
în acest abis ficţional, cufundându-mă încet-încet în el,
trecând de la stare de luciditate la stare de delir cu nonşalanţa unui somnambul levitând în toiul nopţii deasupra patului răvăşit de vise grele.
Cu o zi înainte de această stranie întâlnire avusesem
un vis premonitoriu. Se făcea că trebuia să mă mut într-un
imobil nou situat pe strada Ismail ce se intersecta, făcând
o buclă stranie în timp, cu Wagner, în apropiere de pasajul
de trecere spre Piaţa Centrală. Înarmat cu o căldare plină
cu mortar urcam pe nişte schele în spirală ce dădeau în
pod. Meşterii îmbrăcaţi în ziare zugrăveau pereţii înalţi
ai celebrei Săli cu Orgă, unde urma să se ţină un concert
în memoria soldaţilor căzuţi pe front. Nu mă întrebaţi
despre ce fel de soldaţi era vorba. Şi nici despre ce fel de
război. Nu ştiu. Ştiu doar că trebuia să se cânte Wagner.
Sigfried sau Walkiria sau poate Amurgul zeilor. Orchestra
repeta într-un colţ; alămurile răsunau în toată forţa, scena
trepida, iar schelele pe care mă aflam se legănau în ritmul
muzicii wagneriene. Alături de solişti cântau şi zugravii.
În rolul lui Sigfried juca un conţopist de la cadastru, iar
Walkiria era interpretată de-o măturătoare. Pe scenă se
ridica mult praf, amestecat cu scame, sclipici, şi fluturi.
Nu ştiu cât a durat această harababură, cert este că la un
moment dat m-am enervat şi am vărsat din înălţimi găleata
peste muzicanţi. Muzica a continuat să cânte. Din pâlniile de aramă ale trâmbiţelor, dar şi din gurile protagoniştilor se ridicau balonaşe colorate de săpun. Am contemplat un timp priveliştea aceasta, după care am coborât de
pe schele într-un bazin cu apă plin de partituri. Nu ştiu
cât am înotat acolo, cert este că deodată m-am trezit din
somn şi când am deschis ochii, am observat că dormeam
într-un sertar alături de un camarad de arme, sucit într-o
poziţie ciudată. L-am atins cu palma peste umeri şi acesta
si-deschis larg ochii pipăindu-şi cu grijă buzunarele de
la pantaloni. Apoi am văzut şi Corabia beată a lui Rimbaud apărând în peisajul uşor surrealist. Pânzele corabiei erau confecţionate din ziare, iar catargele din nişte
suluri de carton. Corabia plutea într-un lighenaş de argint
plin de clăbuci, cufundându-se încet în abis. Un bărbat
slab, osos, fără picioare, căţărat pe nişte catalige uriaşe
îşi bărbierea folosindu-şi ca pe nişte cleşti cioturile antebraţelor, obrazul, privindu-se în ciobul unei oglinzi proptite de pervaz. Chipul său crispat, chinuit purta urmele
acestui supliciu. Sângele supura din cele câteva cicatrici,
iar el îl ştergea cu dopuri de tifon pe care le arunca în
lighenaş. Curând apa se umplu de fire de păr, iar clăbu-
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cii prinseră o culoare purpurie. Pe fiecare din ele se proiecta câte un chip de al meu, încadrat într-o barbă roşie
ca focul. Visul îmi creă o senzaţie de teamă şi încordare.
Eram speriat de propriul meu chip ce lua proporţii monstruoase, ridicându-se odată cu băşicile de săpun ajunse
la dimensiunea unor mingi ce pluteau în încăperea vastă
deasupra capetelor cântăreţilor cufundaţi acum în lighenaşul de toaletă… Când m-am trezit din acest vis stupid,
eram din nou pe strada Ismail. Am mers un timp meditativ, căscând ochii la vitrine, până am ajuns pe nesimţite
într-o cameră urmuziană mirosind a mirodenii şi scrumbie, „fără uşi şi fără ferestre prin care,în timpul nopţii, se
vedeau cele şapte emisfere ale lui Ptolemeu“şi „un şir finit
de bame uscate, alături de auto-cosmosul infinit şi inutil“ Orientându-mă după ultrasunete, dar şi după literele
unui alfabet necunoscut, am răsucit comutatorul fixat în
perete şi brusc ochii mi-au fost invadaţi de lumina lunii.
Mă aşteptam, coborând în această hrubă, să dau, nu ştiu
de ce, peste întreaga familie Stamate, legată de ţăruş sau
măcar peste Stamate, un om de formă aproape eliptică,
dar, spre surprinderea mea, n-am văzut nici un Stamate şi
nici vreo pâlnie, ci l-am văzut pe însuşii Stephen Hawking
ghemuit în căruciorul lui electrostatic, dotat cu un computer special. Mărturisesc că pe moment, prezenţa profesorului Hawking m-a intimidat şi am vrut să dau bir cu
fugiţii. Mi-am zis însă că nu aveam dreptul să scap ocazia
de-a sta de vorbă cu această eminenţă cenuşie, cunoscătoare a lumii noastre siderale, cu atât mai mult cu cât eu
însumi fusesem frământ de o serie de chestiuni legate de
materie şi cosmos. Hazardul mi-l scosese în cale şi trebuia
să profit de această ocazie. Cum discutasem, în perioada
mea urmuziană, de-a fir de-a păr problema găurilor negre
(făcusem o paralelă interesantă dintre pâlnia lui Urmuz,
şirul Fibonacci şi banda Mobius) şi a spirtului deposedat
de materie cu directorul unui important cotidian local,
aveam acum prilejul să-mi verific teoriile intrând în dialog cu însuşi profesorul Hawking, care, iată, îmi apăruse
în faţă. Cu capul sprijinit pe umărul stâng, aplecat uşor
peste-o roată a căruciorului de paralitic, fizicianul îmi
surâdea cu amabilitate. I-am răspuns cu acelaşi zâmbet
plin de condescendenţă. M-a uimit asemănarea sa cu Peter
O’Toole, dar şi cu un filozof local.
Cu o mişcare imperceptibilă a globilor săi oculari, străbătuţi de vinişoare roşii, fizicianul mi-a făcut semn să mă
aşez pe-un trepied de piele. Stând picior peste picior, mi-am
scos tabachera întrebându-l dacă îl deranjează fumul de
ţigară. Prin intermediul sintetizatorului de sunete,
Hawkingîmi dădu de înţeles, cu amabilitatea caracteristică a unui om de lume, că fumul şi nici fumurile nu-i afectează în vreun fel dispoziţia afectivă, şi că dimpotrivă acestea au menirea de a-i inocula în fiinţa sa eterică o stare de
suferinţă melancolică similară cu cea pe care o are interlocutorul atunci când se află în preajma sa. Apoi l-am auzit
din nou vorbind prin intermediul aceluiaşi aparat. Pupilele sale mari se roteau uşor în spatele ochelarilor cu mai
multe dioptrii. Profesorul Hawking părea să-mi urmărească cu atenţie rotocoalele de fum ce se înălţau din ţigareta mea urcând în spirală spre plafon. Mi-am luat, cum
se spune, inima în dinţi şi l-am întrebat dacă auzise de
Urmuz. După o clipă de gândire, profesorul răspunse că
da, auzise de Urmuz. L-am întrebat apoi dacă se poate face
o paralelă între pâlnia lui Stamate, Şirul Fibonacci, Banda
lui Möbius şi Grădina potecilor ce se bifurcă a lui Borges.
Iarăşi sintetizatorul mi-a răspuns afirmativ. „Dar între
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aceasta şi găurile negre?“ Şi ca să fiu mai bine înţeles, am
adăugat: „E posibil ca pâlnia lui Stamate să reprezinte găurile negre ce populează universul nostru cunoscut…“ „Şi
necunoscut“, răspunse sintetizatorul. „E vorba de destructurarea materiei, adăugă Hawking, şi a timpului. În interiorul găurilor negre, ca în pâlnia închipuită de Urmuz,
materia ia o formă surrealistă. Cubistă, aş putea spune…“
Eram destul de tulburat. Vorbeam precipitat. Mâinile şi
genunchii îmi tremurau din pricina emoţiei. Profesorul,
intuindu-mi starea, mă privea printre lentile, afişând un
zâmbet înţelegător. „M-am gândit şi eu la această ipoteză,
am răspuns. Totul ia forma unui coşmar…“ „Materia, în
general, spuse profesorul, poate fi considerată că populează un coşmar surrealist. Sau, mai bine zis, e rodul unui
coşmar. „Al cui?“ am întrebat. „Al unui subconştient frustrat,“ răspunse Hawking. Şi tot el ţinu să completeze: „Trăim
într-un univers bolnav. Nu e o noutate ceea ce vă spun.
Au spus-o şi alţii mult înaintea mea. Citiţi poezia lumii şi
vă veţi convinge singur de adevărul spuselor mele.“ M-am
uitat la gura lui strâmbată într-un rictus dureros, nedefinit. „Universul seamănă cu căruciorul acesta în care stau
eu… E plin de inerţie. Plin de tot felul de rotiţe, chichiţe,
de informaţii şi de plăgi. Cineva îl mişcă de ici-acolo, apăsând pe câte o tastă, ferindu-l să nu alunece în hău. Fapt,
de altfel, inevitabil. Savurez de pe acum clipa când totul
se va prăbuşi în haos…“ „Şi atunci ce se va întâmpla?“ „Nu
ştiu, răspunse profesorul. Nu se va întâmpla nimic, deşi
ceva se va schimba. Când zic asta, mă refer la legi. Trecând de cealaltă parte a haosului, universul nostru va funcţiona după alte principii. Nu mă-ntrebaţi care, că nu ştiu.
În fond, şi ilogicul conţine părticica sa de logică. Iar iraţionalul, părticica sa de raţional. Poate ne va fi dat să populăm cândva o astfel de lume. Şi atunci vom şti câte ceva.
Înţelegeţi?“ „Înţeleg, am spus, dar şi acum, dacă îmi e permis să mă exprim, trăim într-o lume în aparenţă raţională,
dar care, dacă am privi-o în esenţă ne-am îngrozi de ea…“
Profesorul mă cercetă de la distanţă mişcându-şi globii
oculari măriţi de lentilele ochelarilor săi cu ramă aurie.
„Vă place să filozofaţi pe marginea prăpastiei?! concluzionă el. „Tot ce se poate, am zis. Filozofez şi eu ca un novice.
Filozofia e slăbiciunea mea. Cât în privinţa discuţiei cu
dumneavoastră, mărturisesc ca ea îmi produce o stare de
stres, aceasta deoarece dumneavoastră sunteţi o somitate
în domeniu, pe când cunoştinţele mele sunt ale unui simplu diletant. Şi totuşi?“ „Şi totuşi?“ făcu el. „Şi totuşi domeniul acesta mă fascinează în aşa măsură încât uit de limitele mele şi mă avânt fără să-mi calculez puterile în hău.“
„Foarte frumos, răspunse el, apreciez curajul şi chiar nebunia tuturor acelora care nu se mulţumesc cu răspunsuri
simple şi caută înăuntrul lor şi al altora adevărul absolut,
dar dau mereu de altceva.“ „Aţi avansat o idee interesantă,
i-am zis, comparând universul cu căruciorul pe care staţi…“
„Nu am avut alta la îndemână“, surâse cu tristeţe Hawking.
„Bun, până aici am înţeles. Căruciorul pe care staţi are un
sens, un scop. El vă ajută să vă mişcaţi din loc în loc, şi nu
numai atât, ci, fiind dotat cu aparatură ultraperformantă,
el vă ajută să comunicaţi cu cei din jur…“ „Aşa este“, răspunse Hawking. Altfel aş fi mut şi surd, şi gândurile mele
n-ar avea posibilitatea să răzbată în afară. Căruciorul mă
ajută să mă mişc în spaţiu şi să-mi materializez gândurile-n
fraze.“ „Într-un cuvânt, m-am grăbit să adaug, căruciorul
ajută o conştiinţă, o inteligenţă superioară să comunice
cu inteligenţele inferioare, aflate în preajma sa….De aici
şi întrebarea: credeţi că universul nostru e un adjuvant al
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unei inteligenţe ce ne domină?“ „Tot ce-i posibil“, răspunse
profesorul. “ Şi după o grimasă lungă, continuă: „Pentru
om, totul se rezumă la materie şi informaţie, însă eu vă
spun că şi dincolo de acestea există şi altceva. Există fiinţe
cu adevărat civilizaţii de care ne despart milioane, poate
chiar miliarde de ani de evoluţie. O tehnologie cu peste
un milion de ani avans faţă de ceea ce cunoaştem noi în
prezent ar putea să nu fie creată din materie, să nu aibă o
formă fixă şi nici să nu fie palpabilă. Ea ar putea să depăşească chiar şi bariera timpului sau a spaţiului, fiind imposibil de înţeles pentru orice minte omenească…Îţi dai
seama, Bazil, l-am auzit rostindu-mi numele, cât de insignifianţi, cât de limitaţi suntem ca civilizaţie şi inteligenţă?“
Mi-am adus aminte de conversaţia avută cu domnul H.: şi
el îmi zicea acelaşi lucru, desigur cu alte cuvinte. Ceva de
genul acesta: „Noi ne credem buricul pământului, dar nu
suntem…“ Şi: „Poate că există în altă parte fiinţe mult superioare care nu au nevoie nici de materie, nici de timp şi
nici de spaţiu pentru a exista… Contactul cu ele ne-ar
putea anihila…“ Ce fel de fiinţe? l-am întrebat pe Toni. Pe
ce vă bazaţi când avansaţi astfel de supoziţii?“ „Am citit
cărţile lui Hawking, mi-a răspuns. Şi Universul ca o coajă
de nucă, şi Scurta istorie a timpului, şi Visul lui Einstein…
Pe ele mă bazez…“ În timp ce-mi stingeam ţigara, strivind-o
de tocul pantofului, l-am întrebat pe Stephen Hawking,
ce părere despre nemurirea sufletului:“Într-un fel, sufletul e nemuritor, mi-a spus profesorul, în sensul că el nu
dispare în neant: energia lui se risipeşte în spaţiu, dar nu
dispare. Pe de altă parte, risipindu-se în spaţiul infinit, ea
îşi pierde consistenţa… Memoria se împrăştie…“ „Şi ce ar
fi de făcut pentru a o păstra?“ “ „Noi, oamenii, suntem produsul unor fluctuaţii cuantice ce au avut loc la începutul
universului, spuse profesorul.. Tind să-i dau dreptate prietenul meu Higss, cu care, am polemizat de altfel mult pe
această temă, care spune să există o prezenţă fantomatică
în univers, ce ne ţine departe de înţelegerea adevăratei
naturi a materiei. Ceva sau cineva probabil că doreşte să
ne împiedice să atingem limitele cunoaşterii. Totuşi, avem
toate şansele să ne prelungim viaţa sau chiar să devenim
nemuritori într-un viitor apropiat şi atunci limitele cunoaşterii noastre se vor extinde.“ L-am întrerupt, citându-i acest
mic pasaj din Regele păsărilor de Stănescu: „Pietrele dau
din aripi cel mai încet? Înnodate la capete/ mai multe vieţi/
pentru a alcătui o privire./ Cu o astfel de privire se poate
vedea timpul…“, după care l-am întrebat dacă viitorul ne
oferă posibilitatea să ne prelungim viaţa pe o durată infinită… „Am răspuns la această întrebare într-un interviu.
Există o inteligenţă a materiei ce se manifestă atât în macro,
cât şi în microcosmos. Atomii şi microparticulele se comportă inteligent. Ele înmagazinează în interiorul lor diverse
experienţe, de ordin cognitiv şi afectiv. La fel şi corpurile
din macrocosmos. În ce priveşte nemurirea, ea se poate
produce printr-un transfer de informaţii şi trăiri. Vom
putea tranasfera stările noastre afective şi experienţele
unui computer performant. Nu suntem departe de timpurile acestea. Din punct de vedere tehnic, creierul uman
nu se deosebeşte prea mult de un calculator, este mult mai
puternic şi mai performant.. În curând însă vor apărea
generaţii de calculatoare din ce în ce mai performante,
care vor putea înlocui nu numai mintea umană, ci şi conştiinţa. Aceste computere vor avea posibilitatea să transfere datele din creier în propria lor memorie. Practic tot
filmul vieţii, va putea fi depozitat într-un mod cât se poate
de inteligent în memoria unui calculator. Dacă conştiinţa
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oamenilor se află în creier, aşa cum susţin unii savanţi
atunci viaţa veşnică este cea care va pune stăpânire pe
oameni. Odată ce amintirile şi experienţa de viaţă vor fi
stocate într-un calculator, creierul nu va mai avea nevoie
de un corp pentru a trăi. Transferul datelor spre un calculator se va efectua într-un timp foarte scurt, astfel încât
esenţa omului, conştiinţa lui, va fi mutată dintr-un corp,
într-o bază de date sau într-un robot. Acesta din urmă va
fi coordonat de conştiinţă şi de creier şi astfel oamenii vor
putea avea două vieţi. Una scurtă, petrecută într-un corp
fizic perisabil şi a doua într-un corp de robot care nu se
va îmbolnăvi şi cu ajutorul căruia vor începe adevărata
luptă pentru cucerirea întregului univers…“ „Cu alte
cuvinte, îşi vor înnoda vieţile, pentru a se metamorfoza
într-o privire atotcunoscătoare…“ „Se poate spune şi aşa…“
„Spuneţi-mi, profesore, l-am spus, în prezent putem stoca
informaţiile pe tot felul de suporturi.. Dimensiunea acestor suporturi scade pe măsura ce tehnologia de stocare
evoluează şi pe măsură ce informaţiile cresc. Se poate
ajunge, cel puţin teoretic, în stadiul ca un simplu cristal
de cuarţ să adăpostească întreaga conştiinţa a omenirii…“
„Teoretic, peste sute sau zeci de mii de ani, sau poate mai
curând pe măsura ce tehnologia avansează,credeţi că s-ar
putea ajunge ca plăcuţa sau cristalul de cuarţ să fie înlocuită de o celulă vie sau de un atom.“ Schiţând acelaşi zâmbet strâmb, profesorul Hawking spuse că putem merge cu
supoziţiile şi mai departe. „Cât de departe?“ am întrebat.
„Până la ultima particulă…Poate şi după… “ „Vorbiţi de
bosonul lui Higgs? De aşa numita particulă a lui Dumnezeu?“ “ „De ea vorbesc“, răspunse profesorul cu inima îndoită. “ Bun, i-am spus, cu chestiunea aceasta m-am lămurit. Mai am o întrebare care sună astfel: ce se va întâmpla
cu creierul unui om a cărui conştiinţă a fost transferată în
memoria unui computer sau pe un alt suport? Se va goli
de ea, sau va continua să funcţioneze…“ „Depinde, spuse
profesorul cu faţa luminată de zâmbetu-i amar şi sceptic.
Vom avea de făcut întotdeauna o alegere. Liberul arbitru,
sper, va funcţiona întotdeauna. În funcţie de opţiunea
subiectului, îi vom putea goli mintea de toate informaţiile, de toată conştiinţa, ştergând toate datele depozitate în
celule sau le vom putea pur şi simplu copia pe un alt suport,
ce putea fi conectat la un robot…“ „Există, posibilitatea,
profesore, l-am întrebat din ce în ce mai alarmat, ca să se
producă dedublarea a conştiinţei eului, o multiplicare a
ei“ „Mărturisesc, spuse profesorul Hawking, că nu m-am
gândit până în prezent la această chestiune…“ „Chiar dacă
nu v-aţi gândit, asta nu înseamnă că ea nu există…“ „Desigur, spuse Hawking, există…“ „Atunci, m-am avântat din
nou, ne-am putea multiplica sufletele la fel de uşor cum
multiplicăm textele pe-o imprimantă…“ „Poate chiar mult
mai uşor“, răspunse, căzând pe gânduri, Hawking. Urmară
câteva clipe de tăcere, în care profesorul, stând ghemuit
în căruciorul său, cu umărul drept, osos, ridicat până în
dreptul tâmplei, mă cercetă cu privirea sa de un albastru
atât de glacial, încât simţii fiori reci cum îmi aleargă în sus
şi în jos pe şira spinării. „Trăim într-o lume a imaginilor
bidimensionale, spuse Hawking, căzând într-o stare melancolică, în curând însă lumea noastră va fi invadată de imagini tridimensionale, de imagini holografice. Iar de la imagini tridimensionale la imagini însufleţite omenirea nu va
avea de făcut decât un singur pas. De fapt, ultimele descoperiri în domeniul fizicii cuantice vorbesc despre caracterul dublu al particulelor ce compun atomul. S-au făcut
experienţe în acest sens. Experienţe care demonstrează că
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particule au tendinţa de-a se dedubla. Nu e vorba de scindare, ci de dedublare, înţelegeţi?“ Am clătinat din cap că
da. Profesorul însă nu-mi acordă prea mare atenţie. Ghemuit în cărucior, el continuă să-şi deşire firul gândurilor,
pe un ton nici vesel, dar nici trist: „Prin urmare ne-am
înţeles: trecând printr-un centralizator, particula se împarte
în două. O parte din ea îşi păstrează caracterul material,
iar cealaltă se transformă într-o hologramă. Ei bine, holograma are un caracter straniu, diabolic. Ea nu poate fi distrusă. Ba mai mult, holograma încorporează în interiorul
ei configuraţia întregului atom. Plecând de aici, cercetătorii au ajuns la concluzie că dedublarea are loc nu numai
la nivelul micro, ci şi la nivel macro universului. La nivel
material, dar şi spiritual. Trupurile se pot dedubla şi sufletele aşijderea, înţelegeţi?“ Am dat iarăşi din cap că înţelegeam. Iar profesorul, cu un surâs eliptic, făcând o grimasă,
continuă: “ S-a emis chiar ipoteza că universul nostru, ca
în romanul lui Dostoievski, îşi are o dublură a sa. O hologramă proiectată într-o altă dimensiune. Şi că între noi şi
imaginile care ne reprezintă există o strânsă corespondenţă. Ele evoluează odată cu noi, odată cu sistemul în
care ne aflăm. Numai că spre deosebire de noi, ele nu dispar, ci se conservă în spaţiu. Nici o forţă, nici un cataclism
cosmic nu le poate distruge. Ele se perpetuează nelimitat
în timp, alcătuind un fel de lumi paralele. O parte din
inconştientul nostru colectiv e proiectat acolo. Ei bine,
aceste proiecţii, prin intermediul noilor descoperiri şi al
noilor tehnologii, le vom aduce lângă noi. Într-un cuvânt,
vom putea anima imaginile. Le vom putea da viaţă, în
cadrul unui program, pe care îl vom accesa prin intermediul unor impulsuri. Natura ne trimite semne să fim înţelepţi, oftă profesorul. Hazardul, de asemenea. Ne apropiem cu paşi repezi de o apocalipsă iminentă. De acel
punct în care se strâng toate liniile, pentru a fi împrăştiate înapoi, în infinit. În această lume nu mai loc pentru
ficţiune. Pentru că, într-un anumit sens, aceasta lume pe
care o accesăm e însăşi ficţiunea pură. Şi atunci, la ce bun
să mai trăim?“
“Înţeleg, sigur că înţeleg, am spus. Ne apropiem,
într-adevăr, de o nouă eră. De o eră în care realitatea va
fi încorporată în întregime în ficţiune. Pentru că în interiorul hologramei de care aţi vorbit, materia va fi pervertită într-un puls informaţional, creând senzaţia de realitate. În afară de aceasta, am continuat să-mi dezvolt argumentaţia, ţinând cont că vom putea să ne transferăm conştiinţele pe suporturi din ce în ce mai insignifiante, cum
sunt cristale de cuarţ, moleculele, atomii şi…“ „Şi?“ întrebă
cu un surâs ironic Hawking. „Şi particulele lui Dumnezeu, mi-am continuat ideea, atunci, practic, ne vom putea
împrăştia multiplicându-ne conştiinţa, eul lăuntric, în tot
spaţiul din jur, în fiecare particulă din univers…“ „Să zicem
că da, spuse profesorul, schiţând acelaşi zâmbet chinuit.
Şi ce-i cu asta?“ „Cum ce-i?“am strigat plin de entuziasm.
Multiplicându-ne la infinit eul, vom concura conştiinţa
universală.Îl vom putea concura pe Dumnezeu!“ Profesorul Hawking îşi roti neliniştit ochii în orbite. Sintetizatorul de sunete se puse în mişcare. Profesorul părea agitat. Probabil că ultimele mele cuvinte îl iritaseră în aşa
măsură, încât, în ciuda paraliziei sale, trupul profesorul
începu să se agite în cărucior. „Nu, asta, nu, asta-i orgoliu dus mai departe decât orice blasfemie!“ ţipă el. „Dar
n-aţi spus chiar dumneavoastră că trăim într-un univers
bolnav care seamănă cu căruciorul unui invalid?“ „Ajunge“,
strigă din răsputeri profesorul Hawking, de data asta nu
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cu ajutorul sintetizatorului de sunete, ci prin intermediul
propriei guri spumegând de furie. „Iar, dumneavoastră,
am strigat la rândul meu, ieşindu-mi de ţâţâni, aţi făcut
această comparaţie tot dintr-un orgoliu aberant, inoculând în subconştientul interlocutorului, adică al meu,
ideea că Dumnezeu, conştiinţa supremă,inteligenţa
supremă, ca şi dumneavoastră, e-un imobilizat în cărucior, ca Stephen Hawking…. Să nu negaţi!“ „Am să te dau
în judecată pentru calomnie“, am auzit în timp ce un obiect
greu, de plastic sau cauciuc, mă lovi cu o neobişnuită forţă
drept în moalele capului.“ Acestea au fost ultimele cuvinte
pe carele-am reţinut din dialogul purtat cu Hawking. Primind o lovitură cruntă în moalele capului, mi-am pierdut (în realitate sau poate în vis) cunoştinţa. Când mi-am
revenit în simţiri, eram în pasajul de trecere ce dădea din
Ismail în Piaţa Centrală. Stăteam îngenuncheat pe trepte
în faţa invalidului fără mâni şi fără picioare ce aşezat pe
trepied, îmbrăcat excentric, cu ochelari fumurii pe ochi
şi o şepcuţă trasă peste frunte, expunându-şi cu nonşalanţă protezele din plastic încălţate în adidaşi în faţa trecătorilor. De obicei fuma Pall Mall, mânuind ţigara cu
dexteritate între cioturile sale maronii, ca de mumie. Întotdeauna l-am privit cu interes, infirmitatea exercita asupra mea o atracţie bolnăvicioasă. Nu înţelegeam cum
poate să se mişte cu destulă dexteritate un om cu picioarele retezate mai sus de genunchi şi nici cum poate să
fumeze sau să mânuiască lingura sau furculiţa (asta n-am
văzut-o niciodată) cineva lipsit de braţe. Protezele pe care
le purta erau din cele mai obişnuite, dintr-un plastic ce
imita destul de bine lemnul de cireş. Plasticul, pe alocuri,
se deformase, umflându-se sub forma unor gâlme transparente. Vara îl simţeam dogorind de căldură. Praful stârnit pe străzi se aşternea pe antebraţele înmuiate de căldură, intra în adidaşii Nike în care fuseseră vârâte cu forţa
labele de plastic pentru a masca infirmitatea. Invalidul îşi
făcea apariţia dimineaţa în jurul orei şapte, nu înainte însă
de a-şi fi băut cafeaua, stând cu cotul sprijinit pe masă şi
trăgând agale din obişnuita sa ţigară. Privit de departe,
nu se deosebea de trecătorii obişnuiţi, ce se opreau în faţa
chioşcului, servindu-se de bancomat. Figura sa meditativă, uşor ironică, de un calm desăvârşit, distona totuşi
cu restul pietonilor grăbiţi ce intrau şi ieşeau din pasaj.
Nu l-am auzit niciodată mulţumind pentru pomană. Stătea pe trepiedul său sfidând trecătorii. Şi asta mă irita.
L-am ocolit un timp. Apoi m-am învârtit în preajma lui
cu obstinaţie, lăsându-i câte un bănuţ în şapcă. Mă privea ironic, afişând un zâmbet sfidător. Ajungând acasă,
nu reuşeam să scap de imaginea sa obsesivă. Chipul său
îmi răsărea mereu în faţa ochilor. Întins în patul meu,
coceam planuri de răzbunare. Vroiam cu orice preţ să-l
pun la punct. Nu ştiam cum. Îmi imaginam fel de fel de
scenarii pentru a-l umilii. Unul dintre acestea îmi revenea cu obstinaţie în minte. Într-o zi era cât pe ce să-mi
pun planul în aplicare. Cumpărasem de la Piaţa Centrală
un lighenaş de plastic, săpun lichid, un prosop curat şi un
butoiaş de cinci litri de apă minerală Dorna. Mă îmbrăcasem într-un pardesiu lung, bej, cu poalele ce măturau
pământul. Mi-am pus pălăria, mi-am pieptănat barba şi
am ieşit în stradă cu buzunarele pline de bancnote de 10
şi 50 de lei. Pe faţă era reprezentat Cuza, iar pe verso Palatul Culturii. Aveam de gând să îngenunchez în faţa lui şi
să-i spăl picioarele de lemn în lighenaşul cu apa Dorna,
plină de clăbuci. Apoi să-i şterg picioarele cu bancnotele
din buzunar. De nenumărate ori încercasem să-mi duc
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planul al bun sfârşit, dar la mijlocul drumului m-am răzgândit. Iată că acum însă ajunsesem în faţa lui, cu sufletul plin de remuşcări. Imaginarul obiect de cauciuc al profesorului Hawking fusese de ajuns pentru a mă trimite la
locul „blasfemiei“ pe care, mânat de impuls venit din subconştient, o pregăteam cu migală. Acum stăteam în
genunchi în faţa cerşetorului cu picioarelor de lemn şi
ceream iertare. Oare straniul invalid fără mâni şi fără
picioare cu o figură de killer avea puterea să mă ierte pentru afrontul pe care nu-l dusesem la bun sfârşit?! Sau avea
să-mi ignore penitenţa? În timp ce eram frământat de
aceste gânduri, l-am văzut coborând scările spre noi pe
Remus, colecţionarul de răni, înarmat cu o valiză de voiaj..
Pardesiul flutura în urma lui. Ajungând în dreptul nostru, colecţionarul deschise capacul valijoarei sale de voiaj,
din care îşi lua zborul un roi de fluturi albi. Cum însă un
ghinion cheamă un alt ghinion, sună mobilul. Era Walter
care mă rugă să-i ascult ultima dorinţă. „Stau în faţa a
două ştreanguri, i-am auzit vocea cavernoasă venită parcă
dincolo de mormânt, şi nu ştiu pe care să-l aleg şi plouă
mărunt şi nu pot să aleg pe niciunul. Şi ploaia roade ştreangurile cu dinţii, iar eu nu pot să aleg, nu pot să aleg. Dar
am să dau cu banul şi jur c-am să aleg. De data aceasta
am să aleg.“ „Eşti acasă?“ l-am întrebat. „Unde să fiu, acasă.
De o săptămână stau în casă cu pisicile şi plâng. Şi plouă
mărunt, iar eu nu pot să aleg între stângul şi dreptul. Dar
am să aleg, jur că am să aleg. De data asta am să aleg.“
„Cum adică stai de săptămână în casă şi plouă?“ „Iată că
plouă, plouă mărunt, iar eu nu pot să aleg… Plouă din
tavan, plouă de pe pereţi. Plouă din podea. Plouă din toate
părţile, iar eu nu pot să aleg… Dar am să aleg. Unul e pentru mine, celălalt pentru tine. Şi acum, adio…“ Am închis
telefonul şi am luat-o hai-hui pe străzi. Am hălăduit prin
oraş până noaptea târziu, căzut pradă unei nelinişti îngrozitoare. Mă opream în faţa fiecărei treceri de pietoni,
aşteptând să aud glasul şi îndemnul funest ca să-mi leg
cravata de semafor. Mi-am încordat auzul, dar nu am auzit
nici un zgomot, nici un glas şi nici un pas răsunând în
noapte. Lucid, din ce în ce mai lucid, visam să mă întâlnesc cu spectrele mele. Dar nu apăru niciunul. Nici Walter, nici Urmuz, nici căruciorul lui Stephen Hawking, nici
colecţionarul, şi nici fluturii lui. Înaintam prin noapte singur, din ce în ce mai singur. Din ce în ce mai neliniştit. În
minte îmi răsărea mereu figura lui Walter. Ba în chip de
Urmuz, ba în chip de Socrate. Ba în chip de Ianus cu două
feţe: de Urmuz şi Socrate sau de Socrate şi Urmuz. Deasupra fiecărei feţe atârna câte un ştreang, strălucitor ca o
aură. Walter se uita lung la ele, îşi frământa mâinile şi clătina din cap. În jurul lui stăteau pisicile adunate roată.
Papagalii croncăneau în colivii. Chipul lui Walter se făcut
verde, apoi deveni vânăt. Ochii i se holbară şi limba îi ieşi
din gură, atârnând până la buric. Vedenia aceasta m-a
cutremurat. Fără să vreau parafrazam cuvintele lui Walter, desprinse din a cincea elegie:“Stau în faţa a două
ştreanguri şi nu pot să aleg niciunul şi plouă mărunt peste
oraşul cufundat în beznă…“ Am ajuns acasă abia când se
crăpa de ziuă. Fără să-mi scop hainele m-am aruncat în
pat. A doua zi, spre seară, m-am dus la Boema. Mă aşteptam să-l întâlnesc pe Walter. Strânşi în jurul unei mese
pline de sticle goale stăteau prietenii săi, cu nişte figuri
plouate. Într-un pahar de votcă ardea o lumânare. Era
pentru Walter, care îşi pusese capăt zilelor.
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Adrian G. ROMILĂ

A

Mary Celeste

Abia în ceața dimineții de 4 decembrie 1872, nu departe
de coasta Portugaliei, bătrânul Jonas Gaube Ahașver de
Sângerman a găsit cu adevărat ce căuta. Prin vălătucii
care se ridicau, unul câte unul, de pe oglinda întinsă ca
o suprafață de sticlă turcoaz, translucidă, Mary Celeste
i-a dat ocazia să descopere ce e, de fapt, dincolo de tot
ceea ce se vede. Sufletul său evreu, creștin și protestant,
firea sa valahă, levantină, greacă, hispanică, ungurească,
nemțească și toate celelalte, baronul, vagabondul, tâmplarul, marinarul, mercenarul, apostatul, poetul și filosoful au
tresărit ca arși de o rangă încinsă când au citit scrisoarea
căpitanului Briggs, găsită printre celelalte hârtii uitate sau
poate lăsate într-adins, pe masă. Acolo scria TOTUL, hârtia aceea gălbuie, mototolită, mâzgălită cu cerneală neagră, neglijent, în fugă, îl aștepta numai pe el, ca să-i spună,
în sfârșit, de la alfa la omega, de ce nu e fiul tatălui său,
de ce nu e autorul tuturor broșurilor pe care i le-au pus
în cârcă agenții poliției secrete maghiare, de ce nu a avut
vreodată un neam din care să se tragă, de ce a rătăcit zeci
de ani prin toată Europa, America și Noua Scoție, de ce
poate să compună cu aceeași ușurință cu care conduce o
corabie peste Atlantic și versuri, și aforisme, și profeții, și
tratate politice. Până în dimineața aceea friguroasă viața
sa nu avusese niciun sens, umblase orb și înnebunit să-l
caute, odată cu răspunsul la întrebarea „ce este dincolo
de ceea ce se vede“.
Cu puțin înainte de a o întâlni pe Mary Celeste, Jonas
Gaube împlinise șaizeci și cinci de ani și rememorase trecutul chiar în acea zi, privind largul de pe duneta goeletei
comerciale Promised land, sub pavilion englez, cu o ceașcă
de cafea neagră care-i mânjea din când în când marginile
stufoase ale mustăților albe. Comanda de trei ani vasul și
transportul mirodeniilor și al alcoolului dinspre Anglia spre
Americi, spre Newfoundland și spre Labrador îi adusese
posibilitatea de a cunoaște oameni, pământuri și obiceiuri
și de-a câștiga destul cât să se retragă din Marină liniștit,
la o fermă cumpărată pe vreun loc departe de miasmele
izbitoare ale Canalului Mânecii și ale tuturor porturilor
regale. Armatorul l-ar fi ținut angajat până la moarte, atât
de mult îl prețuia, dar Jonas își propusese să se lase, să se
însoare și să scrie, poezie, filosofie, ceva de genul ăsta, sau
poate să afle ceea ce nu aflase într-o viață de pribeag fără
rădăcini. Dar postura de căpitan de marină îi dădu mai
ales posibilitatea să fugă de anatemele Bisericii catolice și
de poliția austro-ungară, care-l căutau de ani buni pentru prietenia cu Lajos Kossuth, pentru broșurile anarhiste,
demonice și ateiste răspândite din Oradea și Arad până la
Budapesta și Viena, fără să știe că el nu se simțea deloc nici
ungur, nici român, nici austriac, nici sas și că nu spera nimic
din răzmerița de la 1848. El căuta doar, în toate nebuniile
lui, „ceea ce este dincolo de ceea ce se vede“, atât, esența
existenței, temelia tuturor lucrurilor de sus și de jos, de
aici și de dincolo. Evreu botezat luteran și trecut la catolici,
ca tot neamul Sângermanilor adus din Saxonia în Transilvania de împărăția tereziană, se stabilise într-o vreme cu
familia la Brașov, la granița cu principatele valahe, unde ai
lui aveau afaceri. Numele „de Sângerman“ și-l luaseră ca
să-și arate originea între băștinașii latini, dar și ca să cin-
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stească, zice-se,
un strămoș
misterios
franco-teuton,
despre care nu
se știau prea
multe. După ce
terminase teologia la Budapesta și se certase cumplit cu
tatăl său pentru
nesupunere, trecuse în orașele
românești de la
Dunăre. Refuzase preoția, își renegase părintele, pe care nici nu-l credea genitorul său adevărat, își părăsise mama disperată
și mulțimea de prieteni și, cu agenții maghiari după el,
alesese să-și piardă urma undeva, pe cheiurile din Brăila, Sulina, Galați și Constanța. Nici nu-și mai amintea
câte pătimise în vremea aceea, în timp ce, în spatele său,
textele sale inflamante în versuri și-n sibilinice propoziții
scurte încă circulau și aprindeau mințile oamenilor cu
meserii intelectuale. Trebuise să-și schimbe numele (îl
păstrase doar pe Jonas), fusese hamal în porturi, vânzător de ziare, bragagiu ambulant, ucenic măcelar, mus pe
barcazuri grecești și turcești, cârmaci și nostrom pe rarele
corăbii englezești și olandeze care se încumetau în apele
Mării Negre, paracliser prin biserici, vânzător de Biblii și
cărți religioase, tipograf, predicator urban, conducător de
greve și mici răscoale muncitorești. Stătuse luni bune în
Istambul, în Atena, în Cadiz, în Marsilia, în Hamburg, în
Amsterdam, în Liverpool, în Genova, în Malta, în Athos,
ajunsese chiar și la Ierusalim. Fuseseră zile când stătuse în
închisoare, dormise sub poduri și murise de foame, dar și
zile când îndestularea și alte satisfacții mai mărețe îi bucuraseră trupul și mintea. Nicăieri nu simțea că e locul său,
nicăieri nu-i plăcea atât de mult încât să rămână, nicăieri nu găsea ce căuta, oricât ar fi citit, oricât ar fi călătorit, oricât ar fi cunoscut. Lăsase de mult scrisul când se
hotărî să se pregătească la astronomie, geografie și matematici, ca să-și dea examenul de căpitan și să se apuce de
o meserie mai potrivită cu firea lui, până una-alta. Alesese
Anglia ca să fie cât mai departe de Transilvania și numai
după ce navigase de-ajuns cu vasele Imperiului Britanic,
ca să i se recunoască ucenicia în Marină. Pe la patruzeci
și opt de ani primi brevetul, pe care trecuse iarăși, mândru, numele întreg, cu adaosul nobil al Sângermanilor, fără
să-i mai pese dacă-l mai căutau agenții unguri și austrieci.
Până la Promised land nu fusese decât secund, abia acum
i se dăduse comanda întreagă peste cei douăzeci și patru
de oameni ai echipajului, laolaltă cu prietenia și admirația
nețărmurită a armatorului. Era o goeletă frumoasă, de fapt
un bric, după mărime, conservator și robust, în arhitectură, cu vele pătrate pe ambele catarge, cu velastraiuri, cu
randă și focuri, cu dunetă proeminentă, teugă asemenea
și magazie centrală. Piturat în alb și roșu, cu balustradele

Beletristica

de lemn băițuit în cafeniu, vasul arăta încă bine, după zece
ani de cărat marfă, pe apele lumii.
Pe 4 decembrie 1872, spuneam, părăsise Plymouth de
două zile, cu o încărcătură de o sută de butoaie cu whisky,
două sute de saci de cafea și patru sute de baloturi cu
ceai, dafin, cimbru, piper, curry, zahăr brun, scorțișoară,
cuișoare, ce urmau să alimenteze o garnizoană engleză
din Botany Bay, Australia, conform unui contract foarte
bănos cu armata. Îl aștepta un drum lung, prin Atlantic,
Indian și Pacific, numai bun să zacă ceasuri de răgaz, în
cabină, să mai cugete și să mai scrie câte ceva, cât îi permiteau obligațiile de căpitan și lumina revărsată prin cele
cinci ferestre ale etamboului. Când marinarul din cartul
de dimineață strigase, din gabia artimonului, „vas la orizont, prova tribord!“, se aflau la peste o sută cincizeci de
mile de coasta Portugaliei, pe direcția sud-sud-vest. Jonas
lăsă ceașca de cafea pe cutia busolei de la cârmă, își mângîie câteva clipe barba albă, își dădu chipiul jos și scrută,
cu binoclul, marea ca o câmpie liniștită, acoperită de ceață.
Secundul și alți câțiva se buluciră și ei curioși de-a lungul
copastiei de la tribord. Curând văzură tot mai aproape
ivindu-se din aburi o goeletă, o brigantină neagră, cu mare
parte din pânze strînse, navigând doar cu două focuri și
cu gabierul trinchet. Când nu mai avură nevoie de telescoape și binocluri ca s-o observe, corabia fu cercetată în
întregime cu ochii de tot echipajul, adunat buluc pe punte.
Jonas tresări, cunoștea vasul și pe căpitan, fuseseră prieteni, de mult, când vânturile turbate ale Europei din acel
veac îl aruncaseră tocmai în Quebec și Montreal, membru
pasager în trupele revoltatului Robert Nelson. Dacă brigantina era Mary Celeste, după cum presupunea, și dacă o
mai comanda, încă, preacucernicul Benjamin Briggs, atunci
va avea loc o bucuroasă revedere, vor povesti, la un pahar
de rom, ce se mai întâmplase prin porturile canadiene și
americane și vor depăna pentru cei mai tineri extraordinarele momente petrecute alături de generalul Grant, în
urgia aboliționistă care împărțise America. Pavilionul cu
stele albe, fond albastru și dungi roșii flutura la pic, dar
cele două catarge nu aveau niciun marinar în arboradă,
nici pe punte nu văzu mișcare. Legănarea șovăitoare a
etravei, cu bompresul smucit ușor când într-o parte, când
în alta, arăta o navigație în derivă, fără control. Direcția,
dacă era vreuna, părea să fie Gibraltarul, dacă nu vreun
cheu portughez sau spaniol. Jonas ordonă punerea vasului său în pană, sub vânt, strângerea pânzelor și pregătirea
pentru întâlnire. Promised land înțepeni sub lanțul celor
două ancore, cu surata ei în tribord, iar Jonas, cu secundul, nostromul, chirurgul și alți patru marinari coborâră
în barca lăsată la apă. Vâsliră până ce se izbiră de carena
brigantinei și, în lipsa oricărui semn că fuseseră reperați,
începură să-i dea ocol, ferindu-se de ciocnirile prea violente de corpul vasului. Vântul moale și marea calmă, rare
în sezonul acela, îi ajutau din plin, numai frigul îi cam
pătrundea pe sub mantale și căciuli. La pupa, sub balustradele albe, citiră „Mary Celeste, New-York“; Jonas strigă
prin portavoce „Ahoe, aici căpitanul Jonas Gaube Ahașver
de pe goeleta Promised land, sub pavilion englez, e cineva
acolo?!“; bocăniră cu vâslele în carenă; strigară din nou,
din răsputeri. Ceața nu se ridicase complet, când găsiră la
pupa o parâmă groasă, atârnând până aproape de apă, care
semăna a invitație. Urcară, pe rând, acostând barca de un
tachet. O cumplită tăcere bântuia ca un fum înecăcios și
rău prevestitor sus, la bord. Timona se rotea singură, aiurea, iar cabina centrală avea toate ușile deschise, fără să se
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vadă vreun semn de viață după ele. Jonas împărți oamenii, unii în santină și magazie, alții sub teugă, el în cabina
căpitanului. Un ceas cotrobăiră toate încăperile vasului și
strigară mereu pe cine-ar fi fost. Mary celeste se dovedi o
corabie pustie, niciun om nu se afla la bord, Dumnezeu
știa de ce și de când. Se întâlniră din nou pe punte, după
explorare și constatară că lucrurile erau peste tot intacte:
hamacele și lăzile cu lucruri ale echipajului, cele peste o mie
cinci sute de butoaie cu alcool pur din magazie, proviziile,
hărțile și instrumentele de navigație. Lipseau doar barca
cea mare, sextantul, cronometrul și jurnalul de bord, iar
două pompe și busola erau distruse iremediabil. Aproape
trei picioare de apă stătută clipoceau urât mirositoare în
santină, de cine știe cât timp. Dacă părăsiseră toți vasul sau
dacă fuseseră aruncați undeva, pe vreo insulă, nu se putea
ști, căci niciun cadavru sau rănit nu atesta vreo luptă sau
vreo revoltă. Nu existau decât urmele vieții, nu viața însăși,
pe Mary Celeste. Aveau de-a face cu un vas-fantomă, cu
moartea închisă într-un sicriu plutitor, ceea ce nu era de
bun augur pentru drumul lor lung către Australia. Urmau
să coboare și să anunțe descoperirea șocantă primului vas
care mergea spre Azore sau spre alt port apropiat, pentru
ca autoritățile să-și facă datoria.
Dar bătrânul cetățean al Transilvaniei austro-ungare,
Jonas Gaube Ahașver de Sângerman, nu spusese nimănui
ce găsise în cabina căpitanului, și ceea ce găsise se afla în
buzunarul de la piept al tunicii sale albastre de ofițer, cu
opt nasturi, așezați pe două rânduri de câte patru. Era o
scrisoare cu semnătura lui Benjamin Briggs, în care acesta
notase, pe fugă, în ce împrejurări părăsise vasul cu soția sa,
cu fiica de doi ani și cu tot echipajul, de ce, când, cum și
unde. Ceea ce povestea căpitanul lui Mary Celeste pe hârtia lăsată pe masă întrecea orice imaginație și nu mai fusese
vreodată pomenit în vreo carte de pe Pământ. Văzuse și
auzise în timpul călătoriei sale peste Atlantic ceea ce niciun
om nu văzuse și auzise sau, cel puțin, nu lăsase mărturie.
Era o revelație supremă, REVELAȚIA însăși, o parte din
ADEVĂR, din CALE și din VIAȚĂ. În opinia lui Jonas, era
TOTUL, ceea ce se afla dincolo de ceea ce se vede, exact ce
căutase, ce așteptase, ce dorise. Întors pe vasul său, ordonă
direcția Portugalia, debarcă imediat, își trimise demisia
prin telegraf și dispăru pentru totdeauna din lumea celor
cunoscuți. Numai el știa unde și nimeni nu va afla vreodată. Vasul nu-și mai găsi alt căpitan și armatorul trebui
să vândă toată marfa pe loc, în piețele iberice, ca să nu iasă
în pierdere, deși pierdu destul prin neonorarea contractului. Vasul însuși fu vândut pe mai nimic unui modest proprietar lusitan în pragul falimentului și i se pierdu urma.
Fostul secund de pe Promised land încă mai povestea,
mulți ani după aceea, că atunci când i se ordonase cap compas spre Lisabona, o altă brigantină americană, Dei Gratia,
sub comanda lui David Morehouse, se ivise dinspre vest,
după ce vălătucii de ceață pieriseră, iar orizontul devenise limpede ca o pânză spălată, în soare. Dar neașteptata
întorsătură a călătoriei sale spre Australia luase o asemenea
amploare, încât nimeni nu mai așteptă să întâlnească noul
musafir plutitor, ca să cerceteze, împreună, puntea pustie a vasului-fantomă. Misterul absolut al dispariției căpitanului Jonas Gaube Ahașver de Sângerman se adăugase
deja misterului absolut al vasului Mary Celeste, cu echipajul său dispărut undeva, dincolo de putința de cunoaștere
a celor vii. Pe ultimul căpitanul Morehouse îl va relata și
el, curând, într-o poveste a lui.
HYPERION
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Supravieţuitoarea de la Cernobîl (1)

Se lăsase seara. Razele încă timide ale sfârşitului de aprilie
se ascundeau după coroanele copacilor din dosul casei,
ca într-un joc de-a v-aţi ascunselea. Mestecenii şi fagii îşi
clătinau uşor primele frunzuliţe şi mâţişorii, ca de curcan,
în briza înserării care se tânguia printre crengi.
Baba Lidia moţăise puţin. Sau i s-a părut. Stătea
întinsă în fotoliul din împletituri de răchită aflat într-un
colţ al verandei. Era înfăşurată într-un capot lung şi călduros, de culoare maro închis, ca al infirmierelor. Picioarele erau adăpostite în pâslari roşi de atâta purtat, dar
ţinea la ei şi nu voia să-i arunce, chiar dacă nepoata Vera
îi făcuse cadou nu o pereche nouă, ci două.
Ghemuită în braţele ei, cuprinsă de mâna blajină a
bătrânei şi acoperită cu un pled din lână deasă, strănepoata Eliza, aţipise. Visa deja. Venise frântă de oboseală.
I-a spus, alintându-se, că nu-i e foame, dar vrea ca babusia să o mângâie, să o drăgălească. Şi a adormit repede.
Răsufla uşor, abia auzit.
Bătrâna clipea încet. Nu vroia să piardă momentele
când vălul nopţii, ca o negură tot mai deasă învăluia
totul, ca acea vrăjitoare haină, cu care o speria mama,
când o aducea de prin vecini la culcare. „Doamne, ce-au
mai trecut anii!“, ofta dânsa. Era de vârsta strănepoatei… se pregătea să meargă la şcoală în toamnă. Deşi
nu avea vârsta, ea fiind născută iarna, în miezul ei, pe 7
ianuarie, chiar de Crăciun. Pe vechi, nu mai contează, că
acum nu se mai ţine de fel. Dar ea, babusia, nu-l uită şi-l
ţine. A învăţat-o şi pe Eliza colindul şi lăcrimează când
îl spune. Şi o strânge tare la piept de parcă nu vrea să-i
mai dea drumul. Cum făcea şi bunica ei, Danusia. Dar
Eliza e mică, se bucură şi o ceartă pe dânsa, babusia, de
ce plânge, când toţi se bucură?!
I-au căzut pleoapele, grele, când razele ultime ale soarelui s-au retras înghiţite de întuneric. Spectacolul serii
se încheiase. Doar zgomote ale unor păsări întârziate
sau speriate tulburau liniştea. Câte o maşină cu huruit
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de motor sau ţipăt strident de frâne mai răzbătea. Casa
lor se găsea ascunsă chiar sub poala pădurii. A pădurilor
nesfârşite care coborau de la Kiev, însoţind apele maiestuoase ale bătrânului Nipru până spre Marea Câmpie…
Şi dincolo, parcă vedea aevea cum urcă pe potecă tata
Pavel. Doamne, e tata! Chiar i-a şoptit numele.
Era singură pe verandă, iar Eliza avea visele ei. Nu realiza că, deşi visa, totuşi două şiruri de lacrimi i se scurgeau pe faţă. De tare de mult nu-i mai apăruse în vis.
Dar ştia că el şi toţi ai ei, o aşteaptă Dincolo. Ei încă nu
i-a venit sorocul! Tata Pavel a coborât pe genunchi până
la ea. Pentru copiliţa de atunci, tataia era înalt cât casa.
Cât casa lor. O ridica în braţe, o suia pe streaşina casei.
O lăsa o clipă acolo şi o chema râzând la el. Îi era teamă,
dar se lăsa să alunece, ştiind că va ajunge în braţele lui
care o vor plimba prin aer, o vor arunca de două-trei
ori în sus, sus, dar o va prinde sigur şi îl va strânge tare,
tare, cât putea dânsa de tare, o va săruta pe frunte şi o va
lăsa jos, luând-o de mânuţă şi trecând-o pragul. Mama
îi aştepta cu masa pusă…
Şi a venit acea ultimă seară. Doamne, ultima! Au stat
la masă cu toţii. Dar ceilalţi erau trişti. Numai ea râdea
şi tot vorbea. De-ale ei, până ce a obosit. Atunci tata s-a
sculat primul de la masă, s-a închinat cu gesturi largi, i-a
îmbrăţişat pe toţi (şi pe socri, că stăteau la bunicii dinspre mamă). Mama ei plângea. Ea s-a lipit de dânsa şi a
întrebat-o de ce plânge? Tata a luat-o în braţe, a suit-o sus
până la grindă, a strâns-o tare şi o lacrimă i s-a prelins
pe obrăjorii ei. Şi acum parcă simte că o frige. A lăsat-o
jos grăbit, a făcut stânga-mprejur, milităreşte şi a ieşit
brusc. Mama a plecat după el, dar dedul ei,adica bunicul Nikita, a oprit-o. Şi dus a fost. L-a pierdut războiul.
Acum aşteaptă să-l reîntâlnească Dincolo!
S-a trezit brusc precum aţipise şi visase. De jur împrejur era întuneric, doar prin uşa verandei răzbătea lumina
din camera bătrânei. S-o fi uitat dânsa, ori a venit Vera
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de la Kiev şi a aprins-o?! S-a desprins cu grijă din îmbrăţişarea Elizei. Era de-acum mare. Se înălţase văzând cu
ochii. Poate mai mult decât crescuse dânsa la anii ei.
Nici 7! Aşa-i lumea de azi, mai grăbită, îşi spunea adesea în gând numai, că nu vroia să-i supere pe cei tineri.
Îi tot aproba, dar în gândul ei…
A luat-o pe fetiţă de după braţe şi a dus-o încet, încet,
copăcel, copăcel, ca pe o somnambulă până la camera
lor. Că erau nedezlipite, Eliza şi babusia! A întins-o în
pat, a dezbrăcat-o uşurel de flaneluţă şi rochiţă. Din
când în când Eliza mormăia, se trezea, încerca să protesteze, dar cădea toropită. S-a lipit de braţul bătrânei
visând în continuare. Avusese grijă să stingă lumina. Vera,
nepoata, mama fetei, încă nu venise. În restul casei cu
etaj era linişte. Soţul Verei săptămâna aceea lucra noaptea la cazinoul din Kiev. Bătrâna învăţase la Institut în
Kiev, dar nu-i plăcea agitaţia de acolo. La ei la Obokov,
era altceva. Linişte şi pădure. Ca în copilărie, în satul ei,
la Sahutovka, mai la nord, nu departe de Cernigov, dar
şi Cernobîl.
*
A aţipit din nou. Iar era acolo, acasă, departe, dar
aevea, în vis.
L-a tot aşteptat pe tătuţul ei, dar nu s-a mai întors.
Doar în vise… Şi totuşi tresărea ori de câte ori întâlnea
un bărbat aşa înalt, cu părul bălai revărsat în două spre
urechi. Păr ca pănuşa porumbului bun de fiert, cu care
ei îi plăcea atâta să-şi joace degetele ei mici, să-l ciufulească, să râdă cu poftă, până când tătuţul o ridica sus,
sus şi o cobora din nou ca să o sărute pe ambii obraji,
dar să o şi înţepe cu mustaţa căzăcească.
Cât a ţinut războiul au tot aşteptat să se întoarcă.
Dar nu a mai apărut. Pe ea au tot amăgit-o, Că va veni,
numai dacă va fi cuminte, ascultătoare. Dar dânsa era,
şi-i scria scrisori aşa frumoase…
Casa lor era aproape de drum, pe şoseaua ce suia de
la Kiev pe râul Desna, spre nord-est, către Belorusia. Şi
tot huruiau maşinile trecând. De tot felul. A învăţat să
le deosebească. Cele mai mari erau namilele de tancuri.
Huruiau de se cutremura totul.
Era tot primăvară. Acea primăvară grăbită, când albul
zăpezilor dispărea în câteva zile, în şiroaie, şiroaie, iar
verdele îi lua locul, grăbit şi el. Toţi eram veseli, că scăpam de colţuni şi pâslari, de şube groase. Iar pământul
mirosea aşa frumos, iar primele flori, ghiocei albi, viorele, toporaşi, dar în special zambile, o copleşeau cu parfumurile lor.
Un şir de namile din metal, negre cu cruce albă pe ele
s-au oprit din huruitul lor. Nu le lua în seamă, chiar se
ferea de ele ca şi sătenii. Oamenii lor erau tot blonzi, dar
îmbrăcaţi în haine negre. De la mama a aflat că tătuţul ei
a plecat tot ca tanchist, deşi ea ştia că el merge cu combina şi tractorul de la colhoz. A luat-o şi pe ea de câteva
ori prin sat. Cine era mai mândră ca dânsa?!
Pe cărăruşa spre poarta lor venea agale un om, un
tanchist. Îmbrăcat în negru, dar… Doamne, parcă era
tătuţul?! Nu, nu şi nu, el nu era cu nemţii…!? Venea spre
ea zâmbind… ca tătuţul ei… Rămăsese vrăjită, parcă era
paralizată. Picioarele n-o mai ascultau. A întins mâna
spre dânsa, dar s-a oprit… A dus-o la un buzunar de la
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piept de unde a scos un portofel, cum ştia că avea şi tătuţul ei. A scos o fotografie şi i-a arătat-o. S-a uitat şi dânsa
curioasă. Din ea îi zâmbea o fetiţă tot blondă, cu rochiţă
cu buline, cu un şnur legat sub genunchi. Părul bălai
era adunat într-o codiţă ridicată ştrengăreşte. Semăna
cu dânsa?! Parcă?! Bărbatul i-a spus devocika şi staiat.
Restul cuvintelor lui nu le-a înţeles, deşi la şcoală, (era
deja şcolăriţă) încercau să le înveţe limba nemţilor. I-a
lăsat fotografia în mânuţa ei, iar tanchistul s-a întors la
tancul lui. Ea nu ştia ce să facă. Pe tine cum te cheamă?
a întrebat ea poza. Se chinuia să-şi amintească cum se
spune asta în germană, dar nu reuşea… Stătea şi se uita
la poză şi spre cărarea de lângă fântâna lor aflată lângă
portiţă. S-a bucurat când l-a văzut pe neamţ venind să-şi
ia înapoi fotografia. A înţeles că aceea era fiica sa lăsată
undeva departe, în ţara lui.
Abia când a ajuns lângă dânsa a observat că nu venise
cu mâna goală. Doar că a ţinut-o la spate. Avea o păpuşă,
una adevărată, nu din cârpe, ca ale ei. O crăiasă, o prinţesă. Cu rochiţă şi şorţuleţ, cu pălăriuţă roşie şi ghetuţe
negre. Zâmbea păpuşa, zâmbea şi dânsa. Tanchistul i-a
întins-o cu ambele mâini, semn că i-o dă. Şi a luat-o în
braţe. A strâns-o la piept, apoi i-a întins-o îndărăt, dar
el i-a dat-o înapoi, făcându-i semn că e a ei, de la fiica
sa, cea din fotografie. A cuprins-o aşa o bucurie, că i-a
cuprins mâna să i-o sărute, dar el a luat-o în braţe. Când
a pus-o jos, îi sclipeau ochii. A scos din buzunar o ciocolată cu un Moş Crăciun, un Ded Maroz, tot bătrân
şi cu plete, dar şi o cutioară în care a găsit bombonele.
Mici, colorate şi aşa de dulci. Le-a supt apoi, încet, încet,
câte una pe zi, singură, ca să le păstreze gustul. Erau mai
dulci decât cele de la magazinul din sat. A văzut o vecină
venind spre ei şi şi-a amintit că nu e bine să vorbeşti cu
duşmanul (aşa li se spunea prin casă şi vecini), aşa că
a zbughit-o la fugă, tocmai în fundul grădinii, unde îşi
avea ascunzătoarea ei. Când s-a întors, neamţul cel frumos plecase. Dar amintirea lui a tot urmărit-o. Poate şi
tătuţul ei îi poartă poza dânsei şi în dorul ei o arată şi
el altor fetiţe, mândrindu-se ce fetiţă frumoasă are şi-l
aşteaptă cuminte acasă.
L-a tot aşteptat, a crescut, dar nu i-a mai întâlnit nici
pe tătuţul ei, nici pe neamţul ei, care i-a lăsat cel mai frumos dar din copilăria ei. Poate că era trimis chiar de la
Moş Crăciun, care, se spune, venea cu sania, aducând
daruri la copiii cei cuminţi.
*
Se spune că Moşul cel cu daruri multe pentru fetiţe
şi băieţi vine de la Pol. De la Polul Nord. A fost şi dânsa
acolo, dar nu după el, ci după ruble mai multe, un trai
mai bun. Dar, cine nu-şi doreşte unul mai bun, oftă prin
somn bătrâna.
Dar au prins-o visele. Şi erau frumoase. Iar ea era
încă o copiliţă. Războiul se terminase, dar tătuţul ei nu
s-a mai întors. Dar ea l-a tot aşteptat. Până s-a înălţat
domnişorică şi a trebuit să plece de acasă, din sat, la
Kiev, la şcoala medie, la tehnicum. Abia atunci mama a
lămurit-o ce s-a întâmplat cu tătuţul ei.
„Liduca, scumpa mea. Pavel al nostru nu se mai
întoarce. A căzut. A avut moarte de erou. Să-ţi arăt scrisoarea şi decoraţia“… şi i le-a întins, după care şi-a acoHYPERION
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perit faţa cu palmele şi s-a întors cu spatele la fată, aşa
cum făcea de câte ori o năpădeau lacrimile. Şi fetei i-au
curs lacrimile. După ce ele au contenit şi şi le-a şters cu
batista, răcorindu-se, mama a continuat.
„Iartă-mă că nu ţi-am spus asta până acum. Nu mi-a
fost uşor. Numai eu ştiu ce-i în sufletul meu de când am
primit documentul… Aşa a fost să fie! E plin satul de
văduve şi orfani. Dar trebuie să răzbim. Nici lor nu le-a
fost uşor, dar noi am rămas şi trebuie să mergem înainte, cât ne-o mai fi dat!“ A oftat din nou, dar şi-a revenit repede, continuând.
„Fata mamei, ai crescut şi trebuie să mergi mai departe.
Pentru tine sunt alte zări. Ştii cât de mult ţinea el la tine
şi voia să ajungi mai ceva ca el, ca noi“.
Cum ar fi putut copila să uite ultimile discuţii, poveţe,
date de tătuţul ei, când o aşeza pe genunchiul său, colo
pe prispa casei lor. Crede că el ştia că timpurile acelea
erau tot mai tulburi, dar a ferit-o pe dânsa de acele gânduri. La două case de a lor, nenea Vanea a plecat într-o
noapte şi s-a întors după un an şi ceva. Slab şi tăcut, cu
ochii numai în pământ. Dar când cineva amintea de
vărul său, nenea Grişa, care cânta aşa frumos la balalaică, toată lumea tăcea. I s-a pierdut urma.
„Să nu crezi că vorbesc cu păcat, dar măcar Pavel al
nostru ştiu că are pe undeva un mormânt. Al lui şi-al
altora. Cum e şi la noi, la capătul satului, cu cei căzuţi
când s-a întors frontul. De nenea Fedea a fost mai greu, el
a căzut prizonier. Cu miile, la grămadă. Care-ntr-o parte,
care-ntr-alta. Pe Fedea al nostru, mai întâi la nemţi, unde
l-au găsit ai noştri şi l-au mutat în Siberia. Abia i-au dat
drumul. N-a zăcut mult şi vara trecută s-a stins. Măcar
lângă ai săi. Dar şi ei au tot pătimit. Ţi le spun astea,
Liduca, acum că te-ai făcut mare şi pleci de-acasă printre străini. Ai grijă, ce-ţi zic şi auzi, rămâne între noi. Nu
te băga în vorba altora, nu spune altfel decât spun cei
mari. Că ei ştiu ce, şi-i treaba lor. Ţine-te departe, mergi
numai cu grupa, aşa cum îi porunca acum. Încearcă să
înţelegi cum e lumea şi să ai încredere să îţi deschizi
sufletul doar acasă, aici, între noi. Încearcă să mă înţelegi, scumpa mea…“ Şi venind în spatele scaunului pe
care stătea fata, a cuprins-o mai întâi pe după umeri,
apoi şi-a coborât braţele înlănţuind-o. Fata era atât de
fericită, încât i-au dat iar lacrimile.
… „Doar pe tine te am, iar tu trebuie să mergi mai
departe. Le ai cu cartea, ai luat diplomă roşie. Acum,
totul ţine doar de tine. Să fii cuminte şi ascultătoare şi să
nu te bagi în vorbe cu alţii, acolo unde nu-i borşul tău!“
Lidia se înălţase binişor la cei paisprezece anişori. A
ajuns-o pe mama. Purta tot cosiţă bălaie împletită spre
umărul stâng. Alături, păreau surori, deşi chipul îngândurat al mamei începuse să prindă riduri.
Fata n-a scos o vorbă. Doar s-a ridicat de pe scaun şi
au rămas înlănţuite, strâns, semn că cele spuse nu mai
aveau nevoie de alte confirmări.
*
Bătrâna visa în continuare. Se vedea la Kiev, la Tehnicum, apoi urmând Institutul de Construcţii. La sfârşit
de săptămână şi în special vara, venea mereu acasă, în
sat, cu rutiera, acel autobuz vechi, care trepida din toate
niturile, cum spunea fata zâmbind. Rămăsese o fată mai
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retrasă, cu puţine izbucniri în râsete prelungite. Doar cu
mama, când povesteau întâmplări hazlii, atâtea câte erau.
Avea optsprezece ani când s-a anunţat moartea lui Stalin şi mare doliu în toată ţara. Lumea, după doliu, răsufla mai uşurată. Fiecare doar în sinea lui. Pretutindeni
mişunau „duşmanii“ sovietelor! Se fereau cât puteau ca
să nu nimerească printre ei. Din cei luaţi în acele nopţi
grele, când auzeai huruit de maşină pe uliţă şi nu ştiai
la cine opreşte şi pe cine ridică?! Mulţi dintre aceia au
început să se întoarcă la familii. Tăceau cu toţii. Doar
copiii erau veseli. Salutau pioniereşte cu cravatele roşii
de pionieri. Părinţii şi bunicii îi priveau cu blândeţe şi
înţelegere. „Să zburde şi să râdă măcar acum, că apoi vin
grijile!“, şopteau maturii.
Se maturizau cu toţii. Şi reuşeau să se bucure din
orice lucru mărunt. Că au primit o cameră la cămin, un
bilet în staţiune, un spor la salar de câteva ruble cu care
să-şi cumpere un pantalon, o rochie, un palton. Că şi
acelea se procurau greu, pe puncte, bonuri, pe liste de la
lucru. Lidia a terminat facultatea de construcţii printre
primele, dar nu cu diplomă roşie, dar cu bursă de merit
pentru rezultate la învăţătură, dar şi că era fiică de erou
căzut în Marele Război. A fost repartizată, cu o parte a
promoţiei pe şantierele din sud, din Donbas, la Stalino.
Aşa se numea atunci. La şase ani după moartea lui Stalin a primit actualul nume de Doneţk. Mai înainte, adică
înainte de Marea Revoluţie, avea să afle proaspăta ingineră, purta un nume cam ciudat: Yuzovka, după cel al
unui englez, care a ridicat prima turnătorie. De altfel, la
început, a locuit într-o casă veche, într-o cămăruţă, fostă
cândva chiar cămară pentru alimentele unei familii de
englezi aduşi acolo de patronii lor. Au fost ani frumoşi,
spune mereu dânsa la anii senectuţii. Acolo în Donbas,
unde vânturile şi arşiţa stepei o făceau să viseze mereu
la răcoarea pădurilor de mesteceni şi fagi de acolo, de
la nord de Kiev, din satul natal.
Acolo şi-a întâlnit soţul şi întemeiat o familie. Cum
poate să uite aşa ceva? El venise cu doi ani înainte, tot
ca tânăr inginer. N-a fost să se cunoască în capitală, la
Kiev, ci acolo, în Donbas. Prima dată s-au certat. De fapt,
îşi aminteşte dânsa, el a provocat-o făcând-o pe superiorul, pe nacialnicul, cel cu experienţă, nu ca ea, o fetişcană pe care o bătea vântul stepei.
Războiul făcuse ravagii, iar tinerii erau puţini şi cu
nasul pe sus. Pe atunci intraseră la facultăţi considerate pentru băieţi (cum erau construcţiile de tot felul) şi
multe fete. Femeia sovietică era egală bărbatului, muncind cot la cot pentru reconstrucţia ţării distruse de
hoardele fasciste, pentru făurirea celei mai drepte societăţi din istorie: socialismul şi comunismul. Erau vorbe
mari, lozinci, dar atunci credeau în ele, mai ales că erau
primiţi oriunde. Iar ea, ţărăncuţa din satul de la nord,
dintre păduri, a ajuns repede ingineră şi pusă să conducă o echipă complexă, care înălţa hale pentru o nouă
topitorie, dar şi blocuri pentru cei veniţi din patru zări
ale Uniunii. Ea, Lidia Pavlovna, la cei douăzeci şi doi de
ani neîmpliniţi, a fost „promoţia Congresul al XX-lea al
Partidului Comunist din 1956“. Nu-i era uşor, trăgea cu
ochii mari la cei din jur, oameni cu experienţă, iar seara,
noaptea, stătea cu ochii în cărţi, la biblioteca tehnică
sau în cursurile aduse de la Institut. Aşa a descoperit-o
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şi Costea al ei! Aşa i-a spus, dar nu de la început. Glumeau pe seama ei că umblă mereu cu cărţi şi ziare, nu
prea vine la reuniunile tovărăşeşti ale Komsomolului.
„Locuiam cu încă două fete, dar mai mici, absolvente de Tehnicum de la Zaparojie, în acea cămăruţă din
„pomposul cartier englez“, îşi aminteşte bunica, povestind nepoatei, Vera. Tu, pe bunelul Costea nu prea l-ai
cunoscut. Că după ce-am plecat noi de la Cernobîl, el a
stat mai mult prin spitale şi sanatorii până s-a stins după
cinci ani de chinuri. Dar el v-a iubit pe amândouă, pe
tine şi pe sora ta mai mare, Aliona, englezoaica noastră.
… Când ne-am cunoscut, Costea era un bărbat vânjos. Făcea mult sport. Alergări, înot şi fireşte, fotbal. Ce
rivalităţi erau pe-atunci între echipele Metalurg şi Şahtior, ale metalurgiştilor şi minerilor? Ar fi vrut să fie fotbalist, dar eu nu l-am lăsat. Ingineria e o meserie până
la pensie, pe când cu fotbalul…? Da, faimă, deplasări,
aplauze sau huiduieli, dar cât ţin ele?
M-a ascultat şi mi-a dat dreptate. Dar pe stadioane
se ducea mereu şi era un fan cu renume acum, al echipei
locale. Mai ţii minte, Verocika, atunci când v-a dus pe
amândouă la stadionul de lângă blocul unde am locuit
şi unde v-aţi născut, la Cernobîl, pe Pripiat?!
*
Nepoata cea mică, (acum şi ea mămică a Elizei, cu care
obişnuia să-şi petreacă ziua bunicuţa) nu-şi prea amintea
fapte atât de îndepărtate. Doar că a stat închisă în casă
împreună cu Aliona, de s-au certat ele, dar şi cu Babusia, pentru că ceilalţi tovarăşi de joacă se zbenguiau pe
afară. De ce ei au voie şi ele nu? Mai ales că le aşteptau.
Au şi venit până la uşa lor ca să le cheme afară la joacă!
Bătrâna căuta mereu să revină la amintirile cele plăcute. Iar cea mai frumoasă pentru ea a fost cea în care
Costea al ei a cerut-o în căsătorie, urmată de ziua căsătoriei. La un an după ce-a ajuns în gara mare din Stalino, azi Doneţk, s-au căsătorit. Acolo în gară – şi privea cu nostalgie fotografia veche, prima făcută chiar pe
peronul gării, la grupul de absolvenţi primit cu flori şi
urări de cei mai vechi. Între ei îl revede şi pe Costea, ghemuit la picioarele fetelor. Cam departe de dânsa. Atunci
nici nu l-a remarcat. Erau prea mulţi iar gălăgia şi emoţiile prea mari.
De fapt în primăvara lui 1957 a început idila lor. Era
în aprilie. Iar acolo, în stepa Donbasului, după ce vânturile iernii au cutreierat bezmetic întinderile, primăvara e
grăbită şi e o adevărată explozie de vegetaţie. Totul freamătă în jur. Oraşul era încă un amestec de case vechi,
cu grădini, dar şi locuri virane, unde au căzut bombe în
timpul luptelor, dar şi pâlcuri de blocuri înălţate în grabă,
unele încă nefinisate pe dinafară, dar locuite deja de cei
nou veniţi, bucuroşi să aibă casa, apartamentul lor, al lor
şi numai al lor. Asta visa, îşi dorea şi dânsa. Când trecea prin şantierul de blocuri se uita lung, îi plăcea să se
plimbe prin camere goale, mari, reci, pe care varul încă
nu se uscase ori nici nu fusese dat, dar ea îl vedea plin,
cu mobile şi carpete, cu covorul acela mare, cu flori, pe
care i l-a promis mama de casă nouă.
Era tare greu de locuinţe. Până atunci a stat în cămine
şcolare, studenţeşti, cu şiruri de paturi metalice sau din
scânduri abia vopsite. Cu acele toalete comune înşirate,
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una lângă alta şi adesea fără uşi. Dacă le-ar spune acum
nepoatelor sau strănepoatei, oricum n-ar crede-o. „De-ale
lui Babusia! De pe vremea ei!“, obişnuia uneori să spună
Vera, chiar dacă-i părea rău că o necăjea. „Dar, Babusia
este bună şi le iartă ea pe toate!“
*
Costea a început să-i aţină calea, s-o caute la bibliotecă şi să o invite la reuniunile Comsomolului. Să o conducă la „palatul“ ei din „cartierul burghez, englezesc“,
cum încerca el să o necăjească. Ea râdea şi făcea pe „prinţesa supărată“. Aşa îi spunea Costea. Şi cum să se supere,
dacă acum, peste ani, chiar are o nepoată, prinţesa ei,
Aliona, stabilită de câţiva ani la Londra, chiar într-un
select cartier englezesc. Ea încă n-a ajuns acolo. Dar, a
învăţat de la viaţă, că omul, oricum trebuie să spere. A
primit un braţ de fotografii de la Aliona. Plus că vorbesc
pe internet în fiecare sfârşit de săptămână. Ce s-a mai
schimbat lumea?! Şi cât aştepta dânsa până reuşea să i se
facă legătura telefonic, cu mama, în sat, după ce-i trimitea scrisoare cu o săptămână-două înainte. Şi schimbau
doar câteva vorbe, că şi intervenea centralista pe fir! Iar
acum stau în faţa televizorului, se privesc şi-şi vorbesc.
Să-nvie mama ei să o vadă vorbind cu nepoata din adevăratul cartier englezesc?!
Mama ei a venit la dânsa la Doneţk, dar la nuntă. I-a
adus covorul cel mare, perne, oghiale din lână, cămaşă
de noapte şi altele. A angajat de la colhoz un gruzavic,
adică un camion, cu care au venit şi câţiva nuntaşi. Cu
pâine, horilcă şi de-ale gurii de-acasă. Că la ei la oraş era
greu, cartele, repartiţii, ca după război. Petrecerea a fost
la cantina şantierului. Au făcut rezervare din vreme, că
fiind atâţia tineri, şi petrecerile se ţineau lanţ. Deşi erau
atâtea greutăţi, lipsuri, oamenii, în special tinerii, voiau să
„râdă, cânte şi danseze“, cum spunea şi titlul unui film în
vogă în acei ani. Faţă de cele cu război, lupte şi iar lupte,
o comedie muzicală făcea săli pline. Iar să obţii un bilet
la cinema ori la vreun spectacol de cântece şi dansuri
venite de prin alte părţi, era o performanţă. Iar Costea
era întotdeauna cel cu relaţiile. La Comsomol, la sindicat, la Trust şi chiar Sovietul orăşenesc.
Nunta a fost în toamnă, chiar pe 2 septembrie. Deja
mirosea a toamnă. Iarba se uscase de dogoarea soarelui. Copiii tocmai se întorceau la şcoală, umplând-o cu
larma lor. Dar idila li s-a înfiripat în primăvară, când se
întorceau cocoarele. Nu chiar ca în filmul de mare succes
pe atunci „Vin cocorii“. Se plimbau prin partea nordică a
oraşului întins ca în palmă, înconjurat doar de coline, în
care coborau minerii. Huruit de vagoane şi vagonete se
auzeau puţin în „cartierul englezesc“. Treceau pe lângă
curţi cu pruni şi zarzări, cu meri şi peri. Era o minunăţie cu atâta peteală de flori albe sau roz-vişinii, de parcă
ninsese subit. Dar nu cu fulgi reci, fugăriţi bezmetic de
vânt, ci cuminţi, aşezaţi pe crengi, mulţi, mulţi, în zumzăit de albine. Colea o lua în braţe, pândind ca ea să facă
un pas-doi înaintea lui, iar el să o prindă de mijloc şi să
o salte printre flori. Ori să-i aşeze o coroniţă cu flori
multe, multe, aşezată pe bretonul de pe frunte şi trecută după părul strâns în „coadă de cal“, cum apăruse
moda în acei ani.
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Vara, când aveau zile libere, luau cu asalt trenul care
cobora prin stepă până la Mariopol, staţia Volnovacea,
pe malul Mării de Azov. Acolo era lumea lor de râsete,
chiote, bălăceală.
Pentru Lidia era a doua oară când vedea marea. În
anul trei, în vacanţă, au fost pe un şantier al Comsomolului la Riga, la refacerea unei părţi a zonei portuare. Pe acolo războiul a fost şi mai dur. Au stat mai bine
de o lună. Dar nu i-a plăcut. Apa mării era rece, sinelie.
Oamenii, aşişderea. Mulţi mergeau grăbiţi, cu capul în
jos. Nu prea i-a văzut zâmbind. I-a auzit şi vorbind ciudat. O altă limbă curioasă pentru dânsa, dar când treceau
în rusă, parcă cu o anumită teamă, aveau un accent… Şi
dacă este să fie dreaptă cu ea însăţi, a ajuns să vorbească
ruseşte la Tehnicum şi facultate. Cu tata şi bunelul, nu,
iar mama vorbea aşa de frumos ucraineana de pe la ei.
Tărăgănat, rotunjind cuvintele.
Acolo la Doneţk, deşi se găsea tot în Ucraina ei, auzea
doar ruseşte. Doar ici şi colo. Sau îi recunoştea pe ai ei,
de acelaşi neam, după accent, mai ales când pronunţau
consoana g în loc de h. La ea era Haharin, dar la ruşi,
Gagarin. Iar Heneralinii Sekretari, era tovarişci Gruşciov, nu Hruşciov. Se contra pe tema asta cu Costea,
care deşi era şi el ucrainean, dar mai de la sud de Kiev,
de lângă Umani, pe Bug, îi plăcea să o contrazică. Doar
aşa, ca să o vadă bosumflată.
El a fost prima şi unica ei dragoste. Au mai fost băieţi
care să o curteze. Chiar din primii ani de şcoală, ca să
nu mai amintească de cei de facultate. Dar era o fată mai
retrasă, tăcută, studioasă, iar cei din preajmă nu prea
aveau răbdare cu una ca dânsa. A fost şi rămas scundă,
subţire. Nu s-a îngrăşat de fel. „Doar piele şi os“. Nu-i
adevărat, protesta dânsa. „Adaugă şi muşchi. Nu mari,
dar tari“, replica dânsa. Şi căuta să prindă momentul când
să-l poată răsturna pe laviţă, ca să-l judece! Ca să nu mai
râdă de dânsa că e mică şi neajutorată, a făcut, încă din
facultate, cursuri de arte marţiale. Avea ceva talent, au
vrut să o ia în echipă, la cupe unionale, dar n-a lăsat ea
construcţiile pentru sport. Din aceleaşi motive pentru
care, după ce s-au căsătorit, nu şi-a lăsat soţul să meargă
cu echipa de fotbal.
Colea, faţă de dânsa, era un munte de om. Nu chiar un
munte, spunea dânsa surâzând. Aşa, un munte ca pe la
ei, nu ca în Urali! Avea 1,76 m, adică cu 20 de centimetri
mai mult ca ea, adică doar un cap. Îi era, cu bretonul şi
pletele ei bălaie, până la umăr. Îi plăcea să se plimbe de
mână, dar în special să se lipească de braţul său. Lângă
el se simţea în siguranţă. Nu mai puteau băieţii să o fluiere sau să facă glume.
*
Bătrâna era adormită, dar pe sub sprâncene i s-a
scurs câte un şir de lacrimi, absorbite de albul pernei
vechi, aceeaşi pe care i-a adus-o mama la nuntă. Ea a
scăpat urgiei pentru că era lăsată în casa de la Lensk –
Iakuţia, în Siberia, lângă polul frigului – vestitele Verhoiamsk şi Oimiakon, unde chiar ar crăpa pietrele de ger
(-47°C), dacă nu ar fi bine acoperite de plapuma groasă
de zăpadă. Acolo plecase feciorul şi nora. Ce păcat că nu
i-a urmat şi dânsa, cu Costea al ei?! Dar, în vara trecută,
a lui 1985, a avut parte de mare sărbătoare. Mai ceva
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ca la nunta din urmă cu 27 de ani de la Doneţk. Împlinea la începutul anului 1985, 50 de ani. Era o babusia, o
bunicuţă veritabilă, cu cele două nepoţele care o ţineau
strâns de mână şi se gudurau pe lângă dânsa ca două pisicuţe. Atunci a ieşit la pensie, a lăsat şantierele, înălţarea de case şi uzine, cu grădiniţa pentru cele două fetiţe,
nepoatele, apoi şcoala… şi apoi ce-o mai fi?! Atunci s-a
bucurat că lucrând cinci ani la Iakuţia, la Sever, adică la
Nord, a câştigat tot atâţia la pensie. Atunci era mulţumită, bucuroasă. Dar, nu mai bine pleca şi dânsa cu tinerii la Sever şi scăpa de catastrofa nucleară?
În 1974, după 17 ani petrecuţi în zona mai toridă
de stepă a Doneţkului, a plecat mai la nord, mai lângă
casă, la nord de Kiev, la Pripiat, unde se construia centrala nucleară de la Cernobîl. Dacă ar fi ştiut? Dar cine
ar fi putut? Era atât de plăcut acolo! Era ca acasă. Doar
trebuia să treacă peste apele Niprului, chiar la Cernobîl
şi să o ia prin păduri spre Cernigov, apoi spre satul ei,
Sahutovka, unde o aştepta mama în bătătură.
Nu erau singurii care au plecat pe un nou şantier,
Erau constructori, deci migratori, cum îşi ziceau singuri. Fiecare voia să câştige mai mult, ca să o ducă mai
bine. Mai ales că şi statul avea nevoie de ei. Iar sporurile la salarii erau substanţiale.
„Am plecat şi noi de la Doneţk, povesteşte tot mai des
bătrâna celor ce-o mai întreabă cum de-a prins-o catastrofa la Cernobîl? Doneţkul este la sud, într-o zonă de
stepă, iar eu m-am născut şi am fost crescută într-una
de pădure, aşa că simţeam atracţia pământului natal.
Ca fiecare om care nu-şi uită rădăcinile şi copilăria. În
plus, eu sunt ucraineană, de la nord, dar pe şantierele
unde am lucrat, acolo în zona Donbasului, se vorbea
numai ruseşte!
Centrala s-a înălţat chiar lângă vărsarea râului Pripiat, care, aşa cum îi arată numele, adună cinci (piat)
ape care vin din Bielorusia, graniţa fiind la doar câţiva
kilometri. Dar atunci nu era nici un fel de graniţă, doar
un panou indicator, cum sunt acum între raioane sau
oblasti (regiuni). Noi, ca şi toţi ceilalţi, am locuit ceva
mai la nord, la 18 km. de Centrală, la Pripiat, un sătuc
care şi-a luat numele de la cel al râului. Acolo au venit
nu doar constructori, ci şi chimişti, fizicieni, atomişti,
adunaţi din întreaga Uniune. Toţi eram tineri, şi desigur, am luat cu noi familii, rude, deoarece ni se asigurau locuri de muncă şi cazare.
De jur împrejur era pădure. Pădure şi ape. Ale Pripiatului, care se vărsau în albia Niprului, formând un
lac mare, care se întindea până la intrarea în capitală, la
Kiev. Ape nu prea adânci, dar limpezi, pline de peşte. La
început, acolo, printre copaci (fagi, mesteceni, ulmi) s-au
construit căsuţe. Un fel de cabane confortabile, racordate la utilităţi. Treptat, dar repede, au înălţat şi blocuri,
cu alei, magazine, şcoli, casă de cultură, hotel, stadion şi
baze sportive, ca în orice oraş după model sovietic. Au
rămas copacii. De altfel, între oraşul nostru Pripiat şi
Centrală, situată cu vreo 18 km mai la vale, la Cernobîl,
sau cum îi spuneam noi, Cernobîla, a rămas o parte de
pădure de vreun kilometru lăţime. Ca protecţie vegetală.
Bătrâna îşi aminteşte că a fost şi ea interogată după tragedie, mai ales că a participat la construcţia reactorului.
Ea era doar ingineră de execuţie, nu proiectantă. A făcut
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ce au hotărât alţii. Şi, acei alţii, (aşa erau tehnologiile pe
atunci) nu au prevăzut la acoperişul şi pereţii reactorului cu pricina, (adică nr.4, la care a făcut şi dânsa ziduri
şi turnat cofraje) punerea de materiale ignifuge. S-a tot
gândit, ca şi atâţia alţii, cum a fost posibilă explozia? Ea
a văzut proiectul în ansamblu. Era curioasă din fire. În
fond, dacă e să dea la o parte detaliile, reactorul, fie el
1,2,3 sau 4, erau clădite unul lângă altul, având legătură
între instalaţii şi săli. Fiecare era ca un samovar. Îl încălzeşti, fierbe apa şi ai grijă să verşi încet în cana de ceai.
Dacă nu o faci când şi cum trebuie, sare capacul samovarului şi se împrăştie totul. „Cam aşa a fost şi la noi, la
Cernobîl. Numai că nemaifiind apă în samovar, capacul a fost dat la o parte, iar aburii emanaţi au fost ucigaşi, radioactivi“.
*
Nu poate uita dimineaţa aceea de 26 aprilie. După o
iarnă lungă, aşa cum sunt toate pe acolo, a venit şi primăvara. Repede, grăbită, să recupereze. Zăpada a dispărut, de parcă nici n-ar fi fost. Mestecenii albi s-au
împodobit cu şiruri de straie galben-verzui. La picioarele lor s-a aşternut covor proaspăt de iarbă şi flori. Era
o explozie vegetală, binecuvântată, atât de aşteptată. Se
bucurau cu toţii, nu doar copiii că mai trecuse o iarnă,
deşi aveau şi ei bucuriile proprii cu care oamenii locului erau obişnuiţi.
Chiar lângă Centrală, înainte ca apele Pripiatului,
a celor cinci râuri culese mai de la nord, să ajungă în
bătrânul Nipru, li se alăturau cele venite din circuitele de
răcire ale celor patru reactoare. Erau mereu calde, adevărat paradis pentru peşti şi alte vieţuitoare acvatice. Dar
şi un magnet pentru pescari, că era plin de crapi, bibani
şi ştiuci. Cumnata Lena şi fiul ei Saşa, fuseseră deja de
două ori în aprilie la pescuit şi au venit cu câte o sacoşă
plină. A fost ospăţ mare. Ultimul. Pentru că era sfârşit de
săptămână şi erau liberi, au plecat cu noaptea în cap, cu
toate cele necesare, urmând să se întoarcă spre amurg.
Trecuse de ora 8. Tocmai ascultase ştirile la Radio
Moscova. Realizări şi iar realizări cu care colective din
toată Uniunea întâmpinau Sărbătorile de la început de
Mai, Ziua internaţională a muncii, a tineretului comsomolist şi Ziua Victoriei.
A speriat-o sunetul strident al telefonului. Cine să o
fi sunar la acea oră? Când a ridicat, a auzit vocea gravă a
inginerului Alexandr Fedorovici Akimov. Ştia că lucra în
schimb, era şef de tură, dar de ce să o sune pe dânsa? O
pensionară. Rămăseseră prieteni. Se şi vizitau cu familiile. Poate are vreo propunere pentru mâine, duminică?!
Dar nu, vocea sa era gravă. Cele spuse atunci i-au rămas
săpate pe creier: „Lidia Pavlovna, la 4 a avut loc o avarie şi s-au scurs radiaţii. Ştii ce înseamnă asta?! Atenţie,
că încă nu e nimic oficial. Dar ai grijă, rămâneţi cu toţii
în casă, în special cele mici, şi aşteptaţi veşti. Ştii tu mai
bine ce trebuie făcut“. Şi a închis. A rămas înmărmurită.
Şi-a acoperit instinctiv faţa. Nu, nu se poate?! Dar, Saşa
Fedorovici e om serios! S-a dus imediat la fereastra de la
balcon unde avea termometru, dar şi un aparat-contor
de radiaţii. Se blocase la extremitatea maximă. Deci, era
grav, afară era infern. Infern radioactiv. Doamne, ca în
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scrierile Apocalipsei?! Din cărţile S.F., sau filme catastrofice, cu atac nuclear…
Privea pe fereastră şi tensiunea îi creştea. O vecină
tocmai îşi întindea la uscat rufele aduse într-un lighean
mare. Două prietene ale nepoatelor jucau şotron. Se
auzea până în balcon larma celor care băteau mingea în
capătul aleii, spre şcoală. Privea paralizată. Ar fi vrut să
iasă şi să strige. Ce? Că e infern radioactiv? Că moartea e la tot pasul, invizibilă, dar hapsână, strecurându-le
otravă radioactivă prin fiecare gură de aer inspirat? Dar,
ar fi considerat-o nebună şi ar fi chemat miliţia. Cum
să spună aşa ceva, mai ales că a fost atenţionată că nu e
nimic oficial? Şi dacă nu e oficial, înseamnă că e un zvon
duşmănos, antisovietic…
Aşa a găsit-o Costea, care tocmai a ieşit din baie,
proaspăt bărbierit. Mai mirosea a apă de colonie, cu care
îi plăcea să se dea din abundenţă. Din cea cu lavandă.
Era îmbrăcat în costumul său sportiv şi, după ce servea
zavtracul, adică micul dejun, făcea tura sa de alergare
până la stadion, debarcader şi înapoi. Lidia probabil că
se schimbase la faţă după ce a primit vestea. Colea o privea întrebător. Ei au început să-i curgă lacrimi. Colea a
venit şi a cuprins-o cu braţele sale mari. L-a strâns şi
dânsa într-o îmbrăţişare mută.
„A sunat din Centrală. A fost ceva grav, dar neoficial.
Arde capacul de la 4 şi e plin de radiaţii. Contorul nostru din balcon s-a blocat. Colea, e grav! Iar ei sunt acolo,
la pescuit şi nu ştiu nimic. Pescuiesc. Moarte, Colea…
moarte. Fuga, fuguţa. Ia un taxi, o rutieră, repede, repede
şi adu-i acasă. Aici îi altfel, mai ferit, Colea! Vorbea
repede, repede şi nu-l lăsa din braţe. A fost nevoie de
mângâierile sale pe creştet ca să se desprindă. N-a aşteptat nimic. Şi-a luat şapca, pantofii şi a zbughit-o spre uşă.
În zadar a strigat soţia arătându-i cizmele de cauciuc.
Cobora deja grăbit. Cu cât clipele se scurgeau realiza mai
bine ce se întâmpla. Când să ajungă la etajul prim a dat
nas în nas (mai să-l dea jos) cu unchiul Grişa. Mai era
cu Vasea de la patru şi-i povestea că a fost până la bariera de lângă pădure şi a văzut ce frumos arde acoperişul la Centrală. S-o fi întâmplat ceva? Că a simţit agitaţie, dar nimeni nu l-a lămurit. A dat bineţe în grabă şi a
dispărut pe uşă afară. În infernul radioactiv.
Oare era doar o închipuire?! Totul în jur era aşa cum
ştia. De un deceniu, de când au poposit acolo. A avut
noroc. I-a ieşit în cale o maşină. Şoferul îl cunoştea. L-a
dus până lângă debarcader. Cumnata şi nepotul l-au primit bucuroşi, dar nedumeriţi, văzându-l fără scule. I-a
luat repede. „Lăsaţi totul, e urgent, urgent. Veniţi acasă,
repejor. Vă spun eu pe drum de ce, dar lăsaţi totul pe
baltă. Nu luaţi nici peştele prins, că o să vă întoarceţi
după el!“ Nu înţelegeau nimic, dar au urcat în şosea.
Au trebuit să aştepte ceva până s-a oprit un taximetru
şi i-a luat pe toţi trei. A apucat să le arate flăcările hulpave care ieşeau de sub acoperişul reactorului nr.4. Era
un incendiu. Maşini mari de pompieri treceau în viteză.
Pe margini, oamenii priveau. Pe râu trecea vaporaşul
care cobora spre Nipru şi Kiev, ca în fiecare dimineaţă
cu timp frumos. Şi era atât de frumos! Adia o briză care
cobora odată cu apele învăluind totul. Cine să bănuiască
ce briză ucigaşă le mângâia obrajii, li se strecura în plămâni, în oase, topindu-i încet, încet, dar sigur.
HYPERION
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Abia când au ajuns acasă, a început să le vorbească.
Locuiau alături, cu un etaj mai sus.
Lidia Pavlovna nu ştia cum să înceapă. Colea tăcea.
Lena, sora sa, a încercat şi pe drum să-l descoase cu
întrebări despre rudele lor, ca să afle de la cine le-a venit
vestea atât de secretoasă. „Lasă, Lenocika, te lămureşte
Lidia, cum intri în casă“, era răspunsul său, oricât încerca
să-l provoace sora.
Lidia a fost însă scurtă şi directă. I-a luat pe amândoi la ea la uşa care dădea în balcon şi le-a arătat contorul de radiaţii. Blocat pe roşu. Dincolo de ferestre nu se
vedea nimic. Ea a pus deja cearşafurile scoase din şifonier, înmuiate în cada din baie şi lipite de ferestre. Sub
ele curseseră ceva şiroaie. Aşa aveau toate geamurile.
Se uitau cu toţii nedumeriţi. O ştiau pe Lidia Pavlovna
femeie serioasă şi n-avea cum să puie dânsa, aşa, de capul
ei, de nebună, frumuseţe de cearşafuri ude în ferestre,
mai ales într-o zi aşa de frumoasă. Plus, acul înţepenit
al contorului pe care-l ştiau doar tremurând…
Băiatului, Saşa, i s-a făcut brusc rău, o stare de moleşeală, şi s-a aşezat pe primul scaun. S-au speriat toţi trei.
Ştiau că tânărul era cam bolnăvior, îl supăra ficatul şi
pancreasul, s-au liniştit ei. L-au luat şi au urcat la ei în
apartament, cu un etaj mai sus,urmând să căptuşească
şi ei ferestrele cu cearşafuri ude. Asta ştia Lidia, dar şi
ceilalţi doi din broşurile citite despre paza contra radiaţiilor. Altceva ce să fi făcut?
*
Da, ce să fi făcut? s-a întrebat mereu bătrâna de azi,
în anii câţi s-au scurs de atunci?!
Lumea avea doar experienţa bombardamentelor de
la Hiroshima şi Nagasaki, care au fost tot pe nepregătite.
Atunci n-aveau deloc aparate ci doar reacţii de laborator. La ei când s-a produs accidentul, câţiva ştiau, dar nu
primiseră dezlegare să vorbească, să le spună oamenilor,
să se ferească… Şi cum să o facă? Pretutindeni se raportau fapte, realizări măreţe pentru 1 şi 9 Mai?!
Şi cât vom sta aşa, cu geamuri mascate? gândea cu
voce tare Colea. Ne văd vecinii şi-ar zice că ne-am….
sclintit! În cel mai bun caz. Poate anunţă şi autorităţile?!
N-a apucat să spună mai multe, nici să primească
vreun răspuns, că au apărut din camera lor, cele două
Solnâie kiţike (pisicuţe somnoroase) cum le dezmierdau bunicii.
Le-au auzit până târziu în noapte chicotind şi ascultând muzică. Părinţii le-au luat un casetofon cu radio.
Făceau schimburi cu copiii din cartier, mai mari, care
aveau, nu doar casetofoane, dar şi magnetofoane „Kashtan“. Le-au promis că le va cumpăra şi lor, dacă vor fi mai
cuminţi şi vor învăţa bine. Aliona era nerăbdătoare că
în toamnă va merge prima la şcoală. Vera abia la grădiniţă. Alt prilej de contre şi certuri între ele.
„Pisicuţele“ îşi ştiau programul. Mai întâi au venit la
Babusia ca să le dea câte un pupic şi să ştie că le e foame
şi trebuie să le pregătească ceva bun. Apoi au intrat în
baie amândouă. Prilej de certuri, împroşcări cu apă. Plânsete şi ameninţări, râsete. Până ce veneau spăşite să-şi
ia locurile pe scaunele din bucătărie. Ştiau că la Babusia nu ţineau reclamaţiile, pâra, aşa că dacă era cazul şi
era acasă, mergeau la dedu, adică bunicul, să se reclame.
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Au mâncat repede şi în tăcere. Ceai cu lapte Vera,
numai ceai de măcieşe Aliona. Se grăbeau să iasă afară,
dar bunica, nu şi nu. Spre disperarea lor nici dedu Costea nu era de partea lor.
„Bine, bine… nu vlai, tleaba ta! rosti peltic sora cea
mică arătându-i degetul ameninţător. După ce a repetat
vorbele de câteva ori, cele două îmbufnate s-au retras în
camera lor, trântind uşa, în semn de protest pentru că
bunicii nu le lăsau să meargă afară la copii. Le aminteau
tot felul de „isprăvi“ pentru care erau pedepsite. Aliona
a bolborosit zicând că mâine va suna mama Sveta şi-i
va spune ei că le obijduieşte! Au mai încercat cele două
să le îmbuneze pe bunici, dar tot fără succes. S-au baricadat şi ele în camera lor şi au făcut o hărmălaie, dar tot
fără rezultat. Doar că, obosite şi plictisite, au adormit.
Lidia şi Costea nu ştiau ce să mai facă, erau ca doi
prizonieri care aşteptau o sentinţă. Aşteptarea era cu
atât mai grea cu cât nu ştiau când va veni. La aparatul de
radio nimic. Nimic despre avaria de la ei. Muzici mobilizatoare, marşuri şi succese… în cinstea marilor sărbători. Dar acolo la ei, afară, era atmosferă sărbătorească
de primăvară. Dar falsă. Ascunsă, hidoasă, moartea pândea, îşi mângâia victimele alese, odată cu cea a soarelui blând, de final de aprilie. Final şi al zâmbetelor lor. A
venit şi presa. De la Kiev şi Moscova. La Kiev se instalau
tribunele în bulevardul Kresciatik. Joi – 1 Mai va avea
loc Marea Defilare-Paradă. Primul secretar Şerbiţki lansa
apeluri pentru a întâmpina Sărbătorile cu noi realizări şi
să participe cu toţii la demonstraţia oamenilor muncii.
Nu ştiau ce să mai creadă?! Costea a văzut cu ochii
săi flăcările, ca nişte limbi de balauri din poveste. Spre
amiază au apărut maşini-stropitori, care spălau străzile
cu apă şi o spumă albicioasă, aşa cum se întâmpla în
zilele de vară. În rest… nimic oficial!
Asta o neliniştea, chiar o înnebunea pe babusia Lidia
Pavlovna. Se gândea la nepoate, cât le va mai putea ţine
în camera lor? Mai bine le trimitea la Sever, la Lensk, cu
părinţii. Dar cine ar fi ştiut ce grozăvie s-a abătut asupra plaiului ei natal, peste acele păduri şi ape domoale?!
Au urcat la Lena, unde fiul, Saşa, continua să se simtă
rău: greaţă, diaree, vomă. Şi Costea al ei avea un gust
ciudat în gură, ca de acid. Noroc că mama Lena avea
un dulăpior de medicamente şi le-a dat la fiecare pastiluţe cu iod, care, ştia dânsa, ca asistentă medicală, le
elimină iodul radioactiv.
Cât şi cum au aţipit, adormit, bătrâna de azi nu-şi mai
aminteşte?… Era o stare cumplită de aşteptare. Moartea era la uşă, pândea pe la fereşti şi nu ştiau când va da
buzna şi la ei. Ei ca ei, erau la vârsta pensiei, deşi mai
erau în putere! Dar cei noi, fetiţele, nepotul Saşa?!
Când pe la orele 14°° a doua zi, duminică, au auzit o
voce solemnă la megafon: „Atenţiune! Ne confruntăm
cu o situaţie de radioactivitate necorespunzătoare la
Centrala atomică de la Cernobîl. Ca măsură temporară
de prevedere s-a hotărât evacuarea populaţiei din zona
Pripiat, de azi, 27 aprilie de la ora 14°°“. Cum ar putea să
uite asemenea anunţ? A răsuflat uşurată. Deci, s-au trezit şefii şi-i duc din acel „paradis primăvăratic otrăvit“,
cum a auzit mai târziu, pe cineva spunând despre ce au
trăit atunci. Puteau să-şi ia doar câte cinci saci cu lucruri
personale, de familie. Restul rămânea închis, sigilat.
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Pe străzi mişunau autobuze de tot felul. Multe cu
numere de Kiev sau din Bielorusia, până la Gomelsk.
Colea şi Lidia au decis să îndese în două sacoşe mari
doar schimburi pentru fete şi câte unul pentru ei. Plus
fotografii şi acte. Ştiau că nu se vor mai întoarce. Le curgeau lacrimi involuntar, stând mereu cu batiste mari la
îndemână, ca să nu îi tot întrebe fetele de ce plâng. Ele
erau vesele că pleacă toată lumea în excursie, la Sud, la
Mare, în Crimeea. Visul lor, să ajungă şi ele în tabără la
Artek, cum se lăudau fraţii Greciko şi care erau deja la
şcoala medie.
Vecinii coborau tăcuţi, dar îngrijoraţi. Unii deja se
simţeau rău, chiar vomau. Alţii încercau să pară indiferenţi, convinşi că se face tot ce e necesar ca să treacă
peste avarie. Aşa fuseseră învăţaţi: că patria sovietică are
grijă de cetăţenii ei. Pe Mişa Mihailovici l-au coborât cu
targa doi brancardieri. Avea faţa şi braţele arse, negre.
Făcuse plajă sus pe bloc de ieri dimineaţă, ca să prindă
cât mai multe raze ultraviolete. Se pregătea să meargă
la Mare, în Crimeea, unde obţinuse bilete prin Comsomol. Era un băietan înalt, voinic, dar acum îi curgeau
lacrimile involuntar, abţinându-se să nu urle de durere.
Lidia Pavlovna l-a privit scurt, a trecut grăbită pe lângă
brancardierii care îşi trăgeau sufletul între etaje. Ştia că
acesta era doar începutul… Câţi dintre ei nu vor sfârşi
aşa?! Le-a strâns mai tare de mânuţe pe nepoate, zorită
să ajungă cât mai repede în autobuzele cele două care
aşteptau la scară în faţa blocului. Să scape, să fugă din
infernul ascuns de la Cernobîl! Şi totuşi, înainte de a se
urca, le-a dat drumul nepoatelor să urce împreună cu
Colea, iar ea a mai privit o dată aleea, copacii, blocul lor
şi cel vecin. Ştia că nu le va mai vedea vreodată. Dar pe
moment s-a produs ceva straniu, ce nu poate uita: imaginile s-au schimbat brusc. Toate şi-au pierdut culorile,
de parcă se uita prin lentile, ca la aparatele cu raze pentru radioscopii pulmonare. Oamenii care se mişcau în
preajma ei erau de fapt nişte schelete! Doamne, nişte
schelete. Pe moment, nu ştie de ce, şi-a amintit de un
tablou hidos al pictorului spaniol Goya. A ridicat îngrozită privirile spre cer, ca o rugă. De dincolo de blocul lor,
era o pată mare, rotundă, ca un soare, care subit s-a colorat în roşu, roşu…, iar oamenii, copacii, toate şi-au recăpătat culorile lor iniţiale. A închis brusc ochii, i-a redeschis repede ca să se convingă că totul a fost o nălucire.
Doar? A urcat şi s-a aşezat lângă fetiţe. Abia când autocarul lor a pornit, parcă respiraţia i-a revenit la normal.
Cu cât se îndepărta mai mult, cu atât simţea că respiră
mai uşor. Cădea o filă grea peste viaţa ei.
*
Au plecat în după-amiaza de duminică, iar în Crimeea au văzut marea abia marţi. Au rămas peste noapte
la un spital din Kiev. Unul pentru copii, dar a fost un fel
de carantină. Cum au coborât i-au triat după sex, Colea
de o parte, Lidia Pavlovna cu Aliona şi Vera pe de alta.
Cumnata şi fiul au fost preluaţi şi duşi în altă parte, pentru că starea lui Saşa era tot mai gravă. Voma tot mai des.
A fost ultima dată când l-au văzut. El a fost prima victimă din familie care s-a stins. Spre finele lui august şi-a
dat ultima suflare. Mama Lena a stat mereu la căpătâiul
său. Dintr-un flăcău înalt şi voinic rămăsese o umbră.

Beletristica
https://biblioteca-digitala.ro

Un schelet aşa cum a văzut Lidia în momentul în care
a urcat în autobuzul de evacuare, părăsind pentru totdeauna Cernobîlul. Peste aproape un an îi va părăsi şi
mama Lena. Tot ca un schelet. Noroc că nu i-a mai revăzut în acea stare, ci o păstrează în memorie doar pe cea
dinaintea dezastrului şi din fotografiile în care erau atât
de fericiţi împreună.
Nici Lidia şi „pisicuţele“ nu arătau ca înainte. Înainte
de a le duce la duşuri, duşuri prelungi, calde, dar cu substanţe cu mirosuri ciudate, le-au tuns şi ras pe cap. Au
plâns cele două după cosiţele lor, dar şi-au revenit când
şi-au potrivit căciuliţele date în loc, cu urechiuşe ca la
iepuraşi sau veveriţe. Încă n-au fost de acord, până ce
o vecină le-a lămurit că iepuraşii au urechiuşe albe sau
gri, iar veveriţele roşcate. Deci ele erau veveriţe (kramâe
belicike).
Când s-au văzut la mare şi instalate într-un sanatoriu, Dnepre, au răsuflat uşurate. Erau în staţiunea Gaspra, cunoscută în toată Uniunea prin acel castel ciudat, răsărit pe un vârf de stâncă, care-şi spăla rădăcina
în spuma mării ce se tânguia asaltând malurile. Toată
lumea cunoştea castelul şi stânca drept „Cuibul de rândunică“. Mai toate ilustratele trimise din vacanţele din
Crimeea îl aveau în cadru.
Bunica Lidia s-a mai liniştit când a aflat de la medicii care stăteau cu ochii pe evacuaţi triindu-i mereu,
recomandându-le tot felul de tratamente, că fetiţele nu
au fost prea afectate. Faptul că le-a ţinut „prizoniere“ în
camera lor, cu geamurile acoperite cu cearşafuri, lângă
frunzişul mestecenilor şi fagilor, le-a protejat. Sunt în
creştere şi dacă vor asculta de bunică în continuare vor
ajunge şi ele…. bunicuţe. Mai greu era cu soţul, Colea.
El s-a dus după soră şi nepot la râu, aşa că a prins şi dânsul o doză „bună“ de radiaţii. Ca să mai scape de ele, au
decis să plece în Iakuţia, la Lensk, unde se găseau părinţii „belicike“-lor, adică veveriţelor.
*
A găsit bilete la avion. A avut noroc că fiind deja
sezon estival spre Crimeea (era început de iunie, iar şcolile îşi închiseseră porţile şi elevii se bucurau de vacanţe,
şi unde puteau fi ele mai însorite decât pe litoral, în Crimeea?!) cursele se întorceau mai goale. A făcut două
zile şi două nopţi până în inima Siberiei, zăbovind mai
mult prin aerogări: ba la Moscova pe „Domodedovo,ba
Sverdlovsk şi Irkuţk, ca să ajungă, în sfârşit la Lensk. Era
obişnuit cu acest drum. L-a făcut de atâtea ori de când
s-au decis să plece aşa departe. Au făcut o socoteală simplă: dacă la Cernobîl primeau un salar de 160 ruble (o
sumă mare la acea vreme pentru orice lucrător sovietic)
la Lensk, unde condiţiile climatice erau extreme, ierni
de opt luni cu temperaturi de peste – 40°, primeau 380
de ruble, plus alte sporuri, în special anii dubli câştigaţi
la pensie. Au plecat acolo în 1980. Au venit şi tinerii, fiul
Slavic şi nora Sveta. Ei s-au cunoscut la Cernobîl, unde
s-au şi căsătorit.
*
A fost o dragoste grăbită. Sveta s-a lipit repede de
Slavic, dar în special de mama Lidia şi tata Colea. Aşa le
spune simplu: mama şi tata. Îi consideră nu doar socri,
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ci şi părinţi. Pentru că ea nu a avut parte de aşa ceva.
Despre tată, nici n-a aflat cine a fost. Cât despre mamă,
îşi aminteşte vag, de fapt, nici nu mai vrea să ştie ceva.
Nici dacă mai trăieşte pe undeva.
Ţine minte că a adus-o, mai întâi cu trenul, cale lungă,
apoi cu un autobuz vechi şi hodorogit şi a lăsat-o în
grija unei bătrâne, departe, într-un târg de lângă Cernăuţi, lângă frontiera Uniunii. Acolo a rămas în grija unei
bătrâne, care i-a fost bunică şi i-a ţinut loc de mamă.
Cea care a născut-o s-a dus prin lume, adică în Uniune,
ca să adune ruble să-i trimită şi ei, să o poată face „prinţesă“! Ce-i drept, îi mai trimitea când şi când câte o scrisoare frumoasă, iar „bunicăi“ Zamfira, ceva ruble. Dar
de venit, n-a făcut-o decât de două ori. Când a înscris-o
la şcoală şi apoi când a intrat în clasa a şasea. Atunci s-a
supărat tare mult pe dânsa. Dacă ar fi luat-o cu ea atunci
la mare, în Crimeea, i-ar fi iertat toate, dar a plecat pe
furiş, a treia zi în zori, pe când dânsa dormea, dar cu
bagajul făcut într-o valijoară din carton, cum se purtau
pe atunci. Peste doi ani, când a împlinit paisprezece şi a
terminat şcoala, (cele 7 clase obligatorii) iar bunica Zamfira s-a internat în spital (nu după mult timp a aflat că a
murit), a plecat singură la mama ei, căreia îi purta doar
numele: Svetlana Feodorovna Maximenko. A găsit-o cu
greu în oraşul staţiune Aluşta, aflat între Simferopol şi
Yalta. Întâmplător a găsit-o acasă. Când a deschis uşa
apartamentului şi a văzut-o, i-a spus să se întoarcă de
unde a venit şi i-a închis uşa în nas. Atunci şi-a spus că
nu mai are nici mamă. Că aceea care a născut-o şi lăsat-o
printre străini, nu mai poate fi numită mamă. Atunci,
la paisprezece ani, cu diploma de şcoală elementară în
geantă a decis să plece singură şi să-şi facă altă familie.
Adevărata ei familie! Cât despre tată, nici nu l-a văzut
şi nici nu a ştiut vreodată cum l-a chemat?! Totuşi, de
la el a moştenit ceva: trăsăturile feţei, asiatice şi statura
scundă. Când a ajuns în Iakuţia, deja măritată cu Slavic,
localnicii au luat-o dept de-a lor, rătăcită prin lume. Aşa
o fi fost cu cel care a contribuit la plămădirea ei, n-are
cum şti, dar nici nu o mai interesează! Totuşi acum, după
ani, e mulţumită. Şi-a făcut familia ei, aşa cum a vrut-o
ea, nu cum au lăsat-o alţii. A avut-o pe „bunica“ Zamfira acolo, departe, lângă graniţă, dar şi pe „surioara“ ei,
Lena, colega ei de bancă. Şi ea era singură, dar cu părinţi
şi bunici, multe verişoare şi veri, alte rude şi vecini. Dar
nu şi surioară. Alta decât dânsa! Deşi au trecut aproape
două decenii nu s-au uitat. Îşi scriu, iar mai nou, vorbesc la telefon.
*
Acum îi are pe părinţii soţului, aşa că şi-a luat două
zile libere ca să-l aştepte pe tata Costea la aeroport şi cu
masa pusă. Slavic era plecat mai la nord, la sonde. Era
iunie, anotimpul verde în tundra siberiană, iar ei, constructorii, trebuiau să se mişte repede, până nu veneau
zăpezile şi frigurile acelea năprasnice, când totul intra în
hibernare. Pământul a prins să se dezgheţe, dar zăpezile
s-au transformat în mlaştini. În ele cufundau conductele
prin care pompau aurul negru, petrolul şi gazele naturale. Lucrau în ture lungi de câte cinci zile, după care
tot atâtea erau în refacere. Se va întoarce la Lensk abia
la tura următoare.
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Colea privea prin hublou întinderile fără margini
ale pădurilor. Printre ele îşi croiau drum, ca un balaur
albastru, leneş, apele bătrânului fluviu siberian, Lena.
Avea nume de fată şi circulau mai multe legende legate
de numele său de Prinţesă, între localnicii iakuţi, popor
de neam turcic, mic de statură, dar vânjos, cu care el s-a
împrietenit repede. Învăţase şi el ceva cuvinte din limba
lor, cum să le răspundă, spunea el râzând, dacă îl înjură
sau blesteamă. În fapt acolo, în orăşelul cu circa 30.000
locuitori, pe lângă localnici, s-au adunat, atraşi ca de un
magnet, oameni din patru zări. Se muncea din greu, în
întuneric şi geruri cumplite, cu un fel de mască de protecţie pe faţă, ori unsă cu grăsimi, cum o făceau băştinaşii iakuţi. Dacă rezistai până la capăt, aveai bătrâneţile asigurate. Pensie bună şi posibilitatea de a-ţi alege
locul de trai în republicile sudice, însorite, în Crimeea,
Moldova sau Caucaz.
În sfârşit, avionul a aterizat. Sveta era nerăbdătoare.
De două ori au anunţat la difuzoarele aeroportului că
întârzie cursa, din cauza unei furtuni. Când l-a văzut,
Sveta a trecut pe sub cordonul instalat de cei din aerogară şi a sărit în braţele lui Costea, de parcă era o fetişcană. Îi ajungea până aproape de umăr. La fel ca şi „mama“
Lidia. După îmbrăţişare şi pupături a urmat tirul întrebărilor, şuvoi, Sveta fiind atât de îngrijorată de cele întâmplate. Să fi rămas cu toţii acolo, în Taiga?! Erau întrebări
de-acum inutile. Totuşi, „tata“ Colea n-arăta prea schimbat. Poate mai obosit şi parcă trist.
Nu locuiau departe de aeroport. Lângă Poştă, pe
strada Maktuia, după vechiul nume al micului port de
pe fluviu, unde au ajuns în urmă cu vreo două veacuri
primii negustori de blănuri polare. Mai târziu, de când
e puterea sovietică, au venit şi cercetătorii, în special
geologii, care au rămas, mai ales că au găsit în pământul
acela mocirlos dar din loc în loc cu sedimente stâncoase,
cristale de diamant. (Iakuţia, cea mai întinsă republică
autonomă sovietică, cu cei peste 3 milioane de kilometri pătraţi, este cam cât toată Argentina sau cam o treime din Europa, ori de peste douăsprezece ori mai mare
decât România. Şi totuşi, cu nici un milion de locuitori!)
Dacă n-ar fi fost descoperite diamante, apoi petrol şi
gaze, cine s-ar mai fi încumetat să trăiască în acel teritoriu încremenit între zăpezi, păduri şi mlaştini? În timpul ţarilor, înafară de vânători şi negustori de blănuri,
au fost trimişi aici condamnaţii, exilaţii politici şi nu
numai. Fără pază, căci unde ai fi putut să evadezi în asemenea spaţii uriaşe, ostile, îngheţate?! Pe aici ar fi ajuns
şi V.I.Ulianov, care apoi şi-a luat numele, devenit celebru, de la fluviul Lena.
Cele două familii, părinţi şi fiul Slavic cu nora Sveta,
locuiau într-un apartament cu două camere. S-a construit mult după 1963, când aşezarea-port a căpătat
statutul de oraş. Iar diamantele şi magistrala de petrol
şi gaze i-au adus şi miliarde de ruble pentru investiţii.
Care cum venea, i se oferea locuinţă, cantină-restaurant,
grădiniţă, şcoală, cinema. Chiar şi facultăţi, la o filială a
Institutului Politehnic din Irkuţk.
Abia când s-a aşezat la masă Colea a constatat că îi
era foame. În aeroporturi mai servise câte ceva. De fapt,
după plecarea de la Cernobîl îi pierise pofta de mâncare. Totuşi îl îndopau cu diferite feluri, aşa cum ştia
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Lidia sa că-i plăceau. Stătea pe capul său ca pe al unui
copil, supraveghindu-l şi îndemnându-l să „pape tot“.
De data aceasta le dădea ca exemple pozitive pe cele
două „pisicuţe“ sau „veveriţe“, care cât era ziua de mare,
se zbenguiau venind pline de julituri, murdare de nisip
sau pământ, cu reclamaţii când se certau, dar rupte de
foame, iar seara şi de oboseală.
Sveta nu era bucătăreasă bună, abia când s-a măritat a prins „tainele“ bucătăriei de la „mama“ Lidia. Până
atunci, doar printre străini, la tehnicum, pe şantiere,
mânca doar la cantine sau ospătării. Soacra a înţeles-o
că şi dânsa a trecut pe acolo, dar a avut o mamă care i-a
spus, între altele, că un soţ se ţine acasă şi cu o mâncare bună!
Sveta îi pregătise o zeamă bună din găină, cu tăiţei
făcuţi de dânsa, după cum a văzut la „bunica“ Zamfira.
Dar şi o tocăniţă cu ciuperci şi carne de ren, cum se făcea
pe acolo şi ştia că îi place lui „tata“ Colea.
Şi ce mai e nou pe aici? Că de cele de la noi m-ai tot
interogat, mai ceva ca la serviciul de cadre sau de la miliţie?, a vorbit şi el, după ce a terminat de mâncat zeama,
mai luându-şi un polonic, spre mulţumirea nurorii.
Multe şi mărunte. Ştii, târgu-i mic şi veştile multe, ca
să nu spun cum zicea bunica Zamfira, gura lumii-i slobodă. Nu am să-ţi spun de bârfe, ştiu că nu-ţi plac. Asta-i
a femeilor! Dar miliţia şi serviciile celelalte au de lucru.
Că de când cu Perestroika asta au început să ajungă şi
pe la noi tot soiul de indivizi. Ca şi aurul, diamantele
sunt ochii dracilor, aşa că toţi sunt cu ochii pe ele. Pe ele
şi pe noi. Se zice că sunt în legătură cu străinii cei din
Africa de Sud şi America. Noi le stricăm piaţa diamantelor, iar ei vor să se întindă şi la noi. Îşi trimit samsari.
Mai ţii minte ce animaţie a fost acum un deceniu când
au venit şefii sud-africani. Numai că nu arătau a africani,
adică negri. Doar câţiva din alai, care le cărau genţile…
Şi Sveta turuia, sărind apoi de la una la alta. Tata
Colea mânca tacticos, o asculta, dar cu gândurile era la
ale lui. Nu se simţea prea bine, dar nu spunea la nimeni,
nevrând să-i îngrijoreze pe ceilalţi. Dăduse nenorocirea
peste ei şi trebuia să o ducă bărbăteşte. Cât o putea. A
fost câtva timp şi el la minerii de la Mir. De fapt nu erau
mineri, ci excavatorişti, rupând cu acele cupe gigantice
roca, acel kimberlit al geologilor, pe care basculante uriaşe şi benzi speciale îl duceau la Combinat, unde, trecut
prin concasoare, băi speciale şi site, se ajungea la acele
grăunţe sau bulgăraşi, care erau diamantele brute. Din
când în când, presa anunţa că a fost găsit câte un diamant
deosebit de mare, de multe karate. Ţine minte ce publicitate s-a făcut, chiar la venirea lor acolo, în 1981, când
s-a găsit un diamant, cel mai mare de până atunci, cât
un ou de gâscă, de 342 karate şi botezat în cinstea Congresului al XXVI-lea! Alt nume mai frumos n-au găsit!
Îi plăcea să meargă acolo, mai la nord, cu diverse lucrări
de construcţie şi întreţineri. Era fascinantă acea căldare
uriaşă, sfredelită în platou, ca de căderea unui meteorit uriaş. Nu ca cel ajuns, tot prin Taiga – cel Tungusk.
Jos, la bază, vedea zăpadă pătată sau apă verzuie. Şi-a
amintit atunci că a văzut el într-un film străin un motociclist care făcea viraje cu motocicleta sa pe un zid din
scânduri, aşa zisul zid al morţii sau al celor curajoşi. În
ultimile nopţi s-a visat din nou acolo. Dar el era moto-
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ciclistul. Accelera, dar era urmărit de peşti. Peşti înaripaţi, dar mai mult schelete albe cu colţi mari. Sâsâind
ca nişte şerpi sau balauri. Alerga, alerga, până se trezea
brusc, transpirat şi înspăimântat. Oare când şi cum se
va sfârşi acea cursă nebună, repetată tot mai des?! Nu
îl alergau acei „peşti“ radioactivi scăpaţi de sub capacul Cernobîlului, care îl urmăreau şi acolo, în Taiga, ca
să-l răpună?!
S-a bucurat când s-a trezit a doua zi pe la prânz, singur în casă. Dormise fără vise. Poate, poate, că schimbând locul, revenind în Siberia, ea îl va şi tămădui?! S-a
uitat lung la ceas şi a calculat diferenţa care-l despărţea de Lidia şi nepoate: 8 ore. Dacă la el este ora 14°°, la
ele în Crimeea e 20°°. Deci pot fi acasă, adică la Sanatoriul „Dnipr“. A sunat la recepţie şi a aşteptat să-i dea
legătura în camera 204. I-a răspuns Lidia Pavlovna. Nu
era îngrijorată, vorbise ceva mai înainte cu Sveta, care
i-a dat raportul. Puteau fi liniştiţi. Toţi erau bine. Cât de
bine, vorba ceea: vor trăi şi vor vedea?!
*
Nepoatele şi Babusia au rămas încă două săptămâni
la Gaspra, după care au fost mutate la Aluşta. Toţi cei
de la sanatoriu au fost consultaţi şi triaţi, ele fiind considerate mai puţin afectate de radiaţii au fost mutate la o
şcoală-internat din oraşul aflat tot pe malul Mării Negre,
între capitala regiunii Crimeea şi vestita staţiune Yalta.
Începuse sezonul estival şi tot litoralul era plin. Ei,
refugiaţii de la Cernobîl, erau veniţi peste aşteptări,
stricându-le planurile celor de la sindicate şi agenţiile
de turism unionale „Sputnik“ şi „Inturist“. Pe moment
fetele au fost bosumflate că au trebuit să părăsească sanatoriul, mai ales că s-au despărţit de multe prietene de la
Cernobîl. Dar şi-au găsit altele. Cât era ziua de lungă –
şi vara era! – se plimbau pe faleză, urcau pe munte până
la cascadă, lăsându-se stropite, chiuind de bucurie, de
şuvoiul de apă rece căzut de la vreo cincisprezece metri
înălţime. Sau se ascundeau după statuile cioplite în piatra albă, calcaroasă de pe Valea Oaspeţilor.
Bunica era mereu cu ochii pe ele. Erau într-adevăr
zglobii, ca nişte veveriţe. Totuşi o ascultau. Dacă nu,
rămâneau pedepsite în cameră. Ori, afară era aşa frumos?! Fiind pensionară, stând acolo în regim de odihnă,
adică cu masa asigurată la cantina-restaurant, se plictisea şi dânsa. Ca urmare era la dispoziţia fetelor şi hălăduiau, se plimbau. La sfârşit de august a venit şi mama
Sveta. Să o vadă pe Aliona şcolăriţă, iar pe mezina, Vera,
la grădiniţă.
Bucurie mare pe fete, dar şi pe Sveta, mulţumită
că le-a găsit neschimbate, atât de vesele că mama e iar
împreună cu ele. Ştia că mama Lidia vrea să o protejeze,
îi vorbea şi scria numai veşti bune, dar acum s-a liniştit. Fetele s-au sfătuit şuşotind între ele, să o plimbe pe
mama Sveta, că doar cutreieraseră locurile toată vara.
Ea s-a lăsat convinsă şi condusă, lăsând-o pe Babusia să
le „păzească“ lor casa.
S-au plimbat cu troleibuzul nr.2 de la Aluşta la Simferopol, în „capitală“, dar şi la Yalta. Călătoreau pe cea mai
lungă linie de troleibuz din lume, de 84 km. Aşa era obiceiul atunci. În Uniunea Sovietică totul era cel mai, cel
mai… Din păcate şi cea mai mare… catastrofă nucleară!
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Cel mai mult le plăcea fetelor să meargă în grădina
botanică de la Nikita, de lângă Yalta. Se plimbau pe aleile care coborau în pantă până la mare. Admirau florile,
pe unele le şi miroseau, mângâiau, dar le „mâncau“ degetele ca să le ia şi acasă, rupându-le. Babusia era mereu
lângă ele şi le ameninţa cu o nuieluşă pe care o păstra în
cameră, dar când le judeca pentru diverse năzdrăvănii, le
şi aplica pedepse. Le părea rău, ambelor părţi, dar altfel
nu putea să le stăpânească. Sveta era chiar mai dură cu
ele. Se fereau, iar cea mică i-a spus, după o bătăiţă, să
plece la Sever şi să le lase cu Babusia, cu mama Lidia.
Mama Sveta a plecat liniştită după ce le-a văzut că
şi-au început „munca“, adică Aliona la şcoală, iar mezina
la grădiniţă. Mergeau împreună, grădiniţa fiind chiar
în curtea mare a şcolii. Au pornit amândouă cu entuziasm, dar au început să se plictisească. Nu se mai puteau
plimba şi juca în voie, dar n-aveau ce face. Babusia era
cu ochii pe ele. Plus tovarăşele de la grădiniţă şi şcoală.
*
Anul nou 1987 le-a prins acolo la Aluşta. La fel şi cel
următor, 1988. Dar de data aceea erau cu bagajele făcute.
Şi care încăpeau în două valize. Una mai mare pentru
lucrurile fetelor şi una mai modestă pentru bunică. Au
venit şi părinţii. Au primit în sfârşit, după aproape doi
ani de aşteptări, case noi. Conducerea Uniunii, ca să-şi
spele din păcate faţă de cei surprinşi de explozia de la
Cernobîl, le-a dat apartamente noi, dar răspândite prin
diverse oraşe, unde erau aşa zisele blocuri ale „sinistraţilor“ de la Cernobîl.
Au făcut memorii, au vărsat lacrimi, dar fără efect.
Sveta şi Slavic cu fetele au primit repartiţie într-un bloc
nou din cartierul Borodino, din raionul Lenin, din oraşul
Zaporoje de pe malul fluviului Nipru, situat la unul din
străvechile praguri ale apelor care coboară din podişul
Volgăi, din Bielorusia de azi,după ce le-a lăsat să curgă
mai spre est, alte două ape mari, încărcate de legende şi
istorie: Donnul şi Volga.
În schimb, Lidia şi Costea au fost trimişi mai aproape
de baştină, la sud de Kiev, în orăşelul Obuhov, Obuhiv în
ucraineană, situat la vreo 45 km sud de Kiev şi 180 km de
Pripiatul de unde au fost evacuaţi. (Acolo timp de 7 luni
câteva sute de mii de tineri au fost mobilizaţi pentru a
lichida urmările dezastrului. Li s-a spus lichidatori, dar
pe mulţi dintre ei i-au „lichidat“ radiaţiile când au lucrat
eroic, contra cronometru, ca să împiedice mai întâi o a
doua explozie, mult mai devastatoare şi să acopere sursa
de radiaţii din miezul din uraniu radioactiv al reactorului
nr.4, cel care a explodat. Poate oamenii nu ştiu, dar celelalte trei reactoare de la Cernobîl au continuat să lucreze,
să funcţioneze, până în decembrie 2000, când s-a aşternut liniştea, sinistră, peste ceea ce a fost până la tragicul
eveniment, o mândrie a tehnicii energetice sovietice).
Nici Lidia Pavlovna, nici nora Sveta nu au avut tăria
să se întoarcă să-şi revadă oraşul unde au trăit câţiva ani
împliniţi şi unde li s-a născut mezina Vera. Bătrâna se
încuraja singură, dar şi pe cei din preajmă: „Ce-a fost, a
fost! Viaţa merge mai departe şi noi să ne ţinem de ea.
Asta m-a ajutat să trec peste toate, să mă ridic şi să merg
mai departe!“
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Şi nu era deloc uşor. Costea al ei, deşi respira acum
aerul proaspăt al Siberiei, totuşi depunerile radioactive
inhalate în acel marş forţat până la râu să-i recupereze
pe cei doi pescari, se făceau tot mai simţite. Slăbise, dar
nu se văita. Medicii îl tot chemau la control şi-i dădeau
speranţe. La fel şi Lidiei Pavlovna. Şi ea fusese atinsă de
undele ucigaşe, cât timp fusese până la magazinul de pe
aleea vecină ca să cumpere pâine şi lapte. După ce a primit telefonul din Centrală, nu s-a mai atins de ele.
Aparatele arătau concentraţii radioactive, dar ea căuta
să treacă peste ele. Lua medicamente, tratament, avea
poftă de mâncare, dar în special îşi găsea de lucru. Vorbea cu fiecare, nimicuri, dar evita să facă vreo aluzie că e
venită de la Cernobîl. „Sunt o femeie, o bunicuţă ca oricare. Nici mai bună, nici mai rea. Nici ca una tânără, dar
merg pe picioarele mele!“
A împlinit 53 de ani la început de ianuarie 1988, când
a trebuit să se mute în casă nouă şi să o ia de la capăt. Tot
ce a adunat cu atâta trudă din salarii, în trei decenii de
muncă (în stepa Donbasului, gerurile Siberiei şi la construirea Cernobîlului) a lăsat în cele trei camere ale apartamentului părăsit, neluând în graba evacuării decât acte
şi fotografii-amintire ale momentelor fericite trăite până
atunci. Şi din nou, să o ia de la capăt, să adune din pensie alţi bani, să cumpere alte lucruri, tocmai când credeau că, având o pensie bună şi o vârstă încă în putere,
să aibă un trai mai uşor. În plus, plini de radiaţii ucigaşe
şi metale grele aciuate definitiv în oase, speranţa de viaţă
rămâne cu semnul întrebării. Cel mai greu este pentru
Colea. O simte tot mai mult, dar refuză să le-o spună
celor dragi, doar medicilor care-l examinează periodic.
Cei doi, soră şi nepot, pentru care a alergat disperat şi
s-a expus, au fost deja răpuşi. Simte că-i vine rândul. El,
care era un flăcău vânjos, gata la orice efort, plin de voioşie, chiar entuziasm, vede cum îl lasă puterile. Îl deranjează ficatul, îl supără rinichii, părul a albit prea repede,
semn că cele pătrunse atunci în el îl macină şi deapănă
tot mai grăbit firul vieţii.
Lidia Pavlovna a rămas optimistă. „Viaţa e făcută să
trăieşti, să lucrezi, să te agiţi, nu să lâncezeşti şi văicăreşti!“ Şi a luat-o de la capăt, la cei 53 de ani. A mulţumit că a primit un apartament mic, cu o cameră, bucătărie, baie, balcon, tot în nord, între pădurile ei dragi, la
sud de Kiev, la Obuhiv, lângă apele Niprului, la vreo 45
km de capitală.
La Centrala ucigaşă zeci de mii de oameni s-au jertfit muncind prin radiaţii şi în doar şapte luni au îngropat reactorul nr.4 cu un sarcofag din beton, oprind astfel emisiile, radiaţiile. Ca urmare, asigurau oficialii, zona
unde se muta era sigură. Ceea ce-i era ei sigur era faptul
că plăpândul ei corp era marcat. Era lupta ei personală
cu radiaţiile. Care pe care?! Şi, deşi atât de firavă, avea
îndârjirea aceea, moştenită de la ai ei, de a rezista, de a
merge mai departe, convinsă că după o iarnă grea, sigur
va apărea primăvara. Chiar dacă intrase în toamna vieţii,
se gândea că va trebui să mai prindă multe primăveri…
*
Când a primit înştiinţarea oficială că după atâta aşteptare (majoritatea vecinilor, cunoştinţelor din oraş primiseră apartamente) nu vor mai umbla printre străini,
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locuind în camere de hotel, sanatoriu sau cămine, i s-au
umplut ochii de lacrimi de bucurie. S-a întristat totuşi
când i s-a spus că fiul, Slavic cu familia lui vor merge
în altă parte. Mai la sud, pe Nipru, în centrul industrial
Zaporojîe, nu departe de Donbasul unde şi-a început ea
activitatea şi l-a cunoscut pe Costea al ei. Acolo e industrie puternică, se dau ruble bune şi se vor putea întoarce
din gheţurile şi nopţile polare ale Iakuţiei.
I-a anunţat telefonic, dar numai Sveta a putu să vină.
S-au întâlnit la Kiev, unde a aterizat nora. Pe fetiţe le-au
lăsat în grija educatoarelor de la Aluşta în Crimeea. După
ce se vor aranja le va aduce şi pe ele.
Odată cu repartiţia pentru locuinţe au primit şi o sumă
importantă de bani ca despăgubiri pentru tot ce au lăsat
în Pripiat. În plus aveau deschidere la magazine pentru
mobilă, electrocasnice şi altele, pentru că şi în acei ani ai
perestroikăi, trebuia să aştepţi la rând până să-ţi cumperi
asemenea bunuri. Sveta venise cu multe ruble la dânsa
şi fiind femeie descurcăreaţă şi cu o anumită experienţă
a vieţii, ştia cum să „deschidă uşi şi să obţină aprobări“,
cu plicuri mai pline ori mai uşurele. În plus, ea se specializase în finisaje, în ceea ce se numea „remont“, adică
reparaţii, modernizări. Astfel, până în primăvară, în aprilie, se puteau muta în case noi.
Sveta a reuşit să obţină şi acel lot de pământ la marginea oraşului Zaporojîe, care li se dădeda orăşenilor,
după decizia lui Gorbaciov, ca locatarii să-şi cultive ei
parcelele, cum făceau părinţii şi bunicii lor rămaşi la sate.
Cea mai bucuroasă era „babusia“, dar din păcate, ea
nu a reuşit acelaşi lucru la dânsa în Obuhiv. Totuşi, în fiecare primăvară venea la tineri ca să le aranjeze grădina,
să o sape, semene şi să pună răsaduri pe cei şase ari primiţi de la soviet. Parcă întinerea, se simţea ca acasă, colo
la nord. La Obuhiv – oraş liniştit, tot între păduri şi ape
– străbătea mereu împrejurimile, aduna flori, fructe de
pădure, plante medicinale. În august venea la cules. Era
pasionată de conserve, umplând rafturile atât la dânsa,
cât şi la Sveta. Intra în vorbă cu femeile care cutreierau
piaţa şi discutau despre reţete, proceduri. Ce să facă altceva, atunci la anii pensiei? Până ce s-au hotărât să se
întoarcă în „locurile mai calde“, cele două nepoate tot în
grija ei au rămas. Cu aceleaşi probleme şi „divergenţe“:
cum să-şi împartă timpul între lecţii şi joaca cu prietenii din cartier?
*
Se părea că viaţa a revenit la normal, a reintrat în matca
ei firească. Dar au fost loviţi din nou. Într-o dimineaţă
a trezit-o telefonul. I s-a părut că sună prea strident, a
alarmă. Mai ales că a avut iar un vis răvăşitor. I-a apărut,
parcă ieşind dintre ape, cu un alai de peşti, Slavic, care
înota înspre ea, dar a venit un val mare, de undeva şi l-a
acoperit. Când s-a retras nu l-a mai văzut. Doar peştii
care crescuseră şi cu gurile deschise, parcă rânjeau. S-a
trezit speriată, transpirată. S-a mai liniştit văzându-se în
patul ei. Dar abia spre dimineaţă a reuşit să aţipească. A
speriat-o din nou telefonul. La celălalt capăt al firului o
voce gravă. Pe moment n-a recunoscut-o. Era totuşi Sveta.
Abia articula cuvintele printre sughiţuri. Pe moment nici
n-a înţeles ce spune. Vorbea despre Slavic, despre pescuit,
despre faptul că l-au tot căutat, căutat şi abia l-au găsit.
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Ce-a mai rămas din el. Şi a izbucnit în hohote. Bătrâna
a rămas şi ea fără grai. Gândurile i se învălmăşeau, dar
încerca să pună ordine în ele. Cu fiul ei s-a întâmplat
ceva grav?! Ştia că nora, fata căreia i-a încredinţat singura ei realizare de care era atât de mândră (mai ales că
îl vedea atât de împlinit, de fericit), era o femeie puternică, trecută prin multe şi nu boceşte cu una cu două! A
aşteptat să se liniştească, spunându-i vorbe de alinare, ca
unui copil. Aşa o considera, copila ei, aruncată singură pe
lume şi care a avut norocul să dea peste dânsa şi fiul ei.
Şi-i vedea înţelegându-se şi erau mulţumiţi. Şi ei, dar şi
dânsa cu Costea al ei. Cum să n-o iubească ca pe o fiică?!
Ştia că Slavic iubea să stea pe malul apei cu undiţele
în preajmă. Aşa se simţea el bine, după orele de lucru pe
şantiere, la tot felul de instalaţii. Erau şi ele mulţumite,
mama şi nora. Decât în baruri, mai bine pe malul apei.
A înţeles, printre sughiţurile Svetei, că apele învolburate
de ploi căzute peste noapte pe la Irkuţk, l-au smuls de pe
mal. Aşa cum i-a apărut ei în vis. Ce vis?! Coşmar. După
aproape trei zile l-au găsit alţi pescari, la vreo 30 km mai
la vale. Atât ce a mai rămas din el, ceea ce n-au reuşit să
rupă din corpul său peştii cei răpitori. Sveta a fost chemată
să-l identifice. A fost cumplit. Mult timp după aceea a avut
vedenii, coşmaruri. L-au pus apoi într-un sicriu metalic, aşa cum veneau cei căzuţi în lupte, în Afganistan…
Mama Lidia Pavlovna a rămas fără glas. Doar a închis
telefonul şi a rămas cu ochii stinşi, fixaţi undeva pe albul
peretelui, fără o ţintă precisă. A prins să se aşeze pe un
scaun în bucătărie. Totul parcă se oprise brusc în jurul
ei. A stat aşa, golită de toate, nici ea nu ştie cât. Toată
fiinţa ei refuza să accepte cele auzite la telefonul venit
de atât de departe. Cum, Slavic al ei nu mai este? Nici
măcar trupul său, braţele sale să-i răspundă la îmbrăţişarea maternă, de fiecare dată când îl revedea?! Tot ce s-a
plămădit din dragostea ei năvalnică, ca soarele dogoritor
al stepei Donbasului, să fie prădat în apele leneşe, în acel
început de august, ale fluviului ce-şi adună apele rămase
din preajma uriaşului Baikal, spre a le mâna spre împărăţia
gheţurilor veşnice din nord? Era mereu cu inima strânsă
când primea veşti de acolo, de la Lensk, dar nu despre
bărbatul ei,ci despre Costea, pe care ea l-a îndemnat să
alerge să-şi aducă sora şi nepotul la adăpost. Dar putea
dânsa să ştie cât de ucigaş era aerul de afară la Cernobîl?
La dânsa nu se mai gândea, că şi ea este muşcată de
radiaţii, de metale grele. La controalele periodice acele
aparatelor o luau razna. Dar nu aşa de mult ca la alţii.
Prefera să nu se lase pradă gândurilor. Pentru ea viitorul însemna, mai ales de acum încolo, cele două nepoate
care se înălţau grăbite, de parcă le turna apă la rădăcină
ca la flori. Dragostea lor, chiar năzbâtiile lor, o duceau
cu gândul la anii vârstei lor, dar şi cele ale lui Slavic. Da,
Slavic al ei, pe care chiar nu-l va mai putea vedea şi nici
nu-i va mai putea simţi strânsura braţelor. Era punctul
ei de sprijin, reazemul anilor din urmă. Câţi or mai fi? Şi
peştii, balaurii cei din vis l-au răpus, nemailăsând decât
amintirea! N-au fost cei pe care i-a văzut în ultima ei privire spre cerul ucigaş de la Pripiat – Cernobîl! Aceia probabil stau încă la pândă asupra lui Colea. Şi a ei, gata să-i
răpună. Dar dânsa nu se dă bătută aşa de lesne! Chiar dacă
arată atât de firavă. Are inima încă puternică şi nepoate
de crescut. (Va urma)
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Doina RUŞTI
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Trattoria Amore

1. Miri
Trattoria Amore e pe strada Toamnei, lângă Biserica
Precupeţii Vechi. Intrarea ar putea trece neobservată
dacă nu s-ar legăna în fundul curţii o creangă de gutui
înflorit. Dar odată intrat, ai un sentiment de vacanţă,
un fel de euforie care, cel puţin pe Miri o face să ridice
ochii la fiecare minut.
În pavilionul de sticlă este instalată bucătăria. Un
brâu jivrat ascunde adevărata viaţă care se risipeşte
pe lângă plite, la masa din spatele lor, ori în marşurile
necontrolate care bat gresia de smarald. Din grădina
Amore nu se văd decât capetele bucătarilor, în primul
rând ochii lui Miri, care supraveghează cu regularitate
mesele din grădină. Mai ales masa 7, la care Daniel a
stat timp de 60 de zile.
De la acea masă a ridicat privirea spre pavilion, exact
în momentul în care Miri se pregătea să închidă friteuza. Printre zecile de vase, printre aburii uşurei, bărbatul de la masa nr 7 a devenit pe loc un taifun. Era un
tip fără vârstă, cu nişte ochi în care se aflau îngropaţi
alte câteva sute de ochi, la rândul lor, deţinătorii unor
triburi întregi de ochii şi toată această „populaţie“ s-a
înfipt la iuţeală în irisul tremurător al bucătăresei Miri.
A fost acea întâlnire de-o clipă care te avertizează
din prima că vor fi numeroase urmări.
Pentru orice ochi, cât de cât trecut prin lume, se
vedea că Daniel era un bărbat însurat. În plus, şi Miri
era măritată. Însă, în grădina Amore orice evidenţă socială se stinge. Nu doar aici, ci în toată zona Precupeţilor Vechi. Pentru cine nu-şi mai aduce aminte, la Precupeţi e cel mai luminos loc din tot Bucureştiul. Chiar
şi-n zilele de noiembrie, când se plumbuieşte Dâmboviţa la Unirii şi se rupe cerul în Crângaşi, aici e aceeaşi
după-amiază tihnită, împachetată în foiţe de celofan.
Prin urmare, între ramurile de tei, din grădina Amore,
Daniel arăta ca un prinţ, iar după numai o săptămână,
pentru Miri, devenise „un eveniment“ aşteptat.
Examinându-l prin geamul curat, bucătăreasa realiză, fără dubii, că, în ciuda ochilor lui fără număr,
Daniel era un domn sobru, genul de tip absolut devotat familiei sale. De câte ori se aude că un bărbat a călcat pe de lături, e considerat în mod unanim un nenorocit care şi-a „înşelat“ nevasta, eventual şi copiii. În
schimb, nimeni nu se scandalizează dacă-l vede castrat, lângă pulpele groase ale unei femei adormite. În
acest ultim caz, el e doar un bărbat la locul lui şi atât.
Ochii bucătăresei încercau să pătrundă dincolo de
cuminţenia lui afişată. Înţelegea că între ei nu era doar
termopanul bucătăriei. Cu toate acestea îi intrase în
carne un strop de alcool.
Chiar şi când nu era acolo, spiritul lui continua să
lovească alene în geam. Şi-n timp ce uleiul cucerea cu
lentoare ochiul teflonului tuciuriu, în acelaşi ritm, faţa,
bărbierită de-o zi, umplea întreg teritoriul grădinii.
Într-o zi, pe când Miri ieşise să-şi fumeze ţigara,
s-au întâlnit nas în nas. Ochii lui, aliniaţi în cohorte, o
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ţineau la distanţă. Dar chiar şi-aşa s-a legat între ei o
conversaţie de 10 minute. Daniel avea o voce profundă
şi rece, ca şi cum aripile i-ar fi fost ferecate în lanţuri.
A fost doar un schimb de amabilităţi şi de nume, însă
pe bucătăreasă a marcat-o total. Un rulou de curcan
a rămas neprăjit pe o parte, iar într-o salată au scăpat
nişte coji de cartof.
În acea seara, Miri a renunţat de bunăvoie la sexul
săptămânal. Soţul ei a adormit împăcat, în timp ce ea
a stat ore multe cu laptopul pe genunchi, descoperind,
în sfârşit, că Daniel lucra la o firmă, nu departe de grădina Amore.
Cum a ieşit de la muncă, în loc să se-ndrepte spre
casă, a pornit-o pe Toamnei. În agenţie nu era multă
lume. Miri s-a salutat cu o funcţionară şi-a-ntrebat-o
de Daniel.
Biroul lui era undeva în spatele unei scări. A deschis uşa şi n-a ştiut ce să spună. El butona un laptop
Toshiba, iar cele 7 litere argintii au străpuns-o în suflet.
Totuşi, s-a apropiat de masa solidă, pe care se vedeau
douăzeci de dosare.
Daniel nu s-a arătat mirat de vizita ei, ba, mai mult,
ar fi fost dispus să-i povestească despre chestiile la care
lucra. Miri l-a lăsat să vorbească mai multe minute,
apoi i-a atins mâna. La degetul mic se vedea o tăietură de lamă.
Primul sărut a fost ca o floare.
În micul birou al acelei agenţii de servicii, un timp
nu s-au auzit decât zgomote mici, de catarame şi haine.
Daniel era un bărbat de o frumuseţe matură, iar, fără
motiv, Miri începuse să aibă un presentiment dureros. Şi cum uneori premoniţiile sunt mai acute decât
orice calcul statistic, a sunat insistent telefonul. Pentru
două secunde s-a bucurat că nu va răspunde. În exact
ce-a de-a treia secundă, a-nceput o conversaţie uzuală, ca si cum ea nici măcar n-ar fi existat. Ascultându-i
ecoul, Miri şi-a dat seama că pe undeva era o fereastră deschisă.
În două minute, bătea trotuarul din Toamnei, cu
tocuri subţiri.
Mai multe ore n-a putut să facă nimic. Un melc i se
strecura în trahee.
Apoi au urmat două săptămâni de teroare: Daniel
n-a mai venit în grădina Amore.
Din bucătăria de sticlă se vedea cerul, iar, pe la mese,
bărbaţi şi femei şuşoteau excitaţi. Foşgăiala grădinii se
făcuse ca o hârtie mototolită continuu în dreptul urechii. Din frunzarul de tei lipsea singurul om aşteptat.
Într-o seară l-a sunat şi imediat i-a părut rău. A
nimerit la un eveniment de familie. Un petec infim din
esenţa istoriei ei începuse să prindă contur. Daniel era
un bărbat însurat.
Abia după încă o săptămână s-au întâlnit în oraş. El
era de-o bunăvoinţă regală. A sărutat-o doar pe obraz,
apoi i-a descris în câteva fraze situaţia nudă: era flatat că ea se îndrăgostise de el, dar recunoştea că nu era
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prea mult implicat. Desigur, cuvântul „implicat“ i s-a
înfipt ca un ciob drept în frunte.
După alte săptămâni de aşteptare şi teamă, Miri şi-a
dat seama că nu mai suporta grădina Amore. Într-o zi
însorită, de 15, care s-a întâmplat să fie ziua Venerei,
a scris o demisie standard şi şi-a luat rămas bun de la
bucătăria de sticlă.
2. Daniel
Când s-a deschis Trattoria Amore, pentru Daniel a
fost o zi fericită. Nu doar că era aproape de firma lui,
dar era şi-o grădină frumoasă. Îi plăcea mai ales pavilionul de sticlă, în care se mişcau bonetele bucătarilor.
Când a dat cu ochii de ochii lui Miri, l-a cuprins o căldură de mai. Evident, visul lui masculin nu fusese niciodată legat de-o mică bucătăreasă.
Urmase o perioadă tihnită, cu zile în care prânzul era singurul eveniment important. Iar Miri făcea
parte din el.
Într-o zi, ea a apărut la el în birou. Până în ultima
clipă sperase că va fi o simplă vizită şi atât, cu toate că
nu putea să nege că Miri făcea deja parte dintre fanteziile lui. După ce ea îl sărutase, îi trecuse prin minte
acel natural „de ce nu?“. I-a examinat în treacăt sutienul din Carrefour şi-a tras în nări un miros cunoscut,
care-amintea de grădina Amore. Probabil că în ziua
respectivă făcuse prăjituri cu vanilie, iar toate lucrurile bune pentru el erau vanilate. Când a sunt telefonul,
Daniel s-a speriat rău. În sunetul lui se-ascundeau, alarmate, vocea soţiei şi mârâiturile scurte ale celor doi fii.
După ce-a rămas singur l-a cuprins jalea. În fond
Miri era o tipă pe care o văzuse prin geamul bucătăriei. Cum de fusese atât de tâmpit încât să se lase dus
de valul unei aventuri atât de stupide?
Seara a cumpărat 9 trandafiri albi. Ca de obicei,
nevastă-sa nu se-ntorsese de la Tribunal, iar, când
apăru, era oricum epuizată. Fiii lui se jucau în reţea.
Câteva zile îşi făcu procese de conştiinţă şi se absolvi
imediat. La urma urmelor, de ce n-ar avea o amantă?
Apoi îşi dădu seama ce-ar fi presupus acest lucru. În
primul rând, i-ar fi trebuit un loc de întâlniri. La birou
în niciun caz nu se mai putea. În aceeaşi clădire era
şi biroul de avocatură al unchiului George. Mai întâi
se imagină închiriind o garsonieră în centru. Apoi îşi
dădu seama că n-ar fi putut să plătească chiria, fără ştirea nevestei. Apoi se gândi la întâlnirile flotante, prin
diverse hoteluri, şi imediat îi veniră în minte cele mai
inconvenabile accidente: întâlnirile cu prietenii de familie, cu diversele rude şi, pentru o fracţiune de secundă,
se văzu în emisiunile tv, trecut pe lista nenorociţilor
care-şi înşeală nevasta. Un moment medită chiar asupra nedreptăţii cuprinse în această expresie. Iar în cele
din urmă, stors ca o rufă, îşi dădu seama că viaţa de
amant l-ar fi omorât în doi timpi.
Când se întâlni în sfârşit cu bucătăreasa, se văzuse
de cincizeci de ori divorţat şi de cinzeci de ori împăcat cu soarta de a nu fi niciodată cu Miri.
Ea veni la întâlnire îmbrăcată în verde, încât el uită
imediat jumătate din gândurile pe care le frământase.
O sărută pe obraz, aşa cum plănuise încă de-acasă, şi
păşi în urma ei reţinut. Cafeneaua era goală. I-ar fi plă-
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cut ca ea să-l atingă în treacăt, aşa că-şi lăsă mâinile pe
masă, cu oarecare intenţie.
În cele din urmă, simţi nevoia să-i spună ceva foarte
sincer. „Implicat“ i se păru mai întâi un cuvânt bun.
Apoi realiză că nu vruse să sune aşa. La urma urmelor, el divorţase de nevastă şi se despărţise de Miri, de
cel puţin 100 de ori. După un aşa exerciţiu asiduu, nu
putea să mai fie cine ştie cât de implicat. În plus, bucătăreasa asta botoasă nici măcar nu ştia nimic despre
el. Se purtase ca un idiot fără gânduri. Ce-ar fi înţeles
ea din fanteziile lui, din viziunea lui despre lume? Nici
măcar nu ştia cât e de generos şi de cald.
Bucătăreasa Miri dispăru fără urmă, iar Daniel încetă
brusc să se mai gândească la ea. Iar în următoarele săptămâni puse la index grădina Amore, ocolind-o ca pe
un loc viciat.
Epilog
Când Miri îşi lua în sfârşit la revedere de la foştii
colegi, se făcuse deja ora 16.
Peste Amore clipea soarele, reflectat în turla Precupeţilor Vechi. Daniel ieşi din agenţie fără niciun plan şi
o clipă privi spre argintul din turla rotundă. Din grădini
venea boarea de vară, iar peste gardul de la Amore fluturau frunzele mulţumite ale unui măceş. Îşi dădu seama
că nu mai avea niciun motiv să se ferească de-această
trattoria, mai ales că nici nu-şi mai amintea faţa lui Miri.
El intră pe sub bolta înverzită, în timp ce Miri îşi
aduna cu regret flaconaşele de parfum. Îşi puse geanta
pe umăr şi mai flutură o dată mâna spre bucătăria de
sticlă.
Daniel ajunsese la masa nr 7, când Miri ieşi în grădină. În lumina topită pe cerul Precupeţilor Vechi,
Daniel fu cuprins de o mică părere de rău, în timp ce
Miri îşi aduse aminte de acel melc strecurat în alveolele ei pulmonare. Îl vedea lenevind pe traseu, ceea ce
îi aduse în creier un fel de nemulţumire. Şi-ntr-o infimă
secvenţă de timp, îl topi ca pe-o linguriţă de unt. Iar, pe
măsură ce sângele lui, fostul lui sânge de melc, îi pătrundea în celule, Miri se apropie de masă nr 7.
Daniel se ridică de pe scaun, dându-şi imediat seama
cât de dor îi fusese de ea. Între ei doi nu era decât aerul
de iunie al grădinii Amore.
Cei 30 de mii de ochi ai lui Daniel se strecurară un
timp pe lângă cerceii lui Miri, în lobii frontali, printre sânii încremeniţi şi pe degetele care se mişcau fără
cauză.
În grădină nu mai era absolut nimeni, iar pavilionul
de sticlă arăta ca un bec fluorescent.
Şi-n aerul ventilat de frunza de tei, se sărutară, în
sfârşit, fără gânduri.
*
Bineînţeles, va întrebaţi ce-a urmat după aceea?
Memoria Trattoriei Amore e cât se poate de scrupuloasă. În arhivele personale, s-a păstrat demisia lui Miri,
iar pe marginea unei fotografii, cineva a notat cu pix
verde: Miri şi Daniel, la Trattoria Amore, Bucureşti,
2012. Fotografia înfăţişează un bărbat senzual sărutând o femeie foarte brunetă. Sunt doi oameni îndrăgostiţi. Îndrăgostiţi şi eterni. Mai departe? Nu e decât
arhivistică, vă asigur.
HYPERION
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Hanna BOTA

N

Jurnalul zilelor de joi

joi, 17 octombrie
Nu mă dumiream. Câte vieţi se înghesuie într-o viaţă?
Parcă întorcându-mă într-a mea, era atât de sigur că aş
fi putut alege altfel, că de fapt alegeam din nou, dar o
alegeam tot aşa cum era. Nu-mi vizualizam viaţa ca pe
o peliculă – cum îmi spuneau alţii că şi-o văd înaintea
morţii, cum am citit –, ci alegeam cu toată puterea voinţei, alegeam ce era deja trăit, pentru că nu voiam altă
viaţă. Sau nu puteam altfel? Era o predestinare? O păcăleală a posibilităţii de a alege? Doar senzaţia că tu controlezi? Cine hotărăşte acest control? Cum se ajunge la
vieţile paralele despre care se vorbeşte? Dar n-are rost să
pun marile întrebări, că răspunsurile oricum vin la vremea lor, nu când tragi de ele.
Şi-aceeaşi viaţă mi se punea de-a curmezişul realităţii, validând-o iar şi iar.
Am o viaţă normală, ca a oricărui om normal, sănătos
– așa îmi spun de câte ori îmi amintesc că sunt bolnavă,
și-mi amintesc des, de mii de ori pe zi. O viață normală
– deoarece eu îmi fac viaţa şi o consider normală ca atare.
E adevărat că am 21 de operaţii. Dar asta înseamnă oare
că nu am o viaţă normală? E adevărat că rinichii nu-mi
funcţionează, că am unul în plus, din transplant, care nici
acum n-a fost scos şi-l car degeaba în burtă (ce ironie, să
ai trei rinichi şi să nu faci pipi deloc!). E-adevărat că nu
văd cu un ochi – ochii mei atât de frumoşi, orbesc: unul
– de tot, celălalt dă semne că urmează să se întunece; mi
s-a amputat un deget de la picior, apoi următorul, când
m-am dus să-l taie pe-al treilea, am spus doamnei doctor
chirurg că aş vrea să mi le taie pe toate, ce rost mai are să
vin din timp în timp, când nu mai rezist de durere, dacă
tot acolo o să ajungă? Şi mi le-a tăiat. Nu am col femural, s-a dizolvat întâi unul, apoi celălalt, cu dureri, dureri
îngrozitoare, am fost protezată, acum mi s-a scos şi una
dintre proteze, fiindcă depunerile de calciu au făcut să
am dureri şi mai mari cu proteză, astfel că nu mai am
nimic în articulaţia şoldului, pot să fac doar câţiva paşi

56

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

prin casă, în rest trebuie să circul cu un cărucior. Mi-a
căzut şi părul, unghiile mi-s deformate, dar mi-am aplicat
unghii tehnice, care sunt foarte şic. Pot să port perucă dacă
vreau, dar îmi place şi cu părul rar, îmi deschide fruntea
înaltă, ochii se adâncesc sub pleoape. Sunt foarte îngrijită întotdeauna, nu ies din casă fără să mă aranjez vreo
două ore; îmi aleg hainele asortând culori și stiluri.Înainte de-a merge la dializă, de trei ori pe săptămână, ca să
ies din casă pe la ora şase, mă scol la trei jumătate dimineaţa, să am timp să mă machiez pe îndelete. Mă dichisesc cu atenţie, fără să-mi pese de durerile care sunt prezente tot timpul. Tot timpul! În fiecare parte a corpului,
pentru că am fost diagnosticată cu peste 15 boli, toate
din cauza blocării rinichilor.
Nu am o viaţă normală? Ba da! O viaţă normală
înseamnă să trăieşti cu durerile tale, cu bucuriile, cu lipsurile şi adaosurile zilnice. Tuturor le lipseşte ceva, dacă
nu o parte din corpul lor, le lipseşte o parte din spirit,
din bun-simţ, din oportunităţi, şi tot aşa. Să mi-l arătaţi
pe omul care n-are nicio lipsă! Şi toţi au dureri, dacă nu
fizice, atunci, de alte feluri. Cu duiumul. Unii – frumoşi,
bogaţi şi cu succes – sunt mai nefericiţi decât mulţi din
gaşca noastră de dializaţi-transplantaţi. Sunt ei mai normali decât noi? Şi ce dacă am scaun cu rotile, şi ce dacă
nu mă pot spăla singură pe corp, că la 29 de ani, am ajuns
ca iarăşi să-mi facă baie tata? Şi ce dacă mama lucrează
de peste 15 ani în Germania ca să îmi întreţină viaţa
prin ghetoul spitalelor româneşti? Şi ce dacă din an în
an murim schimbând ştafeta suferinţei cu alţii? Şi ce? Şi
ce? Tot normali suntem. Pentru că depinde de definiţia
pe care o dai normalităţii. Ei, asta e! când vii în Gaşcă trebuie să înţelegi care e definiţia normalităţii. Să înveţi ce e
viaţa şi ce e moartea, ca să ţi le poţi asuma pe amândouă.
Prima regulă: nu-ţi fie frică de moarte, ca până atunci să
poţi să trăieşti. Cu totul. Pe de-a-ntregul. Regula numărul doi nu mai există. Şi, bineînţeles, nici următoarele.
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joi, 8 martie
Mă simt groaznic după dializa de azi. Nu doar slăbită și
fără vlagă – încât, întinsă fiind, n-am nici putere să țin
laptopul pe abdomen, că mă sufocă –, ci simt un soi de
desprindere de lume, care mă face tot mai des să mă simt
ca neaparținând realității. Lumea fizică se rupe în bucăți,
intru de-acum destul de ușor în realitatea modificată,
acolo primesc înțelesuri noi, dar pe care le aduc foarte
greu în dincoace, le-aș descrie greu în cuvinte, așa că le
las acolo, fiecare lume cu înțelesurile ei.
După heparinizarea masivă de la dializă – fusese o
asistentă nouă care doză standard, fără să țină cont de
nevoile mele specifice – uite că mi s-a pornit, înainte de
vreme, și ciclul. Îi spun lui Codrucă cred că am pătat cearceaful (Codru e tata, așa-i zic eu alintându-l, îl cheamă
Codrescu). Iar îmi spui târziu, acum trebuie să schimb
tot așternutul, mă admonestează, dar fără supărarea din
voce de altă dată, doar pentru că așa trebuie să spună, ca
o repetiție după o lecție prea învățată. Să nu-mi ceri o.b.
– uri pentru că n-am luat, știind că mai este vreme până
să-ți vină, punem tampoane slim și gata. Nu-i bine așa, îi
spun, curge tare, o să-mi pătez iarăși hainele. Lasă, punem
un prosop sub tine, apoi n-are decât să curgă, rezolvă el.
N-are chef să iasă să-mi cumpere tampoane.
De-aș avea putere să merg până la baie, ar fi mai bine,
n-ar trebui să mă spele el, dar îl și văd cu lighenașul cu apă
caldă, cu prosopul pregătit. Poate, dacă te faci mai bine
săptămâna viitoare, te ajut să te epilezi, că ar fi venit vremea. În vreo două săptămâni, după cum ne mint cei de la
meteo, poate ieșim la plajă, măcar să-ți întinzi picioarele,
că pe față te-a prins deja. Vorbește tot timpul când mă
spală. Aș putea să mă spăl eu, cu puțin efort aș reuși, dar
nu mă lasă, știe că apoi îmi trebuie o oră ca să mă odihnesc de epuizare. Mi-s dializele mai slabe din cauza cateterului care s-a înfundat și nu prea dă randament de-o
vreme. Că fistulele mi-s închise de multă vreme, nu mai
am niciun vas sanguin pe care să mi se mai facă vreo fistulă. Va mai trebui să trec și peste asta.
Mi se umezesc ochii, habar n-am de ce îmi stă plânsul în
gât. El știe că mă îneacă plânsul, deoarece el reacționează

Mariana IRIMIA

H

Ape întunecate

Holul spitalului era cufundat în liniște. Încă de când am
intrat nu am întâlnit nicio asistentă, nicio infirmieră, doar
tocurile pantofilor mei se auzeau întretăiat, uneori foarte
ascuțit, alteori înăbușit. O strângere în coșul pieptului abia
mă lăsa să respir. Nu era doar emoția de a intra în biroul
lui, ci mult mai mult de atât. „Cu siguranță o iei razna“,
îmi repetam continuu în gând încercând să controlez un
ușor tremur al picioarelor pe măsură ce mă apropiam.
Mai fusesem acolo de zeci de ori în mai bine de unsprezece ani de când l-am cunoscut, un milion de amintiri se
roteau greu, cu o viteză uluitoare înaintea ochilor mei.
M-am oprit câteva momente în dreptul unor bănci pentru vizitatori, însă nu aveam răbdare să mă așez. Îmi
venea să alerg cât mai repede la etajul II al Spitalului de
Urgență, dar în egală măsură ceva mă trăgea greu înapoi.
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la emoțiile mele de parcă impulsurile, în timp ce ajung la
creierul meu, au găsit un drum al sinapselor și spre creierul lui. Îmi șterge lacrimile cu colțul prosopului cu care
mi-a șters vaginul, de obicei se face că nu vede c-aș plânge,
ca să nu îmi pună întrebări la care eu, dacă nu evit să răspund schimbând subiectul, dau răspunsuri care îl pun pe
gânduri pentru mult timp, fie pentru că nu le înțelege,
fie pentru că îl sperie. Privește spre laptop să descopere
dacă nu m-a supărat acolo cineva. Dar pe ecran e unul
dintre jocurile cu care îmi petrec timpul pe degeaba. Am
apucat să închid fișierul cu jurnalul, nu vreau să-l vadă,
ar fi unul dintre puținele secrete pe care pot să-l mai am
doar pentru mine. În rest tot ce sunt eu este și el. Deși,
cine știe dacă n-o să mă trădez în vreun fel. Noroc că nu
se prea pricepe, că nu-i în stare să-mi caute prin fișiere,
mai ales că l-am ascuns între niște nimicuri între care
n-ar căuta nimeni. Nu știe de ce îmi vine să plâng, dar
nu prea știu nici eu.
Se așează pe pat și mă privește adânc în ochi. Ca și
cum s-ar privi pe sine într-o oglindă. Adânc de tot. Îi văd
toată dragostea. Dragostea de tată. Toată dragostea lui
Codrescu. Apoi, parcă ar fi un bărbat necunoscut cu o dragoste proaspătă, ca un început, de parcă n-am avea în spate
un trecut dureros, obositor, frustrant, plin de reproșuri
pentru neșansa vieții. Și mă văd ca fiind femeia, Femeia
care a dat sens vieții unui bărbat. Apoi ochii redevin ai lui
Codru, cel cunoscut de toți, ca apoi să redescopăr ochii
tatălui meu. Obosiți puțin, ștergându-și o lacrimă ce încă
nici nu s-a ivit, cu același colț al prosopului. A spus Anda
că va trece pe la tine, spune el ca să umple tăcerea; mai
stăm câteva zile în Cluj, dacă vrei poate dormi cu tine,
aici la pensiune, eu oricum dorm pe sofaua de pe hol, că
e destul de cald. Nu, nu vreau să doarmă aici, dar să mă
trezești când vine, dacă adorm între timp.
Îmi potrivește laptopul pe o măsuță rabatabilă,
confecționată de el special ca să pot sta la laptop când
nu am putere să-l țin în brațe. Scriu abia câteva cuvinte
pe minut, dar măcar am cu ce îmi umple timpul.
(Fragment din romanul Jurnalul zilelor de joi, în
curs de apariție, Ed. Curtea Veche)

Printr-o fereastră deschisă aerul rece de iarnă geroasă mă
făcu să clipesc des. „Ce mai vrei să găsești acolo?“Această
întrebare îmi sfredelise mintea imediat după moartea
lui. Nu-mi puteam răspunde, nu găseam decât răspunsuri lașe, nedemne, neconvingătoare, care nu mi-ar fi
putut opri plânsul greu ce mă apuca uneori, fără oprire.
Ceva ce nu-mi puteam imagina, ce nu puteam denumi
pe de-a-ntregul, ca o forță copleșitoare, mă împingea de
la spate-gândul că trebuie să mai fie „ceva“ care a scăpat tuturor, ceva ce voi găsi doar eu, ceva pentru mine,
ca un înțeles complex față de tot ce se întâmplase. Nu-i
spusesem nici măcar Carlei. Era departe de a înțelege
un lucru atât de important și cu siguranță ar fi plâns să
o iau cu mine găsind o sumedenie de argumente pentru asta. Când am deschis ușa biroului am rămas încreHYPERION
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menită. Un miros puternic de iasomie m-a copleșit cu
totul. Nu-mi dădeam seama de unde putea veni miros de
flori în plină iarnă, mai ales că nu era el omul căruia să-i
placă florile. Câteva tablouri cu Carla bebeluș, pe care i
le înrămasem eu, un braț de cărți clădite una peste alta“Patologie generală-boli renale“ și altele asemenea din
care ieșeau pe ici colo foi împăturile cu însemnările lui,
mici suveniruri-statuete, ceasuri fără prea mare valoare,
măști colorate-o pasiune ciudată care mă călca pe nervi
de fiecare dată, în rest dosare ale pacienților și câteva produse medicale. Era ceva de așteptat, rememorasem fiecare colțișor al biroului lui, știind exact ce se putea găsi.
Eram dezamăgită, un gol ciudat făcându-și loc în adâncul meu. M-am lăsat să cad în fotoliul pacienților cu mintrea golită de gânduri. O pânză de nori negricioși se zărea
în partea de sus a ferestrei din fața fotoliului. „Cam asta e
tot…“, mi-am zis resemnată. M-am ridicat cu gândul să-i
pun cărțile doctoricești pe un raft, era nefiresc modul în
care tronau pe mijlocul mesei, probabil asta ar fi făcut și
el dacă s-ar fi așezat în acel moment la birou. Când le-am
ridicat, am încremenit.
Fotografia era destul de mică, el cu niște prieteni
medici printre care și Obun, directorul spitalului. Singura femeie din fotografie era ea, aceeași femeie din ziarele de scandal-Meva G. Emoțiile m-au copleșit într-atât
încât lacrimile îmi curgeau de neoprit. M-am sprijinit cu
mâinile de masă privind, dorindu-mi să privesc adânc în
fotografia aceea. Jakob părea atât de fericit în acea fotografie, incredibil de fericit, nefiresc de fericit!
*
Ieșisem pe terasa învăluită într-un soare orbitor, rece,
plăcut, ce aducea un vag iz de primăvară deși pe alocuri
zăpada nu era încă topită.
-Mami, mami, vino să-ți arăt fantoma!
Mâna mică a Carlei m-a prins hotărâtă, trăgându-mă
înspre plajă. Ne mutaserăm de câteva săptămâni în casa
pe de plajă. A fost dorința mea de a uita într-un fel de el,
de cel de neuitat.Privindu-i ochii veseli, luminoși, plini de
curiozitate și dorință de a descoperi lumea, un sentiment
copleșitor de regret amarnic m-a țintuit.
-Astăzi nu, Carla, mă simt obosită.
A plecat capul cu tristețe. Se făcea un an de când tatăl
ei murise. Povestea cu fantomele a apărut de câtva timp,
mai exact de o lună, după ce împlinise cinci ani.
Toată ziua a fost morocănoasă, abia scoțând câteva
cuvinte ce înseamnau pe alocuri „mda“ și „mnu“.
Spre seară am alergat în oraș să cumpăr niște pește
semipreparat și câteva pungi de chipsuri din cartofi.
-Mami, astea nu-s sănătoase, mi-a spus ronțăind cu
poftă dintr-o pungă uriașă.
A adormit în fața televizorului în care desenele aminate
se derulau în gol cu sonorul dat mult prea tare.
Liniștea bruscă ce s-a lăsat după ce am apăsat pe butonul „oprit“ mi-a dat un sentiment ciudat, pentru prima
dată. „Prea liniște, mult prea liniște!“ O tresărire ușoară,
însă de necontrolat a început să-mi zgâlțâie adâncul pieptului, ca și cum ceva urma să se întâmple. Lipsa lui o simțeam
ca un ceva nefiresc, ca un handicap în adâncul meu. „Prostii!“, mi-am zis, însă fără prea mare tragere de inimă. Carla
dormea cu gurița întredeschisă, atât de liniștită, încât părea
bebeluș. Am învelit-o mai bine cu pătura de pe canapea,
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fără să o mai mut în patul ei. „Și ce dacă doarme o dată
pe canapea“, mă gândeam în timp ce închideam ușa terasei, trăgând perdelele de noapte. „Ai devenit indulgentă
și nepăsătoare!“, mi-am reproșat în gând.
În acel moment, ca la un semn, o adiere rece, ca și cum
s-ar fi deschis o ușă spre frigul de afară, a mișcat puțin
perdeaua și fața de masă de lângă fereastră, oprindu-se
în jurul picioarelor mele.
-“Ciudat, tocmai am închis fereastra“, mi-am zis.
Am tras din nou perdeaua la o parte, dintr-o mișcare.
Lumina felinarului din fața casei s-a așezat pe chipul Carlei
care, mormăind ceva în somn și-a întors capul spre perna
decorată cu motive aztece, sau extraterestre cum credea
ea. Am verificat fereastra care era bine închisă și totuși…
Vântul începu să scuture perdeaua cu putere, răscolind câteva foi cu rețete de prăjituri de pe masă și cartea
de colorat a Carlei lăsată la voia întâmplării pe podea. În
secunda aceea o spaimă teribilă mi s-a încleștat în piept
ca o mână zdravănă ce m-ar fi înșfăcat cu putere.
-Ahh…
Țipătul s-a auzit stins, mai mult ca o șoaptă, însă mintea mea cuprindea un tablou uriaș de spaime, duhuri,
demoni și neclarități izvorâte din sentimente de vină mai
ales sau dintr-o slăbiciune paralizantă, cum bine ar fi zis
el cu satisfacție și parcă-i auzeam chiar vocea:
-“Femeie slabă ce ești!“
Vântul purta perdeaua camerei încoace și încolo, sub
ochii mei, înaintea unui neînțeles care mă copleșise încât
am alunecat pe podea venindu-mi să strig cuiva, oricui m-ar fi auzit, chiar dincolo de univers, „oprește-te!,
oprește-te odată“. Era atât de multă liniște încât gândurile
mele urlau agonizând ca un animal rănit în câmpul gol.
-“Sigur e o iluzie!“
-“Nu, nu e o iluzie, e chiar el, imaterial, conștient,
suflet rătăcit!“
-“Oprește-te! Oprește-te…te rog…“
*
-Ți se trage de la prea multă cafea, stres, cafea, alergat
după Carla, iar cafea!
-Fugi de-aici! Ai găsit o explicație plauzibilă. Nu trebuia să-ți povestec ție toate astea.
Râdea în timp ce-și trăgea gluga impermeabilului pe
cap peste căciula cu margini speciale pentru urechi. Nano,
prieten vechi și fost coleg de facultate al lui Jakob, psihiatru de renume, trecuse de dimineață pe la mine, cum
obișnuia de ani de zile. Casa noastră era mereu deschisă
tuturor prietenilor lui Jakob. Eu nu aveam decât două prietene care mă vizitau uneori. Cu toții se simțeau ca acasă,
veneau pe neanunțate sau plecau a doua, ori a treia zi și
chiar mai mult.
-Voi, psihiatrii, vedeți doar probleme certe care se pot
trata cu terapii din cele mai ciudate.
-O, nici pe departe. Ești mult prea crudă! Continua
să râdă dându-și capul pe spate, lăsând să se vadă barba
deasă, îngrijită, din gulerul înalt al hainei de ploaie. Încă de
dimineață începuse o ploaie măruntă, rece, cu totul nepotrivită iernii. Norii grei se ridicau din spatele valurilor spumoase cuprinzând cerul ca o plasă uriașă, murdară, de pescuit. În stânga, casele de pe plajă păreau cuprinse de o pâclă
alburie până departe în zare. În dreapta, oceanul în depărtarea rece cu valuri furioase ce scoteau un vuiet înfundat-o
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realitate certă în peisajul murdar al acelei dimineți de ianuarie. Mergeam încet, împotmolindu-ne în nisipul greu ca
un pământ reavăn ce se aduna pe tălpi, el cu mâinile adânc
înfipte în buzunarele largi ale pelerinei, eu ținndu-mi din
când în când șalul gros ce-mi aluneca adesea de pe cap.
Simțeam un frig pornind de undeva din adâncul meu, ce
mă făcea să-mi tremure bărbia ușor. Nano continua să mă
ironizeze încercând astfel o amabilitate aparte probabil
încărcată cu un soi de compasiune prietenească.
-Cine spune că nu ar exista suflete ce bântuie, culmea, doar noaptea, când orice frunză ce se clatină pe o
creangă pare însuflețită de o putere superioară. Și chiar
se mișca perdeaua?
-Tu poți să râzi…eu nu mai am putere…
O liniște stânjenitoare se așternu între noi. O liniște în
care vuietul oceanului părea vuietul liniștii adânci. Nu știu
de ce a venit Nano încă de dimineață, nu mai vorbisem cu
el de la moartea lui Jakob, fiind plecat la diverse seminarii
în orașe importante din străinătate. Orice întrebare ar fi
fost fără rost în acest sens. Aproape de faleză-un morman
de bolovani de cine știe unde aduși, poate de valuri, întinși
pe câțiva kilometri, se opri cu privirea rătăcind departe
în larg. Ochii negri încununați de gene stufoase și părul
bogat pe alocuri grizonat bine îî dădeau un aer impunător, de zeu al mărilor și oceanelor.
-Este totuși posibil ceva…da…
L-am privit contrariată, aruncându-mi șalul ce-mi
căzuse pe ochi. A continuat să vorbească rar și destul de
încet, de parcă eu nu aș fi existat, de parcă ar fi vorbit în eter:
-Este posibil să nu fi fost cu ea atunci. Da…
Am înțepenit privindu-l ca năucă.
-Ce vrei să spui…?
Vocea îmi era răgușită iar cuvintele mi s-au oprit în
gât într-un hârâit abia șoptit. În acel moment inima mi-a
înghețat într-un frig teribil în adâncul meu. Probabil urma
să spună ceva ce nu îndrăznisem să întreb, ceva ce nu
îndrăznisem să formulez nici măcar în mintea mea. Era
prima dată când cineva îmi pomenea despre ea, nimeni nu
deschisese acest subiect atât de fragil, ca și cum nici nu ar
fi existat, deși cu toții știau câte ceva, de asta eram sigură.
-Nu…era un gând așa, trecător, o vorbă nepotrivită,
atâta tot.
S-a întors spre mine zâmbind, însă ochii i-au rămas
reci asemeni cerului de deasupra noastră, din care curgea necontenit o ploaie înghețată ce-mi lovea acum obrajii
cu putere, căzând ca un bici subțire, aspru, dinspre înalt.
-Nano…noi ne știm demult…nu suntem copii…
-A…apropo, dă-i asta Carlei, probabil se va bucura.
Mi-a întins o carte mică, cât o palmă, cu păsări multe
pe o copertă cenușie. Mi-am amintit atunci de pasiunea
pentru păsări și de zecile din coliviile din casa lui. Fusesem odată demult cu Jakob, însă el ne povestise mult mai
mult făcându-ne o imagine amplă despre aceasta.
Făcând o reverență teatrală mi-a strâns mâinile într-ale
lui. Vântul începuse să bată nebunește, iar norii masivi alergau pe cer cu o viteză uluitoare. A plecat fără a întoarce
capul. L-am urmărit un timp cu privirea, umerii masivi
și statura înaltă se legănau parcă în depărtarea falezei,
tot mai departe. Curând pelerina de culoarea muștarului
ajunse doar o pată mică în decorul cenușiu ca într-un
tablou fabulos într-o galerie de artă.
-“Sunt cu adevărat ca o barcă în vânt“…
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Atunci gândul a completat ca de la sine:
-“Femeie…slabă ce ești!“
Lacrimi mici, calde, mi-au umezit colțul ochilor și
adâncul sufletului. Nu mai erau pentru el acum, ci pentru
neputința mea de a-l scutura de guler pe Nano, a merge
la ea acasă și de a-i cere socoteală, de a-i urla iubirea mea
pentru el, pentru Jakob.
-Ah…Jakob…
Gândul la ea mi s-a fixat atunci ca un nasture în gaica
potrivită. Și Nano știa alte adevăruri decât mine, probabil
adevăruri care se discutau între ei, bărbații, o lume paralelă celei de acasă, în care Jakob avea rolul lui, un rol de
care eu nici măcar nu aveam habar. Și ea…
*
Când am ajuns în dreptul casei eram udă leoarcă. Din
păr îmi curgeau șiroaie de ape reci, hainele îmi erau îmbibate bine și mi se lipiseră de corp iar frigul îmi intrase de-a
binelea în oase. De pe alee, casa părea mică în dosul cerului plumburiu din care ploaia curgea necontenit. Cei doi
ulmi își revărsau crengile goale spre ferestrele de la parter
în semn de tristețe, lăsând să se zărească doar mansarda
și acoperișul roșu, un roșu nepotrivit de tare. Liniștea ce
venea dinspre ferestre mi se păru atunci nefirească, nicio
lumină aprinsă, încât totul părea cufundat în cenușiul
cerului și al ploii. De cum am intrat mi-am aruncat șalul
ud și, storcându-mi părul aproape înghețat, am dat să
urc spre dormitoare când picioarele mi s-au împotmolit
în ceva de pe jos. Când am dat cu ochii de jacheta Carlei am încremenit. Nu avea sens haina copilului pe jos,
cu atât mai mult cu cât Jannes o aducea de la grădiniță și
stătea cu ea câteva ore. Am alergat câte două trepte spre
camera ei, care era însă goală, apoi spre dormitorul meu,
apoi înapoi pe trepte spre living, bucătărie, camera pianului…Îmi venea să urlu, toată casa era goală, hainele copilului aruncate peste tot până sus spre camera ei, nici urmă
de ea sau de bonă. Am mai urcat o dată spre camera copilului cu gândul că poate s-a ascuns cum obișnuia uneori.
Abia atunci am zărit ușa băii deschisă și apa curgând din
robinetul cadei dat la maximum. Cum de nu o auzisem
prima dată când am urcat?
-“Sunt atât de nebună încât nici măcar nu am auzit
apa curgând“, mi-am spus cu obidă. Dar lucrurile astea
nu aveau sens acum când copilul nu era nicăieri. Am dat
să opresc apa, însă robinetul se rotea în gol. Aburul apei
fierbinți se ridicase mult spre tavan, iar apa începu să
treacă de marginea cadei pe gresia colorată-ideea Carlei.
Nici acum nu știu cum am alergat spre cartea de telefon
căutând numărul instalatorului, număr nealocat, răscolind
agende și carnețele de notițe. Când am ajuns din nou în
baie apa trecuse de pragul ușii, revărsându-se spre culoar
către dormitoare. Atunci, ca o secundă oprită din timpul
ce nu mai avea timp, ochii mi-au căzut în zarea plumburie ce se deschidea spre largul oceanului dinspre fereastra mică a băii, acolo unde o mogâldeață roșie cu păr lung
blond lipit de cap stătea nemișcată cu fața spre ocean.
-“Doamne, Carla!“, am țipat, alergând din nou pe trepte.
Gândul că ar dispărea de acolo asemeni unei năluci mă
făcu să ajung într-o clipă prin curtea interioară, prin nisipul greu până la ea. Când mă văzu țipă de bucurie:
-Mami, mami! Hai să-ți arăt fantoma!
-Carla…
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-Mami, am văzut-o, mami!
-Ce ai văzut, Carla?
-…fantoma!
Gâfâia de emoție încât nici nu știa cum să-mi spună
mai repede. Alergasem cu sufletul la gură cu un alt gând
în minte spre Carla, care acum țopăia fericită trăgându-mă
de mânecă spre largul oceanului.
-Carla, stai, Carla!…
Intrase deja în apa înghețată, până la glezne.
Am urlat spre ea trăgând-o de haina roșie cu toată puterea, însă copilul se zbătea plângând și repetând încontinuu:
-Mami, fantoma, mami, fantoma…
***
Seara târziu, după ce a adormit din nou pe canapeaua
din living cuprinsă de o febră teribilă, după ce instalatorul găsit cu greu a oprit apa și Jannes –apărută din oraș
a șters și a curățat totul, m-am lăsat să cad într-un fotoliu de pe terasa ce dădea spre largul oceanului. Am închis
ochii epuizată cufundându-mă într-un soi de somn treaz
cu imagini clare ce se succedau cu o viteză amețitoare,
în care nimic nu avea sens. Un sentiment de amărăciune
amestecat cu dorința imperativă de a fuma o țigară și cu
un soi de amorțeală stranie în brațe și picioare, astfel că
nu le mai puteam mișca- m-a târât în pragul unui vis lung
și greoi din care nu am reținut decât imaginea lui Jakob.
O amintire veche, undeva într-o pădure din apropierea
Institutului de Pneumofiziologie, la care se ajungea pe o
cărare abruptă mărginită de bolovani mari pe care studenții
în periplurile lor scrijeliseră diverse cuvinte, unele deocheate. Acolo pornisem într-o plimbare de după-amiază
împreună, el vesel, pus pe glume, râzând din orice, eu
terorizată de un examen de a doua zi. Purta o pereche de
pantaloni albi prea evazați, în stil Elvis, pe care ulterior
i-a urât de moarte când, după căsătorie, a devenit medic
serios. Nu știu ce s-a întâmplat cu ei, dar nu i-am mai găsit
niciodată printre hainele lui. Urcând, cărarea ducea mai
departe, spre vârful dealului, către un azil de bătrâni, situat
la câțiva kilometri depărtare însă Jakob mă trase de mână
spre un desiș din spatele căruia se deschidea o priveliște
uluitoare-întreg orașul dedesubtul unei prăpăstii uriașe. El
ajunsese primul, însă împiedicându-mă de ceva ieșit din
pământ, m-am oprit un moment să-mi aranjez șosetele
lungi vărgate ce erau la mare modă. În acel moment am dat
cu ochii de acel lucru. Aceasta era imaginea ce-mi rămase
în minte din tot visul, imagine pe care de atunci când o
văzusem mă bântuise multă vreme, mai ales în nopțile în
care aveam examene. Niciodată nu am știut de ce, sau ce
însemna, sau ce conotații avea în cărțile de vise. O pisică
atât de slabă încât aproape i se vedeau oasele, de o culoare
indecisă de roșcat și alb sfâșiată în zona burții probabil de
câini. Carnea ruptă și sângele închegat pe alocuri în smocurile de blană alb-gălbuie și limba ieșită în afară printre
colții rânjiți îți atrăgeau imediat atenția. În zona burții, însă,
ca o pulsație abia perceptibilă, fetușii încă trăiau, burțile
mici mișcândudu-se ritmic în îngrămădirea de carne și
sânge. Privirea lui se fixase exact acolo, pe excrescențele
acelea mici ce se zbăteau necontenit. Ochii maronii, ca
două puncte reci, ochi tăioși în care se vedea ceva inuman, terifiant m-au înfiorat. Nici măcar nu am îndrăznit
să respir ca nu cumva acei ochi să se întoarcă spre mine,
privindu-mă în același fel. Apoi a devenit posomorât, ple-
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când repede, fără să vorbim prea mult. Niciodată nu am
mai adus vorba despre acel moment.
***
Foarte devreme Jannes a venit să o ia pe Carla. Am
observat că evita să mă privească deși nu mă arătasem
supărată de plecarea ei în oraș. Fetița era pe jumătate
adormită, scâncind încet, ascunzându-și năsucul în gulerul ei. Înainte de a ieși pe ușă s-a oprit un moment în prag,
privindu-mă rece:
-Astăzi pare că o să plouă din nou. Aș putea să o iau pe
Carla la mine până seara. Ne-am juca mai mult împreună…
A plecat ochii rușinată parcă, de propriile-i cuvinte sau
de îndrăzneala cu care le rostise. Am dat din cap încet,
iar ea a ieșit grăbită pe ușă. Ca prin vis, Carla a mormărit
un „pa, mami“ și probabil a adormit în același moment
pe umărul ei.
Intuisem exact ce gândise Jannes, care, plină de intenții
bune, așa cum o știam de mult timp, gândise mai mult
decât mi-aș fi permis eu să îndrăznesc. Probabil observase
lucruri din care țesuse o poveste în sprijinul căreia putea
acum să-i fie milă de mine. Este absurd, dar nu m-am putut
împotrivi, mai ales după episodul cu „fantomele“ Carlei.
Când l-am sunat pe Nano a părut bucuros să mă audă.
-Sigur, poți veni când vrei, eu sunt toată ziua la clinică!
În subconștientul meu se fixase o idee cumplită. Ca
o moluscă rece și udă pe pielea caldă într-o zi ploioasă
de toamnă. El știa exact cum murise Jakob, știa întreaga
poveste ce durase câțiva ani buni. „De ce nu mi-a spus
nimic? De ce tace ascunzând totul?“ Acest gând mă bulversase într-atât încât nu mai aveam liniște. Rememoram întreaga viață alături de Jakob în speranța că voi găsi
neconcordanțe evidente de care să mă agăț, pentru care să
sufăr mai mult și mai mult. Simțeam un soi de moleșeală
dureroasă, ca un anestezic ce acoperă doar o parte din
durerea ce-mi cuprinsese întreaga ființă, rememorând
atâtea momente, în care convingerea mea se situa deasupra unui sentiment măreț, a unei încrederi absolute a unei
imagini de bine făcându-mă să plutesc deasupra pământului când pășeam. Acum cred că această poveste perfectă
a dragostei noastre suferise pe ici-colo mici ajustări, cusături peste cusături fără ca eu să am habar, descoperind-o
pe ea doar când era prea târziu.
Cu toate acestea toți prietenii lui mi-au zâmbit amabil
în toți anii, cordial, ascunzând un avevăr pe care probabil
eu nu l-aș fi putut suporta, pentru care eu aș fi făcut gesturi sau aș fi spus cuvinte mai mult sau mai puțin regretabile poate.
Pe deasupra mai era și neliniștea mea legată de „fantomele“ Carlei, de care probabil Nano va râde cum a râs
și de povestea cu perdeaua ce se mișca în sufragerie.
Am întrat fără să bat, nu dintr-un obicei anume, ci
dorindu-mi să-i văd surpriza pe chip, teama sau neliniștea
care nu trecea niciodată mai departe de bariera educației
sale, neleăsându-se descifrate într-un fel sau altul pe chipul lui Nano. Nu a părut însă deloc surprins, de parcă
m-ar fi așteptat întreaga zi:
-O, Abee, bine ai venit!
M-a îmbrățișat strângându-mi mâinile în palmele lui
mereu calde, așa cum obișnuia, privindu-mă intens, ceea
ce mă făcu să-mi amintesc de originile lui ciudate-latine
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și țigănești, totul regăsindu-se cel mai bine într-un singur loc-ochii.
-Uite, Nano…
S-a așezat la biroul lui atât de oficial, încât m-a făcut
o secundă să dau înapoi, sprijinindu-și coatele pe masă
gata să se apere de ce i-aș putea spune eu. Mă privea rece,
ca atunci pe plajă, însă ochii lui lăsau să se distingă și o
oarecare ironie.
-Carla? Ha, un copil cu imaginație bogată. De altfel, e
ceva normal…
Și-a încrucișat brațele pe piept, privind prin fereastra
din dreptul biroului, spre parcul mic cu fântână arteziană.
-…alergând spre „fantomă“ în valurile reci…?
M-a privit brusc foarte serios.Am remarcat încă o
dată barba frumos îngrijită, la fel de întunecată ca ochii,
cu mici irizații grizonate, ce se revărsa puțin peste gulerul impecabil al halatului închis până la ultimul nasture,
de sub care ieșea impecabil gulerul cămășii cu un nasture
auriu cu mijlocul negru, foarte elegant.
-E posibil să-l caute…să-l dorească înapoi, înlocuind
în mintea ei totul cu „ceva“ atribuit. Dar e prea complex,
are cinci ani! Cine ar crede asta?
Începusem să mă foiesc în fotoliu, negăsindu-mi cuvintele, fapt că mă făcea să mă simt total nesigură.
-Este felul ei de a înțelege lucrurile, moartea tatălui ei.
Trebuie să-i dai timp să înțeleagă.
-Mi s-a părut că vedea ceva real, plângea și se zbătea
în brațele mele să o las să alerge într-acolo…
-E doar pentru o perioadă. Nu te alarma prea tare, încet
va uita de fantome și se va preocupa de altele.
Continua să privească prin fereastra îngustă spre parc.
Glasul moale îți dădea impresia că asculți o înregistrare
veche. Începusem să mă îndoiesc că se gândea cu adevărat
la povestea cu Carla. Părea cuprins de o ușoară neliniște
în felul cum bătea cu vârful pixului în cadențe precise
pe foaia albă a programatorului, întins pe birou. O cută
fină, ca firul unei lame, apăru pe fruntea întinsă când își
întoarse privirea spre mine:
-Abee…
Apoi tăcu momente lungi în care începuse să mâzgălească linii drepte, îngroșate în marginea foii.
M-am ridicat simțind că venise momentul unei altfel
de discuții, cea pe care o așteptasem de fapt, pentru care
știa și el că venisem.
-Am luat niște bilete la film, e un documentar interesant despre 11 septembrie cu supraviețuitori, tot tacâmul…
Se ridicase și el venind de data aceasta srpe mine.
-Nu, Nano…eu…
Asta era prea de tot. Niciun cuvânt despre ea, nicio
mărturisire cât de măruntă despre Jakob, mai ales despre ea. Bilete la film?
-Trebuie să plec, de când ne-am mutat pe plajă sunt
multe de făcut, abia mai apuc.
Mi-a zâmbit stânjenit, privind mai mult spre mocheta
cu modele orientale din mijlocul cabinetului său. Roșul
și albastrul se împleteau de minune în modele ciudate,
complicate, suprapuse într-o geometrie greu de descifrat,
generând alte și alte modele ce-ți prindeau ochii ca într-o
menghină căutând firul.
-Înțeleg…nu am vrut să…
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Am mai făcut câțiva pași spre ușă când Nano m-a prins
de mână. Probabil surpriza mi s-a citit ostentativ pe chip,
motiv pentru care și-a retras mâna ca ars:
-Nu e ceea ce crezi…ea regretă mult, motiv pentru care
s-a mutat în alt oraș…
În acel moment cred că lacrimile ar fi răbufnit ca la o
comandă nevăzută. Ceva sufocant mi se încleștase de gât
simțind o durere puternică ce m-a oprit să înghit. M-am
întors spre ușă. Nu doream cu niciun chip să citească tot
ce era atunci în sufletul meu. Nu el, Nano, nu el, prietenul
cel mai bun al lui Jakob, care știa atât de multe despre ea.
-“Ea,Meva, regreta ea ceva? Și din cauza asta se mutase
ea în alt oraș?“
Când am ajuns pe trotuarul din fața clinicii începuse
să se însereze. Sau poate doar ceața era de vină pentru
lumina tenebroasă ce se scurgea tot mai mult în dosul
caselor și clădirilor de pe bulevardul principal. Ploaia se
oprise însă cerul părea că se prăbușește peste lume într-o
explozie gri-dramatică.
Încă din hol, acasă se simțea un miros plăcut de vanilie
și scorțișoară. Jannes gătea ceva la bucătorie, probabil una
din rețetele ei de succes. Carla desena, întinsă pe burtă în
salon, extrem de concentrată, luând dintr-un pahar albastru câte un creion din mulțimea colorată. Când mă văzu
alregă bucuroasă sărindu-mi în brațe, cuprinzându-mi
obrajii cu palmele mici, ușor umede:
-Mami, mami, a venit mami!
Mă strângea fericită cu brațele ei subțiri în jurul gâtului meu ca și cum nu ne-am fi văzut de foarte mult timp.
În timpul cinei i-am povestit lui Jannes întâmplarea
de pe plajă. Carla părea adâncită în desen, dar din când
în când ridica ochii limpezi privindu-ne pe rând, când pe
Jannes, când pe mine.
-E doar un copil, nu ai ce face…
Ca și dimineața, și-a coborât repede privirea în pământ,
devenind tăcută. A plecat târziu, după ce Carla a adormit,
după noul ei obicei, pe canapeaua din sufrageirie. Ochii
mi-au căzut întâmplător pe desenul Carlei, însă am încremenit când l-am ridicat de jos.
Desenase un copac stângaci, cu coroana foarte subțire,
abia perceptibilă, și trunchiul foarte gros la mijlocul căruia
era o scorbură. Lângă copac o formă ciudată din multe
linii șerpuite, ca o coroană mai mică a copacului, în mijlocul căreia se găsea ceva ca doi ochi pe care apăsase tare
cu mult negru. Apoi linii furioase de roșu și negru peste
tot pe foaia de desen, ca și cum ar fi vrut să anuleze ceea
ce desenase deja. Intitulase desenul „pentru mama“ scris
cu litere mari-învățase de la Jannes să-și scrie numele și
alte câteva cuvinte simple.
-“Fantoma…“, mi-am zis. Acum era evident ce e în
mintea ei de copil.
-“Mai mult decât un gând fugar, cu siguranță“
***
La câteva zile de la întâlnirea cu Nano, în timp ce-mi
răsturnam geanta pe mocheta din hol câutând un rând
de chei, am dat iar de fotografia din biroul lui Jakob. Am
privit-o un timp fără să pot gândi ceva. Din cauza soarelui puternic, toți cei din fotografie aveau ochii strânși încât
fețele se deslușeau destul de greu. Parcă o priveam pentru
prima oară, aveam sentimentul că o pot privi din nou cu
același interes pentru detaliile ascunse care însă nu existau.
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O fotografie banală, făcută prost, probabil pe repede, de
la o oarecare distanță. Atât. Ea abia se distingea, purtând
același tricou alb ca și ceilalți. Mâna lui stângă îî cuprindea
mijlocul, iar cineva neavizat ar fi putut spune cu ușurință
că nu era nimic neobișnuit la acea fotografie. Cine putea
ști exact amănuntele acelei zile însorite?
-“Cine ar fi dispus să ți le spună ție?“ Asta era probabil adevărata întrebare ce încolțise ca un grăunte infim în
adâncul minții, acolo unde un miez de furie se zbătea să
răbufnească asupra tururor, dar mai ales a ei.
-“De ce asupra ei?“
Ciudat era faptul că nu eram furioasă pe el. Simțeam cu
amărăciune că undeva în mijlocul acestei încâlceli amoroase nu el a fost cel care a făcut primul pas. Ea l-a amăgit, ea l-a atras în mrejele ei, ea este răspunzătoare de tot!
Ea, ea, doar ea, ea!
Îi cunoșteam bine pe majoritatea prietenilor lui Jakob.
Medici, cu care lucrase cot la cot în spital, unul era jurist
într-un departament de stat și un jurnalist care scrisese
multe articole laudative despre cercetările medicale ale
lui Jakob. Și Nano, care nu lipsea niciodată acolo unde era
Jakob. Nemaiamintind de duminicile în care Jakob îî invita
pe toți la prânz, urmând ca apoi să se delecteze jucând
table sau pescuind. Gândul că i-aș putea suna pe rând pe
fiecare începuse să mi se pară o idee bună.
-“Și ce ai să le spui, că vrei să știi adevărul pe care nu ți
l-au divulgat niciodată, nici măcar cea mai firavă bănuială?“
Sentimentul amar de femeie înlăturată din interesul
soțului, alungată în necunoaștere și minciună și o oarecare vulnerabilitate și nesiguranță m-a făcut să renunț de
mai multe ori.
Se făcuse ora amiezei și un soare palid începu să-și facă
simțită prezența dincolo de norii încă pregătiți de ploaie.
Departe, în spatele clădirilor de pe bulevarul Revoluției,
ca un fundal desenat de o mână de copil, munții șerpuiau
agale, ba strecurându-se și pierzându-se în ceața alburie,
ba ieșind semeți, încât peisajul devenea fermecător.
În agenda mea i-am trecut pe toți-dr. Y. Ghais-într-o
operație complicată de transplant, dr. Kamar-conferință
internațională plecat în Toronto, conf. dr. Abbid- plecat
în concediu undeva la munte…
Am închis agenda aruncând-o cât colo pe birou. Probabil Jakob știuse mereu să-și ascundă treburile intime atât
de bine încât nu aș fi bănuit nimic niciodată.
***
O febră puternică o făcu pe Carla să rămână acasă în
zilele ce au urmat. Jannes umbla agitată, ca un animal de
pradă, gata să sfâșie pe oricine s-ar fi apropiat de copil, în
sus și-n jos pe scările ce duceau spre dormitoare. Obrajii
roșii ca focul și respirația greoaie nu mă lăsă să mă dezlipesc de patul ei. Nu se mai răcise de mult timp, încât
aproape uitasem de nopțile albe în astfel de situații. Uneori începea să scâncească repetând cuvinte fără șir și
zvârcolindu-se, aruncând plapuma departe spre picioare.
Atunci Jannes o mângâia ușor pe creștet, apoi rămâneam
amândouă veghind-o timp îndelungat.
Nano a sunat de mai multe ori întrebând de copil, dar
de fiecare dată discuția rămânea suspendată într-o tăcere
stânjenitoare.
La câteva zile, când Carla, în sfârșit, se făcuse mai bine
și mergea la grădiniță, m-a sunat din nou, foarte agitat.
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Respirația i se auzea ca un vulcan ce tocmai erupse, cu
pauze în care trăgea aer în piept.
-Abee…
-S-a întâmplat ceva, Nano?
Respiră de câteva ori. Simțeam că ceva cu adevărat
important se petrecuse. O neliniște sinistră se strecură
ca apa în nisip în adâncul meu.
-Am fost la ea…adică…Abee…
-La care ea te referi?
-…
Sângele mi se urcase puternic în obraji. Simțeam cum
negura unei furii orbitoare îmi încețoșa ochii.
-“Aiurea, de ce-mi vorbește despre ea când știe perfect
ce e în sufletul meu?“
-A încercat să se sinucidă…e în comă…
-…
-Nu cred că înțeleg…
-Abee…e ceva grav
-…
***
În timp ce mașina rula pe autostrada pustie spre spitalul de urgență mintea părea că mi se blocase cu totul. Era
tăcut. Aștepta probabil să deschid eu subiectul, să țip, să-l
zgâlțâi nervoasă, însă mă simțeam cu totul inertă. Un val
de răceală îmi cuprinse capul dinspre frunte spre creștet.
Când am ajuns pe podul suspendat ce traversa de-a latul
râul era mirific. O ceață diafană se ridica în straturi suprapuse imediat de deasupra apei până la jumătatea malului. Câteva raze ascuțite se strecurau curajos printre norii
ce dădeau o impresie stranie de străjeri masivi deasupra
orașului înfrigurat ce aștepta cea mai subtilă rază caldă
ca pe o binefacere.
Brusc, Nano a oprit mașina. Trecusem deja de pod
și intrasem în oraș, ce se deschidea încă de la intrare cu
străduțe cochete, cu case vechi și clădiri impunătoare.
-Cred că mă urăști îndeajuns. Îmi pare rău că am insistat atât să vii…
-…
Nu-mi puteam găsi cuvintele. Doar amărăciunea din
adâncul sufletului stătea să răzbată din toate ungherele. El
vorbea parcă pierdut, rătăcit în nebunia faptului în sine:
-Nu știu cum ai să o vezi pe ea…nu știu cum de ai
venit…e prea mult. Abee, renunță, te rog…
-Să renunț la ce?
-Știi…să mergem acolo…
-De ce m-ai sunat, Nano?
-De ce te-am sunat…? Chiar așa…nici nu știu, a fost o
nebunie, îmi pare nespus de rău…
Mi-am frecat umerii cu palmele străduindu-mă să-mi
stăpânesc lacrimile. O durere cumplită în gât m-a făcut
însă să nu le mai pot pune frâu. Am răbufnit cu toată furia
ce se adunase asemeni unui torent. I-am reproșat vrute și
nevrute, probabil mai mult decât trebuia, amintindu-mi
lucruri care ar fi trebuit să le uit. A tăcut în tot acest timp,
cu capul în piept, cu mâinile înfipte adânc în fâșul gros.
Pentru câteva momente am închis ochii urându-mă
pentru tot ce se întâmpla.
-“A fost cu siguranță o nebunie…o nebunie, nebunie!“
L-am privit din nou, de data aceasta simțind un soi de
milă amestecată cu un rest de furie. Când am vorbit a tresărit ca lovit de ceva:
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-Cum este ea, spune-mi acum tot, cum arată, e frumoasă?…probabil că da…
-E tânără…și…frumoasă…și…simplă…
Se simțea agasat, cu siguranță nu se așteptase să-l întreb
așa, dintr-o dată. Furia mea și toate sentimentele de trădare se luptau în mine, bucurându-se că găsisem „țapul“.
Totuși îmi era nespus de greu să ajung acolo unde gândul
mă măcina de mai bine de un an:
-…a… iubit-o?
M-a privit surprins. Pentru prima dată de când mă
urcasem în mașină, m-a privit drept în ochi fără ezitare.
Evitând să-mi răspundă, a pornit motorul apăsând puternic accelerația.
-Nu merg acolo…oprește, oprește!
Vorbele mele amestecate cu sunetul motorului și claxoanele altor mașini, se stinseră în vacarmul orașului.
Lumina opacă se strecura dinspre cerul ca o prelată murdară spre asfaltul negricios oprindu-se acolo într-o strălucire nefirească.
Opri în dreptul spitalului și fără o vorbă coborî, mergând spre intrare cu aceleași mâini înfipte adânc în buzunare.
Abia am apucat să ajung fără să-l pierd din ochi în
mulțimea de bolnavi și aparținători ce furnicau pe coridorul larg al spitalului. Mergea nervos fără să-i pese dacă
eram sau nu acolo. Când am ajuns la nivelul al doilea s-a
oprit privindu-mă sever:
-Aș prefera să nu spui nimic. Nu e cel mai bun moment.
Când am ajuns în dreptul salonului, la capătul unui hol
întunecos mirosind înțepător, s-a oprit. Prinzându-mă de
braț mi-a șoptit:
-Îmi pare rău…
***
Ea este o femeie tânără.
Ea este mică și slabă ca un copil.
Ea este insuportabilă, iritantă cum stă inertă pe pat ca
o insectă exotică
Ea are trăsături care te fac să crezi că tocmai a terminat de râs
Ea are ceva diafan, ca o lumină așezată deasupra pe chip
Ea are cercei mici-mulți pe lobul urechii drepte și un
tatuaj în formă de fluture minuscul pe gât.
Ea este…în fine…este…
***
Nu am mai vorbit cu Nano de când am plecat de la
spital.
Mai degrabă aș putea spune, amintindu-mi acele
momente, că am rătăcit, am rătăcit ore în șir, fără țintă,
pe străzile înguste, cochete. Un gol cumplit îmi secase tot
trupul încât orice s-are fi întâmplat atunci aș fi fost cu totul
absentă. Murisem în mine mai mult decât atunci când
l-am văzut pe Jakob în sicriu. Murisem în acele minute
cât stătusem în salonul în care ea era în comă, inertă,
aproape fără viață.
“-Acum mai rămâne să aud câteva teorii despre iertare…“
Se făcuse târziu, și frigul începu să se simță tot mai
pătrunzător. Picioarele mi se târau singure lovindu-se de
borduri, de pietre…
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***
Am revăzut fotografia în care apărea Meva alături de
Jakob. Aducea foarte puțin cu femeia de la spital, dar am
recunoscut părul bogat de un blond luminos și chipul
mic, de copil.
În acea noapte au început coșmarurile Carlei. Cum nu
puteam dormi gândindu-mă încontinuu la tot ce s-a întâmplat, am văzut-o pe Carla întorcându-se pe toate părțile,
foindu-se de parcă nu mai avea loc în pat. Când a început
să țipe am sărit lângă ea luând-o în brațe și mângâind-o
pe cap. Câteva momente a părut că s-a liniștit și a adormit cu capul pe brațul meu stâng. Apoi, brusc, a început să
strige un noian de cuvinte din care am înțeles doar câteva:
-Tati, nu fantoma, tati, tati, hai înapoi, nu fantoma, nu,
nu, mergem, apa e rece, nu, tati, nu fantoma…
Mi-am amintit de fantoma ei, de care vorbea tuturor, de
desenul pe care îl făcuse în urmă cu câteva zile, de povestea lui Jannes despre fantomele copilului, despre fantoma…
Încet, după mai multe reprize de strigăt și plâns, și-a
revenit.
***
-Abee, e prea mult…
Stăteam de ceva vreme cu genunchii strânși la piept
pe o stâncă mai înaltă de pe faleza pustie și însorită, un
soare roșcat de apus, de sfârșit rece de iarnă. Nano, la o
oarecare distanță, cu spatele la mine, cu ochii adânciți în
lumina ce trasase cîteva dâre diafane prin păr, cu umerii
lăsați, părea total absent.
-Și ea..?
Păru că nu auzea nimic înafara propriei voci.
-Carla…fantoma ei e oarecum firească…tatăl ei…E
prea mult, Abee, mult prea mult!
-De ce, Nano, de ce? Am dreptul să știu, tot, ce a fost,
tot despre ea, tot, înţelegi? Înţelegi ce-ţi spun??
-…
-Nano…
-Să ştii tot…şi… Carla…? Şi ea vrea să ştie…
L-am privit îndelung încercând să ghicesc tot ce era în
mintea lui atunci, mi-ar fi plăcut atât de mult să-mi fi povestit despre întâlnirile lui Jakob cu ea, ce povesteau, dacă o
iubea, dacă şi ea îl iubea, să înţeleg de ce el a ales-o pe ea în
locul meu, un mare şi copleşitor de dureros de ce? de care
m-aş fi agăţat înţelegându-l şi apoi înţelegându-mă poate.
S-a întors brusc spre mine prinzându-mă strâns de braţe:
-Abee…e prea mult. Înţelege, te rog…renunţă!
-Să renunţ…da…da, să renunţ…
Am bâiguit abia, simţind cum sufletul mi se făcuse ţăndări cu un zgomot asurzitor în urechi.
L-am privit printre lacrimi, ultimele, îndelung
îndepărtându-se, cu mâinile înfipte în buzunar şi părul
plin de soare. Ştiam că şi ochii îi sunt la fel de plini de
soare. Îmi lăsase un bilet scris pe un petec de hârtie verde.
-Să-l deschizi după ce plec, te rog…
Îmi scria că pleacă, se mută cu totul undeva în sud.
***
Întreaga seară am privit albumele de fotografii împreună cu Carla. Foarte multe fotografii…cu Jakob…cu… noi.
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Sabina BĂLAN

Reţeta dragostei

Motto:
„Dragostea trece prin stomac.“

PROLOG

Billy, băiatul îndrăgostit îşi aşteaptă prietena pe o bancă
în parc, măcinat de gânduri. E emoţionat. Are un buchet
de flori.
BILLY: Dacă nu vine… Se aranjează. Aşa sunt fetele,
se aranjează pentru orice şi le ia mult timp. Da. Are
grijă de ea. E o fată aşa frumoasă. (se opreşte, scoate
un carneţel şi notează) „Eşti o fată aşa frumoasă…
atât de frumoasă!“ (mândru, subliniază replica) Şi
nici nu ar avea motive să nu vină, e o fată cumsecade. (scrie) „Eşti o fată atât de…cumsecade?!“
Mmmnu. (şterge) Merită oricum ce-i mai bun. Ceva
mai bun decât toate florile şi toate temele la matematică. Şi chiar decât ora de chimie de lunea trecută. Cum să înţeleagă ea că pentru mine hidrogenul carbonat plus două moleculi de acid clorhidric nu dă Aluminiu-Iod-Cerium ci… ALICE?
Nici eu nu m-aş fi prins. Dar cum oare să-i ofer
ce-i mai bun? (scrie) Ipoteză: fie o atmosferă romantică. Lumină caldă. Muzică. Nu de dansat, ceva…
romantic! Mâncare. Ceva care să alunece subtil şi
să cadă pe ea, iar eu să-i cer voie să mă apropii ca
să şterg pata buclucaşă şi… (închide ochii, se opreşte
din scris) Evrika! Am s-o duc într-un restaurant
frantuzesc şi am să-i cumpar vinul cel mai bun, o
să ne privim la lumina lumânării, şi între felul principal şi desert am să-i şoptesc…
(visează)

64

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

SCENA 1

Billy şi Alice la o masă într-un restaurant franţuzesc
cochet. Intră Mademoiselle M, chelneriţa perfectă.
MADEMOISELLE M: (cu un puternic accent franţuzesc) Bonsoir. Cu qoui vă pot servirrr?
CEI DOI: Poftim?
MADEMOISELLE M: Cu ce vă pot servi? (şoptit) Francofoni, pe drrracou!
ALICE: Aş dori ceva… tradiţional. Cartofi pai.
MADEMOISELLE M: Cartofii pai nu au nimic traditionnelle.
BILLY: Draga mea Alice, eşti o fată atât de frumoasă,
dă-mi voie să îţi recomand Escargot. Ştiai că melcii
conţin multe proteine şi au foarte puţină grasime.
Estimativ, un melc conţine 15% proteine, 2.4% grăsime şi 80% apă. E o mâncare… perfectă.
ALICE: Dar ce legatură au melcii cu Escargot?
BILLY: Păi „escargot“ în franceză… Crede-mă, o să-ţi
placă, uite numai cum sună „es-car-go“. Nu sună
romantic?
MADEMOISELLE M: Non, c’est „esss-carrr-gooot“
avec le „r“…
ALICE: Nu foarte… „es-car-go“. Sună mai bine „fromaj“, nu? Aveţi „fromaj“?
MADEMOISELLE M: Oui, fromage… de care brrrânză
doriţi?
ALICE: O, doamne, nu, urăsc brânza. Aduceţi-mi
totuşi „escargo“.
MADEMOISELLE M: Sunteţi sigură?
ALICE: Da.
MADEMOISELLE M: Dar bucătarul nostru nu…
ALICE: Nu-mi pasă.
MADEMOISELLE M: Şi dvs., monsieur?
BILLY: Aş dori Creme Fondue Avec Des Petites Morceaux De Pain Brule. Şi vinul cel mai bun.
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MADEMOISELLE M: Ah, tres bine. Imediatement.
(Pleacă.)
BILLY: Mă bucur că ai venit, Alice.
ALICE: A, nu-i mare scofală, Billy. Deşi nu ştiam că ai
planuri aşa de mari… (admiră restaurantul)
BILLY: Da, Alice, am planuri mari. Pentru noi… (se
blochează, îşi scoate carneţelul şi încearcă să se salveze) Alice, tu eşti ca mâncarea bună…
ALICE: Cum adică… ca mâncarea?
BILLY: (îşi dă seama că a stricat momentul) Adică tu
mâncarea bună şi eu pata buclucaşă…
ALICE: Ce pată?!
Intră Julien, bucătarul francez, nervos, ţipând.
JULIEN: Cine drrraqou a comandat ESCARGOT???
(O vede pe ALICE. Nu-şi poate desprinde privirea
de la ea. Mieros.) Mon dieu, que vous etes belle! Je
m’appelle Julien. (Scoate un trandafir de la piept.
I-l oferă.)
Pentrrru o domnişoarrră atât de frrrumoasă, comme
toi. (Ea îl acceptă. Billy încearcă să spună ceva. Îi
smulge trandafirul din mână şi îl toacă mărunt.)
Tiu merrriţi niumai ce-i mai biun. Eşti un astrrru
care a căzut din cer pentru ca noi, muritorii, să ne
putem da seama que’est-ce que c’est la perfection.
Le soleil răsare pentru tine în fiecare dimineaţă
quand je me trezesc şi îmi spun „De ce?! De ce sunt
atât de siiingur…?“ Tot ce atingi tu se transformă în
lapte şi miere…iarrr ochii tai… tes yeux… ca două
noisettes en creme du chocolat… C‘est étrange,
je ne sais pas ce qui m‘arrive ce soir, je te regarde
comme pour la première fois. Je ne sais plus comme
te dire, mais tu es cette belle histoire d‘amour que
je ne cesserai jamais de lire. (Se aud acordurile unei
melodii, Alice dă din gene, Billy îşi iese din minţi. Se
ridică de pe scaun şi o trage pe ea afară.)
Visul lui Billy se spulberă, el trasare pe banca din parc.
BILLY: O, doamne, nu! Unde mi-a stat capul? Restaurantul francez nu e deloc cea mai buna opţiune.
Francezii ăştia nu au pic de umor, sunt toţi niste
boemi. Şi, oricum, ea nu prea se pricepe la franceză, o să creadă că mă dau mare. Trebuie să fiu
mai practic, mai la obiect, da, mai direct. (Scoate
carneţelul, notează.) Fie: bruschetti, maretti, spaghetti, confetti, lasagna, panetonne, calzzone, (suspină) amore…
(visează)

SCENA 2

Giuseppina, chelneriţa italiană pregateşte o masă în
restaurantul italian, de undeva din spatele restaurantului, probabil bucătăria, se aud italieni, certându-se zgomotos. Cei doi intră şi se aşează la masă, Giuseppina
loveşte cu meniurile în masă, iar vocile se opresc, în
surdină se aude o melodie siciliană.
GIUSEPPINA: (zâmbind benevol) Ce aţi dori să servireee, eeh?
BILLY: (cu ochii la Alice) Spaghetti Bolognese!
GIUSEPPINA: Şi…?
BILLY: O porţie pentru amândoi. (Alice aprobă în cele
din urmă, Giuseppina pleacă. Ea încearcă să vorbească, el o întrerupe, seducător) E ciudat ce mi
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se întâmplă în seara asta, parcă te-aş vedea pentru prima dată, nu ştiu cum să ţi-o spun, dar tu
eşti acea poveste de dragostea pe care aş citi-o la
nesfârşit… (E întrerupt de vocile zgomotoase care se
ceartă. Giuseppina intră nervoasă şi aşează farfuria cu spaghetti pe masă. Vocile continuă.)
GIUSEPPINA: La prego di tacere, perché ho qui i clienti che hanno fame e non hanno voglia di ascoltare voi, grazie! (Vocile se opresc.) Mai doriţi şi altceva, eeh?
ALICE: Nu, mulţumim. (Giuseppina pleacă. Alice
începe să mănânce dintr-o parte, Billy încearcă disperat să găsească capătul celalat al fiecărei spaghette agăţate de furculiţa lui Alice. Într-un final,
se dă bătut şi reîncearcă să fie seducător.)
BILLY: Tu, Alice, eşti ca vântul care face viorile să
cânte şi aduce de departe parfumul trandafirilor…
ALICE: Uau, Billy, mulţumesc. Dar nu ştiu dacă merit
atâtea complimente…
BILLY: Tu meriţi numai ce-i mai bun. (Se opreşte, are
un deja-vu.)
ALICE: Aaa, să nu uit, ţi-am adus… (Caută ceva în
geantă. Intră din nou Giuseppina, urmată de Luigi,
bucătarul şi soţul ei, amândoi nervoşi.)
GIUSEPPINA: Îmi pareee rau, dar bucătarul nostru ar
dori să ştieee dacă v-au plăcut spaghetti.
LUIGI: (zâmbind către cei doi) Bona sera, aţi fost seeerviţi cum se cuvineee?
GIUSEPPINA: Luigi, stronzo! Nu veeezi că nici nu s-au
atins de eleee?!
LUIGI: Si che cosa areee asta de-a face cu mineee?
Poate le-a pierit poftaaa din cauza taaa!
GIUSEPPINA: Bugiardo! Întotdeauna dai vina pe
mineee! Ai pus oregano în eleee?! (Ia o spaghette şi
o gustă.) Sciocco! N-are pic de gust, eeh, nu eşti în
stareee să faci nişte spaghetti bolognese!
LUIGI: Ia ascultă, dacă tu îmi sperii clienţii eeh, asta
nu înseamnă că eu nu ştiu să gătesc! (Gustă şi el
din porţia celor doi, ei încep subtil să se ridice de pe
scaune.) Hmmm, meraviglioso! Vă rog să ne scuza,
soţia mea, areee impresia că ies la pensieee!
GIUSEPPINA: (tăbară asupra soţului ei) Dacă mi
padre nu ne dădea bani pentru restaurantul ăstaaa…
LUIGI: Donna mia, calmate! (Cei doi soţi italieni încep
să se bată şi să se sărute în acelaşi timp, Billy şi Alice
se sperie şi fug din restaurant.)
Visul lui se spulberă din nou. El, pe aceeaşi bancă.
BILLY: Nu, nu, ea ţine la silueta ei, prea multe spaghetti.. Mai bine ceva uşor, proaspăt, calm… (Scoate
carneţelul şi scrie apăsat.) CALM. LINIŞTE şi
PACE. PACE, deci RAMURĂ DE MASLIN. MĂSLIN ca în… GRECIA.
(O rază de speranţă îi sclipeşte în ochi, visează.)

SCENA 3

Cei doi se aşeaza la masă într-un decor mediteranean,
în scurt timp apare un copil bucălat, blond, cu o pereche de aripi ataşate de spate, ţopăind de colo-colo. Are
un arc în mână.
EROS: Kalispera!
CEI DOI: Kalispera.
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EROS: Ce vă porunceşte inima să mâncaţi?
ALICE: Ceva uşor, souflaki.
EROS: Încântător.
BILLY: Eu aş dori un picior de minotaur. (Râde, Eros se
încruntă, priveşte spre Zeus şi imploră iertare pentru gluma nesărată.)
BILLY: Voiam să spun… şi eu, tot… souflaki.
EROS: Minunat.
ALICE: Ati păţit ceva? Păreţi cam agitat.
EROS: Mi-am pierdut săgeata.
ALICE: Nu cumva sunteţi Cupidon? (Dă din gene, Billy
se uită insistent la ea.)
EROS: Nu cumva sunteţi romani? Eu sunt Eros, al iubirii zeu, mă trag din viţa divină a lui Ares, zeul războiului, iar Afrodita, zeiţa frumuseţii, îmi este mamă.
Dacă vedeţi vreo săgeată, să mă anunţaţi, vă rog.
BILLY: Sigur, sigur. (Eros pleacă.)
ALICE: E foarte frumos aici. E aşa răcoare…
BILLY: Da, Alice, uite, eu…
ALICE: Se simte şi briza mării…
BILLY: Voiam să-ţi spun că…
ALICE: Da, ce?
BILLY: Aaaa… Eu… Nu ştiu cum să-ti spun. Ai simţit
vreodată că iubeşti pe cineva, Alice?
ALICE: Nu cred.
BILLY: Ştii, e foarte interesant, să vezi, e ca atunci când
ieşi la tablă la chimie.
ALICE: Daca e aşa, nu am cum să ştiu, eu nu prea ies
la tablă la chimie.
BILLY: Nu contează, e ca atunci când îţi place foarte
mult ceva, poate să fie matematica, fizica sau biologia, şi ai sta toată ziua să afli cât mai multe despre ea şi, cel mai important, să-i rezolvi problemele
şi exercitiile. Doar aşa ajungi s-o înveţi cu adevărat.
ALICE: Aaa, da, mulţumesc pentru tema la matematică, nu stiu ce m-aş face fără tine.
BILLY: Nici eu fără tine.
ALICE: Toate ecuaţiile astea mi se par inutile. Uite,
mie imi place ora de muzică.
BILLY: Cred că ce am spus se aplică şi în cazul ăsta…
ALICE: Dar de ce mă întrebai?
BILLY: Pppentru că eu…
Intră nouă fete frumoase, ţinându-se de mână şi dansând în jurul mesei lor. Una din ele le pune comanda
pe masă.
URANIA: Stelele spun că mâncarea aceasta nu îţi va
prii foarte.
BILLY: Poftim?
THALIA: (râzând în hohote) Habar n-are cine suntem, muritor de rând! Noi ştim ce vrei tu să faci…
ALICE: Ce vrei tu să faci, Billy?
BILLY: Cine sunteţi?
MELPOMENE: (tragic) O, plângeţi ochi şi lăcrimaţi!
Am fost date spre neştiinţă, surori dragi!
EUTERPE: Homer cel orb şi înţelept, / Alăturea de
Hesiode şi Pindar, / Cântând din liră a lor dar, /
Ne-au spus pe nume: muze / Iar adevărul şi numai
adevărul / Se află pe ale noastre buze.
CALLIOPE: Putem, deci, să-ţi venim în ajutor, biet
muritor…
BILLY: A, bine atunci.
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CLIO: (înspre Alice) Tu, fată blândă, află că acest băiat
a luat fiinţă nu acum mulţi ani spre a-ţi da ţie de
ştiinţă de ale lui profunde sentimente. Întocmai,
întreaga lui viaţă a fost pusă sub aceste semn…
URANIA:…din constelaţia bătrânului Orion.
CLIO:…chiar şi atunci când a fost pedepsit de soartă
cu boala varicelei, acum două decade, tot la tine îi
stătea gândul zi şi noapte…
ERATO:…dar, mai ales, noapte.
BILLY: Ssstaţi puţin!
CLIO:…sau în învălmăşagul luptei fiind prins şi un
dinte sărindu-i dintr-o lovitură, iar ochiul fiindu-i
atins de al duşmanului pumn, tot pe tine în gând
te purta.
CALLIOPE: Săracul, cât a plâns.
BILLY: Ba nu e adevărat! (Alice râde. Erato îi şopteşte
ceva la ureche, ea râde şi mai tare.)
CALLIOPE: Graiul nu ne este îndeajuns pentru a-ţi da
toate de ştire, fată dragă. Terpsichore, vorbeşte-ne
cu trupul tău despre povestea acestor doi muritori.
Dansează! (Terpsichore începe să danseze cu pasiune.)
POLYHYMNIA: Daţi-mi ascultare, băiatul acesta
umblă după acestă făptură, însă nu o merită, să nu
uităm, dragi surioare, că pe lângă faptele linguşitoare pe care le-a pus la cale în orele lui Aristotel,
una ruşinoasa îi umbreşte privirea. O altă fată din
banca a doua de la geam…
BILLY: Poftim?! Cum adică? Nu-i adevărat, Alice!
POLYHYMNIA:…va veni, muritorule, clipa când vei
da seama. (Thalia râde, Melpomene leşină.)
ALICE: Billy?!
BILLY: Hai să plecăm de-aici! (înspre muze) Halal ajutor!
Intră Eros, ţopăind fericit.
EROS: Mi-am găsit săgeata! Acum, cine vrea să se
iubească veşnic?
Nu mai vede pe nimeni, dezorientat, iese. Billy îşi
revine din vis. Rămâne pe banca din parc, singur.
BILLY: Ce-am gandit eu oare?! Nu… nu degeaba au
deschis acolo în Grecia cutia aia a Pandorei, nu-i
bine acolo. Prea mulţi zei şi zeitati, îmi trebuie
ceva… păgân.
(visează)

SCENA 4

Un restaurant chinezesc, statui cu Buddha peste tot,
beţişoare parfumate aprinse, în spatele scenei se vede
un bucătar chinez care prepară ceva. Hau-Kill-Bill,
chelneriţa chineză îndeplineşte ritualul de salut.
HAU-KILL-BILL: Ni hăo!
CEI DOI: Hau-hau!
HAU-KILL-BILL: Qingwèn nín xihuan chī shénme?
(Posibilitatea de a fi înţeleasă este îndoielnică. Cei
doi o privesc nedumeriţi.)
HAU-KILL-BILL: Shípin? Ce vre-ţi să mânca-ţi?
Wèishéme ne?
BILLY: Aa, eu aş dori meniul zilei.
HAU-KILL-BILL: Si gou? Jīntiān, women gāng si de
gou. Chi-ne, mânca-ţi câi-ne? (Le spune că are doar
câine în meniu. Imită un câine.) Hau-hau!
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CEI DOI: (Cred că au fost salutaţi din nou.) Hao-hao!
HAU-KILL-BILL: Wánshàn! (Crede că cei doi au încuviinţat.) Bun! Bi-ne! (Către bucătarul din spatele
scenei.) Qiè gou!!!
CHI-TAI: Wo míngbái!! (Puternic. Scoate un topor şi
începe să ciopârţească ceva.)
HAU-KILL-BILL: (Zâmbind, către Alice.) Hé xiăojiě?
Tu ţie vreii?
ALICE: Vreau şi eu ce a comandat el. (Arată spre Billy.)
HAU-KILL-BILL: Jīntiān, rénmen bù huì zuò fàn! Om,
n-u! (Indignată, îi spune că azi nu servesc oameni.)
ALICE: (Nu înţelege, dă din gene.) De ce?
BILLY: Probabil au un singur meniu pe zi sau nu au mai
multe porţii. Pot să-ţi dau din porţia mea.
ALICE: Atunci, vreau nişte pui shanghai.
HAU-KILL-BILL: Shànghăi?? Ai-ci nu Shànghăi,
Shànghăi aca-să la mi-ne! You yīgè bùcuò de nán
péngyou! (Îi pipăie mâna lui Billy, susţine în continuare că are un iubit frumos şi că nu ar trebui să-l
mănânce.) N-u!
ALICE: Bine, atunci nu mai vreau nimic, o să gust de
la tine, Billy!
HAU-KILL-BILL: Quèdìng! (Încuviinţează şi pleacă.)
ALICE: Mi-ar plăcea să merg în China… Întotdeauna
mi-am dorit să fiu o gheişă.
BILLY: Gheişele sunt în Japonia, dar ai fi oricum o
gheişă minunată.
ALICE: Chiar crezi?
BILLY: Da. Ştii… (Intră Hau-Kill-Bill cu mâncarea, o
pune pe masă.)…cum se spune, dacă Adam şi Eva ar
fi fost chinezi, am fi trăit încă în Rai pentru că ei ar fi
mâncat şarpele şi nu mărul. (Alice râde, Billy e mândru de glumiţa lui. Către Hau-Kill-Bill.) Apropo, ce
carne e asta?
HAU-KILL-BILL: Shénme? Pof-tim?
BILLY: Ce carne? De la ce animal? E de pui?
(Hau-Kill-Bill nu înţelege.) Pui? Vită? Oaie? (Billy
începe să imite acele animale.) Beee? Muuu?
Piu-piu?
HAU-KILL-BILL: Aaa, chi-i-ne, câi-ne, hau-hau.
CEI DOI: Hao-hao.
HAU-KILL-BILL: CÂINE!!!
ALICE: Vaaai, nu pot să cred, am mâncat un căţeeel!
HAU-KILL-BILL: (Zâmbitoare) Da, că-ţeeel. Hau-hau.
(Cei doi fug dezgustaţi.) Dar nu vă fa-ceţi griji, era
mort! Dàn tā yijīng si le!!
Visul se spulberă, din nou. Băiatul, singur.
BILLY: Nu, nu, trebuie să o duc într-un loc mai chill.
(Scoate carneţelul, notează.) Chill, CHILLY!
Mehico… (visează)

SCENA 5

Un restaurant mexican. Cei doi intră şi se aşează la o
masă cu muşama. In acelaşi timp, intră o trupă de mariachi cântând voioşi. Cel din mijloc li se adresează pe ritmul muzicii, are o chitară în mână.
PEDRO JOSE LUIS ARMANDO FERNANDO MUI
BIEN SANTOS DE FILOS: Hola! Ay arriba, arriba!
El día hermoso de mi corazon! (Cântă acordurile
de final ale unei melodii. Ceilalţi mariachi îl acompaniază.)
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Ce vreţi să comer?
ANTONIO şi ALEJANDRO: Ay, ay, ay!
BILLY: (destul de obosit) Ce ne recomandaţi?
PEDRO ETC.: Amigos, ce-i recomandăm? (Se privesc,
încep toţi trei o melodie pătimaşă.)
Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores! Porque cantando se
alegran, cielito lindo, los corazones! Noi mâncăm
foarte mult burrito!
ANTONIO: Si, si, burrito es muy bueno!
ALEJANDRO: Muy bueno!
PEDRO ETC.: Asi, hermanos!
ALICE: Eu am să iau o porţie de burrito.
PEDRO ETC.: Ay carramba! Que hermosa chica! (Spre
Billy.) Si tu, mi companiero?
BILLY: Nu ştiu, altceva ce mai aveţi?
PEDRO ETC.: Ce mai avem, amigos? (Încep cu toţii o
nouă melodie.) La Cucaracha, la Cucaracha, Ya no
puede caminar, Porque no tienne, porque le falta,
Marihuana que fumar! Mai avem nachos…
BILLY: Aduceţi-mi nachos, atunci.
ANTONIO: (Vag dezamăgit.) Eh, es bueno tambien…
ALEJANDRO: Si, buenissito.
Trupa de mariachi pleacă să aducă mâncarea. Billy
rămâne în sfârşit singur cu Alice.
ALICE: Billy, te simţi bine?
BILLY: Da, mă doare puţin capul dar o să-mi treacă
imediat, Alice, voiam să-ţi spun ceva…
ALICE: Ce anume?
BILLY:…mai degrabă să-ţi mărturisesc. Acum 2 ani…
Nu, defapt, mai ţii minte când am avut eu varicelă?
ALICE: Billy, ai avut varicelă?!
BILLY: Da, dar nu asta e important. Eu atunci… adică
nu de atunci… Of, de când te-am văzut prima dată…
Intră o doamnă cu un poncho mergând încet şi apăsat,
pare să inspecteze locurile.
DOLORES CONCHITA PEPITA MARIA JOSE
GUADALUPE SOLEDAD PIEDAD TRINIDAD
TOBAGO: Buenos dias! Donde esta mi marido?
ALICE: Poftim?
DOLORES ETC.: Tu cine eşti?
ALICE: (descumpanită) Eu sunt… Alice.
DOLORES ETC.: A-ha! Şi Pedro al meu unde e? (Începe
să caute prin toată încăperea.)
BILLY: Cine e Pedro?
DOLORES ETC.: A-ha! (Către Alice.) Disgraciada! El
nu ştie, nu?
ALICE: Ce să ştie?
Se aud din nou cântecele vesele ale mariachilor. Apar
cei trei cu mâncarea şi o servesc clienţilor, de cum o
vede pe femeia cu poncho, cel din mijloc se opreşte
stupefiat.
PEDRO ETC.: Dolores Conchita Pepita Maria Jose
Guadalupe Soledad Piedad Trinidad Tobago?
DOLORES ETC.: Chiar eu, Pedro Jose Luis Armando
Fernando Mui Bien Santos de Filos! Ay dios mio, au
trecut 5 zile de când nu mai vii pe acasă şi nu mai
ştiu nimic de tine! Şi unde e Papi, chiuaua noastră?
PEDRO ETC.: Ay, caramba! Mă urmărea toată ziulica,
lătra întruna… Nu puteam face nimic. L-am vândut.
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DOLORES ETC.: Ay, animalo, câinele ăla era mai
cuminte ca tine, unde e acum?
PEDRO ETC.: Nu-ţi face griji, l-am vândut unei mujer
din China foarte draguţă. A spus că o să aibă mare
grijă de el…
DOLORES ETC.: Ay, dios mio! Papi ne apăra pe mine
şi pe copilaşi. Mira tus ninos! (Apar o mulţime de
copii mici în scenă. Îl înşfacă pe cel mai mic dintre
ei şi i-l arată.) El e Fernandito Pedrito, fiul tău pe
care nu ai apucat să-l cunoşti niciodată!
FERNANDITO PEDRITO: (lăcrimând) Papa!
PEDRO ETC.: Mujer! Esos nu sunt copiii mei! Pe cine
vrei tu să păcăleşti, Dolores?! Tot Mexicul ştie că nu
i-ai făcut cu mine… Uită-te la ei!
DOLORES ETC.: Ay, Pedro, e drept că sunt mai blonzi
decât noi doi, dar tocmai tu îndrăzneşti să-mi ţii
mie lecţii de infidelidad?! Disgraciado! Cine e asta?
(Arată spre Alice, care tocmai îşi mânca liniştită
burrito-ul.)
PEDRO ETC.: Ei doi abia au venit în restaurantul nostru, nu i-am mai văzut în viaţa mea, nu-i aşa, amigos?
ANTONIO: Si, si.
ALEJANDRO: Claro que si.
În scenă intră subtil o fată tânără şi ponosită care
mătură. Se uită mieros la Pedro şi î-l salută.
DOLORES ETC.: A-ha! (Se uită în jur, o observă într-un
final pe fata sărmană care mătura.) Ea cine e?!
POOR MARIA: No, no, no, senioraaa. Eu sunt servitoare aici, mi patron mă plăteşte ca să spăl podele…
Me llamo Sărmana Maria.
DOLORES ETC.: Mentirosa! Îl iubeşti în secret pe mi
marido!
SĂRMANA MARIA: No, seniora, vă juro!
Între timp, Billy şi Alice încep să mănânce, uitându-se
la cele două femei care la o telenovelă. Alice descoperă că burrito-ul ei este foarte picant, începe
să ţipe. Ceilalţi doi mariachi se grăbesc să-i sară
în ajutor. Unul dintre ei scoate din buzunar o sticlă mică de tequila şi îi dă fetei să bea. Alice îşi
potoleşte setea, neştiind ce bea. Mariachii încep să
cânte, Dolores şi Maria se împacă, Alice începe să
danseze şi placă de lângă Billy cu unul din mariachi.
Billy se trezeşte din nou din vis, bulversat.
BILLY: Doamne dumnezeule, ce coşmar! Nu ştiam că
bea atât de mult. Am să văd eu cât e de rezistentă!
(visează)

SCENA 6

Cei doi ajung într-un spaţiu destul de întunecos, mult
fum de ţigară, se aude tare o melodie Beatles. Vine un
bărbat îmbrăcat cu un tricou roşu pe care scrie Manchester United.
WILLIAM: Oy, mates! Ce pot să v-aduc?
BILLY: Am dori să mâncăm…
ALICE: Fish&Chips.
WILLIAM: Nu servim aşa ceva aici!
BILLY: Dar ce serviţi?
WILLIAM: Popcorn!
ALICE: Adu-ne popcorn, atunci.
WILLIAM: (grav) Cred că regina prea se jură mult…
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BILLY: Poftim?
WILLIAM: (privindu-l cu superioritate) E nebunia
dragostei ce însăşi prin firea-i aprigă se pierde,
vrerea mânând la fapte deznădăjduite, mai mult ca
orice patimă sub cer din câte ne pălesc…
ALICE: Poftim?
BILLY: Hamlet…
WILLIAM: (râde) Mda, câte beri?
ALICE: Nu am comandat nimic de băut. (Billy se uită
mândru la ea.)
WILLIAM: (către Billy) Aha, deci câte beri?
BILLY: Deocamdată nu vrem alcool, doar popcorn.
WILLIAM: Sunteţi siguri?
ALICE: Absolut.
WILLIAM: Abso-fuckin-lutely.
Chelnerul pleacă. Intră un tip nervos şi dă cu pumnul
în masa lor. Are o cutie de bere în mână şi poartă
un tricou roşu.
GEORGE FIST: Oy! Am înţeles că nu vreţi să beţi…
Right?
BILLY: Mă tem că da.
GEORGE FIST: Meeeeci!!! (Îşi strigă prietenii.) Oy,
mates, MANCHESTER UNITED FOREVER!!!
(Intră o mulţime de suporteri înfocaţi, ţipând.)
GEORGE FIST: Sunteţi suporteri Manchester United?
ALICE: Vrem să mâncăm în linişte!
GEORGE FIST: Atunci mergeti la un restaurant! (Cei
doi pleacă nervoşi.) Let’s kill some froggies! (Toată
mulţimea pleacă după ei.)
Billy se trezeşte din vis terifiat.
BILLY: Trebuie să găsesc ceva, trebuie să găsesc ceva!
(se concentrează, visează)

SCENA 7

În camera în care ajung, doar o masă. Pe perete, portetul lui Iosif Visarionovici Stalin, care pare să privească
pe oricine, întocmai ca Mona Lisa. Cei doi intră şi se
aşează la masă. Intră şi chelnerul rus, falnic şi hotarat.
BORIS: Dobryĭ den! Dorogie gosti, dobro pozhalovat!
BILLY şi ALICE: Bună ziua…
BORIS: Aaa, Rumanskaia, bun vinit! Bun vinit!
BILLY şi ALICE: Bun găsit…
BORIS: Ci vânt v-aduci pi la noi?
ALICE: (timidă) Am vrea să mâncăm.
BORIS: (suspicios ca un agent KGB) Sî mâncaţi? Ci…
sî mâncaţi?
ALICE: Ceva… tradiţional.
BORIS: Tradiţional…
BILLY: Da, o specialitate.
BORIS: Aaa, ştiu! Aviem meniul zilei! Borş! Borş bun
făcut de mine, cu ceapî di pi câmpiili roditoari ale
Mamei Rusia şî cu porc proapăt tăiat! Nu vreau sî
mă laud, dar eu însumi am prins azi dimineaţî porcul şi l-am decapitat! Lui Nataşa mea îi place mult
borşul… Vă aduc borş?
ALICE: Da.
BORIS: Prea bini, aduc borş!
Pleacă. Cei doi par obosiţi, Billy se uită cu drag la Alice.
După câteva clipe, Boris revine cu trei paharele.
BORIS: Mai întâi, podruzhit'sya! (Potriveşte tacticos
păhărelele pe masă.)
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ALICE şi BILLY: Poftim?
BORIS: Podruzhit'sya!
BILLY: Ce anume?
BORIS: Vodka!! (Trânteşte o sticlă de vodkă pe masă.)
Trebuie sî înciepem această frumoasă prietenie
cum se cuvine! (Le toarnă băutură în păhărele.)
On, dva, trii! (Dă peste cap paharul, cei doi se prefac că îl beau şi îl varsă jos.) Încă unul!
ALICE: Nu, nu mulţumim. (Billy o priveşte uşurat.)
BORIS: Niet! Vreţi sî supăraţi un prietin? (Cei doi se
supun. Boris efectuează acelaşi ritual ca înainte.)
Acum vă aduc borşul! (Pleacă şi se reîntoarce după
o clipă.)
BILLY: Alice… trebuie să îţi spun ceva! Acum, pentru
că simt că nu o să mai apuc…
ALICE: Billy, ţi-e rău?
BILLY: Nu, nu, mi-e bine. Alice, te…
BORIS: Borş! (Le pune farfuriile pe masă.) Serviţi!
BILLY: O clipă, Alice…
BORIS: Serviţi, am spus!
BILLY: (din ce în ce mai impacientat) Imediat…
BORIS: Serviţi acum!
Intră o femeie înaltă, solidă şi blondă, cu părul împletit.
NATAŞA: Boris Ivanovici!
BORIS: Nataşa Vasilievna!
NATAŞA: Dobryĭ den, dragi oaspeţi! Văd că bunul şi
dragul mieu soţ, Boris, v-a adus borş… Cie fel de
borş?
BILLY: De porc.
NATAŞA: Aaa, kanechna! Porcul pe care l-am eu omorât azi dimineaţî… (Boris se fâstâceşte.) Şi cum vi se
pare borşul meu?
BILLY: Gustos.
NATAŞA: Cie bine! (Cu ochii la Boris, suspicioasă
ca un agent KGB.) Le-ai spus şî reţeta mea, Boris
Ivanovici?
BORIS: Niet, Nataşa Ivanovici.
NATAŞA: Prea bine, cine ştie ce ar fi trebuit sî li facem
dacă le-ai fi spus vreun secret… Foarti periculos.
ALICE: Nu ne-a spus nimic, doamnă.
NATAŞA: Bine atunci, serviţi!
BILLY: Dar nu ne mai e atât de foame…
NATAŞA: (strigând la ei) Serviţi!!! Aţi vrut tradiţie ca
la Mama Rusia, v-am dat tradiţie, acum, serviţi!!
Cei doi se sperie şi fug.
NATAŞA: Am încercat sî fim pretini cu ei…
BORIS: Dar am fost, Nataşa… (dezorientaţi)

SCENA 8

Cei doi ajung direct într-un restaurant arab, din ce în ce
mai obosiţi. Îi întampină o femeie musulmană. Are un
pardesiu larg şi negru şi poartă pe cap un batic negru
care lasă să se vadă doar ochii.
SHEHEREZADA: Ge doriţi?
ALICE: Aveţi un meniu?
SHEHEREZADA: (Se uită într-o parte şi în alta, verificând.) Da. (Începe să danseze pe o melodie ritmată.
Îşi desface pardesiul. De o parte şi de alta a interiorului se pot vedea diferite arme.) Kalashnikov?
AK47? MIG16? Beretta? Revolver?
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Cei doi înmărmuresc. Intră doi barbaţi cu cagule. Îi
imobilizează pe cei doi. Sheherezada îşi ascunde pistoalele şi îi ajută pe terorişti.
SALEM BIN LADEN: Tu stop! Al-Quieda. Tu răpit!
BILLY: Nuuu!
SALEM BIN LADEN: Şi tu răpit!
ALICE: Doamne dumnezeule!
SALEM BIN LADEN: Nu dumnezeu, ALLAH!
În scurt timp apar la faţa la locului o echipă de jurnalişti de la CNN, un cameraman şi o reporteriţă.
REPORTER CNN: Iată doamnelor şi domnilor, transmitem direct din Al-Jazeera, se pare că doi terorişti
au luat ostatici un cuplu liniştit dintr-un restaurant
arăbesc. Oare ce au de spus aceştia? Să vedem. (Se
îndreaptă către unul din ei. Către cameraman.) Mă
filmezi? E bine aşa? (Obţine aprobarea.) Ce aveţi de
spus domnule terorist?
OSAMA BIN LADEN: Regompensă!
REPORTER CNN: Iată, deci, aceştia ger o recompensă!
Ce vor ei oare? Ce vreţi, domnule terorist?
OSAMA BIN LADEN: Deci, pentru mine şi fraţii mei
din Iraq, vrem blugi de la America!
SALEM BIN LADEN: Coca-Cola!
OSAMA BIN LADEN: Da. Vrem McDonalds!
SALEM BIN LADEN: Da!!! Noi luptăm mult în fiecare
zi aici în deşert. Ne e foame şi sete. Avem de mâncare numai şopârle şi şerpi…
OSAMA BIN LADEN: Şi americani, uneori… (Celălalt îi face semn să tacă.)
SALEM BIN LADEN: Da, nu bun deloc! Care terorişti din lume mai mănâncă aşa ca noi?! În America, teroriştii au Burger King, KFC… în Romania
au Fornetti, în Botoşani au Popasul Cucorăni… dar
aici???
OSAMA BIN LADEN: Ne cerem drepturile noastre de
terorişti! Vrem câte un fast-food pe fiecare câmp de
luptă, în tranşee şi McDrive pentru cămilele noastre! NOI FOAME!!!
REPORTER CNN: Doamnelor şi domnilor, iată cererile acestor răufăcători, facem un apel către autorităţi, în sprijinul celor răpiţi! Dacă aceşti terorişti
nu vor fi ascultaţi, cei răpiţi vor… (Se blochează.
Către terorist.)
Ce vor păţi cei răpiţi, domnule terorist?
OSAMA BIN LADEN: Mâncăm băiat. Fata căsătorit
cu mine.
ALICE: Nuuu, vă rugam, domnule preşedinte, ajutooor…
Dintr-o dată se aude zgomotul unei bombe care explodează în apropiere, în vacarmul produs, cei doi reuşesc
să scape din mâinile teroriştilor şi să fugă.
REPORTER CNN: Iată doamnelor şi domnilor, situaţia
a fost salvată. Sunt Labibah Tariq Al-Fulah, reporter CNN, şi am transmis live de la locul evenimentului.

SCENA 9

În fuga lor, cei doi ajung într-un spaţiu mistic. Se vede
venind pe un covor zburător, Raj, maestrul Yogin, stând
în pozitia lotusului, într-o perfectă stare de meditaţie.
În acelaşi timp, intră Baj, chelnerul hindus.
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BAJ: Namastē!
BILLY şi ALICE: (obosiţi) Namastē!
BAJ: Buddha să vă apere! Ce doriţi să mâncaţi?
BILLY: Nu ştim.
BAJ: Vai de mine, nu ştiţi. Atunci să dansăm dansul nehotărârii… (După un gong puternic se aude
muzica, o întreagă trupă de dansatori bollywoodieni intră în restaurant şi încep să danseze. Dintre
ei se desprinde o fată mică şi drăguţă, cu ochelari,
care se apropie de Billy, dansând)
VANDANA: O floare de lotus e inima mea… (Se aude
un gong. Baj o priveşte încruntat.)
BAJ: Bucuraţi-vă stomacul cu legume Bhaji, vindaloo
şi pui cu şofran şi ghimbir.
BAJ: (Către Vandana, răstit.) Ce stai, adu-le mancarea!
(Vandana se retrage cu privirea la Billy.) Maestrul
nostru vrea ca şi voi să dansaţi.
ALICE: Nu, nu ne prea pricepem.
BAJ: Dar trebuie, vă va aduce noroc şi prosperitate…
(Îi ia de mâini şi începe să danseze. Cei doi încep
şi ei să danseze, se înţeleg din priviri şi, în paşi de
dans, pleacă fără ca ceilalţi să observe.)
BAJ: Prieteni? (Maestrul Raj bate gongul, iar toată
lumea dispare.)

SCENA 10

Billy şi Alice ajung, într-un final, gâfâind, într-un restaurant pustiu. Se aşează la o masă oarecare. Apare o chelneriţă dichisită.
IRINA: Bun venit în restaurantul La Trei Cocoşi De
Munte. Cu ce vă pot servi?
BILLY şi ALICE: Orice.
IRINA: Am înţeles, imediat. (Chelneriţa pleacă, apare
alta după câteva momente.)
SMARANDA: Nu vă suparaţi, îmi mai spuneţi o dată
ce aţi comandat?
ALICE: Nu am comandat…
SMARANDA: A, deci, vă iau comanda acum.
ALICE: Da, orice aveţi de mâncare.
SMARANDA: Am inţeles. (Pleacă. După câtva timp
revine prima chelneriţă.)
IRINA: De băut aţi vrut ceva?
BILLY şi ALICE: Orice!
IRINA: (Notând.) Am înţeles.
(Pleacă. În acest timp, Billy adoarme şi visează cum
toţi chelnerii întâlniţi în visele lui năvălesc asupra
lor…)
BORIS: Nu au vrut să-mi plătească borşul!
WILLIAM: Oy, froggies!
DOLORES ETC.: Donde esta mi marido?!
SALEM BIN LADEN: Regompensă!!
VANDANA: Floarea iubirii a încolţit în inima mea…
Billy se trezeşte terifiat pe banca din parc. Apare Alice,
în sfârşit.
BILLY: Aliiice…
ALICE: Hei, Billy, ce faci?
BILLY: Eu…
ALICE:…aah. Ai spus ceva despre un caiet nu? Caietul de teme la matematică, trebuia să ţi-l aduc. Am
uitat, îmi pare rău. Dar ţi-l aduc mâine la şcoală,
promit.
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BILLY: Voiam să-ţi spun ceva, defapt.
ALICE: Grăbeşte-te puţin.
BILLY: Bine… (bâlbâindu-se) voiam să mergem într-un
restaurant francez dar te-a vrăjit chelnerul, apoi la
italian spaghettele au fost prea scurte şi la greci sunt
prea mulţi zei, dar e mai bine decât în china, unde
ai mâncat un căţel… (Alice nu pricepe nimic, râde.)
ALICE: Eşti amuzant. Întotdeauna ai fost amuzant.
BILLY: Chiar da?
ALICE: Da. Dar mie nu mi-e prea foame.
BILLY: Dar mie îmi e…
ALICE: Îmi pare rau, poate altadată. Şi aşa, am multe
să-ţi povestesc. Îl mai ţii minte pe Alex, tipul nou
de la ora de sport? M-a invitat în oraş în seara asta
şi i-am spus să ne întâlnim aici, dacă nu te superi,
pentru că tu oricum mă chemaseşi să-ţi aduc caietul, pe care l-am uitat, dar îmi pare rău şi oricum…
doamne, cât mă bucur că în sfârşit am vorbit cu el,
tu ai văzut de când se uita la mine…?
BILLY: (descumpănit) Da, dar, şi eu…
ALICE: Bineînţeles că rămâi prietenul meu cel mai
bun, Billy. Ah, uite-l că vine, trebuie să plec. Ne
mai vedem.
ALEX: Salut.
BILLY: Pa, Alice.
Alice pleacă cu noul băiat, care trezeşte în Billy un
puternic sentiment de deja-vu din visele lui. Apare
o fată mică, drăguţă, cu ochelari şi îl găseşte pe Billy
îngândurat.
ANUŢA: Bună, Billy.
BILLY: (buimac) Anuţa?!
ANUŢA: Te-am vazut de vizavi şi pari singur… adică
pari să ai nevoie de companie. Pari stresat. Stii Billy,
trebuie să-ţi spun. (Billy o priveşte fără să reacţioneze) Eu sunt o tocilară.
BILLY: Poftim?
ANUŢA: Da, mi-a luat ceva timp să mă obişnuiesc cu
statutul ăsta, dar nu pot să-l neg. Sunt o tocilară.
Şi ştii ce face o tocilară ca mine? Îşi scrie temele.
În fiecare zi. De cele mai multe ori pentru că îi face
placere, mai ales la matematică şi astro-fizică, dar
de când te-am vazut, Billy, nu mai pot face asta. E
ciudat, nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată şi e
puţin frustrant să-ţi pierzi vechile obiceiuri. Nu-mi
mai scriu temele pentru că stau toată ziua cu coatele pe birou şi ma gândesc la tine, cum ai ieşit tu
lunea aceea la tablă la chimie şi ai rezolvat problema cu hidrogenul carbonat la care eu mă gândisem o noapte întreagă înainte şi tot nu reuşisem s-o
rezolv, şiii… uau. Mi-am dat seama că tu eşti baiatul pe care îl plac. Ştiu că poate sună stupid, dar
crede-mă, trebuie să-ţi spun asta… Billy, cred că
suntem facuţi unul pentru celălalt. Ce spui?
Billy leşină.
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Leo BUTNARU

DE LA HOARDA DE AUR LA
UNIVERSIADA MONDIALĂ (1)
(JURNAL DE TATARSTAN, 25 APRILIE – 20 IUNIE 2013)

25.IV.
De la Farid Naghim, locţiitorul redactorului-şef al revistei din Moscova „Drujba narodov“, primesc un text între
invitaţie şi ofertă, să zic, în care se spune că la Kazan, în
perioada 14-16 iunie, se va desfăşura festivalul „Universiada Literară“. Transcriu: „Vom fi bucuroşi să fiţi printre
noi. Din Moscova, va participa redacţia noastră, Alisa
Ganieva (tânără scriitoare din Cecenia, stabilită în capitala Rusiei. – n.m.), Aleksandr Kabanov din Ucraina,
Lilya Gazizova din Tatarstan ş. a.“ Pe Aleksandr şi Lilya,
poeţi demni de toată atenţia, îi cunosc de la două întruniri literare, care au avut loc la malul Mării Negre, în orăşelul Koktebel din Crimeea. Ambii sunt autori ce scriu
în limba rusă, Kabanov fiind redactorul-şef al „revistei
de rezistenţă culturală Şo“ din Kiev, care reflectă rezistenţa la presiunile atmosferei generale din ţara vecină ce
vizează coabitarea ucrainenilor cu reprezentanţii altor
naţiuni. Naghim continuă: „Nu avem comenzi şi rugăminţi speciale din partea redacţiei. Doar că, la proprie
latitudine, să povestiţi despre situaţia literară din oraşul
dumneavoastră, din ţara din care veniţi – o viziune proprie şi nicidecum o trecere în revistă critico-analitică.
Poate că ceva despre dificultăţile traducerilor literare
(dacă acestea există). În genere, ceva ce ţine de contemporaneitate, care ar avea legătură cu creaţia, cu coabitarea şi colaborarea internaţională ş.a.m.d.“ Mesajul e vag,
(re)creativ, cât se poate de democratic, cum s-ar zice,
dar bineînţeles, la o adică, va exista şi un plan „concret“
al manifestărilor.
Îi scriu colegului moscovit, mulţumindu-i pentru
invitaţie, însă nu pot da un răspuns concret, deoarece
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sunt pe cale să plec, pe câteva zile, de asemenea la nişte
manifestări literare. De cum mă întorc, e posibil să am şi
decizia finală. Însă ea va depinde şi de posibilitatea mea
(cu sprijinul gazdelor) de a rămâne alte 3-4 zile la Kazan,
după încheierea „Universiadei Literare“, dat fiind că nu e
prea eficient să fac un drum atât de lung, via Moscova,
pentru etc. Adică, în principiu, – da, dacă…
27.IV.
Eventualele mele plecări literare sunt de fapt două: mai
întâi, pe 28-29 mai, voi participa la simpozionul „Avangarda românească/ Avangarda europeană“, care va avea
loc la Biblioteca Metropolitană şi la Rotonda Muzeului Literaturii Române (Bucureşti), printre participanţi
fiind anunţaţi Ion Pop, Petre Răileanu, Ovidiu Morar,
Iulian Toma, David Esrig, Ioan Cristescu, Paul Cernat,
Lucian Chişu. De acolo, voi pleca la Galaţi – „Serile de
poezie ale revistei Antares“, cu o eventuală croazieră pe
Dunăre şi un popas de două zile la Sulina.
Pentru a-mi pregăti răspunsul definitiv în ce priveşte „Universiada Literară“, îi scriu colegei Lilya Gazizova, la Kazan, spunându-i povestea cu invitaţia şi
interesându-mă dacă ar fi posibil să-mi prelungesc sejurul în Tatarstan. Pentru că, asta e, încă nu m-a abandonat oarece interes şi puls jurnalistic, care mă însoţeşte
din adâncile-mi tinereţi, astfel că, aflându-mă undeva
în străinătate, îmi scriu notele de călătorie, jurnalul de
bord (drum) etc. Colega e şefa secţiei traduceri a US
din Tatarstan. Nu amână răspunsul, asigurându-mă că
va sonda terenul. „În caz extrem, vei putea locui la noi.
Nu ne vei strâmtora“, mai scrie.
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29.IV.
Aşa cum, în principiu, am aranjat cu prelungirea sejurului în Kazan, cercetez orarul curselor de avion, alegând
plecarea pe 13 iunie, iar întoarcerea – pe 20. Îi scriu
lui Farid Naghim, interesându-mă cum vom proceda
cu procurarea biletelor: le iau eu sau mi le trimit ei, via
mail? Anexez adresa site-ului cu zborurile preferabile.
1.V.
Niţică tevatură cu procurarea biletelor. De la revista
moscovită îmi scrie contabilul: „Stimate domnule Leo,
bună ziua! Farid Saghitjanovici Naghimov, locţiitorul
redactorului-şef, îşi exprimă îngrijorarea în ce priveşte
operativitatea noastră cu expedierea biletelor, dat fiind
că în Rusia la începutul lunii mai sunt prevăzute multe
zile de odihnă – eu voi putea perfecta achiziţia electronică a biletelor doar începând cu data de 10 mai. Însă
dacă dumneavoastră veţi găsi o posibilitate să procuraţi personal biletele tur-retur, noi vă vom restitui costul lor bănesc la Kazan, bineînţeles, conform tichetelor
de îmbarcare, necesare pentru decontare. Dacă e necesar, putem să vă expediem o scrisoare de garanţie, semnată de redactorul-şef şi de contabilul-şef. Scuzaţi-ne
pentru incomodităţile pe care vi le creăm. Cu respect,
Ivan Sergheevici Rudinski, contabil-şef “.
Cred că organizatorii nu au motive de panică: e timp
suficient şi de la 10 mai încolo – o lună şi ceva! – pentru
ca dânşii să procure biletele, mie expediindu-mi confirmarea electronică. În ce constă rentabilitatea? Nu vor
exista operaţiuni în plus de echivalare valutară leu-rublă.
„Adică, – îi scriu dlui contabil, – va exista o singură operaţiune, a dumneavoastră, încât vom fi cu toţii mulţumiţi,
liniştiţi. Nu credeţi că astfel ar fi mai indicat?“
10.V.
Primesc varianta electronică a biletului dus-întors,
zbor-(re)zbor, cum ar veni. Plecarea din Chişinău – pe
13 iunie, la ora 13,20, aterizare la Moscova – ora 16,30
(cu calculul mutării acelor ceasornicului cu o oră înainte). Escală. De pe aeroportul Domodedovo voi decola
la ora 19,45, la Kazan ajungând la 21,10. Îndărăt, pe 20
iunie, pornim la 9,55, o oră şi ceva zbor până la Moscova; în aeroportul Domodedovo – aşteptare în jur de
patru ore, pentru a decola spre Chişinău la 15,55, ca să
aterizăm la 17,10 (ceasul dat îndărăt). Orar suportabil.
Doar de nu s-ar întâmpla precum atunci când zburam
spre Erevan: la Moscova, în loc de 7 ore de aşteptare,
s-au făcut circa 10 (motive tehnice).
2.VI.
De la Farid Naghim (astfel semnează proza sa; în acte
e Naghimov): „Bună ziua, Leo! Ţineţi legătură cu Lilya
Gazizova? La aeroport vă va întâmpina ea, la ora 21,10
(posibil să reuşesc să vin şi eu). Păstraţi tichetele de
îmbarcare!!!“. Îl asigur că totul va fi bine.
5.VI.
Azi, invitaţia cu condiţii foarte vagi, de acum o lună şi
ceva se concretizează, prinde contur: Farid îmi expediază press release – e utilizată noţiunea engleză a ceea ce
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se numeşte, simplu: comunicatul de presă. Reţin câteva
idei: „Universiada Literară“ este menită să reflecte noile
priorităţi ideatice şi estetice, remarcate în ultimele decenii. Scopul proiectului este să caute şi să descopere noi
talente, care pe viitor ar putea să-şi afle un loc în elita
de creaţie; combaterea xenofobiei, naţionalismului, confruntărilor religioase şi extremismului; să contribuie la
lansarea tinerilor scriitori în spaţiul literaturii autentice.
În ansamblul manifestărilor sale, Universiada va constitui o sărbătoare pentru locuitorii Kazanului şi oaspeţii
capitalei Tatarstanului.
Sunt date numele participanţilor. Comitetul organizatoric: revista literar-artistică „Drujba narodov“, Fondul Interstatal de Colaborare Umanitară, Ministerul
Culturii al Republicii Tatarstan, Uniunea Scriitorilor din
Tatarstan, Fondul de Susţinere a Iniţiativelor de Creaţie
„Kanafer“, Biblioteca Naţională a Republicii Tatarstan.
6.VI.
Vine programul „Universiadei Literare“. Pentru prima
oară întâlnesc o astfel de noţiune, legată de literatură:
Universiadă. Aflu şi explicaţia: ea a fost sugerată de Universiada Mondială, care se va desfăşura la Kazan în perioada 6–17 iulie. Cum ar veni, „pliindu-se“ pe eveniment
şi noţiune, literaţii ar schiţa parcă o avanpremieră, un
prolog la manifestările sportive, propunând propriile
competiţii. Aflu din program că, pe 15 iunie, va avea loc
un Turnir al poeţilor dotat cu premiile revistei „Drujba
narodov“. Condiţiile: participă autorii tineri, care vor fi
apreciaţi de un juriu special, alcătuit din poeţi consacraţi. Câştigătorul va fi publicat în prestigioasa revistă
(nu e cam… zgârcit deznodământul?). Ca o trecere a
poetului premiant de pe o orbită pe alta, mai înaltă, de
afirmare.
12.VI.
Pregătiri pentru plecare, pentru decolarea de mâine,
din/ în dricul amiezii, cum ar veni, la ora13,20. Îmi dau
seama că îndemânarea de a-mi face bagajul nu mă părăseşte nici de data aceasta, eu operând cu oarecare automatism; de, lucruri de rutină pentru unul care pleacă
relativ des spre alte tărâmuri. Geamantanul gri-oţeliu,
compact, dar, totuşi, destul de încăpător pentru cele
ce-mi vor fi necesare pe durata unei săptămâni. Îmi vine
ideea să scriu o odă acestui… fidel şi ataşant geamantan
al meu, marca „Pilon“. Dar asta, să vedem, în orele de
aeroport, de aşteptare până la îmbarcare, pentru debarcare şi recepţionarea bagajului, apoi răstimpul de escală
din aeroportul moscovit…
Acum – o amintire despre Kazan. Acesta va fi al doilea meu popas în capitala tătarilor de pe Volga. Primul
mi s-a întâmplat hăt în anul 1970. Eram student şi era
de asemenea în iunie – aproape o coincidenţă: atunci
plecasem pe 10, acum pe 13 cireşar! Acea călătorie, care
trebuia să mi se pară… epopeică, am consemnat-o doar
episodic în jurnalul meu „Student pe timpul rinocerilor“. Atât de episodic, că o pot reproduce aici integral:
„16.VI.1970. Noutăţi, cu întârziere. Dar aş avea ce
rezuma. O vreme, amânarea călătoriei pe Volga mă descurajase. Dar intuiam că, totuşi, vom pleca şi-mi comandasem un costum de haine. Cu Gh. Mustea, flautistul,
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– imprimare. Restaurantul „Moldova». În ajun de călătorie – noapte nedormită.
Pentru prima oară în viaţa mea – într-un avion. Ai
noştri ca brazii, au întreţinut buna dispoziţie a întregului salon. [Eram un grup de cam 15 studenţi, ce formaseră echipa Universităţii de Stat din Chişinău, câştigătoare a concursului televizat TVC (Tinereţe, Veselie,
Cutezanţă) dintre instituţiile de învăţământ superior –
n.m., azi]. Escală la Doneţk, apoi aterizare la Kazan. La
prima impresie, Kazanul, capitala tătarilor de pe Volga,
mă dezamăgi. După alte tatonări, mi se păru extraordinar
de interesant(ă). E un oraş al confluenţelor de memorii
euro-asiatice. Unsprezece instituţii de învăţământ superior. Clădiri de peste timpuri,
timid-monumentale.
Fel de fel de plăci
memoriale. Ghidul
nostru, domnişoara
Olga, mi se păru sau
sumar pregătită pentru discursul său turistic, sau încă în perioada de „încălzire».
Într-adevăr, mai târziu
a intrat în formă. Însă
care ghid, oricât de
bine pregătit, ar putea
ţine minte sumedenia
de evenimente ce s-au tot petrecut în Kazan? (Judec după
mulţimea de plăci comemorative de pe ziduri.) Reţin,
în mod special, placa ce spune că, aici, la 13 februarie
1873, s-a născut Feodor Şaleapin. (Apropo, concomitent, Gorki şi cu Şaleapin au susţinut probele de admitere în corul seminarului duhovnicesc. Primul a trecut,
Şaleapin – respins!) Lobacevski (cimitir).
Ne-am scăldat în râul Kazanka. Restaurantul cu bucate
tradiţionale tătărăşti – veselie cu… scumpete. Naţional
– ioc! Iată de ce se trag „fraţii“ spre Moldova“…
Şi încă o filă: „27.VII. O scrisoare ingenioasă, de
un stil… ziaristic de bună calitate, de la Olga şi Sveta,
domnişoarele-studente care ne-au fost ghizi prin Kazanul tătaro-rusesc. După un „Zdrastvui, Leo», zic: „Hai
să punem lucrurile la locul lor. Aşadar:
Partea întâi. În care se propune să lăsăm în pace portretele pierdute – criminalistica e o treabă a juriştilor,
pe când noi nu suntem decât chimişti şi lirici (химики
и лирики).
Partea a doua. De afaceri sau informativă (cea mai
amplă). Ea începe cu înştiinţarea că, în sfârşit, ne odihnim şi noi. Semestrul de muncă ni s-a încheiat pe 16 iulie,
în aeroport, i-am petrecut pe oaspeţii noştri vietnamezi
şi cubanezi. Au plecat spre Baku. Pare-se, lor oraşul le-a
plăcut mai puţin. Lucru uşor de explicat: băieţii aproape
că nu cunosc deloc istoria noastră, lor nu le spun nimic
numele lui Derjavin, Şaleapin, Figner; ei şi-au amintit
cu mare greu cine au fost Lobacevski şi Butlerov. Din
acest considerent, cu grupul vostru ne-a fost mult mai
interesant (dar şi mai greu, totuşi). Însă oaspeţilor noş-
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tri le-au plăcut locuitorii Kazanului, ceea ce e oarecum
plăcut şi pentru noi.
Nouă nu ne-a prea mers: am plecat într-o tabără pe
Volga, însă timpul s-a schimbat brusc – s-a făcut atât de
frig, încât am fost nevoiţi să revenim în oraş (cu guturai şi temperatură).
Partea a treia. Interogativă. Pe noi ne-ar interesa
cu ce te ocupi tu în redacţie. Probabil, pregăteşti corespondenţe şi iei interviuri oamenilor interesanţi din oraşul tău? Sau nu?
Partea a patra. Noi, aici, regretăm că ansamblul
„Noroc“ cu Mihai Dolgan nu va concerta la Kazan şi că se
amână turneul lui D.
Marianovici, că sezonul teatral e închis,
adică în viaţa culturală avem o stagnare
provizorie.
Ultima parte.
În care noi ne luăm
rămas bun de la tine,
urându-le toate cele
bune prietenilor noştri din Chişinău. Olga
şi Sveta.
P.S. Pentru ca nu
care cumva să ne acuzi
de plagiat, recunoaştem că stilul l-am
împrumutat din scrisorile lui Serghei Cekmariov (posibil ca tu să fi citit versurile şi Jurnalul său)».
Păi, după cum compun, fetele-chimiste din Kazan ar
fi fost bune şi la jurnalism!“.
Atât – atunci. Să vedem ce-mi inspiră Kazanul după,
hăt!… 43 de ani!
Şi poate un detaliu din victoria în concursul interuniversitar – proba la care am câştigat net în faţa celor de la
politehnică. De la echipele finaliste se cerea (şi) un proiect de cămin studenţesc, iar noi, cei de la Universitate
(pe atunci era o singură universitate în RSSM, restul –
institute de învăţământ superior), am propus un cămin
în formă de… nai. E uşor de dedus ce se poate imagina,
comenta, debita în baza acestui cămin „ca pe note“, cântăreţ, forfotitor, „armonios“…
13.VI.
Plec spre tărâmuri depărtate în duminica în care se
sărbătoreşte Înălţarea Domnului. Şi tot astăzi, e zi de
doliu în memoria jertfelor din primul val de deportări,
de acum exact 72 de ani: 12 spre 13 iunie 1941… Posibil, până revin din delegaţie, să ajungă la Chişinău şi
volumul meu „Lista basarabeană./ Copil la ruşi“, apărut la editura „Cartea Românească“, parte componentă a
„Poliromului“. În eseul ce dă titlu cărţii, eu analizez tocmai memoriile uneia dintre deportatele din acea noapte,
Eufrosinia Kresnovskaia din Ocolina, din preajma Sorocii.
Constat că timp de un an preţul la taxi, până la aeroport, a crescut cu 15 lei (aproape un euro). În geanta
mică, ce e mereu cu mine, – aparatul de fotografiat şi
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jurnalul (1969–1971) Constanţei Buzea, „Creştetul gheţarului“. Aceasta îmi va fi lectura de aeroport(uri), de
avioane. Dar cred că o voi încheia fără amânare, până
să revin la Chişinău.
Un timp, cu doamna Buzea ne întâlneam nu doar
la şedinţele Consiliului USR, ci mi s-a întâmplat ca,
împreună cu colegii de la editura „Ştiinţa“, să-i publicăm la Chişinău o carte pentru copii, ilustrată excelent
de Ion Severin. (Se numea „Poezii pentru fetiţe-veveriţe
şi băieţi-vevereţi“.) Eu am dus tratativele cu autoarea,
eu i-am dus şi avansul –
cam trei sute de dolari,
la vederea cărora poeta
parcă se pierduse niţel,
arătând oarecum dezamăgită. „Cam… cât
valorează?… Eu nu am
avut niciodată dolari…“,
întrebă-spuse. Am aproximat cursul la zi. „Şi ce
fac cu ei?…“ „Îi schimbaţi“. „Cum, unde?…“
I-am explicat că Bucureştiul are multe puncte
de schimb valutar. Dânsa
mă rugă să o însoţesc la
unul din ele, însă fiind
prins atunci cu o problemă oarecare, l-am
rugat pe unul din şoferii de la USR să o ajute pe doamna Buzea în acea elementară operaţie financiară. Bineînţeles că mă mirase:
era anul 2003, iar distinsa mea colegă spunea că încă nu
ţinuse dolari în mână…
Un detaliu cu o carte manuscris a Constanţei Buzea.
Cam peste un an de la acea întâmplare, eram în casa
poetului şi editorului Nicolae Tzone, care îmi macheta
volumul de poeme „Sfinxul itinerant“, pentru editura
„Vinea“. Mai discutam de una, de alta, iar Nicolae prinse
a-mi arăta unele mostre din arhiva pe care o deţine,
inclusiv – una din achiziţiile mai recente, şi anume – o
carte-manuscris a Constanţei Buzea. M-a uimit acurateţea caligrafiei poetei, încondeiată cu cerneală neagră.
Tzone o rugase să-şi transcrie de mână mai multe texte
(pentru arhiva Institutului de Studiere a Avangardei) şi
acea lucrare arăta splendid.
În ce priveşte jurnalul dnei Buzea, s-a întâmplat să
publice câteva fragmente în „România literară“. Odată
i-am spus că mi-au plăcut mult, ele aducând a proză
densă, savuroasă. A tresărit, s-a bucurat: „Să ştiţi că
acelaşi lucru mi l-au mai spus şi alţii, întrebându-mă
când public cartea!“. Cartea pe care, iată, acum o duc
cu mine spre imensităţile lumii, cu gândul să o citesc în
răgazuri propice. Dar nu încep lectura în aeroportul din
Chişinău, gândindu-mă la intervalul de câteva ore, cât
va dura escala la Moscova, în aeroportul Domodedovo.
Acum însă, după ce mi-am dat geamantanul la bagaje,
„ruminez“ (ca să-i dau cu un franţuzism) în minte detalii pentru oda pe care i-o/ mi-o promisesem: odă valizei
mele. Asta fac pe durata a ceva mai puţin de două ore
de zbor până la aeroportul Domodedovo. Nu-mi recu-
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perez bagajul, el fiind transferat la cursa pentru Kazan,
astfel că abia în capitala tătarilor ne vom reîntâlni, eu
şi geamantanul, pentru care compun oda. Dar oda nu
e o urgenţă şi eu purced la lectura jurnalului Constanţei Buzea. L-am procurat pe 31 mai – în carte găsesc
bonul de librărie – la Galaţi. Prin urmare, de la Dunăre
duc gândurile, trăirile, bucuriile, dar mai mult necazurile – din câte remarc chiar din primele pagini; duc de la
Dunăre la Volga trăirile unei distinse scriitoare române.
Pentru început, din cartea mărturisirilor reţin următoarele (ajun de An Nou
1969): „…el mă iniţiază:
cum să surâd când dau
mâna cu femeile şi cum
– cu însoţitorii lor. Se
străduieşte să mă dreseze ca pe un număr de
circ“; „Rămân străină de
idealul lui“; „… el este
inepuizabil inepuizant.
Am semne că va obosi
repede între mine şi
lumea care-l interesează
şi, când va fi să aleagă,
va prefera agitaţia lumii.
Perechea noastră are un
destin bizar…“ Sigur, El
nu e nimeni altul decât
soţul poetei Constanţei
Buzea – poetul Adrian
Păuneascu.
La Constanţa Buzea, mărturiile din jurnal consună
trist, uneori tragic cu răsfrângerile lor în poeme, în titluri
de cărţi (reproduse în nota biobibliografică: Agonice,
1970; Sala nervilor, 1971; Răsad de spini, 1973; Ploi de
piatră, 1979…).
Şi de data aceasta, în avionul de Moscova, reţin că stewardesele rusoaice sunt cu adevărat frumoase şi e de înţeles de ce unii, care cu timpul au ajunşi barosani, în tinereţile lor încă nedefinite ca perspective de posibilă putere şi
grandoare, şi-au luat de neveste tocmai tinere ce făceau
parte din personalul de zbor al vreunui „TU 114“ sau „Boeing 373“, printre aceştia fiind viitorul multimiliardar Abramovici sau, la început, spionul obscur Putin (precum îl
numea Viktor Erofeev) ajuns preşedintele, prim-ministrul,
din nou preşedintele Rusiei, în rocada sa aranjată cu un
alt petersburghez (…pitbullterrier), Medvedev. E drept că
cei ajunşi mari şi tari au cam divorţat de fostele stewardese, cum i s-a întâmplat mai demult ovreului ex-rus, azi
londonezului Abramovici, cum i s-a întâmplat chiar zilele
acestea kremlinistului Putin.
Dar până una alta, frumoasele stewardese ne instruiesc cum să procedăm în caz de – Doamne, fereşte! –
accident aviatic. Însă, cam cu 2-3 zboruri pe an, bineînţeles că ai memorizat pe dinafară regulile de acţiune
extremă: centura, masca de oxigen, poziţia scaunului şi
poziţia ta corporală, ghemuit înainte etc. După care ni se
oferă prânzul frugal. Probabil, cu intenţie de generalizare,
însă rămasă, intenţia, doar stupid-particularizatoare, pe
cutia în care se află bucatele e tipărită următoarea stupizenie: „În zile de lucru – jurist, în week-end – turist“.

Jurnal

Ca un post-scriptum la cele scrise mai sus, îmi amintesc că, încă în fosta URSS, era foarte popular un hit ce
se intitula „Stewardesa cu numele Janna“ – (cam aşa) –
„încântătoarea şi adorata mea, îngerul meu nepământean, stewardesă cu numele Janna“. Nu se putea concepe
o seară de restaurant, fără ca stewardesa să nu răsune
de cel puţin 10-15 ori! Oamenii visau la zbor, la plecări,
la… evadări, în special – în străinătate, în Occident, însă
celor mai mulţi nu le era dat să fie trecuţi peste hotare
de vreo stewardesă cu numele Janna…
Plus un post-post-scriptum: în acea ţară dispărută
existau cântece despre orice, inclusiv melodii emblematice, cum ar fi fost marşurile reprezentanţilor tuturor
profesiilor pe care le cunoştea societatea socialistă atât
de monotonă. Aveau o melodie şi jurnaliştii, – îmi amintesc, parcă în context cu prezentele mele preocupări, considerând că pasiunea pentru jurnalele de călătorie „mi
se trage“ tocmai din anii de jurnalism relativ intens pe
care l-am practicat, când trebuia să scriu zilnic – dacă
nu pentru redacţia în care lucram, pentru altele, de care
eram – şi eram, totuşi! – solicitat. Ei bine, melodia jurnaliştilor era acceptabilă, să zicem, un marş cam lent, cu
pasul oarecum… amânat, să zic, pe când textul pe care
îl învăluia-învelea ca într-o hârtie de staniol părea de o
evidentă falsitate, incompatibil cu principiile restricţiilor din presa subjugată partinităţii. Cam aşa cânta „vreun
jurnalist“ sovietic: „Trei zile şi trei nopţi să tot păşeşti,/
Trei zile şi trei nopţi să nu dormi/ Doar pentru câteva
rânduri de ziar“. Ce naiba să pierzi tu atâta timp şi atâtea forţe, dacă se ştia că adevărul adevărat nu e agreat la
curtea secţiilor de ideologie şi propagandă, cărora le era
subjugată presa? La ce atâta jertfă pentru nimic? Ce de-a
cheltuială nesăbuită – pentru bilete dus-întors, hotel,
diurne? Când s-a pomenit ca vreun jurnalist sovietic să
dea ceva excepţional, în câteva numere de ziar, după ce
a vânturat Siberia, Extremul Orient sau pe cel al republicilor unionale din Asia Mijlocie? Aiurea! Unde mai
pui că acel cântecel nu ne putea viza şi pe noi, jurnaliştii din republicile cu teritorii restrânse, pe care în jumătate de zi le puteai trece de la un hotar la celălalt… Astfel îmi amintesc eu acum, când pot profesa liber îndeletnicirea scrisului, inclusiv a celui jurnalistic sau diaristic, cum e şi acesta, prezentul…
La aeroportul din Kazan sunt întâmpinat de o întreagă
delegaţie, formată din trioul Lilya Gazaieva, Farid Naghim
şi Elena Jirkova. Pe prima o cunosc de acum vreo trei
ani, cu ceilalţi doi sunt bucuros să fac cunoştinţă şi, neamânat, intrăm într-un dialog dezinvolt, de parcă ne-am
cunoaşte de cel puţin două-trei decenii. Drumul de la
aeroport spre Kazan – cam 40 de kilometri; asfalt proaspăt aşternut, în vederea ne-hurducării miilor de participanţi la Universiada Mondială, care se va inaugura pe
6 iulie. E aproape de ora 22,00 însă e destul de luminos,
astfel că disting clar primele aspecte din capitala Tatarstanului: arată bine, pe alocuri – minunat, cu îmbunătăţirile, renovările, noile edificii pregătite pentru Universiadă. În multe locuri – schele, plase de protecţie. Se
munceşte, se grăbesc cu finisările şi îţi dai seama că, pe
4-5 iulie, Kazanul deja va arăta superb.
La volan e Lilya Gazizova, colega şi gazda noastră,
care ţine să-mi arate unele lucruri demne de reţinut:
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superbul complex arhitectural pentru copii, minunatul
canal Bulak ce traversează oraşul, amenajat conform unor
standarde jos-pălăria; Teatrul Naţional, lacul Kaban (s-ar
traduce: Mistreţul; dar mai e şi al doilea sens – grămadă,
bolovan). „Pe vremuri, acest lac despărţea obştile tătărăşti de cele ruseşti“, precizează Lilya. Acum un timp,
la Koktebel, îmi spunea că, fiind inclavaţi, tătarilor nu le
rămâne decât să fie loiali, toleranţi, abili în relaţiile cu cei
care i-au cucerit-înrobit în secolul XV. (Cum ar veni, se
întâmplase o înrobire contra alteia, deoarece ruşii fuseseră cam peste trei secole sub jugul hoardei tătărăşti.)
Alte deschideri urbane memorabile şi, vag, îmi amintesc că, la prima mea vizită aici, văzusem şi mai multe
clădiri din bârne. „Nu mai sunt. Au rămas unele doar în
părţile istorice mai dosite ale oraşului“, vine explicaţia.
Cazat la hotelul „Regina“ (localnicii îi spun: „Reghina“).
E chiar în centrul-centrului, pe strada Universităţii. Probabil, pe aici obiceiurile şi întâmplările, unele imprevizibile, sunt altele decât prin Europa, astfel că verificarea de
acte e minuţioasă, recepţionera având un aer oarecum
nefiresc de grav pentru o operaţie atât de rutinară. După
ce, cu delicateţe şi voie bună, încerc să mai aplanez din
comportamentul rigid al doamnei (pe ecuson, numele:
Venera), aceasta îmi zâmbeşte, în fine, cedează din manierele oarecum cazone. Dar, fie deja cu altă tonalitate şi
stilistică, îşi face meseria cu evidente accente birocratice. Apoi îmi spune că, însoţit de cameristă, voi prelua
odaia de hotel, voi verifica cele aflate în mini-barul din
ea şi voi semna lista. Uite, asta n-am mai făcut-o nicicând altă dată! În fine, înţeleg că nu e cazul să mă supăr,
chiar şi când, după vreo jumătate de oră, sunetul telefonului mă scoate de sub duş: dna Venera de la recepţie mai are de concretizat nu mai ţin minte ce detalii
extra-paşaport. Şi aici îmi amintesc de ce povestea cu
câteva zeci de minute în urmă colega Gazizova, când
veneam de la aeroport; despre un fel de spionomanie ce
s-a înteţit în preajma deschiderii Universiadei Mondiale.
Cică, un jurnalist făcea pe undeva prin oraş nişte poze
ale locurilor menite participanţilor la competiţiile tineretului studios, când, la un moment dat, se pomeneşte
luat pe sus, cu tot cu trepied, de doi mascaţi, care, nici
una, nici alta, îi ţipă că nu e voie să fotografieze, că ar fi
spion, că!… Dus la sectorul de poliţie, i se întocmeşte un
protocol bizar, în care mascaţii inventează fel de fel de
învinuiri bizare, că el, jurnalistul, ar fi fotografiat, chipurile, nu obiectele arhitecturale, ci locurile de plasament
celor care vor asigura securitatea la Universiadă… Aiureli! Din păcate, reminiscenţe sovieto-cazone …
Camera de hotel e compactă, aproape confortabilă.
Aproape, pentru că în ea nu se află totuşi şi vreun scaun,
ca să nu mai zic de fotoliu. Nu e nicio masă. Decât, poate,
cutia în care este barul. Dar e cam incomodă pentru scris,
astfel că îmi pun blocnotesul pe trupul obosit al valizei
şi notez ce am de notat.
Scurt, ies pe strada pietonală Bauman. Arată atrăgătoare, îmbietoare. Însă oboseala mă retrage în hotel,
unde, la prima mea trezire pe aproape de ora 3,00 spre
dimineaţă, văd că geamurile luminează; e un fel de
cvasi-noapte albă. Oricum, la lumina ei ai putea citi.
(Va urma)
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din toate părţile, pe care le baram cum puteam. La entuziasmul pe care-l aveam, nici un obstacol nu era de netreCartea aceasta nu reprezintă un jurnal de idei. Nu este nici cut, nici o cauză nu era mai mare decât a noastră.
Am avut, totuşi, parte şi de un dram de noroc, din
uşa interzisă – în sensul metaforic pe care i l-a dat Gabriel
Liiceanu. Cartea „joacă” (pe muchie de cuţit) între notaţia moment ce – aşa cum se va vedea notat în jurnal – am
de jurnal şi coloratura unor fapte trăite, fiind mai degrabă întâlnit şi oameni care ne-au ajutat fără să aştepte nici o
un jurnal de gesturi şi atitudini omeneşti; câteva urme pe răsplată, riscând în numele idealului comun al înfăptuirii
care le-a lăsat Petru Creţia, mai ales despre Ipoteşti, în cele unui centru muzeografic şi de cercetare eminescologică,
o sută de zile pe care am avut norocul (şi privilegiul) să le centru care să echivaleze măcar în parte substanţa şi măretrăiesc împreună cu el întru aceeaşi cauză. Unele dintre ele ţia unui poet ca Eminescu. Exista în fiecare din noi senau fost zile faste, altele nu. Toate, însă, intrau într-o altă nor- timentul şi voinţa de-a face ceva în amintirea unui om de
malitate; în normalitatea faptelor unui om cu totul aparte, geniu – geniul tutelar al românilor –, care merita cu mult
mai mult decât o simplă casă memorială – şi aceea o predespre care am găsit de cuviinţă că merită să vorbesc.
Şi dacă ar trebui să spun, ca unui frate, un lucru esen- facere din vremea comuniştilor.
Întâlnirea cu Petru Creţia s-a
ţial despre ceea ce-a fost omul Petru
întâmplat
ca atunci când intri într-o
Creţia, aş spune doar atât: că nimic
N-ar
trebui
niciodată
să
bibliotecă
enormă
şi din miile şi miile
nu era mai frumos în el decât adevăde
cărţi
aşezate
pe
rafturi te duci şi-o
rul. Om viu, ca şi noi – vorba poetuscriem despre persoane sau
alegi
tocmai
pe
cea
care-ţi trebuie,
lui – numai că un altfel de om. Poate
lucruri fără a simţi o adâncă fără s-o fi ştiut dinainte citată într-o
că a fost chiar ultimul cărturar autenînclinaţie, ba chiar iubire faţă bibliografie, dar de care aveai strintic din perioada pe care am trăit-o.
În acest sens, le va fi mai uşor să se
de ele. Fără iubire, în înţelesul gentă nevoie în momentul acela. Cu
el s-a întâmplat chiar mai mult, căci
pronunţe celor de după noi, care vor
ei creştin, cunoaşterea nu e cu „relaţia” noastră s-a născut în mine
beneficia de o perspectivă mai îndeputinţă. Minţii lipsite de iubire spontan, atunci când încă nu-l cunoşpărtată şi, prin urmare, mult mai limpede.
şi avide doar de ştiinţă nu i se team pe omul Petru Creţia, citind
răspunsurile sale, într-un interviu
Oameni sub vremi schimbătoare
deschid nici persoanele, nici din revista Ateneu, interviu care mi-a
şi nesigure, adesea comentam împrelucrurile. Cunoaşterea lor e cu atras atenţia asupra a două aspecte.
ună evenimentele, întorcându-le pe
Primul a fost, evident, în legătoate părţile... Ne puneam întrebări
putinţă numai într-o întâlnire
tură cu instituţionalizarea lui Emişi de multe ori ne întristam. Atunci
personală.
nescu şi cum era firesc, răspunsul
eram încă năuciți de ceea ce se întâminevitabil la Ipoteşti – Ipoplă. Acum cred că ne-a fost dat să le
Ieromonah Gabriel BUNGE ducea
teştii
în
care eu slujeam şi pe care-i
trecem pe toate împreună. Oricum,
voiam
cu
mult mai însemnaţi decât
ne-a fost mai uşor. Pe de o parte au
erau
la
vremea
aceea. Iată ce spufost timpurile prielnice de care trebuia să profităm (în sconea
cărturarul:
admiţând
că
formularea
«instituţia (naţipul nobil pe care ni-l propuseserăm – renaşterea Ipoteşonală)
Eminescu»
este
corectă
[...],
cred
că este nevoie de
tilor); pe de altă parte au fost timpuri neprielnice pentru
oameni ca noi, care au acţionat cu toată abnegaţia de care o instituţionalizare a cercetărilor eminescologice, cum au
erau în stare (şi erau!), crezând cu tărie în ceea ce voiau să făcut şi alte neamuri cu poeţii lor mari. Fireşte, de o instituţionalizare bună, dotată cu personal de primă mână, cu
înfăptuiască.
În realitatea concretă, însă, multe se petreceau indepen- o conducere luminată şi eficientă, cu un statut şi o organident de voinţa şi credinţa noastră: pe dedesubt, în compro- zare bine gândite de spirite deschise, cu o dotare materimisuri, călcând în picioare principii, dar şi orice urmă de ală pe măsura nevoilor.
Cuvintele acestea m-au marcat atât de mult, încât am
bună-cuviinţă şi decenţă omenească, numai de dragul de-a
avut
nesăbuinţa să cred că omul acesta îmi va deveni priface bani şi de-a „prinde” o funcţie. Da, de a prinde, peneten.
Nu ştiam să explic de ce. Era ca o stare. Ca un dat.
tru că ele „fugeau” cu o viteză mult mai mare decât până
în 1989, când lucrurile se aşezaseră cumva pe un făgaş, aşa Aşa cum aveam să-l cunosc mai târziu, Petru Creţia încheia
încât „iniţiaţii” erau cei mai iuţi de picior. Din acest punct pledoaria sa prin a da un imbold sănătos oricui pentru a-şi
de vedere, nici astăzi nu înţeleg de ce pentru unii semeni încerca puterile, dacă va fi interesat de cauză: vreţi să facem
de-ai noştri banul (de care, evident, toți avem nevoie) este cândva, înde mai mulţi, proiectul unei asemenea instituţii? Răspunsurile, vă puteţi da seama, vor oglindi ele însele
nu o convenţie, ci un mod de a exista.
Raportându-mă la ceea ce se derula atunci, aş putea câte ceva, ca comunitate culturală, cu Eminescu. (A făcut
spune că, din punct de vedere al mersului societăţii, ei singur acest proiect – înainte să ne cunoaştem mai bine –,
ştiau ce se întâmplă, noi nu. Noi nu voiam decât să înde- proiect în care se propunea trecerea Ipoteștilor în directa
plinim un ideal. Ei nu voiau decât să trăiască bine; să-şi subordine a Academiei. Numai că destinul lui a fost unul
aranjeze familiile şi neamul întreg, neavând nici cea mai derizoriu: nu l-a luat nimeni în seamă, ajungând – după
uşoară umbră a conştiinţei zădărniciei. Noi înotam împo- expresia cărturarului – în coşul de gunoi al Academiei).
triva unui curent viu – poate prea viu –, primind lovituri
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Al doilea aspect a fost acela al întrebării referiroare la
ipostaza de „moldovean” a lui Eminescu. Îmi pusesem şi
eu această problemă, dar răspunsul eminescologului a fost
pe măsură: de foarte tânăr Eminescu a depăşit într-o mare
măsură particularităţile unui spirit regional [...]. A păstrat din graiul moldovenesc numai ceea ce în epoca lui nu
era încă incompatibil cu limba literară. Dar particularităţi moldoveneşti avea, se vede la tot pasul în manuscrise,
din rostirile subiacente grafiilor, din elemente de lexic, din
particularităţile morfologice. E drept că toate acestea par
să se atenueze în textele redactate în anii de la Bucureşti.
Dar lucrul merită să fie supus unei cercetări mai atente [...].
Ştiţi ce mai cred? Că idiomul matern, până la regionalism,
până la particularităţi şi mai restrânse, este plămada din
care se naşte orice expresie universală a verbului şi că orice
expresie universală a verbului păstrează în adâncul ei, ca o
esenţă devenită indecelabilă, forma lăuntrică purificată a
idiomului matern. Tot ce e natură în logos provine de aici.
Şi de aici a pornit totul. Propunerea instituţionalizării
lui Eminescu în chiar locul obârşiei poetului, deşi nu-mi
era adresată, m-a uns la suflet, marcându-mă pentru tot
restul vieţii mele. Ideile enunţate în interviu îmi erau deja
cunoscute, pentru că ele trăiau în mine în mod natural;
exprimate, însă, de marele eminescolog, n-am avut deloc
sentimentul că cineva mi le-a furat. Dimpotrivă, sentimentul a fost acela că le regăsisem în altcineva cu totul respectabil. Le-am resimţit ca un punct de rezonanţă localizat
undeva în coşul pieptului – distinct marcat într-un colţişor –, comoară ascunsă într-un hăţiş încă nedezlegat al
sufletului meu... ipoteştean.
Atunci s-a copt în mine ideea unui Ipoteşti central (nu
unul mărginaş, plasat în locul „unde se agaţă harta în cui”),
realizat altfel decât aşa cum era atunci, adică o casă memorială, în care te întâmpina chiar de la intrare un citat al
„tovarăşului Nicolae Ceauşescu” – scris cu litere aurite, pe
o pânză roşie, mare cât un perete şi încadrat într-o ramă de
stejar –, citat care începea cu Luceafărul poeziei româneşti
şi se termina cu o monstruozitate: construirea socialismului.
Tânăr fiind, strâns în armura convingerilor şi idealurilor
tale, observi abia spre sfârşitul drumului direcţia în care îţi
este hărăzită cărarea de urmat şi uşor, uşor, îţi dai seama
că ea are un sens pe care de obicei nu îl alegi tu. Te alege
el pe tine. Aşa s-a întâmplat şi în cazul meu. Prin urmare,
în noiembrie 1989 am plecat în Italia cu gândul să rămân
acolo, întrucât fosta mea soţie era deja angajată violonistă
în orchestra simfonică din Catania (Sicilia). Aşa cum era
obiceiul, o lăsasem pe fiica mea, Delia, zălog, în ţară.
Ajuns la Otopeni, miliţienii din aeroport au glumit pe
seama faptului că în Italia se pleacă vara, când e timp frumos, nu în noiembrie. Până a ajunge în aeroport eram cu
totul stăpân pe mine. Teama care s-a instalat odată cu
replica miliţienilor a fost tocmai încercarea pe care trebuia
s-o trec, jucând rolul turistului obişnuit, aşa cum, în condiţii normale, ar fi trebuit să fiu. Am avut o clipă senzaţia că
voi fi întors de la avion – lucru obişnuit pentru acele timpuri – dar nu s-a întâmplat aşa. Am trecut şi de controlul
de dinainte de îmbarcare, cu inima bătând, bravând în om
dezinvolt. Mi-a reuşit. Sau aşa credeam.
După ce am închis una din genţile deja controlate,
vameşul m-a întreabat dacă am bani la mine, cerându-mi
portofelul. Se uită în el, apoi se uită la mine lung, după
care îmi arată, scoţându-l, un bileţel-cartonaş scris şi
iscălit de Petru Creţia, prin care îmi făcea o recomandare
către Rosa del Conte. Vameşul îl ia, se uită la el şi-mi cere
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să i-l traduc. Mă execut, explicându-i că sunt muzeograf
la Ipoteşti–Eminescu şi că bileţelul este o recomandare
către profesoara Rosa del Conte, şefa catedrei Eminescu
la Universitatea din Roma.
După ce mă asultă cu atenţie, îmi spune să aştept şi se
duce la un alt „coleg”, îmbrăcat în costum negru şi cravată. (Fără cunoscuta haină de piele neagră. Eram într-un
aeroport şi trebuia să pară şi el un funcţionar între alţii...).
Acesta ia biletul, se uită la el, mă identifică cu ajutorul
vameşului, apoi intră într-un birou, în timp ce eu îmi
strângeam ce rămăsese încă răscolit din bagaj, aşteptând
să fiu interogat.
Nu ştiu ce tărie m-a făcut să nu tremur şi să nu leşin.
Vameşul se întoarce, spunându-mi autoritar şi arătându-mi
un loc mai ferit: – Aşteptaţi aici! Aştept. După un timp
soseşte şi omul nostru, însoţit de un al doilea, care mă
întreabă unde lucrez şi dacă o cunosc personal pe profesoară. Repet ce îi spusesem vameşului mai înainte,
relatându-i că o cunoşteam pe Rosa del Conte doar din cartea ei, Eminescu sau despre absolut, publicată şi în româneşte, că e o autoritate în domeniul eminescologiei şi că
nu puteam ajunge la ea, bătându-i pur şi simplu la uşă...
Stă, se gândeşte, zicându-mi că sunt liber, dar că biletul rămâne la noi. Plec la avion cu sentimentul nu că
sunt liber, ci uşor ca un fulg. Faptul că biletul cu pricina
a rămas la ei nu m-a deranjat la început, pentru că mă
aşteptam la ceva cu mult mai rău. Apoi a început să mă
enerveze. De ce nu l-am cerut înapoi dacă tot m-au lăsat
să plec? – am gândit tot drumul, iar biletul a devenit obsesia mea într-atât de mult, încât, exagerând, îmi venea să
mă întorc spre a-l recupera. Eram disperat la gândul că
nu voi putea intra la Rosa del Conte fără recomandarea
lui Petru Creţia. Până la urmă s-a dovedit că ceea ce nu
trebuie să fie, nu e...
De ce voiam să plec? Începuse să mă sâcâie totul în
ţară şi să mă enerveze orice, dar orice: de la autobuzele
cu oameni ciorchine pe scări până la miliţianul care te
oprea după chef să te amendeze, indiferent dacă erai sau
nu vinovat; de la teama de a fi ascultat la telefon până la a
merge prin noroi cu cizme de caucuic, strângând din dinţi
şi înjurând „epoca de aur”, totul era coşmaresc.
Mă înfuriam teribil şi mă simţeam umilit atunci când,
ajungând la liceul în care predam, trebuia să-mi scot cizmele şi să mă încalţ cu pantofii pe care-i purtam într-o
sacoşă, pentru a-mi oferi un aspect cât de cât civilizat.
Însă paharul s-a umplut atunci când am avut senzaţia că
sunt realmente într-un lagăr, după ce o noapte întreagă
am stat în jurul unor cauciucuri arzând, împreună cu alţi
vecini de bloc, într-un frig aproape insuportabil, pentru
ca înspre dimineaţă să nu-mi poată schimba butelia pentru aragaz, căci se terminaseră chiar înaintea mea...
După ce-am urcat în avion, s-a instalat şi adâncit în
schimb pe furiş sentimentul că nu era deloc comod să
rămâi într-o ţară străină în condiţiile în care ştiai că nu te
mai poţi întoarce acasă niciodată. M-am încăpăţânat să
cred în ceea ce-mi propusesem, urmându-mi mai degrabă
voinţa decât credinţa.
În Italia însă, după evenimentele din decembrie, pendulam între frenezia de a mă întorce acasă (accentuată de
prieteni la telefon), la care se adăuga mândria că şi românii au fost în stare să se revolte (lucru pe care, noi, cei trăiţi în corsetul comunismului, începusem să nu-l mai credem posibil) şi între plânsul eliberator în faţa evenimen-
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telor care se perindau în ţară, transmise prin intermediul televiziunii.
La vremea aceea, fosta soţia se acomodase deja cu stilul de viaţă al italienilor, aşa că se crease între noi o tensiune care nu se putea dezamorsa sub nici un chip; eu
nu-mi găseam rostul locuirii acolo, ea îl pierduse de tot
pe cel din ţară – ţară despre care îşi amintea din ce în ce
mai des cum iarna, în sălile de concerte total neîncălzite,
ori la repetiţii, toţi instrumentiştii îşi puneau mănuşi cu
degetele tăiate; pe de o parte să-şi încălzească mâinile,
pe de alta să-şi poată îndeplini obligaţiile profesionale.
Deşi timiditatea mea structurală îmi curma iniţiativele,
după ce am ajuns în Catania mi-am luat inima-n dinţi şi
am plecat la Universitatea La Sapienzza din Roma, unde,
în loc s-o întâlnesc pe Rosa del Conte, am întâlnit-o la
catedră pe doamna Denis Valmarin, succesoarea celebrei profesoare.
Încurcat că nu ajunsesem la cine trebuia şi aflând că
Rosa del Conte ieşise la pensie de la Catedra de limba şi
literatura română (pe care o ştim şi astăzi botezată Catedra Eminescu, fără să aibă acoperire în fapt), m-am oferit
(câtă naivitate) să ţin câteva prelegeri despre Eminescu.
Gratis. Zâmbetul profesoarei s-a prelungit un timp, ca
atunci când vrei să faci o ironie cu tine însuţi şi totuşi n-ai
face-o: eu cunosc bine atmosfera de la Bucureşti, unde profesorul discută cu studenţii săi în limba în care predă literatura poporului respectiv, dar aici e cu totul altfel; studenţii de la noi învaţă câteva noţiuni de limba română,
foarte puţin din clasicii români şi cam atât. După o pauză a
adăugat, ca şi când nu ştia dacă să spună şi acest lucru sau
nu: dealtfel, majoritatea dintre ei abia ştiu cine e Dante!
Am rămas năuc, dezamăgit şi derutat, întrucât venisem la ea tocmai din Sicilia s-o întreb dacă în perspectivă
aş avea vreo şansă de a fi angajat la catedră. Am îndrăznit,
totuşi, să-mi exprim dorinţa, dar mi-a răspuns că toate
acestea se fac prin intermediul unor „schimburi culturale”
aranjate la alt nivel, dându-mi să înţeleg că „în cărţi” erau
nume mari, consacrate, iar în subsidiar, că eu sunt prea
mic pentru a intra într-un astfel de joc.
Mai târziu, după o retrospectivă a discuţiei, mi-am
dat seama că profesoara ştia şi cu acordul cui se făceau
astfel de trimiteri... Cred că revolta interioară mi-a albit
faţa de furie şi de indignare. Am tăcut amândoi îndelung.
Mă fixa cu privirea să „mă citească”. Ştia că pot fi şi trucuri ale temutei securităţi, dar cred că s-a lămurit destul
de repede că nu era cazul.
Apoi am rămas surprins când a început să-mi vorbească despre copilăria lui Eminescu la Ipoteşti, despre
istoricul casei, moşiei şi despre cele două biserici... Când
mi-am dat seama că-mi citise cartea despre Ipoteşti am
rămas năuc. Mi-am revenit discutând despre toate acestea
şi încet, încet, am uitat afrontul de dinainte. Timpul discuţiilor şi schimburilor de păreri ne-a apropiat întrucâtva.
La final, profesoara mi-a arătat în rafturile cabinetului
ei câteva volume ale operei lui Eminescu; trei sau patru.
Două dintre ele se evidenţiau imediat, căci purtau supracoperta aceea roşie, fapt ce mi-a adus aminte de culoarea
partidului comunist, remarcând în schimb culorile frumoase ale celorlalte volume de pe acelaşi raft, ale altor
cărţi. N-am avut timp să roşesc, deoarece professoressa
mi-a mărturisit cât de greu procură volumele operei eminesciene, atunci în curs de editare. Cât despre cele şapte,
editate în intervalul 1939–1977 de Perpessicius, avea să-mi
spună că nu le avea decât Rosa del Conte. Acasă.
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Jumătate posac, jumătate mângâiat de comunicarea cu
doamna Valmarin, am plecat spre Catania însorită numai
în realitate; în mine se ivea imaginea uneia ca prin ceaţă,
plină de necazurile şi de umilinţele care vor urma, având
senzaţia acută că stau deja la pândă. Le vedeam colţii și
simţeam că nu mă pot lua la trântă cu ele. Mă obsedau
Ipoteştii. Mă obseda gândul că i-am trădat şi că l-am trădat şi pe Eminescu. Mă gândeam câte aş fi putut realiza,
căci visam pentru Ipoteşti la un centru de cultură exemplar – un Weimar al României eliberate de comunism.
Atunci mi-a revenit în minte instituţionalizarea lui
Eminescu, de care vorbea Petru Creţia în interviul amintit, fără să ştiu ce întorsătură aveau să ia lucrurile, nebănuind că ne va fi fost hărăzit să fim împreună – câteodată chiar departe fiind –, că de la el aveam să învăţ atâtea lucruri esenţiale, de care ţin cont şi astăzi.
Aşadar, în martie 1990, când până la urmă am hotărât să mă întorc în ţară, lucrurile stăteau în mintea mea
la extrem: puteam rămâne acolo, folosindu-mi tot restul
zilelor muncind pentru a-mi lua un televizor şi mai performant, o maşină şi mai arătoasă, ori puteam să mă întorc
în ţară pentru a face din Ipoteşti ceea ce ar fi trebuit să
fie de mult: un centru al întregului neam – cum avea să
zică mult mai târziu Petru Creţia. Visam adică la un centru muzeografic şi de cercetare reprezentativ, în amintirea lui Eminescu. Un Weimar al României, capitală culturală a ţării.
Ultimile două săptămâni dinaintea plecării au fost pentru mine chinul întruchipat. Eram conştient că întoarecerea mea înseamnă că, mai devreme sau mai târziu, familia
mi se va destrăma. Simţeam în mine două jumătăţi antagonice, pe care nu ştiam cum să le împac; stăteam bântuit de gânduri, transpirând şi gândind ce cale să apuc.
Punctul acela de vedere rămas din interviul cu Petru Creţia, ascuns în sufletul meu, s-a trezit deodată, neaşteptat
de mare şi de însufleţitor, iar hotărârea mea a fost luată
imediat: mă întorc. Şi m-am întors.
Astăzi, când numele meu este asociat spontan cu locul
pe care în mare parte l-am re-creat – invidiat de unii şi
lăudat de alţii –, conştientizez ceea ce s-a înfăptuit la Ipoteşti şi mai cred – între vis şi realitate – că am avut doi
îngeri păzitori, nu unul! Mai cred, apoi, că mi-a fost dat
să realizez ceea ce s-a înfăptuit. Restul e tăcere.
Prin urmare, după întoarcerea din Italia am început
demersurile pentru desprinderea casei memoriale din Ipoteşti de Muzeul judeţean de istorie şi arheologie din Botoşani. Oficial, ceea ce reprezentau Ipoteştii la vremea aceea
purta denumirea: Muzeul memorial «Mihai Eminescu»;
în fapt, un compromis între un muzeu şi o casă memorială, nefiind nici una, nici alta. Dealtfel, aşa şi arăta. Despărţirea casei memoriale de Muzeul de istorie din Botoşani a fost anevoiasă, căci după 1989 o inerţie puternică
trona în atitudinea provinciei; orice desprindere de trecut, deşi aclamată formal, încleia atitudinile mai noilor
şefi, care habar n-aveau ce să facă – în cazul în care făceau
ceva şi nu-şi ocupau timpul ţintind interese personale. A
urmat o gamă întreagă de atitudini retrograde şi necuviinţe omeneşti, puţine la vedere, multe în subteran, de
care nu vreau să-mi aduc aminte, pentru că în numele
lui Eminescu şi la adăpostul Ipoteştilor s-au făcut multe,
pentru a acoperi şi mai multe, în favoarea altor instituţii
„culturale” din judeţ.
Despre una, totuşi, aş vrea să vorbesc. Deşi eram muzeograf al unei instituţii de cultură, abia după întoarcerea în
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ţară am aflat – spre exemplu – că în ultimii ani ai „epocii de aur” s-au dotat aproape toate casele de cultură din
judeţ cu aparatură tehnică audio (pick-up-uri, magnetofoane, staţii de amplificare etc.) şi mobilier, toate puse pe
seama casei memoriale şi a lui Eminescu, în documentaţii mincinoase şi trimise spre aprobare „forurilor superioare”. Întocmite aşa, aprobările erau ca şi sigure. Era mai
important pentru „tovarăşi” acest lucru decât să fi făcut
din Ipoteşti un reper naţional.
În ciuda tuturor piedicilor, am reuşit – după întemeiate demersuri zilnice făcute forurilor locale – ca începând cu data de 15 iunie 1991 să se constituie Memorialul «Mihai Eminescu», instituţie cu personalitate juridică distinctă, subordonată direct Inspectoratului pentru
Cultură al judeţului. A fost pasul hotărâtor întru devenirea Ipoteştilor şi s-a datorat înţelegerii regizorului botoşănean Eugen Traian Borduşanu, după nenumărate insistenţe. Ca nou şef al culturii judeţene, Borduşanu pricepea cum se cuvine demersurile mele, dar avea şi el frânele
altora, care din orgolii mărunte se împotriveau.
Pe de altă parte, am folosit acest timp prielnic, când
aprobările se dădeau şi peste noapte, căci mulţi dintre
funcţionarii de atunci (ameţiţi şi ei de vârtejul în care se
aflau) nu voiau să fie etichetaţi împotriva noului flux. În
acest sens, o documentaţie cât se poate de convingătoare
am depus la Ministerul Culturii (înregistrată cu nr. 405/19.
XII. 1991), după o discuţie de o jumătate de oră cu Ion
Vartic, secretar de stat sub ministeriatul lui Andrei Pleşu.
În principiu, domnul Vartic a rezonat pledoariei mele şi
a fost încântat de idee. Nu tocmai înalt, reţinut, dar ferm
şi cu atitudini pozitive, răzbătea din el omul cultivat şi cu
maniere, spre deosebire de alţii, rămaşi acolo prin forţa
lucrurilor, care erau nişte „tovarăşi” cărora lumea li se
adresa cu apelativul „domnule”.
A urmat partea cea mai grea, întrucât tot ce ar fi trebuit să fie înfăptuit la Ipoteşti presupunea o investiţie. Şi
nu una mică. Oameni experimentaţi din minister (erau şi
dintre aceştia) m-au sfătuit să nu disper, căci odată lucrurile începute, ele îşi vor găsi făgaşul firesc, şi că încet, încet
se vor găsi şi fondurile necesare. Important era să începem.
Ceva mai târziu, după apropierea de Petru Creţia, am
intensificat demersurile în vederea trecerii Memorialului în directa subordine a Ministerului Culturii, pentru
a-i da statura potrivită – pe de o parte –, dar şi pentru
a scăpa de sub o tutelă îngustă în vederi şi rău voitoare,
aşa cum s-a dovedit a fi cea a responsabililor locali – pe
de altă parte. Odată început, Petru Creţia a grăbit acest
demers, ajutat de alţii care ţineau la el şi îl stimau. [După
stingerea lui, care mi-a cauzat atâta suferinţă, am reuşit,
în sfârşit, să fundamentez o instituţie de rang naţional,
în componenţa căreia să intre: casa memorială, Biblioteca Naţională de Poezie, capela familiei, casa ţărănească
de epocă, o casă a familiei Papadopol – ultimul proprietar al moşiei Eminoviceştilor –, noul muzeu Eminescu,
un amfiteatru în aer liber, precum şi câteva case (proiect
unic) pentru cazarea celor interesaţi].
Numai că în naivitatea pornirilor noastre sincere nu
ştiam ce ne aşteaptă, crezând că, odată avută aprobarea
unui om cu o funcţie atât de înaltă cum era cea a unui
prim-ministru, banii vor pogorî la Ipoteşti cu hârzobul din
cer. Nu a fost deloc aşa; au început noile valuri ale orgoliilor locale, mai puternice decât primele şi mult mai bine
aşezate, la care s-au adăugat: rutina funcţionarilor din
minister, îngustimea de vederi a celor de la judeţ, amâ-
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nări şi suspiciuni, iar peste toate tronând nestingherite
„măreţele”... inerţii.
***
E de datoria mea să mai adaug că jurnalul acesta nu
conţine lucruri spectaculoase; sunt în el fapte trăite, texte
cruciale spuse ori scrise de Petru Creţia, pe care – în amintirea a ceea ce ne-a legat – le-am consemnat, cu gândul
că poate mai târziu vor folosi cuiva. Cu părerea de rău că
jurnalul nu este unul al unei vieţi întregi (ar fi meritat cu
prisosinţă!), rămân aceste o sută de zile, binecuvântate de
Dumnezeu şi asuprite de diavol, pe care nu aveam cum
să le trec cu vederea, căci au fost esenţiale întru devenirea Ipoteştilor. Iar la ragul şi mai înalt al ţării întregi,
cuvintele acestui om neînfricat sunau mesianic în cadrul
tensionat şi necesar al Golaniadei din Piaţa Universităţii
(București), mişcare deturnată apoi de cei pe care Petru
Creţia însuși îi invoca, fie şi ca elemente reminiscente ale
vechiului sistem:
Pe zi ce trece, ceea ce la început a fost considerat
ca o manifestare măruntă a unor elemente marginale,
se dovedeşte astăzi, şi după alăturarea masivă a intelectualilor români la această demonstraţie, că reprezintă ceva esenţial din sufletul ţării.
Suntem după patruzeci și cinci de ani de guvernare
comunistă ilegală. Racilile lăsate de această stăpânire
asupra chinuitei noastre ţări se văd pretutindeni. Este
vremea ca un număr cât mai mare dintre noi, cei care
am pătimit în obida vremii, să ne facem conştienţi de
la ultimul dintre noi până la cel care e în stare de cea
mai mare formă de conştientizare politică, să ne solidarizăm în jurul unui singur ţel: şi anume eliminarea
radicală a oricărei forme – fie ea şi reminescente de
comunism – din România noastră.
Ceea ce este de avut în vedere este că nu trebuie
să ne concentrăm atenţia numai asupra a ceea ce se
petrece în mod pozitiv în Piaţa Universităţii şi-n alte
oraşe ale ţării; trebuie să ne gândim care sunt elementele interesate în păstrarea vechii ordini de lucruri.
Trebuie să ne facem conştienţi cu luciditate şi cu adevăr, cu adevărul după care am însetat atâtea decenii, că există acum, în societatea românească, în mod
obiectiv, oameni interesaţi în menţinerea vechii ordini.
E bine să ne amintim. Este în primul rând vorba
de ceea ce se numeşte convenţional nomenclatura. E
departe de a fi vorba numai de nomencaltura; aceştia au fost crema şi privilegiaţii puterii comuniste din
România. Este vorba de întreaga reţea de activişti,
care se numără cu milioanele. Este vorba de întreaga
reţea a Securităţii, care se menţine sub diferite travestiuri. Este vorba mai ales (şi cu mare durere trebuie să
spun) de acele elemente ale societăţii, care au fost crescute astfel încât să nu poată gândi liber. Este vorba în
plus de acei oameni care nu au fost cooptaţi la avantajele puterii nici măcar cu siguranţa zilei de mâine,
dar care trăiesc în frică şi-n întuneric. E vorba de cei
care au hulit în mod spontan şi e bine s-o spunem cinstit, aici, manifestaţia din Piaţa Universităţii şi care
zi de zi sunt mai puţini.
Este de dorit ca, împreună cu toţi şi nu ca un strat
privilegiat de intelectuali, ci oameni dedicaţi într-un
fel neînfricat şi definitiv cauzei acestei ţări să ne alăturăm cauzei care ne va duce la definitiva extirpare din
România a practicii şi a teoriei comuniste. (VA URMA)
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Lucian ALECSA

CĂLĂTORIA ÎN PETALELE
TRANDAFIRULUI

S

Simona Grazia Dima este o poetă a meta – imaginarului,
e unica voce cu un astfel de ecou în spaţiul liricii noastre
feminine. Poemele ei se consumă dincolo de ceea ce sugerează imaginile invocate prin limbajul liric, e un joc pe cât
de periculos, pe atât de sublim. Verbul joacă rolul substanţei de contrast folosită în radiografii, dă vizibilitate ideilor
antrenate în structura carnaţiei lirice. Am spus că există
şi o doză de pericol, asta pentru că nu tot timpul cititorul
are predispoziţia de-a trece dincolo de imaginea primară,
de-a pătrunde în miezul textului, în visceralitatea lui, şi de
a căuta să privească nervurile ideatice ce pulsează în substanţa lirică.
Discursul poetic pare extrem de pretenţios, puţin maleabil pe latura sentimentală şi pe cea emoţională, chiar dacă
sunt antrenate prin limbaj nenumărate procese afective.
Această dispunere a vocii lăuntrice
pe un portativ oarecum abstract creează de multe ori derută în perceperea autenticităţii unei astfel de scrieri, lumea încorporată în poeme are
drept cadru de comunicare sau resort
de idei interiorul lucrurilor şi fenomenelor. Imaginile sunt năucitoare,
vezi, în mod paradoxal, cum tocmai
peisajul auster combustionează viaţa
adevărată, intensă, scânteietoare, cu
reflexe strălucitoare în adâncul nevăzut al trăirilor, în interiorul lucrurilor,
sub pliul tăcerii, acolo unde se naşte
şi zborul. Realitatea ascunde în permanenţă o întrebare, în fiecare lucru
se ascunde ecuaţia ştiinţifică a lumii,
important e să rezolvi enigmele vieţii pentru a da de lumina adevărului.
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Poezia Simonei Grazia Dima are ca resort ideatic o filosofie ce se intersectează în permanenţă cu planurile vieţii concrete, fără enunţuri deductibile, ci cu secvenţe de
viaţă ce demonstrează autenticitatea trăirilor propuse iluminării. În compunerea vieţii fatidicul joacă un rol la fel
de important precum latura logică, existenţa fără fatalitate pare searbădă, lipsită de strălucirea primară. Suportul „filmărilor“ este mundanul, banalul de care ne lovim în
orice moment poate căpăta conotaţii magice. Dacă decopertăm ţesătura de întrebări ce „îmbălsămează“ viaţa de zi
cu zi, vom da de un spectacol fascinat, fabulos, încorporat
într-un limbaj firesc, fără compuneri pretenţioase, conectat
în permanenţă la propriile trăiri. Unii pot spune că această
partitură cere antrenarea unei doze mai mari de livresc. Ei
bine, nu, tocmai prin naturaleţea limbajului, prin firescul
compunerii textului atmosfera ce se
vrea tuşată se întregeşte. Antologia
„Călătoria în petalele trandafirului“,
de la Editura „Tipo-Moldova“, Iaşi, în
colecţia „Opera Ominia“, dezvăluie
traseul poetic şi suflul proaspăt a tot
ceea ce-a scris până în acest moment
Simona Grazia Dima.
Înainte de a face un excurs în oprea
ei plecând de la primele volume şi până
la cel din urmă publicat, mă voi opri
asupra unui poem extraordinar, dispus pe un solid suport epic, ce poate
fi considerat summum-ul întregii sale
creaţii. Este vorba despre „Interiorul
lucrurilor“: Aeroportul internaţional.
Aştept în sala vastă. Un zid înalt / de
sticlă: afară, zona cenuşie, cu puncte
ici şi acolo, / semnale-nfrigurate. Peisaj
auster, întotdeauna mă-nfioară, fati-
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dice lumini, clipiri grăbite; se-aduce –ntruna combustibil
– /camioane rapide, uriaşe; dar şi cărucioare pitice, eficiente, aferate.//Ador această lume scânteietoare, iute pulverizată: strălucire, / dispariţie, niciunde nu vezi marea mai
clar. /Intensitate, / perfecţiune, apoi, de ce? O ştergere, la
fel, deplină, vedenie,/ şi n-ai putea să-i adaugi nimic // Dar
interiorul lucrurilor? Fără asta nimic n-ar rost. Apele mele
/ adânci atunci le-aş cunoaşte (mă păstrez la umbră, sub
cortina /de flăcări).ghemuit în lumină, voi vedea rostul şi
chipul / mişcării înseşi, ora se va umple de izvoare, va deschide acei / ochi pentru care-un regat consimte pe loc să
ardă. Istoria/ s-o port mereu cu mine. Dar plata mea care
va fi? Unghiul / căderii frunzelor, nuanţele mistuirii unor
boabe de siliciu.///(…) // Lumină fluorescentă, miros de
cauciuc harnic, necontenit în /rotire, vorbe nemţeşti, irlandeze. Tristeţe fără hotare, de ce?/ Chiar dacă aş gândi sfârşitul vieţii, toţi stropii se vor regăsi în / pliul pleoapei, în
pleoapa acestui ochi – şi proaspăt, şi străbun.// Mai sus de
nori sunt, de mulţimea lor fraternă. Pe măsură ce / mă înalţ,
ei se fac de pământ. Pământ zburător. E felul meu / de-a
înţelege zborul. Pentru tine prieten fulgurant, / pământu-i
pământ, norul, nor. Ascunzi poate-n miracol? / Vom fi luaţi
prin surprindere,fiindcă numai de noi ne împiedicăm. / O
piatră căzând prin zidul cosmic, arsă de tot,/ postumă.
Tristeţea-i lipitură de pe flăcări, zbaterea unui ochi /nedevenit privire, convins că a văzut – de aceea e carbonizat şi
/ el, fără prea multă milă. Iar fericirea-i lentilă ce rămâne,
apă /nescursă-n lacrimă, în geamăt. De noi, numai de noi,
îngână / înainte şi râd pletele copacilor, grafitti pe ziduri,
undeva jos, prin Bosnia şi Herţegovina.“
Lumea din interiorul lucrurilor, din interiorul materiei,
e definiţia metafizică a existenţei autentice. Orice fenomen exterior se regăseşte pe filmul vieţii noastre lăuntrice, important e să găsim resursa spirituală pentru proiectarea acelui impuls al sinelui pe suportul logicii, al realităţii palpabile. Acesta este resortul, trambulina de pe care
îşi ia zborul poeta în pozarea lumii de dincolo, desprinderea de epiderma firească a lumii. Cu paradigma redescoperii autenticităţii lumii în interiorul lucrurilor, poeta vine
de la prima carte „ Ecuaţie liniştită“, apărută în 1985. Încă
din acele timpuri, Simona Grazia Dima încearcă să dezlege
această ecuaţie impusă de dicteul sinelui, de firescul firii,
de obsesia geometrizării sentimentelor într-o arhitectură
cu valenţe astrale. „Lucrul“, ca simbol al materiei statice,
dar, în acelaşi timp într-o permanentă mişcare şi transformare, reprezintă forma „ rotundă şi perfectă“ a celui mai
profund sentiment: iubirea. Iubirea atinge „inima blândă
a cerului“, ea provoacă furtună în miezul sentimentelor şi
savurează mierea neliniştilor şi nebuniilor. În această notă
poeta îşi dispune discursul liric. Cheia e una simplă, în care
firescul rezonează în trupul ficţional, ceea ce dă naturaleţe
şi consistenţă fiecărui poem. Având acest eşafodaj ideatic,
poezia Simonei Grazia Dima respiră o răceală caldă, ceva
între sobrietate şi ludic, înfrigurându-l pe cititor, dar şi
încălzindu-l la focul imaginaţiei. Frigiditatea emanată de

unele metafore se topeşte în suflul emoţiilor şi sentimentelor antrenate în expozeul liric. Vă supun atenţiei un poem
aparte, remarcabil prin simplitatea sa, prin curăţenia metaforei şi prin concretul magic: „pământul se desface şi o ia /
în direcţii necunoscute / sub cei ce dorm, se desparte în braţe
şi evantaie subţiri, / întredeschise, / cu bulgări proaspeţi,
suiţi / de-a valma în vârf, / afânaţi, mustind de lumină,/
gata să cadă, mereu rotiţi pe locurile lor. / Îţi vine să plângi
privindu-i, copleşit / de iubire, fiindcă pământu-i gingaş,
/ tăcut ca o floare, iar unei flori / nimeni nu-i vede mişcările / doar înflorirea-şi li se pare firească./ Sunt crestături în bulgări, teme-te, /fiecare e un golf lucitor, / semn al
unui legământ făcut în fiinţă, / ce nu se poate uita. / Priveşte, fiecare pâlc sau vale / virează în formă de bulboană,
/ porneşte cu mişcări de floare / pământul dindărăt tresare
/ pitind o lume de suflete /ce explodează mărunt,/ fiecare
în inima sa. / Dacă dai la o parte primul strat, / vei zări
ţărâna –mulţime de boabe / micşorate până la un strop
de raze- ascultând şi fredonând. / Nu te speria de faptele
pământului; / chiar dacă vântul i-ar răsturna brazdele, /
n-ar putea să cadă decât în lumină.“
Poezia Simonei-Grazia Dima se distinge prin eleganţă
şi simplitatea exprimării, prin inspiraţia decupării ideilor
supuse studiului alchimic şi, nu în ultimul rând, prin strălucirea verbului implicat în evidenţierea produsului finit.
De aici şi autenticitatea scrierilor sale. Un alt mare plus:
poemele ultimelor volume sunt asemenea unor construcţii extrem de solide, fără nişe în care să se ascundă întrebări sau fantome neidentificabile care să dea spaime cuvintelor, asta datorită faptului că materialul creator este format din „complicatele puseuri ale intimităţii“. E vorba de
o suprapunere de planuri, unele ce pleacă din adâncul fiinţei, cu tot evantaiul de trăiri, reflexe, sentimente şi altele
din lumescul ştiinţific, cu răsfrângeri în lumea ascunsă a
materiei palpabile. Poezia Simonei Grazia Dima face ca
planurile să nu se respingă, ci să „coabiteze“ spre sublimarea lumii. De-o expresivitatea aparte este tabloul intitulat „Tu“, acesta e flash-ul iubirii depline: „Mi-ai pătruns
fiinţa atât de adânc /te simt ca pe-o sevă / urci şi cobori /
te reverşi ori te strângi/ pretutindeni îţi aud / clocotul-încă
tragic./ Mă opresc în noapte / nu mai pot să respir / cred că
e un capăt/ dar iată-mă dincolo de el / nu sunt jivine atât
de urâte / pe cât credeam / sunt mai multe lumini / care le
desluşesc feţele, / în spiţele palmelor / unor fiinţe cuminţi
/ susură vinişoare / străbătute de murmurul legii./ Taci,
dibaci, printre oasele / întâmplărilor şi tranşez / perfect
ziua, / aştept-acum, când / ţi-aud doar foşnetul de minotaur -/ să te înghit, să te încorporez: /voi vorbi pe limba ta,
/ mă voi ruga în ruga ta, / voi striga din trupul tău, / în
numele tău / nepierzător / de mine însumi!“
Prin această antologie, Simona-Grazia Dima demonstrează din plin că-şi merită locul în fruntea generaţiei
optzeciste, şi-a trasat un drum al ei şi numai al ei, a refuzat plutonul şi poate de asta criticii nu s-au înghesuit să fie
mai atenţi cu opera ei.

DRESORUL DE DUMINICI

D

De Marius Grama puţini au auzit, dar sunt convins că
după ce-i vor citi „dresorul de duminici“ vor avea revelaţia de-a descoperi un poet. Acest volum a apărut la Editura „Junimea“ din Iaşi, în urma Concursului de Poezie
„Porni…Luceafărul“, Botoşani 2013. Debutul său întâr-
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ziat l-a făcut să intre în pas de defilare în garnizoana poeziei. Fără timiditate, crispare sau spăşire, şi nici obraznic ca mulţi dintre debutanţi care,odată ce li se oferă un
premiu, se şi văd mari poeţi. Marius Grama e total rupt
de batalionul douămiiştilor şi nici nu respectă normele
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actualilor debutanţi, care se zbat încă pentru inventarea
unei noi formule poetice, prin care să-şi anunţe triumfal
prezenţa. Poetul gălăţean nu-i băgat până în gât în autobiografism, autobiografismul său e un fel de pretext poetic, e mai mult aluziv şi autopersiflativ, nu promovează
în mod aberant minimalismul şi nici nu bravează o originalitate absolută. Ce frumos sună acest titlu: „ţara unde
soarele răsare pe furiş – poem patriotic autobiografic -„
La fel de sugestivă este şi concluzia: o ţară plină de figuranţi, în care ciocârliile zboară cu aripile legate fedeleş.“
Marius Grama e un poet „ echilibrat“ ce ştie să-şi
dozeze fiecare gest poetic, nu se lasă copleşit de mode
sau de suflul liric al vreunui nume greu. Chiar dacă uneori mai simţi zona poeţilor generaţiei optzeci, acest lucru
nu-i tulbură în vreun fel propriul compus liric, din contra,
pare a-i vitaliza şi mai mult textele. El câştigă în personalitate tocmai prin atenţia de care dă dovadă în redimensionarea unor „tuşe comune“. Textele lui Marius Grama
sunt străbătute de „inocenţa maturităţii“, această pliere,
această dispunere a trăirilor pe portativul paradoxurilor
„nevinovate“ generează mister şi autenticitate în tot ceea
ce scrie. Poetul îşi caligrafiază ideile, nu le aruncă de-a
valma în corpul poetic, doar-doar s-or împerechea ele
sub forfota cuvintelor sau sub biciuirea verbelor. Chiar
dacă decorul afişat în spatele mişcărilor de gânduri şi idei
este unul decupat din cotidian, poetul nu se foloseşte de
el decât ca refugiu pentru pauzele de „respiro metafizic“,
şi nu ca suport al proiecţiilor sale imaginative. Astfel de
scenarii, extrem de bine scrise, nu prea găseşti la poeţii
tineri. E bine să privim un pic spre crochiul „dresorului
de duminici“ pentru a vedea tuşele unui poet autentic şi
foarte interesant: „ faceţi cunoştinţă cu el / Cassiop dresorul de duminici / este cel mai renumit / cel mai iubit
cel mai respectat / din breasla lui / nimeni nu-l întrece
în măiestrie în graţie / parcă a fost născut să facă asta /
ţine duminicile într-un sac şi le eliberează când vrea el
/ câteodată joia câteodată lunea / uneori le dă drumul
numai puţin pe la miezul nopţii / să simtă mirosul timpului / în jurul lui au fost plămădite legende / odată cică
s-ar fi supărat şi aproape un an de zile / nu ar fi deschis
sacul cu duminici –Cassiop fie-ţi milă se spune că-i strigau oamenii / mai dă-ne o fărâmă de odihnă / Îşi freca
palmele plescăia satisfăcut / puteai să şi numeri / unu
doi trei patru cinci / şi se pierdea în mulţime / nici pentru el nu era vreme de odihnă / aflase
că lumea s-a certat cu Dumnezeu şi nu
mai avea pace“
„Năravurile“ lui Cassiop sunt expuse
pe cinci texte, pe cinci portative lirice
diferite, dar, în acelaşi timp, apropiate ca
suflu enigmatic. Cu fiecare poem, personajul capătă alte şi alte valenţe misterioase, în faţa seducţiei copilăriei păleşte
orice altă bucurie. Marius Grama e şi
un bun „detectiv liric“, îşi asumă prin
metode criminalistice şi poliţieneşti dezlegarea enigmei ce planează în jurul unei
… crime, de pe strada cu nuci. Raportul de final este de-o coloratură aparte,
metodele lui sunt cu mult peste cele uzitate prin …instituţiile care se ocupă cu
aşa ceva, curajul de-a intra în intimităţile
suspecţilor şi de-a decupa trăirile, zbate-
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rile sufleteşti, emoţiile acestora până la golirea sufletului
fără a-şi face simţită prezenţa, decât liric, e un gest de
mare profesionist. Raportul său liric e ingenios şi sobru,
dar şi cu accente ludice. Poza grozăviei de pe strada cu
nuci e una năucitoare, viermuiala curioşilor e surprinsă
în toată gravitatea ei, flash-urile exotice dau culoare imaginilor antrenate în poeme, deschizând supapa curiozităţilor: „cu bărbaţi la bustul gol / cu iubirile încrustate în
tatuaje cu nimfe despuiate / fete care chicoteau şi aruncau priviri cu subînţeles / aruncau zâmbete fără înţeles
/ aruncau expresii de neînţeles / din când în când / pe
strada cu nuci treceau elefanţi ca la circ / suspina asfaltul
sub greutatea picioarelor ca nişte budane / să nu avorteze şoseaua de la atâtea izbituri -/ se temeau femeile“.
În cel de-al şaselea poem dăm de criminal. Ca în orice
roman poliţist, criminalul nu-i cel la care te aştepţi. Poftim dovada: „ din când în când îmi calc pe suflet / şi mai
trec pe strada cu nuci / privesc peste gard la numărul 17
poate-o zăresc /obişnuiam să-i trimit jeleuri acrişoare
în formă de elefanţi / o amuzau / zâmbea / în timp ce le
stâlcea între dinţi şi le întindea trompetele / ca un copil
/ mă lua în braţe de cum mă vedea / şi îmi cerea / să îi
promit că ne vom petrece bătrâneţile pe o altă planetă /
mai bună / îi promiteam orice / oricând oricum / şi credeam că ne vom petrece bătrâneţile pe o altă planetă /
mai bună / îi alintam formele / îi divinizam fiecare celulă
fiecare sclipire din privire / mi-ai furat tinereţea –mi-a
striat într-o zi / mi-ai ucis toate visele cu premeditare“.
Şi cum unde e poezie, trebuie să fie şi iubire, Marius
Grama se comportă întocmai, ne încântă şi cu ceva confesiuni pe această temă. Se pare că „fata care strânge
ploaia între dinţi“, nu-i o oarecare, o necunoscută pentru
autor. E drept, poetul dă dovadă de egoism, numai că-i
vorba despre un egoism benefic pentru cei din jur: „ţin
ploaia numai pentru mine / şi vă observ pe toţi / prăfuiţi jigăriţi îmbâcsiţi / dacă toţi veţi fi murdari din povestea asta / trebuie să iasă ceva bun.“ Nervurile umorale ce
fibrilează textele sunt abia perceptibile, ele dau mobilitate poemelor. Ultimul ciclu al cărţii este „cel mai concret“, poetul pozează o secvenţă de viaţă obişnuită, pe
care o supune unei radiografii foarte atente, decupând
spre exemplificare lirică partea de magie şi de mister.
Cele cinci poeme sunt halucinante, moartea stăpânului
e pretextul developării unor flash-uri misterioase, depozitate atent, fără drept de a fi luminate de
simplele impulsuri ale conştiinţei, imaginile la care suntem martori par a fi proiectate dintr-o altă lume, dar, în acelaşi
timp, sunt cele de care ne lovim la orice
pas. Această translare între lumi este
foarte bine pusă în evidenţă de aciditatea
verbului lui Marius Grama: „astăzi îi voi
scrie o odă stăpânului/ să ştie că palma
care mă loveşte uneori / e pentru mine
o binecuvântare /morţilor palma care
loveşte li se aşează dedesubt / sub palma
care dăruieşte mângâie de parcă ar trebui
ascunsă de lumea venită la îngropăciune
/ ca şi cum ea însăşi ar trebui să acopere
un pântec de mort / pe care nimeni cu
niciun chip nu ar vrea să-l vadă / răposatului îi ierţi până la urmă / privirea care
se încrunta / ca o daltă înfiptă într-un
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sân proaspăt sărutat / ca o tăietura fină de brici pe grumazul unui balerin/ ce pluteşte leneş într-un pahar de
coniac / stăpânul meu ne adună pe toţi pe seară / şi ne
împarte câte o sută de grame de viaţă la pachet / învelite în ziar / să ne ajungă până dimineaţă / se confesează
plânge se înfurie / ne creionează o lume plină de eroi / în
căutare de poveşti care să-i îmbrace la modă / aş putea
fi şi eu unul dintre ei –îmi spun / până atunci disciplinat
exersez tortura / el ne arată trotuarul încovoiat sub paşii

femeilor uşoare / în stradă veţi ajunge-aţi înţeles / şi se
îndepărtează cu degetele încleştate ca într-un şir lung de
semne de întrebare / noi îl urmărim plini de admiraţie
/ până se amestecă printre oamenii din oraşul care / îşi
poartă romantic la braţ / caruselul de parveniţi“
Citindu-i „ dresorul de duminici“ veţi fi convinşi de
câtă forţă poetică dispune Marius Grama, de ce disponibilitate imagistică are şi de acurateţea versului său.

Citind volumul „frate mut. la nord apa e curată“, apărut
anul trecut la Editura Paralela 45, în urma Concursului
„Porni …Luceafărul“, Botoşani, ediţia 2013, şi fără a şti
multe lucruri despre autor, rămâi cu convingerea că ai
dat peste o voce singulară, bine personalizată, fără ecouri străine. Verbul lui liric nu prea ţine cont de mode sau
fiţe literare care să dea bine unor anume lideri de opinii,
trambulinizaţi, mai mult sau mai puţin firesc, la pupitrul
criticii de întâmpinare, el magnetizează „impurităţile“
cotidianului creând, fără prea mari eforturi stilistice, o
lume nouă, sublimată prin gestica inocenţei, prin ecoul
unei trăiri candide, ţinute departe de pervertirile acelui
cotidian sufocat de tot felul de mizerii. Tânărul poet stăpâneşte cu maturitate arta oximoronică, verbul lui cultivă lumi contradictorii „asamblate“ pe un unic portativ exprimativ. Vlad A. Gheorghiu nu coabitează decât
cu propriile lui convingeri poetice, nu îmbrăţişează formule de impact sau experimente, ci rămâne fidel propriilor trăiri. Acest aspect arată dovada încrederii în propriile forţe lirice, dar, în acelaşi timp, e rezultatul unei
maturităţi de gândire, al unor lecturi solide. Volumul de
faţă e dispus în patru secţiuni, diferite doar aluziv, prin
mici semitonuri, partitura este aceeaşi, de la primul la
ultimul poem. Vlad A. Gheorghiu păşeşte sigur pe propriul său culoar, nu se lasă intimidat de zgomotele din
jur, toboşarii minimalismului nu-i tulbură în nici un fel
liniştea lăuntrică, sensibilităţile lui sunt deja personalizate, transparenţa versului său arată limpezimea sentimentelor ce-i animă trăirile. Rar mi-a fost dat să citesc
cu atâta plăcere creaţia unui tânăr poet; nimic bombastic, nimic contrafăcut, totu-i cristalin şi sincer. Chiar şi
acele mici ironii insinuate în materia
lirică, plus tonurile persiflative şi cele
autopersiflative sunt benigne, se succed
pe linia normală a vieţii. Fiecare poet
are labirintul lui, labirintul lui Vlad A.
Gheorghiu e compus dintr-un păienjeniş de holuri, plecând unele din altele,
intersectându-se în giratorii. Se circulă
anapoda, se circulă pe contrasens, se
caută ieşirea, lumea se tot îngustează
până ce ia dimensiunea unei garsoniere
confort trei: „viaţa asta e o lume plină
de / holuri / mă-nţelegi? / merg pe un
hol care duce la alte / holuri, unde alţi
bufoni se agită / şi se întreabă unde duce
holul de alături./ holul meu e luminat.
e un neon galben / care pâlpâie undeva
pe ritmul / piesei ăleia, would./ holurile de lângă mine au lumânări, / can-

delabre pompoase / sau lustre cu motiv contemporan / o
fată mai norocoasă / – cea mai norocoasă fată din lume
– /are o lanternă solară. / eu nu văd nimic. / holul meu
are două / sensuri giratorii unde / mă întâlnesc cu un
tip creţ / vicios / şi cu o puştoaică difuză / care zboară
/ reeee peeee deeee….! / ieri mi-a umplut giratoriul cu
fire / de păr creţe. e simpatică. / „ one day I will marry
bitch!“ / îmi zic asta de vreo două zile. / am crezut că e
de la viroză,/ dar nu e. nici un paracetamol nu / schimbă
asta / e grav dar nu îmi fac probleme. / mă petrec mai
departe pe hol./ în stânga holuri, în / dreapta goluri şi
/ holuri / şi alte holuri. / lumea asta pare un penthouse luxos./ puţini ne-am prins că de fapt / ne învârtim
într-o / garsonieră / confort / trei.“
Sintagma din titlu te poate frisona sau te duce cu gândul la refugiul poetului într-un ţinut special, la nord, unde
apa-i curată şi fratele mut poate să-şi declame în tăcere
singurătăţile şi neliniştile. Ei bine, nu-i chiar aşa, poetul
îşi urmează pios eul rătăcit pe holurile unei lumi labirintice, fără a-i influenţa traseul destinal, provocându-l să
privească printre pliurile sufletului unde se întrezăresc
anemice raze de lumină. Această conversaţie „mută“ este
sensibil imprimată în vocile textului, generând multiple
şi diverse ecouri pe variate tonuri. Pentru un debutant
acest joc este extrem de periculos, Vlad A Gheorghiu
deja îl stăpâneşte, în felul acesta şi-a personalizat vocea.
Nu ţipă pentru a fi auzit, nu dă din coate pentru a fi luat
în seamă şi nici nu cântă partitura vreunui critic pentru a i se aduce laude. E sincer cu sine şi cu cei cărora li
se adresează, şi este de ajuns. Lumea lui e guvernată de
imagini cristaline, cu aura lor de inocenţă şi de virginitate, antrenând sentimente şi emoţii
adolescentine, dar nu naive. Vă pun la
dispoziţie un astfel de text, care tuşează
o astfel de lume: „ piscine lăsate-n paragină unde doar broaştele / guvernează
noaptea şi / pe fundul apei zac / ochii
păpuşii îngropate / pe jumătate alături
de / copacii ce odată au fost nişte sâmburi de cireşe / aruncaţi copiii veniţi la
picnic cu / părinţii. / parcul moare încet
şi nimeni nu / mai trece pe aici de la /
războiul civil. / într-un leagăn de cauciuc bătut de / vânt până mă învârt
cu întrebări / fixe-n cap / oare cine o
să-mi ducă dorul de / mâine? / păpuşii
îi duce lipsa o copilă care / nu ştie că se
/ afundă zilnic puţin câte puţin / ochii
păpuşii o să-mi ducă / dorul. Mult. /
mai departe de mine.“
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Vlad A. Gheorghiu nu complică deloc produsul poetic, limbajul este unul firesc, decupat din cotidian, fără
accente triviale cum se întâmplă la cei mai mulţi dintre
poeţii generaţiei sale, iar postarea trăirilor, sentimentelor, ideilor în carnaţia textului este făcută gradat, fără
abrutizări sau ruperi de ritm doar pentru şocarea cititorului. Prin această detaşare de program poetul refuză să
răspundă modei, dar asta nu înseamnă o lipsă de comunicare a autorului cu tot ce se scrie astăzi, ci demonstrează faptul că poezia poate fi ţinută departe de vulgaritate şi că şi biografismul poate fi decantat, secvenţele
dure pot forma acea masă de lest care să sprijine suportul estetic şi nu să-l tulbure. Aici e o notă în plus pentru Vlad A. Gheorghiu, ştie să-şi dozeze biografismul în
poezie încât acesta să nu fermenteze abjecţii sau să deschidă supape cu emisii toxice. Nu o face din pudibonderie sau dintr-o soi de teamă de ridicol, ci îi este dictat
de propria fire poetică, ca un demers firesc al eului său
liric. Uneori discursul poetic este frisonat şi de răbufniri cu aer insolit, care dau bine textului fără a-i bulversa tonul sau a tulbura conturul imaginilor proiectate
în text. „cel mai frumos bolnav din oraş“ este un poem
ce va face mare carieră, mai ales ca suport imagistic, e
o tuşă postmodernă pe-o atmosferă bacoviană: “ e frig.
stau în casă ascuns în halatul de baie / al amantului
neveste-mii. simt o / febră ce urmează să vină cu / pulsul sanguin de peste jumătate de oră. / o fetiţă intrând
desculţă iarna / într-un magazin de bricolaj / pentru
nişte cuie de / 16 / un violonist de la filarmonică beat /
într-un backstrage pe o / masă / doi polonezi care vând
alune trase în ciocolată în / bazarul din / Varşovia. /

învârt în ceaiul cu tei / şi văd toate astea. / o durere sfâşietoare îmi loveşte capul / cum un tren izbeşte o căprioară / în Defileul Jiului în curbele / spre Petroşani. /
afară începe să ningă. am mâinile / reci şi din ochi mi
se scurge o lacrimă care cade pe / reşoul electric iscând
un semn / indian cu fum sărat. / peste copilul roşcovan
curentat de / ta-su aseară / în scara blocului se aşeză /
zăpada. / o vecină a trecut pe acolo şi a / lăsat un sac
de gunoi pe lângă /el. legiştii stau la o cafea / cu vecina
de la 2 / afară ninge. / e / frig.“
Declaraţiile de dragoste către iubită, prezentă sau
imaginară, sunt dispuse pe un portativ epistolar, într-o
cheie uşor neo – romantică, poartă un titlu sugestiv
skinny love şi constituie „radiosfera“ volumului. Sufletul poetului, în plină emisie, postează cele mai sincere
sentimente către iubită într-o totală naturaleţe, fără
nici urmă de autocenzură. Această sinceritate dă gravitate fiecărui vers, fiecărei respirări. „cămaşa. umeraşele dorm“ dezvăluie o imagine copleşitoare, prin naturaleţea sentimentului surprins în firescul confesiunii:“
draga mea, / fără nasturi fără scame pe cămaşă / albă
fără /aţe. În fiecare dimineaţă alergi / prin casă / praful doarme. Umeraşele dorm şi / tu tragi timpul după
tine în / ritmul juicerului plin cu felii de portocală / şi
cravata pusă-n răspăr sărută / abdomenul tău / nesătulă / iar eu… / le tine-n braţe şi azi să mor / lângă guler
printre aţe cu /cămaşa ta în mână, / zână.“
Vlad A. Gheorghiu, prin ceea ce-a lăsat în acest volum
cât şi prin resursele de care dispune, şi-a schiţat deja traseul poetic. Sunt convins că prin viitorul volum va reuşi
să-i definească şi mai bine personalitatea.

Vasile SPIRIDON

MITUL PERSONAL AL
ELECTREI ŞI AL LUI ORFEU

D

Dumitru-Mircea Buda propune în cartea cu titlul Războinicii invizibili. Protest şi literatură în opera Monicăi Lovinescu şi a lui Virgil Ierunca
(Târgu-Mureş, Ed. Universităţii „Petru
Maior”, 2010) o reconsiderare degrevată de prejudecăţi şi prejudicii a întâlnirii literaturii române din ţară cu aceea
scrisă în exil şi a rezultatului, chiar şi
neconturat total, al unirii lor osmotice în paradigma unei singure literaturi. Şi aceasta, întrucât literatura noastră nu mai poate fi închipuită în ultimele două decenii drept una singură,
ci, mai curând, ca o paletă de literaturi
alternative aparţinând culturii române
prin tematică, biografii, contexte şi destine. Acestea nu încetează să îşi menţină
individualitatea, asigurând, astfel, varietatea, diversitatea, pluralitatea estetică a
unei literaturi care aspiră demult timp să
fie recunoscută pe plan european. Este
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motivul pentru care se impune necesitatea ca între literatura română scrisă în ţară şi aceea din exil să se netezească asperităţile, să dispară orgoliile
întâietăţii.
În cercetarea sa, Dumitru-Mircea
Buda pleacă de la constatarea unui paradox al receptării operei Monicăi Lovinescu şi a celei a lui Virgil Ierunca: pe
măsură ce cărţile şi culegerile din textele lor ne-au fost restituite editorial după
1990, entuziasmul şi anvergura receptării s-au diminuat, căzându-se în rutină şi
stereotipii legate de preponderenţa eticului, de canonul est-etic, de valoarea documentară ori depoziţională. Se avansează
ipoteza unei insuficiente normalizări a
orizontului de receptare a operelor lor,
pe fondul reticenţelor generale legate de
experienţa exilului provenite din aprecieri exagerate, lipsite de multe ori de discernământ critic.
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Un scriitor transplantat în altă limbă, în alt ambient
social şi mental decât cel originar, are de întâmpinat numeroase dificultăţi de ordin obiectiv şi subiectiv atunci când
doreşte să-şi îngroaşe trăsăturile „exotice”. El are de suferit
o experienţă personală lingvistică şi de semnificaţie legate
de contextul istoric, politic-social, chiar geografic-cultural.
Se poate fugi dintr-un spaţiu concentraţionar într-un provizorat şi mai incert, renunţându-se la un peisaj „stare de
suflet”, la un idiom necondiţionat şi la un receptor natural,
dar „transfugul” nu poate fugi de sine însuşi, chiar dacă o
anume dimensiune istorică rămâne pentru el îngheţată:
aceea a duratei „evenimentului-lipsă”. La urma urmei – se
insistă în cuprinsul cărţii – exilul devine o amplă temă înglobantă, un termen „port-manteau” acoperind deopotrivă
atât experienţe ale exilului exterior, cât şi ale celui interior.
Într-o amplă schiţă de istorie a conceptului de exil, însoţită şi de reprezentările literare aferente, autorul distinge
pertinent, dar prea detaliat, dacă avem în vedere economia generală a lucrării, o anume tipologie a exilului continental, urmărind punctele de coagulare preponderente şi
particularităţile epocilor succesive şi ale istoriei culturale
a temei în cazul expatrierii. Se aduce în discuţie şi o istorie a accepţiunilor filosofice ale exilului, cu schimbările
de paradigmă şi cu invarianţii pe care conceptul le presupune în viziunea celor mai avizaţi teoreticieni ai fenomenului. Odată ajuns la cele două mari conflagraţii mondiale
ale secolului al XX-lea, când se impun cele două totalitarisme – fascist şi comunist, Dumitru-Mircea Buda cercetează în complementaritate, prin reflectare reciprocă, cele
două exiluri corespunzătoare. Dar face, pe urmele Monicăi Lovinescu, o binevenită punere pe acelaşi plan a experienţei Holocaustului şi a Gulagului. După cum binevenită rămâne, nu numai aici, discuţia despre istoricul conceptului de exil interior şi despre esenţa metafizică a expatrierii, înţeleasă drept o tragedie a dezechilibrului fiinţial.
Aici, ar fi de adăugat că semiologul Roland Barthes face,
într-un curs al său la Collège de France („Comment vivre
ensemble”, din 1977), o interesantă distincţie între xenitheia (stare de desţărare, o expatriere voluntară), stenahoria (o formă de exil interior care înseamnă refuzul gloriei),
clypsis (o fantasmă pozitivă a dorului reîntoarcerii, a repatrierii într-o lume a tandreţii) şi paressia (starea celui care
se simte peste tot la el acasă sau printre ai lui).
Această raportare la Roland Barthes ar fi făcut foarte
bine trecerea spre demersul psihocritic, efectuat de
Dumitru-Mircea Buda în intenţia de a căuta coerenţa de
profunzime a obsesiilor celor doi scriitori luaţi în discuţie.
Demers bazat pe identificarea unor posibile pulsiuni, apărute la suprafaţă sub înfăţişarea unor mituri personale, pe
urmele metodei psihocritice a lui Charles Mauron. Făcând
o incursiune cronologică prin operele Monicăi Lovinescu
şi ale lui Virgil Ierunca şi izolând câteva nuclee tematice,
cercetătorul remarcă o coincidenţă de fond a unor pasaje
reflexive sau a unor automatisme de gândire, dar mai ales
recurenţa aproape identică a unor reţele de imagini, idei sau
amintiri obsesive. Mitul personal esenţial pentru conştiinţa
Monicăi Lovinescu ar fi acela al Electrei (ceea ce justifică
subteran instinctualitatea conştiinţei, suferinţa şi chiar ura
şi răzbunarea, provenind din vina tragică pe care aceasta
şi-o asumă existenţial drept culpă filială în urma apariţiei
figurii materne sacrificate), iar mitul personal al lui Virgil
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Ierunca ar putea fi acela al lui Orfeu (adică mitul poeziei
şi al creatorului, al relaţiei dintre subiectul şi obiectul artei
– ceea ce trădează arhetipul mitic vindicativ susţinător al
conştiinţei creatoare).
De altfel, există o profundă identitate în scrisul celor doi
exilaţi, o reflectare reciprocă organică, inseparabilă, care îşi
exercită complementaritatea hermeneutică în răsfrângerea
semnificaţiilor. În analiză, cumpăna este oricând înclinată
în favoarea operei Monicăi Lovinescu din necesităţi justificate de corpus-ul de texte avute la îndemână. Oricum, creaţia fiicei lui E. Lovinescu (care, în virtutea unei empatii evidente manifestată de autor, este uneori pomenită, dar mai
ales spre sfârşitul cărţii, doar prin prenume) îşi are dubletul de corespondenţe, de genealogii sau de replici contrastante în scrisul soţului ei.
Conceptul de exil despre care aminteam mai sus este
pus în carte în relaţie cu inevitabilul canon literar (impus de
foiletonistica şi cronicile literare ale celor doi comentatori),
Dumitru-Mircea Buda plecând de la istoria funcţională a
fiecăruia dintre ele şi încercând să le articuleze puncte de
contact necesare demonstraţiei. În contraponderea canoanelor instituite în România (unul oficios, dictat de criticii politruci, şi altul impus de autoritatea critică veritabilă,
mai ales aceea a lui Nicolae Manolescu), particularităţile
canonului Lovinescu-Ierunca sunt văzute a fi date de turnura militantă şi de poziţionarea în exterior, degrevată de
presiunea cenzurii, dar în lipsa contactului direct cu atmosfera nu numai culturală din ţară. Dumitru-Mircea Buda
operează o fină detectare a undelor scurte: deşi emisiunile
„Ieruncilor” (Paul Goma ar spune „Monicilor” – ceea ce mă
face să mă gândesc la situaţia într-un fel similară cu aceea
de „tovarăşul Olimpia” pentru personajul Candid Dezideriu, din romanul Adio, Europa!, al lui Ion D. Sârbu) sunt, la
origine, un text, intenţia lor este proiectată, în mod pragmatic, pentru impactul auditiv asupra celor din ţară care
ascultau Radio Europa Liberă.
În abordarea sa, autorul studiului nu are în intenţie
dorinţa de a-i reconsidera în mod fundamental pe cei doi
scriitori, de a modifica ansamblul general al receptării lor.
Îşi propune doar o distribuire şi nuanţare profitabilă a
accentelor agonale ale scriiturii lor, departe de prejudecăţi
ori parti-pris-uri. Toate comentariile sunt bazate pe apelul
la citate din operele respective, în care se caută trimiterea
contextuală la universul interior al acestor două conştiinţe
lucide şi tragice ale exilului nostru dezbinat.
Demersul aplicat al lui Dumitru-Mircea Buda, de-a lungul cărţii Războinici invizibili. Protest şi literatură în opera
Monicăi Lovinescu şi a lui Virgil Ierunca, are un rol complementar şi corectiv, întrucât supune atenţiei contribuţiile la cunoaşterea operei Monicăi Lovinescu şi a lui Virgil
Ierunca, importanţa lor distinctă în istoria literaturii noastre contemporane, dar amendează şi derapajele, incongruenţele şi lipsa de coerenţă a unor cercetări fragmentare.
Elementele unei eventuale sinteze critice există, ce-i drept,
în tot felul de cronici literare, eseuri şi studii apărute după
1990, dar fragmentarismul lor nu putea oferi nicio viziune
unificatoare, nicio actualizare a altor contribuţii. Iată de ce
prezenta întreprindere are atât un rol recuperator, cât şi
unul de diagnosticare, cercetarea lui Dumitru-Mircea Buda
dovedindu-şi nu numai ştiinţific, ci şi metodologic validitatea şi stabilitatea judecăţilor de valoare.
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Mircea A. DIACONU

LIVIU GEORGESCU.
AVENTURA CONTINUĂ

C

Câteva lucruri de context trebuie spuse din start despre
poezia lui Liviu Georgescu şi despre Liviu Georgescu
însuşi. Lirica sa, asociată nu o dată expresionismului ori
suprarealismului, stă cu rădăcinile înfipte în romantism.
Dar în acel romantism al viziunilor ample, al pasiunilor
angajante, al unui subiect care militează şi a cărui imaginaţie pune în discuţie condiţia individului şi a istoriei
prin raportare la fiinţă şi cosmogonie. Ultim optzecist,
cum l-a numit încă de la cartea debutului Nicolae Manolescu?!
Liviu Geogescu, care trecuse în tinereţe pe la Cenaclul de Luni, ca student, însă, la medicină, nu la filologie ori filozofie, e departe de tot ceea ce înseamnă optzecism. Nici ironie ori parodie, nici biografism ori „realism”,
nici artificiu ori felul propriu optzecismului de a instrumenta intertextul, nimic caragialesc la el,
nici măcar suspendarea materiei în iluzia
gratuit-euforică. Fireşte, optzecismul nu
se reduce la atât, dacă-i avem în vedere
nu doar pe poeţii care reprezintă miezul
tare al lunedismului, ci şi pe Matei Vişniec, Ioan Stratan ori Magda Cârneci,
lunedişti ei înşişi, ori pe Ion Mureşan,
Aurel Pantea, Nichita Danilov ori Aurel
Dumitraşcu, optzecişti extra-teritoriali,
ca să zic aşa. Dar a-l aşeza pe Liviu Georgescu şi în această din urmă serie e destul de dificil, inadecvat şi, până la urmă,
irelevant. Aşadar, Liviu Georgescu, ultimul optzecist? Dacă ar fi vorba doar de
biografie, poate că da, deşi după Liviu
Georgescu au mai apărut nişte nume,
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periferice, care cred că aşezarea sub marca generaţiei le
poate asigura ceva prestigiu.
Aşadar, ultimul optzecist, o formulă când şi când reluată de critici, dar rezultatul unei simplificări ce nu face
bine nimănui. Sau face bine doar dacă e supusă clarificării. În fapt, cu rădăcinile în romantism, Liviu Georgescu
dezavuează derizoriul, perifericul, particularul, limbajul
străzii şi crizele vulgului şi practică la toate nivelele „discursul tare”. Traiectul parcurs de poet de la primul volum
până acum relevă câteva constante dintre care cea mai
importantă mi se pare a fi interogaţia asupra identităţii
ascunse a cosmosului, deseori din perspectiva metamorfozei lui, şi prin reflex identitatea fiinţei. Sunt întrebări care
vin dinspre filozofie, nu o dată asociate cu mitologia ori
intersectate cu răspunsuri ale ştiinţelor exacte. Interogaţie?! Poetul mai degrabă construieşte scenarii ale salvării. Şi dacă asociam cândva
unul dintre volumele sale cu eminesciana
Memento Mori, dincolo de echilibrul dintre vizionarism şi reflexivitate şi dincolo
de imaginarul care se articulează pe naşterea şi căderea civilizaţiilor, ar fi trebuit
să văd mai întâi fondul heliadesc al imaginarului lui Liviu Georgescu. Un imaginar utopic, în care optimismul se transformă în poveste cosmogonică. Poetica
aceasta, de dreapta (în vreme ce a optzeciştilor canonici, a lunediştilor tari, e
de stânga), înseamnă încredere în sens,
angajare în fiinţă, ba chiar un anume militantism, şi nu întotdeauna implicit.
Or, traiectoria pe care o desenează
volumele lui Liviu Georgescu cred că se
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structurează pe o acumulare de idee în această direcţie,
întreruptă – poate pentru o mai bună punere în lumină
– de volume ce respiră un ton mai cald, mai coborât în
omenescul subiectivităţii. Ba am sentimentul că în ultimii ani (în paranteză fie zis, poetul publică de câţiva ani
buni cel puţin o carte, dacă nu două în fiecare an), volumele acestea „mai umane” sunt tot mai multe şi capătă
mai multă pregnanţă chiar în proiectul poetic asumat de
poet. Ultimul volum al lui Liviu Georgescu – Ikebana,
Paralela 45, 2013 – mi se pare că este relevant tocmai în
acest sens. Voi cita un singur poem, Asalt: „spre miezul
nopţii m-am trezit cu gaz în plămâni / din ochiul aragazului, / timpul fumega printre cărţi. / o lamă subţire şi strălucitoare intra / pe sub uşă / să-şi facă drum până la mine
în pat. // pereţii s-au pornit în marş forţat cu varuri pizmaşe, / cu buzele clocotitoare / duşumelele şi-au întins
ventuzele sub pat, / dulapurile şi chiuvetele încercau să
mă-nhaţe. // icoanele străluceau în noapte / şi aura lor mi
se aşezase pe creştet / îmbrăţişându-mă să nu mă fărâmiţez”. Eram tentat să spun că nimic dintr-o astfel de perspectivă nu se găseşte în cartea pe care o prefaţez acum,
În umbra luminii. Mi se pare însă că, mai mult decât altădată, aici Liviu Georgescu proiectează viziunile care au
ca obiect geneza prin angajarea subiectului. Ce e, însă,
acest subiect e deja o altă poveste asupra căreia voi reveni.
Aşadar, nu cumva miezul tare al volumelor de odinioară
suportă aici o îmblânzire? Nu cred c-aş putea merge cu
afirmaţia atât de departe, dar viziunile care altă dată erau
gândite din afară sunt acum consecinţa unei priviri dinăuntru. În tot cazul, construcţie riguroasă, cum sunt toate
volumele lui Liviu Georgescu, sau toate în care se articulează această problematică tare, volumul de-acum pare
să recupereze subiectul, să-l implice, chiar dacă el este o
altfel de realitate decât aceea a liricii moderne. „Subiectul” acesta este chiar parte a esenţei şi a metamorfozelor lumii – materie, spirit, idee ori altceva, încă din timpul nefiinţei.
În ce mă priveşte, aş fi numit acest volum mai degrabă
Metamorfoze. Nu poţi să nu constaţi că volumul ar trebui
citit cap-coadă, de la primul poem la ultimul. E la mijloc
o construcţie poematică, şi orice poem pare născut din
cel de dinainte. E la mijloc, aşadar, o istorie, o poveste. Nu
ştiu dacă, metaforic măcar, n-ar putea fi invocată Povestea
magului călător prin stele. În paranteză fie zis, intertextul asumat e cel eminescian, dublat de câteva repere din
Nichita Stănescu. Ori de simboluri alchimice – soarele
negru, printre altele – preluate din Nerval ori din alţii.
„Păsări se ascund […] să clocească un ou din care un zeu se
va naşte”, „Tristeţea mea depune ouă în asteroizi / să alerge
prin spaţiul orb / să clocească un sens”, „M-am dizolvat în
respiraţia ta cu tot ce eram, plecând mai departe” amintind parcă de ultimele versuri din Rugăciunea unui dac,
ori „Ard de viu în mantia-mi / odihnindu-mă în dorurile
vii, / în voia numelor, numerelor, vămii, / în voia scărilor
purificate”, toate acestea, şi altele, articulează un context
la care Liviu Georgescu se raportează. Şi e un intertext la
care raportarea se face prin contiguitate, nu prin exhibarea şi denudarea procedeului, cu tot ce decurgea de aici.
Revenind la ideea organicităţii volumului, nu se poate
trece cu vederea faptul că titlurile poemelor, ele însele,
angajează parcă momentele unei viziuni epice. Şi cred că
nu există soluţie mai bună pentru a pătrunde în miezul
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acestei viziuni şi a acestei poetici decât să „înregistrez”
etapele citând. Şi nu pentru a substitui analiza, înţelegerea, interpretarea. Ca într-o construcţie cosmogonică,
volumul se deschide cu un poem intitulat Înlăuntrul, un
poem al nefiinţei: „Nu se vede nimic. / Pleoapele se desfac
cu greu. / Timpanele se răstignesc pe vibraţii / şi gândul
odihneşte pe oase albe de îngeri. // […] // Desăvârşirea
există aici fără margini, / cum oglinda se vede pe sine. /
Iar sinele vede totul, deşi fără ochi. // Ochii de afară, dacă
există, nu văd nimic. / pentru că de aici lumina nu scapă
/ şi aura nu bântuie, / pentru că vibraţia nu plânge / şi
mirosul adulmecă vid, / iar zvonul, de-a buşilea, înconjoară sfera / în necunoscutul orbecăielii, / unde / întunericul se uită lung în oglinzi de piatră”. Secvenţa a doua a
poemului, apelând la un lexic care trimite spre simboluri
alchimice, e şi mai explicit: „Zidesc cu mine un gălbenuş
limitat în atlazuri, / încerc zborul peste labirint, aripi de
ceară / în cerul de ceară. / Şarpele se învârte pe arbori,
în Interiorul învelit de infinit, / netrăit, accelerat, încetinit, oprit. / O cădere îndelungată, / doar spre-năuntru,
unde / cuvintele vieţuiesc libere, deşi urechi / potrivite
nu sunt. / Unde / moartea e o umbră, unde nemurirea e
o umbră”. O sinteză, în fond, între cosmogonia din Rugăciunea unui dac ori Scrisoarea I şi Elegia întâia. Doar că
cine spune eu este chiar miezul nefiinţei şi, prin urmare,
întregul volum trebuie citit ca experienţă a acestui miez,
ca poveste a schimbărilor lui, a metamorfozelor pe care
le suportă. Iar poemele, în succesiunea lor, constituie
ipostazele acestui eu care se identifică cu ipostazele lumii
înseşi, ale totului.
În poemul următor, Meşteşug, subiectul, dar cuvântul ar trebui pus, fireşte, între ghilimele, sau poate pur şi
simplu tăiat cu o linie, este chiar cel care produce o primă
ieşire din nimic: „Iau culori şi petale venite prin raze / ce
dau buzna-năuntru, / le lipesc pe linii şi spaţii, le ridic pe
schele, / sunet şi formă arse în piramidele palmelor / şi-n
melcii de os zburători.”. Citim, de asemenea, aici: „Structura materiei atinge lyra cântând / şi zidul se ridică din
ţărână” sau, mai târziu, „Feriga se transformă în flăcări
/ pe care le topesc în cântec, în păsări cu pene de safir. /
Iau lut şi vopsea de la zei să ridic amfora în cedrul / gândului, unde foalele se umflă / în organele unui soare dilatat”. Principiul poetic pe care şi-l asumă Liviu Georgescu
este structurat pe un imaginar care se subsumează viziunii organice care are în centru acest subiect. Eul poetic
este chiar miezul materiei, dar imaginarul poetic e fecundat de proiectarea lui în poveste. Al treilea poem imaginează într-o mitologie personală şi originală big-bang-ul:
„Îmi deschid pieptul şi imediat răsare din el un uliu, / se
repede înzecit cu ciocul de plumb / spre inima lucrurilor.
/ Le crapă şi le îndepărtează. Fărâmele se pierd peste tot,
/ sunt tot mai departe de tine, de osul tău, / de visul tău
absorbit în tot ce ai fost de la-nceput”. Tot aici, „Soarele
abstract şi negru se rostogoleşte / prin artere, departe de
locul smulgerii”. Împărtăşanie mută mai departe povestea, complicând mitologia aceasta poetică: „Stau drept în
câmpie, cu oasele-n vânt. Între două candelabre / scârţâie lumina, cu sunet de crăci rupte, cu vaiet de vis. /
Pământul se crapă şi rana se crapă şi gropile înfometate
/ se deschid. Păsări de oţel, străine, se ascund în ele, / să
clocească un ou din care un zeu se va naşte”. Şi astfel,
povestea acestui subiect se identifică cu povestea mateHYPERION
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riei înseşi, iar din noianul de imagini se pot reţine unele
cu impact poetic special: „În soarele roditor mi se-nfige
tot sternul” ori „Mirosul morţii se scurge verde, din coasă”,
sau, iată (tot din Sigilii) „Dincolo, păsările, înfipte una în
alta, se rotesc în granit / pe osii fulgerătoare. / Strig şi nu
m-aud. Pe câmpul cu flori amirositoare / pasc caii de vid”.
Voi reveni asupra traseului pe care îl parcurge această
fiinţă-subiect, materie originară deopotrivă. Fireşte, problema nu este a prezentării detaliate, ci a relevării unui
principiu poetic. Dar trebuie remarcat că în identitatea
acestui „subiect” care pare rupt de o fiinţă concretă şi
de adâncimile ei supraindividuale intervin, ca în poezia
modernă, stările unui eu. Or, tocmai această mutaţie ne
face să credem că poeziei cu miez tare de altă dată poetul îi adaugă acum o notă de umanitate îmblânzită. De
fapt, o problematică a eului. Încă dintr-unul din primele
poeme (Pe câmpul de luptă) citim într-un loc care însumează semnificaţiile, în final: „Nu da nume durerii. N-o
acoperi de cuvinte – / astfel sensul e încolţit din toate
părţile / până când vânătoarea şi duhul se lasă văzute. /
Înveşmântează-ţi strigătul în tăcere. / Dacă te mutilează,
lasă durerea să strălucească / în rană”. Sigur, e vorba aici de
o poetică în care se dezavuează poezia afectului, a subiectului agresat. Dar cred că putem să citim în această umbră
care însoţeşte până la finalul volumului poezia tare, cu
problematică ontologică, chiar o problematizare a fiinţei înseşi, a identităţii subiectului. Din subiectul acesta
originar transpare neliniştea legată de propriul sine: „El
(zeul, n.n.) înaintează cu toată câmpia după el, cu apusul
irizat de departe. / Se apropie şi nu ştiu dacă inima va fi
despicată / şi dacă eu voi mai fi eu. / El descalecă şi lemnul copacilor înmugureşte. Rana / prinde parfum. /Înfloreşte câmpia brodată cu raze”. De fapt, întreaga călătorie şi toate metamorfozele pe care le parcurge cosmicul
par să fie generate tocmai de nevoia acelui subiect originar de a se găsi pe el însuşi. Citim în finalul din amplul
poem Sigilii: „Pentru a mă regăsi, am căzut din boltă în
boltă. Am rătăcit / din miez în miez şi din coajă în coajă,
cu genunchii la gură, chircit, / rostogolit de roată, întins
de arc, eliberat în idee, / zvârlit ca o piatră, / am fost câine,
la stele, ce latră. / Te-am îmbrăţişat pe tine femeie, / am
murit şi-am înviat în grote de iască. // Pentru a mă regăsi,
m-am întins pe un lemn, şi-am aşteptat / să-nverzească”.
Aproape fiecare poem se construieşte pe această simbioză, generată de o nelinişte privitoare la propria identitate. Poezia se naşte în fond din incertitudinile privind
sinele: „În deşert, piramidele devin străvezii, aerul cântă
prin sfere, / sufletele se primenesc prin raze şi vând, / totul
vine spre mine, dilatat până la deşertare totală, / până la
topire – îmbrăţişarea unui miez – / până când miezul şi
coaja sunt una, / până când eu şi lumea suntem una, până
când nu mai ştii / cine trăieşte pe cine, cine adulmecă pe
cine, / cine moare şi cine învie”. Volumul înaintează pe
ideea acestei identificări de substanţă dintre eu şi lume
şi pe această interogaţie asupra sinelui. „Trăiesc în mine,
în fiinţa înfiptă în toţi oamenii / – în vieţile lor străine –,
într-un mod incomplet. / Amintiri, timp care mi-a aparţinut odată, / diagonală frîntă”.
Aventura lumii ca aventură a subiectului – sau viceversa, iată miezul poeticii lui Liviu Georgescu. Poate că
apelul la cosmic este tocmai soluţia ieşirii din pasiunile
subiectului individualizant, aşa cum se sugerează la un
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moment dat: „Încerc să plutesc, să mă smulg din oase /
înşurubat de lumina ce vine spre mine. / Să mă lepăd de
tristeţe şi angoase, / de ură şi jerbe vâscoase / ce-mi dau
târcoale, în jur” (Pregătit). Dar tocmai de aceea aventura
continuă. Un poem se intitulează Despărţire. Ruptură.
Contopire. Golire şi iar contopire. Iar ultimele versuri
sună astfel: „Unit sunt cu mine prin amintirile mele ce nu
m-au uitat, / prin iubirile mele, / prin intenţiile tuturor
adunate-ntr-un punct. / Prin aripa care se naşte direct din
zbor sunt unit cu mişcarea”. În fond, primul dintre versuri poate fi emblematic pentru întregul volum, şi el leagă
identitatea de memorie, dar de această memorie care plasează subiectul în chiar miezul a ceea ce există. Iar viziunea poetică e una optimistă. Neliniştile privind identitatea se rezolvă prin această conştiinţă a apartenenţei la tot.
Prezenţa rănii, de care citeam în câteva poeme de început, are o soluţie de felul următor: „Îmbrăţişez tunetul,
zgârâi fulgerul cu colţul inimii / până când miezul contemplării izbucneşte în floare”. Un alt răspuns, într-un
poem complex precum Prelungire: „Povestim cuvinte
care poate sunt şi cresc ca platanii / peste umbrele noastre pieritoare – săruturi ale luminii pe ziduri. / Iar fericirea e o culoare nepieritoare, / pe care tu o numeşti roşu
iar eu o numesc verde, / fără să ştim de ce”.
În fine, experienţa subiectului e o experienţă panteistă. De aici, salvarea: „Prins între stele, gâtul meu zace
pe butucul Căii Lactee / […] / Nu am nări şi limbă. Am
doar adiere şi ceara cuvintelor / din care fac lumânare.
Cu gâtul pe butucul Căii Lactee, / carotidele-mi gâlgâie
în universul desfirat – orhidee / înflorită dintr-o gaură
neagră, din ne-nceputul triunghi”. Absenţa individuţiei
înseamnă contopire cu totul. „Mă scurg din coaja copacilor direct în numărul unu”, citim în acelaşi poem, ori: „Am
organe multiple. Le flutur în afară. Sunt deodată idee şi
sorb, coastă şi trup, şi departe şi-aici, şi sine şi orb”. Ultimul vârf şi Eliberat, ultimele poeme ale volumului, duc
mai departe acest exerciţiu al contopirii cu totul, generat de identificare cu principiul originar. De aceea, orice
lamentaţie pe tema crizelor subiectului, celebrele categorii negative, nu se justifică. Ele sunt în mod implicit dezavuate. Iar mesajul e unul solar, şi de data aceasta: „Numai
cunoscându-te poţi să mori, / numai încercând poţi să te
naşti. / În afară e doar gri, nimic nu moare şi nimic nu se
naşte, / e doar forfotă lipsită de rod / şi sufletul de sus se
prăbuşeşte-n magneţi / cu aripi de ceară şi coji lepădate”.
În fond, poemul ultim se numeşte Eliberat, şi ultimele lui
versuri sunt următoarele: „A-ţi înfunda pulpa în lanuri,
verdele în roşu, şi roşul în sfere, / a treiera şi ara cu fierul gândului, / a semăna cu propriile sentimente, / a lua
sfera şi a trânti-o de soare şi lună, de pământul reavăn /
bun de arat, ondulă între a fi şi a face, // eliberat”. E formulată aici o întreagă poetică a întemeierii prin cuvânt.
Astfel încât întregul traseu din mitologia aceasta personală desfăşurată în volum este dovada transformării lui
a fi în a face, ca mijloc de eliberare.
O poetică originală, aşadar, în dezacord cam cu tot ce
se întâmplă în poezia noastră de azi. În fapt, Liviu Georgescu are curajul să-şi ducă mai departe propriul proiect poetic. Un proiect care plasează încă omul în miezul
lumii. Şi al textului. Un proiect care are în spate o viziune
proprie asupra poeziei.
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Lucian GRUIA

Ioan Pop Bica – poetul al cărui
chip „clatină norii“

P

Poezia autentică, fără-ndoială, conţine o puternică
latură gnoseologică. Poetul adevărat simte că, dincolo
de aparenţe se află o lume esenţială, învăluită în mister
şi care trebie descoperită. Poetul Horia Bădescu, într-o
carte de exceţie dedicată poieticii (Memoria Fiinţei, Ed.
Junimea, 2008), consideră că această esenţă, pe care
o consideră realul din spatele realităţii, îl constituie
Fiinţa. Fiinţa, ca absolut, nu poate fi surprinsă în totalitatea ei, motiv pentru care e resimţită de poet când
ca prezenţă, când ca absenţă. Nostalgia după absenţa
Fiinţei împlinitoare şi perpetua ei căutare, caracterizează lirica poetului Ioan Pop Bica născut la 18 aprilie 1952 în Vişeul de Jos, judeţul Maramureş, stabilt în
municipiul Dej, judeţul Cluj, din anul 1980.
A publicat până în prezent opt volume de versuri, dintre care, două sunt antologii: Însingurări (Ed.
Grinta, Cluj-Napoca, 2003), Somn şi nesomn (Ed. Grinta,
Cluj-Napoca, 2004), Şubredul echilibru (Ed. Limes,
Cluj-Napoca, 2004), La pândă (Ed. Limes, Cluj-Napoca,
2005), Undeva, dincolo (Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2005),
Punctul de sprijin (Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2006), Patul
de lemn (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2008) şi Nesăbuita umbră (Ed. Brumar, 2013) – pe care îl comentăm în continuare.
Pendulările poetului în zbaterea relevării Fiinţei, presimţind importanţa jocului ontologic, se dezvăluie ca
plinătate şi lipsă, încă din prima poezie a cărţii: „Poetul/ mâna-ntinsă şi risipa/ aproape totul şi nimica/
josul şi aproape susul/ rodul şi imensitatea/ adâncul şi
marginea// până când şi iadul e în pericol“ (Poeme 9)
Ascunderea şi dezvăluirea Fiinţei determină o căutare înfrigurată a poetului care îl însingurează dar care
îl scot din timpul profan şi-l introduc în timpul sacru,
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circular, atemporal pentru că Fiinţa, în orizontul căreia
se aşează, este etrnă: „Tinere poet/ prietene/ ţine minte
şi fii/ cu băgare de seamă/ la singurătatea ta// unica ta
proprietate// (…)/ până la urmă/ vei fi izgonit şi biciuit/
de propriile tale răspunsuri/ (…)// poemele tale necitite/ vor fi purtate din gură-n gură/ viul grai/ lăsând în
urmă generaţii de singurătăţi/ şi guri flămânde/ tânjind
după o picătură de apă/ din singurul izvor încă nedescoperit/ zăcând în adâncuri/ sub imensa copită/ a unui
cerb/ din/ piatra arsă“ (cum s-ar întâmpla să nu fi fost)
Fiinţa, acest izvor încă nedescoperit din poezia lui
Ioan Pop Bica se află în sufletul fiecăruia dintre noi,
poezia conferindu-i valoare emoţională.
În căutarea Fiinţei, poetul se dovedeşte sceptic, presimţind în decăderea morală a societăţii, teama răzbunării divinităţii: „pe zi ce trece ne este interzis/ să
scriem versuri despre dragoste/ care nici nu ştiu prin
ce catacombe/ mai bântuie/ vom scrie versuri despre
frică/ – frica de tot ce ne-nconjoară/ şi/ mai presus de
orice/ frica de Tatăl Nostru/ care s-a schimbat în noi//
după moarte vom schimba frica-n ţărână/ şi alţii după
noi o vor duce mai departe/ îmbrăţişând-o// mamele
noastre vor duce frica/ mai departe decât credem/
multiplicând prăbuşirea-n Tine/ ca într-un adăpost“.
Din autocaracterizarea pe care şi-o face autorul:
„totul este o comoară/ ascunşi înăuntrul nostru/ precum primăvara-n natură/ senin şi aspru/ exist din
poruncă/ şi primesc totul/ într-o ordine oarecare/ toate
le parcurg/ plec capul/ plec mai departe/ şi umbra-mi
face semn de despărţire“, deducem că sentimentul său
comic a rămas intact dar tragismul vieţii îl scindează.
Cosmicitatea la care participă omul ca parte din întreg
constituie altă caracteristică a Fiinţei.
HYPERION
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Trecut de cumpăna vieţii, făcând inventarul, Ioan
Pop Bica este cuprins de zădărnicia existenţei, de frigul ontologic, compensat, în parte de căldura dragostei nostalgic senine: „în fiecare zi adun şi pun în bagajul meu/ tot felul de lucruri/ care mi-au mai rămas/ am
trecut de mijlocul pădurii/ au început să se lase răcoarea/ şi umbrele// tot ce am pus în bagajul meu/ îmi va
fi de trebuinţă mai încolo/ şi mâna caldă a ta/ zâmbetul tău cu alt înţeles acum/ sufletul – răsărit de-a lungul vremii// îngheţat e totul pe mine totul e virtual/ voi
ajunge să îngenunchez/ şi să-mi aştern de odihnă/ până
la lăsatul întunericului/ undeva agăţat de un anotimp“
Societatea nedreaptă contemporană îl face să se
revolte liric împotriva impozitelor cu duiumul pentru
îmbuibarea guvernanţilor de pe urma afacerilor oneroase cu statul: „anunţ publicitar:/ – am sânge/ pentru orice factură de utilităţi/ solicit şi o zi liberă!// voi
sta pe terasa „lemnul verde“/ sorbind o cafea tacticos/ intrând în rândul oamenilor de afaceri“. De unde
imperativul sarcastic, justiţiar: „niciodată să mai existe/
judecăţi de-apoi fără pedeapsă“ (uneori mă năpădesc
puteri nemăsurate)
Căutarea Fiinţei cere sacrificii: „Vai/ am început să
cânt/ un munte de măslini/ aşteptându-mă“.
Sacralitatea iminentă dragostei relevă altă latură a
Fiinţei: „te-am creat pentru una din/ stările mele/ faci
parte din harul lumii/ modificând uneori destine/ şi
geografii/ după blândeţea ta“ (tot ce am spus despre
tine pân acum)
Împlinirea erotică târzie deschide sufletul spre transcendenţă, într-o succesiune de simboluri de la profan la sacru: „a sosit seara/ şi tu te-nghesui în mine/
ca o cheie-n zarul unei uşi// a sosit seara şi tu mă ţii
de mână/ de parcă m-aş împiedica de toate/ umbrele
plopilor/ care s-au întins/ de-a lungul pământului/ ca
nişte văi îndrăgostite// (…)// aşteptam ca un deznodământ/ şi târziu te-am văzut/ stând/ răstignită pe trupul meu/ ca o icoană“
Numerologia constituie un prilej pentru uimirea
în faţa datelor incizate pe pietrele funerare, care ocultează viaţa unui om: „se adăposteşte lumea-n cimitire/ pe alei străjuite de castani/ nescrise romane frumos orânduite/ în care reacţiile chimice/ n-au reuşit
încă/ să descompună cuvântul/ botează tăbliţele de piatră/ răcoroase/ pline de pace şi de linişte// tulburător
de simplu/ spaţiile dintre cifre/ fac istorie/ născând şi

ucigând/ inocenţa/ cândva destinată copilăriei/ pe-a
cărei urmă calcă acum/ îngerii/ cu înaltă smerenie“
Resimţind lipsa Fiinţei, poetul se simte un anonim
trecător pe cărările vremelniciei: „cu tălpile goale/
descălţat de ce vreţi voi/ căuşul palmelor gol/ ca o fântână secată/ şed ca la un popas/ ca un imens tablou/
acoperindu-mi ochii -/ pagină de început/ a unei
poveşti/ oarecare“.
Poetul îşi imaginează condiţia umană ca pe o succesiune filmică ontologică memorabilă: „pe un balansoar/
moartea/ şi viaţa/ într-un echilibru/ neîndoielnic// o
clipă s-a aşezat pe umărul/ meu/ greutatea ei înclină/
într-o parte// umbra mă sprijină/ disperată/ cerând
încă o clipă/ şi apoi un alt/ echilibru// un stop-cadru
pe care/ aş vrea să-l păstrez“.
În ce crede până la urmă poetul?
În primul rând în poezia care, în ciuda nereceptării
actuale, va emoţiona sufletele atât timp cât vor exista
oameni: „după ce va începe vecernia/ să-mi citeşti
un poem/ de unică folosinţă/ doar unul/ şi antologia
care-l închide/ să-şi umezească scoarţa/ ca roua unei
dimineţi/ dintr-o vară supraîncălzită/ dogorind/ mâna
care-l ţine“.
În Fiinţa individuală a autorului mai dăinuie valorile satului tradiţional românesc: „ce noapte şi frig sunt
afară/ mă scutur şi nu-mi mai revin/ gândul netrebnic
coboară/ mă las în genunchi mă închin// (…// există-n
cuvânt raţiune/ pe mine mă cheamă român/ şi gândul năstruşnic mă pune/ s-adulmec mirosul de fân//
şi-n ochiul albastru senin/ văd muguri aşa ca la noi/
fete-mbrăcate cu poale de in/ pe drum trecând car cu
boi“ (sub straie mi-adie vântul de ducă)
Ioan Pop Bica este un poet sceptic, în bună parte,
contemplativ, meditativ. Viziunea asupra lumii rămâne
tradiţionalistă, în perimetrul tragicului senin mioritic: „întotdeauna am crezut/ că e un paradox/ să mori
primăvara“.
Poetul şi-a creat un stil propriu caracterizat prin
profunzimea care se relevă la a doua lectură, dincolo
de limpezimea aparentă. Comparaţii fruste, surprinzătoare, marchează trecerea de la profan la sacru.
Deplângerea absenţei Fiinţei relevă, prin ricoşeu,
plinătatea ei, postulată prin sentinţa: „nu m-ai fi căutat
dacă nu m-ai fi aflat“ de care vorbeşte Noica.
Imaginea cu care aş fixa poetul, în latura sa profund
cosmică am găsit-o în sintagma: „se opreşte din lucru/
copilul cu securea-n mână/ şi chipul lui/ clatină norii“.

Ion Cristofor – ludicul umoristic
şi civic/Gramafonul de pământ

I

Ion Cristofor s-a născut la 22 aprilie 1952 în comuna
Geaca, judeţul Cluj; a absolvit Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca, secţia româno-franceză în anul
1976, devenind doctor în 2001; a publicat peste zece
volume de versuri originale şi mai multe traduceri
din lirica universală, a comentat şi intervievat autorii israelieni de limbă română.
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Dupa părerea mea, Gramofonul de pământ (Ed.
Limes, 2014) reprezintă schimbarea la faţă a poetului. Ion Cristofor a fost întotdeauna un poet de atitudine civică radicală, dar acum inventează o nouă formulă de exprimare a protestului. Sătul de pamfletele
fără ecou, pierzându-şi speranţa că se mai poate ceva
schimba în bine în ţara noastră, poetul practică, în
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această carte, o poezie ludico-civico-umoristică, pe
care poate s-o omologheze ca originală.
Ludicul se realizează prin asocieri inedite, ori afirmaţii aparent banale sau absurde, al căror tâlc se dezleagă, de obicei, în finalul poemului: „În locul meu
munceşte musca/ prinsă între geamuri.// În locul
meu vorbeşte gângavul/ prostul cu fumuri.// În locul
meu din piaţă/ cârâie o cioară.// În locul meu cineva
o iubeşte pe Maria.// Dacă eşti tu, Doamne,/ vom fi
încă o dată salvaţi.// Poate vom mai găsi încă o dată
o coroană de spini/ lemne şi cuie/ şi un pâlc de soldaţi.“ (Imaculata inspecţie)
În acest exemplu, umorul se relevă prin personificările muştei şi a ciorii, iar civicul prin trimiterea la guvernanţii inculţi dar grandilocvenţi. Finalul
devine elegiac.
Societatea românească postdecembristă fiind bolnavă, poetul se închipuie pacientul medicilor de familie şi al psihiatrilor, care-l sfătuiesc să renunţe la poezie. Medicul de familie îl sfătuieşte: „Dacă vrei să te
sinucizi cu orice preţ/ mi-a spus doctorul meu de
familie/ nu te mai chinui să scrii/ poezii cu aluzii/ la
mahării zilei/ funia sau pilulele/ sunt cu mult mai eficiente.“ (Un consult medical); iar psihiatrul îl consolează astfel: „M-a bătut pe umeri încurajator/ şi m-a
asigurat că nebunia e o stare socială aproape generalizată/ şi că în fond nebunii ajung foarte sus/ că uneori
sunt plini de talente// Mi-a scris o reţetă mai scumpă
decât o plachetă de versuri/ asigurându-mă că lucrurile nu sunt prea grave pentru un poet// la despărţire
pe coridor/ m-a asigurat că viaţa e doar o piesă scrisă
de un nebun.“ (La psihiatru)
Specificul limbajului poetului constă în uzitarea
unui limbaj extreme de concret, nemetaforizat, dar
simultan aluziv, prelungindu-se în conotaţii surprinzătoare dar realiste. Exemplul cu nebunii care ajung
foarte sus pe scara socială este elocvent.
Apogeul dezamăgirii în aleşii neamului, care îi trec
pe listele electorale şi pe morţi, se vădeşte în elogierea
hazlie a celor trecuţi într-o lume mai dreaptă: „Ei nu
cârtesc împotriva celui mai bun guvern dintre toate/
(…)/ Ei nu rup niciodată afişele noastre electorale/ ei
sunt cei mai buni cetăţeni ai acestei ţări (…)// Ei bunii
tăcuţii noştri morţi.“ (Laudă celor mai buni dintre noi)
Mai întâlnim o scenă de pomină la ascultarea imnului naţional într-o instituţie, în care mahării şi mahăriţele, obezi şi obeze se străduiesc să pozeze in patri(h)
oţi, în timp ce duc ţara de râpă. (Ascultăm imnul)
Speranţa în puterea poetului de a schimba lumea
în bine fiind pierdută, numai peştişorul de aur, ne mai
poate salva. Iată secvenţa ludic-ironic-amară: „încât
mă întreb zi şi noapte la ce bun să-mi pun pielea pe
băţul poeziei/ şi dacă nu cumva eşti tu peştişorul de
aur/ ca să mă scoţi dragule pe uşa din dos a acestei
istorii împuţite/ dintre faldurile putrede ale realităţii
duhnind ca un cadavru.// uitat pe fereastră la soare
visează creierul poetului Eminovici.“ (Peştişorul)
Nu scapă de ironia poetului nici tagma preoţilor
lipsiţi de har şi care umblă numai după îmbogăţire:
„Nu bogdaproste părinte stau rău de tot cu rugăciu-
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nile/ Sunt una din acele prăpăstioase firi rebele/ I-am
răspuns preotului ce-a vrut să-mi vândă o grădină în
cer/ Plină de îngeri de femei zâmbitoare o grădină
foşnind cu crini şi cu stele.“ (Gramofonul de pământ)
Dacă Dumnezeu i-ar propune poetului Ion Cristofor să ia viaţa de la capăt, ar refuza pentru a nu retrăi
epoca comunismului impus de Moscova.(Sunt seri)
Nu-l lasă glasurile strămoşilor (părinţi, bunici, care
au murit în Siberia – Gramofonul de pământ).
Exemplele au fost suficiente pentru a demonstra
împletirea ludicului cu umorul şi cu civismul. Rezultă
o poezie şampanizată, spumoasă, care debordează de
prea multă imaginaţie şi inteligenţă. Jocul acesta dezabuzat, când ironic când serios, constituie o mască,
în spatele râsului se ascunde dezamăgirea alarmantă:
„Cred că ai perfectă dreptate/ trăim într-o lume de
rahat//(…)//dar asta nu exclude/ să te întrebi/ dacă
te-ai spălat bine pe mâini// Şi mai ales/ e bine să nu
confunzi patria/ cu parlamentul/ sau cu toaletele lui.“
(Uneori)
Iată că de la joc şi umor, poetul a ieşit în stradă şi
dă cu barda: „Atâta doar că domnii miniştri/ mă rog,
oamenii ăştia importanţi/ ce au linie directă cu infernul,/îşi poartă cureaua nu la pantaloni/ nici în sertarele lor burduşite cu bani/ nici măcar în bagajele pregătite pentru Monte Carlo/ şi nici măcar în a amantei valiză/ ci la gâtlejurile noastre subţiate de criză.“
(Recesiune)
În final poetul îşi scoate masca şi se arată un om
normal, sentimental, iubitor de semeni care să trăiască demn şi în comuniune cu natura. În lumea cu
valorile răsturnate, chiar şi feneile s-au pervertit.
Poetul ar vrea să găsească una cu care să rezoneze
sufleteşte: „dar dacă doamne le-ai făcut din coasta
lui Adam/ trebuie la naiba să fie una sentimentală şi
proastă ca mine/ ros de singurătate în capul nopţii/
sunt gata să merg pe jos în căutarea ei/ până la capătul lumii.“ (În capul nopţii)
Lumea noastră s-a degradat atât de mult încât nu
mai este posibilă o renaştere spirituală, un om cinstit nu mai poate fi un nou Mesia: „Uneori din lungile
mele călătorii mă întorc în oraş/ cu o pădure de mesteceni în braţe/ cu stoluri de păsări pe umeri/ (…)/
nici o poartă nici o fereastră măcar/ nu mi se deschide// nimeni nici măcar măturătorii străzilor nu-mi
mai răspund la salut/ mă aşez stânjenit lângă rugul
din piaţa centrală a oraşului/ vorbesc toţi deodată ca
apucaţii într-o limbă metalică// vorbesc într-o neînţeleasă limbă păsărească/ o limbă pe care nici lemnele
nici pietrele/ nici păsările nu o mai înţeleg// iată un
oraş în care nici o femeie/ nu mai vrea să mă nască/
în care nu mai există nici cărţi nici mântuire/ în care
nici un staul nu vrea să-mi mai dea găzduire.“ (Uneori din lungile mele călătorii)
Versurile seniorului Clujului Ion Cristofor, din
volumul Gramofonul de pământ, emană energie pozitivă care captează cititorul. Mesajul cărţii se poate
rezuma la îndemnul: „Români, treziţi-vă!“
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Adrian Dinu RACHIERU

Florentina Loredana Dalian –
Înainte de magnolii

P

Propunând, în antologia Scriitori din zodia Helis (2013,
o fericită sintagmă-titlu a helisistului parizian Dan Simionescu), un „profil“ al prozatoarei, Titi Damian, un însoţitor „fidel“, de cursă lungă, observa că multe din prozele
scurte, de „o complexitate simplă“, e drept, ale Florentinei
Loredana Dalian pot deveni „puncte de plecare“ pentru
viitoare romane (mari, adăuga imediat T.D.). Colecţionară de premii, prezentă la numeroase festivaluri şi concursuri, d-na Dalian are, de-acum, mână sigură, explorează cu fineţe analitică abisul sufletesc, e, negreşit, pasionată de introspecţie. Şi o face cu subtilă analiză psihologică, sub morala bonsaiului, descoperind vulnerabilitatea, aşteptările şi trădările unor „suflete înjunghiate“,
cercetând, de fapt, o copleşitoare „cantitate de viaţă“.
Scriam la rându-mi, cu ceva vreme în urmă, că Florentina Loredana Dalian amâna, din pricini misterioase,
să atace genul „tărăgănat“ (romanesc), exersându-se dezinvolt pe spaţii mici, fără a-şi testa suflul epic. Sub scutul unui pseudonim, prozatoarea, iată, recidivează. Şi se
încumetă, învingându-şi sfiiciunile, să propună un alt
roman, e drept, nu tocmai lăbărţat. Fără a lua cu asalt
revistele, fără a se insinua într-o lume gălăgioasă şi vanitoasă (precum cea scriitoricească), fără a pune în mişcare strategii de autopromovare într-o cultură, vai, publicitară şi fără a „momi“ critici care să-i „slavoslovească“
textele, autoarea din Slobozia se anunţă ca o prezenţă
demnă de tot interesul. Debuta, reamintim, la Clubul Saeculum din Beclean cu volumul Şi copiii se îndrăgostesc
(2008) după ce adjudecase, în acelaşi an, un important
premiu (prozastic, evident) la Festivalul-concurs Eusebiu
Camilar – Magda Isanos de la Udeşti (Suceava). Indiscutabil, are har. Inginer de profesie se ţine departe (deoparte) de sofisticatele inginerii textuale şi, bună observatoare, coboară în cotidian, ia pulsul vieţii, interesată de
gestul mărunt, insignifiant. Cu urechea ciulită vădeşte
o remarcabilă stăpânire a limbajelor; oralitatea e punctul forte al acestor instantanee, decupaje epice colorate
sentimental, cutreierate de un frison nostalgic şi asortate cu un binevenit pigment ironic (şi chiar autoironic).
Nu scrie, neapărat, de pe baricadele feminismului.
Fără a pleda aici pentru o literatură feminină (expediată
valorizator în gheto-ul sexului) nu putem ocoli constatarea că aceasta are, negreşit, un specific. Or, interesată
de „cotloanele sufletului“, Florentina Loredana Dalian le
explorează – inevitabil – din acest unghi. Iată, reamintim, câteva decupaje: developează, aşadar, învălmăşeala
de sentimente a femeii îndrăgostite (v. Sens unic) prinsă
în „plasa iluziilor“, dar şi reacţiile bărbatului egoist, colecţionar insaţiabil de trofee; cunoaşte şi dramele lui, acel
„prea târziu“ dureros infiltrat, conducând la „eliberarea“
iubitei (v. Îmbrăţişări pentru Florentina). Privirea rece,
lucidă refuză efuziunile, contemplă cu detaşare întâm-
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plările, narează cu naturaleţe. În ciclul Dincolo de timp
(Azil) cugetă la rosturile lumii, printre eroi împovăraţi
de singurătate, inşi care trăiesc din amintiri, depănând
poveşti: un fals general rătăcit în „lumea Olgăi“, un ceasornicar, atâţia figuranţi cu destine frânte, atâtea iubiri
irosite (Ana, Mariţa) impunând o tristă concluzie: „nu-i
nici o sfârâială s-ajungi bătrân!“
Ghidată, instinctiv, de talent, prozatoarea e permeabilă şi la presiunea intertextualităţii. Ca dovadă, pofta
unor inserţii lirice. Viaţa, însă, spuneam, colcăie. Sunt
examinate „sub lupă“ momentele de derută, încercările
şi destrămarea fiinţei care, disperată, se agaţă de lume,
aflând că fericirea „e singura cosmeticală care dă rezultate“. Porniţi în căutarea fericirii, protagoniştii iau hotărâri eroice (uitate a doau zi), sunt invadaţi de tristeţe
(v. Halucinaţii), contemplă cu jale ruina amintirilor (v.
Aceeaşi lună peste sat), mângâindu-se cu vorbele despre „odată“. Lucidă, ironică (ca antidot) şi sentimentală,
Florentina Loredana Dalian merită urmărită, capabilă
– credem – de mari surprize. Într-o epocă sufocată de
hiperintelectualism, prozele ei (curios!) pot fi citite fără
caznă. Dincolo de bursa zvonurilor ori a clasamentelor de cafenea, „de azi pe mâine“, Florentina Loredana
Dalian e un nume pe care mizăm.
Romanul Înainte de magnolii vine să confirme aşteptările noastre. Arhitectonic, este un roman „feliat“, construit pe vechea reţetă: douăzeci de episoade, având ca
liant o poveste în trei, din vremea studenţiei, reverberând
dureros, cu iz melodramatic. Umblând „printre umbre“,
doamna avocat Ina (Zorina) Dinulescu încearcă o recuperare a trecutului, cu întâlniri / reîntâlniri spectaculoase, după „marea fugă“, fie a pictorului Claudiu (refugiat în artă), fie a lui David (devenit părintele Serafim),
abandonând o mare iubire interzisă, întrezărită în contratimp. Ceea ce îşi doreşte protagonista, urmărită de
sindromul David, ar fi să poată trăi „înainte de magnolii“; chiar dacă „aceia pe care îi iubim nu pleacă niciodată“, „dezlegarea“ vine printr-o sentinţă definitivă a misteriosului Călugăr, încercând a-şi goli trecutul de sentimente: iubirile se transformă în forma supremă de Iubire.
Am fi preferat, parcă, o proză mai aspră, cu tuşe neorealiste; credincioasă unei formule, refugiată în visătorie,
Florentina Loredana Dalian ne propune, însă, un miniroman de succes. Scenariul romanesc are, observăm,
goluri epice; Ina, de pildă, nu-şi dezvăluie prezentul.
Încă o eroină nefericită, vom spune, mixând reverberaţii sentimental-lacrimale, dezghiocând analitic-repetitiv
un episod obsesiv, care nu poate fi îngropat în uitare; dar
care, scotocind firidele sufletului, îşi dizolvă dramatismul
într-o pastă liricoidală. Să se mulţumească autoarea cu
o proză digerabilă doar? Talentul o obligă, cred, să facă
pasul decisiv, mărind miza. O aşteptăm…
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Geo VASILE

Virtuţile terapeutice ale poeziei

P

Poezia scriitorului severinean Valeriu Armeanu este
expresia unei voinţe terapeutice, a unui continuu
exorcism al condiţiei marginale a poetului în ţară
şi în lume, a sentimentului de perpetuu exil al trestiei gânditoare indus şi de acest început de veac şi de
mileniu ce pune pe primul loc izbânzile materialiste,
supertehnologice (oricum sortite „derivei“ şi diluviilor ce vor să vină!!!) în dauna naturii, inclusiv a naturii umane, a valorilor morale, a dăruirii de sine, religioase, estetice, a iubirii.
Or, frumoasa carte de lirice Exil (Ed. Tip-Radical,
Drobeta-Turnu Severin, 2014, 200 p.,), la care ne vom
referi, scoate în vedere tocmai acele valori imateriale, neprofitabile, pline de omenitate, mitopoetice (a
se citi în acest sens splendida poezie „Inorog“), mai
sus numite şi categorisite cu resemnare de poet drept
„zădărnicii“: „E o zădărnicie foşnetul ierbii/ce se înalţă
tăcut din morminte/şi rămâne ca suspinul pe cruce.
Ştiu că sunt doar zădărnicii/poemele mele/şi vânare
de vânt, frumoasă eşti, femeie, ca o liturghie de Crăciun“. Cele mai multe texte sunt elogii ale iubirii, ale
harurilor femeii cvasi religioase; lexicul credinţei (de
ex. spusa lui Ieremia Valahul despre iubire) precum şi
cel retro şi chiar vetust, provenit din retortele marilor
lirici ai lumii (baladiştii Esenin, Radu Stanca, Mihai
Ursachi, polifonicul Valéry), dar mai ales din cele ale
cronicarilor, ale cărturarilor unui fabulos veac XVIII
românesc, precum şi ale liricii şi mitologiei noastre
folclorice imemoriale, încoronează cele mai frumoase
metafore ale cărţii.
Memorabilă este figura bărbatului ce se-ntoarce
din pribegie (un Ulise al himerelor şi nălucirilor), la
fel şi a credincioasei Penelope ce-l aştepta în prag,
aceasta făgăduindu-i o noapte de iubire „mai neprihănite/decât muntele de tămâie“. Motive recurente ale
cărţii sunt şi amintirea-confesiune a mamei, a iubite-

Cronică literară
https://biblioteca-digitala.ro

lor, a copilăriei din acea vastă provincie românească:
„Copilărie, semeni atât de mult/ cu agurida uitată în
vie,/cu viforul ce-mi intră în oase,/şi cu nechezul unor
cai cu nărav“.
Asemeni tuturor spiritelor ce se alipesc Dumnezeirii, tip Eminescu, Voiculescu, Blaga sau Daniel Turcea, Valeriu Armeanu vede în cuvânt ultima plajă a
desprinderii de sine şi de cele lumeşti, în speranţa
lepădării de moarte şi a metamorfozei trupului în
Cuvânt. Nu altceva îşi dorea protagonistul din „Rugăciunea unui dac“: racordarea la absolut prin ceea ce
ar însemna o mistuire în univers sau „cupio dissolvi“.
Vom reproduce integral acest text antologic, numit
„Golgota“: „Ajută-mă, Doamne/să mă lepăd de mine,/
să mă lepăd de cel care sunt/să mă lepăd de moarte/
şi să intru pe furiş în Cuvânt./Ajută-mă, Doamne/să
mă lepăd de mine,/să mă lepăd de crivăţul/ce s-a prefăcut în Cuvânt./Ajută-mă; Doamne/să plec nevătămat de pe rug,/să nu las în urma mea/nici cenuşa/ şi
nici Golgota acestui Cuvânt/pe care vreau să cobor/
în mormânt“.
Şi din nou silueta femeii minunează ochii cititorului, dar şi auzul prin asonanţe dintr-o Cântare a Cântărilor: sui generis „abia în zori/s-au arătat paşii tăi,/
ca un recviem pe nisip./Să fugi cât poţi de ispita/în
care strigătul meu/te-a zidit/fiindcă dragostea ta/a
făcut din oasele mele/un vuiet de orgă.“
Identificarea cu Cuvântul – deopotrivă veritabilă
ars poetica, dar şi credinţa ca religie a scrisului şi a
iubirii, nu sunt o emfatică figură de stil, ci chiar echivalentul sacrificiului de sine, al marii treceri, cum ar
fi spus Lucian Blaga: „Apoi, Cuvântul plânse ca un
copil/pe cele şapte ape cereşti,/unde şapte corăbii de
foc/plecară spre tărâmul pierdut,/unde nu este vară/
şi nu este iarnă,/nici freamătul frunzei,/bătută de
vânt.“. Nu puţine sunt implorările Celui Atotputernic,
HYPERION

93

pe fundalul unui dialog – mărturisitor-spovedanie:
„Mântuieşte-mă, Doamne,/chiar dacă par a fi doar
Pustiul/ce-a prins viaţă la picioarele tale,(…) Nu am
lacrimă, nici cuvânt/nici gură să-ţi mulţumesc,/doar
mirosul florilor/ ce s-au arătat pe ram,/în fond ele sunt
cuvintele/ pe care aş fi vrut să le spun…“.
Pentru poezia lui Valeriu Armeanu Cuvântul este o
însumare de spăimoase potenţialităţi polimorfice: stăpân, călău, gropar, mormânt, început şi sfărşit – „apoi,
coborând/precum coboară un şarpe,/din Cuvânt în
Cuvânt,/am văzut blesteme fumegând,/iar eu am spus
cu glas tânguit:/răstignit de-acum în plânsu-mi,/precum viermele în măr,/mă întorc tăcut în frunze,/ca să
pot şi eu să mor“. Totodată Cuvântul este şi echivalentul cristic al propriei fiinţe poetice susceptibile, în
epoca terifiant materialistă pe care tocmai o traversăm, de a fi răstignită, torturată prin cele mai cumplite
chinuri. De-aici şi acest „Stigăt de moarte“: „Nu urcaţi
cuvântul pe cruce,/le-am spus/şi nu-i bateţi piroane în
tălpi/şi nu-i bateţi piroane în palme,/ mai bine suflaţi
în tăciuni/să ne curgă lumina prin casă./Nu trageţi
Cuvântul pe roată,/le-am spus,/şi nu-i vârâţi picioarele în butuci/nu-i zdrobiţi oasele/ ce ne-au lăsat în
gură/trupul discordiei cu damfuri de mirt./Nu ardeţi
Cuvântul/le-am spus,/în Taurul lui Falaris/şi nu-i arun-

caţi trupul/în piua cu pisăloage/ nu-i daţi plângerea
spre vânare,/abia s-a întors din exil,/ca un strigăt din
moarte,/ce vine tiptil“.
Valeriu Armeanu nu pregetă să coboare oniric „pe
spiralele reci ale memoriei“ spre a investiga un univers
teratologic, macabru, sub zodia blestemului, întunericului, a coşmarului, a ploilor şi mucegaiului, amintind
de crepuscularii europeni tip Gottfied Benn. Este aici
o etapă depăşită deja de poet, cea în care îşi propunea
să-l stupefieze pe burghez, altfel spus cititorul oţios,
dornic de senzaţii tari. Impresia noastră e că poeziile din acest volum ţin de diverse vârste estetice, mai
vechi sau mai noi, oricum apte să restituie un mare
talent liric şi discursiv, proteic în privinţa inventivităţii şi a scriiturii, recognoscibil prin dorul de evaziune
din istoria maşteră şi realitatea imediată, într-un fermecător şi păstos limbaj al unor epoci revolute: „Şi-a
fost moarte multă/cât nu încape în cuvânt,/iar gloata
de calici/căzu în smerenie/şi nu se mai nărăvi la clevetiri/ce nu cad auzului cu dulceaţă./Aşa au fost vindecaţi hulitorii/de această meteahnă pe care boiarii
o numesc mişelie,/căci mişelia intrase în ei/cum intră
omida în foşnetul mărului,/când nu are nici frunză
nici fruct“.

Valeriu Armeanu: O viziune despre
starea naţiunii, acum şi aici

O

O veritabilă enciclopedie de limbaje (literar, argou,
jargon, regionalisme) şi idiolecte (cu precădere rural
– oltenesc) sunt prozele (nuvele, povestiri, eseuri)
adunate de Valeriu Armeanu sub genericul Ghiaurul (Editura Brumar, Timişoara, 2013, 409 p.). Personajele, provenind din cele mai diverse medii sociale şi comunităţi, cătun, sat, oraş (Turnu Severin sau
Bucureşti), majoritatea din sudul ţării în vecinătatea
Dunării, sunt memorabile (ies din pagină!!!) în primul rând prin voluptatea pantagruelică de a se auzi
autocalificându-se caracterial, voluptatea unei exprimări în culori violente, fără perdea, scandaloase pentru urechile pudibonde. Specifică, ce-i drept, unor
medii sociale certate cu legea, ceea ce nu înseamnă
că ea ar fi străină „triburilor“ ce-au înlocuit naţiunea,
fie ele de studenţi sau fanatici ce iau cu asalt stadioanele, de feciori sau fecioare de bani gata ce se zbânţuie prin cluburile de fiţe, exhibându-şi supertatuajele şi nu numai, de doamne din CNA sau domni bine
din Parlament în costume Armani şi care se dau cu
Givenchy, şi chiar de mămici ce se strâng în parcuri să
facă parada modei, chipurile să-şi plimbe odraslele în
cărucioare (de lux, of course). Nu ştim cât din semantica folosită din belşug de autor ţine de imaginaţie,
inventivitate şi ludic şi cât de cea atestată de lingvişti,
atlase dialectale etc. Ne este teamă că, după ce vor fi
citit acest volum de proză, specialiştii vor simţi nevoia
să-şi facă un repertoar al unor lexeme rarissime, dacă
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nu unicate, spre a se consulta cu autorul. Cu siguranţă
vor avea mari surprize…
Oricum, Valeriu Armeanu dă şi prin această carte
proba unui prozator de forţă: aflat formal în siajul naraţiunii clasice, stilistic însă fiind o sinteză a expresivităţii
limbajului, şi a climatelor asimilate din Budai-Deleanu,
Mateiu Caragiale, G.M. Zamfirescu, Miron Radu Paraschivescu, Eugen Barbu, Marin Preda, Ştefan Bînulescu, dar şi din noul val de după anii nouăzeci, tip
Radu Aldulescu, Emil Brumaru, Cezar – Paul Bădescu,
Doina Ruşti etc.
Viziunea de ansamblu a autorului asupra lumii
zugrăvite este una realist-autenticistă, realist-parodică,
realist-satirică, realist-grotescă, de vreme ce prozele
sale pivotează de cele mai multe ori în jurul unor personaje de la perferia societăţii, fie că e vorba de sat
sau oraş, oricum aflate sub zodia anormalităţii, când
nu de-a dreptul decerebraţi, rămaşi în urmă pe scara
evoluţiei, beţivi litigioşi, mânaţi de instinct, zoofili sau
sodomiţi, rebuturi umane anatomic vorbind, făptuitori ai delictelor de tot felul, deci, şi chiriaşi ai penitenciarelor.
Ne vom referi la lunga nuvelă ce dă titlul culegerii,
„Ghiaurul“, porecla lui Nae Pârneci din satul Zăpoare,
cunoscut borfaş, ciorditor, curvar, cartofor, puşcăriaş
notoriu, prieten la cataramă cu ţiganul Farfalău cu care
fura cai din Vlaşca. Menit printr-un delirant ritual hipnotic (inclusiv semantic!) de o vrăjitoare cu „harul rău-
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lui“, Nae este prevenit de aceasta că se află, inclusiv
d.p.d.v. astrologic, „pă calea pierzaniei“. După ce facem
cunoştinţă cu Marfalete, cârciumarul strămutat în sat
de la oraş de frica poliţiei politice a lui Dej, ne desfătăm cu câteva episoade din anii de puşcărie ai numitului ţigan penal. După mai multe paranteze digresive
reliefând abjecţia faunei umane ce mişuna după instalarea la putere a comuniştilor, se revine la firul generator al naraţiunii: pungaşul Nae este chemat de boierul
scăpătat Nache Doncea la conacul din Cerneţi. Motivul: să-l scape de şobolanii ce-i invadaseră casa, gospodăria şi acareturile. Zis şi făcut. Ghiaurul deţine un
şiretlic unic pentru a-l rezolva pe Doncea (cititorul va
fi încântat să-l afle!!!), de aceea se tocmeşte, supralicitează şi în cele din urmă cade la învoială.
Dar, cum spuneam, farmecul prozei lui Armeanu
nu constă atât în faptul că propune neîncetat acţiune
şi dialog, cât în vertiginoasele casade lexicale, în care
recunoaştem şi nu prea argoul puşcăriaşilor, un hibrid
de română şi ţigănească, diseminată cu regionalisme,
tip Farfalău. Să-i ascultăm păţaniile de iniţiere în puşcăria de la Gherla, între care şi cea avută cu o matahală băloasă şi neagră, poreclită Hălălău sau Dârlău,
din cauza capului enorm „ca un ceaun în care rudarii fac mămăligă“. Fiindu-i frig în pat de-i clănţăneau
dinţii în gură, îl împinge Necuratu să răspundă invitaţiei acestuia de a coborî în patul lui: „Dă cum m-a
văzut, m-a luat în lăbi, ca un martalău pă vrăbiuţă şi-a
început să mă strângă. Uşurel, mo, teteo, i-am zis, că
dacă mă hărtăneşti un pic mai tare, să taie căcatu în
mine. Da răptila să făcea că n-aude. Din când în când
simţeam ceva tare cum mă glojdorea pă la buci. Ce-o
fi, mă nene pă la fâsnă, că pare un şutavei? l-am luat
cu binişorul pă handrălâu. Cred că e peria cu care îmi
fac bocancii, mi-a horbit ciormalăul în şoaptă. După
aia mi-a băgat limba în ureche şi şoşoiu în băsălâc.
Geaba m-am zbătut ca puiu dă vârdarie în lăbile lui,
că n-a fost chip să scap. Parcă băgase un retevei în
mine, garoiul de la Balta Verde. Eu scânceam ca un
pui leşinat, când îl dă căţaua la-nţărcat. Atunci puchinosu îmi bagă limba în ureche şi îmi zice pă şoptite:
taci, păpuşico, taci că nici nu ştii cât de dulce poţi să
fii.“ Epilogul: – „Hapoi, cum să rămână, barosane?“ se
confesează Farfălău Ghiaurului pe drumul de întoarcere cu căruţa de la Cerneţi la Zăpoare. „După ce mi-a
făcut un mangealâc dă ursar, m-a lăsat spurcatu cu
un melic în găoază. Nu mai puteam să ţin târhatu dă
la pat până la hărdău. Vreo două zile am mers crăcănat prin dormitor, ca muerilii după ce leapădă plodu.
Haşa buleală n-am halit în viaţa mea. Parcă mă curuise borâtu cu picamăru.“
Nae Pârneci însuşi avusese parte de o iniţiere asemănătoare în dormitorul puşcăriei unde este livrat
unei faune umane la fel de parşive şi imunde. Este
luat în primire de şeful dormitorului, tartorul hoţilor, un „cebocefal“, o gorilă janghinoasă“ cu palma
cât ligheanul, ce înainte de toate îi testează cu degetul
„creţofonul“. Nae are parte şi de o mascaradă de proces înscenat de instanţa borfaşilor; hârşiţi prin tribunale, aceştia deprinseseră ritualul şi limbajul tehnic,
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încât Nae se sperie de-a binelea de pledoaria acuzării
ca la manual rostită de un avorton poreclit Tartacot,
dar până la urmă, la intervenţia „cebocefalului“, avocat al apărării, este achitat.
Valeriu Armeanu nu are doar această nemântuită apetenţă a limbajului vorbit (suntem convinşi că
autorul îşi ascultă personajele în timp ce scrie), un
hibrid de limbaje, graiuri şi idiolecte ce se generează
înrâurindu-se reciproc, ci şi o înclinaţie scientistă,
psihanalitică de a oferi fişa clinică a protagoniştilor
taraţi de soiul unui Dârlău, cunoscut de consăteni ca
violator de animale de ogradă, dar şi ca client al celor
mai insalubre birturi din Severin. Astfel ne explicăm
desele referinţe la medicul, antropologul şi criminologul italian Cesare Lombroso. În cazul Dăgălaie din
Valea Lupilor, zis şi „Prostul satului“, autorul invocă
o mutaţie cromozomială. Personajul mai sus numit
devine „o legendă“ ce se răspândise din gură-n gură:
dimensiunile neomeneşti ale penisului.
Drept care toată suflarea feminină, scoasă din minţi,
de la babe la fete nemăritate, are parte de ceea ce râvnea; în lipsa bărbaţilor ce munceau din zori până-n
noapte la pădure, acesta le face felul. Relatarea şi punerea în scenă a multiplelor acuplări cu monstrul oligofren stârnesc un imens hohot de râs (Boccaccio!!!) ce
conduce firesc spre grotescul abject. Consecinţa relaţiei sexuale cu psihopatul bolnav de satyriasis este dramatică: satul se umple de copii retardaţi cu tot felul
de malformaţii. Salvarea acelui cătun nu era decât una
singura: moartea lui Dăgălaie în latrină.
„Spovedania“ este cea mai incisivă alegorie-pamflet
din literatura română ce s-a scris vreodată despre vreun
şef de stat & camarila. Cele povestite se pot petrece
oricând, inclusiv în vremea fanarioţilor sau în zilele
mileniului trei. Cititorul va intui fără dificultate despre cine e vorba, căci aluziile autorului dau în vileag
protagonistul şi suita. Aşadar, unsul lui Belezebut,
numitul Chioru Torhonel, se înfăţişează cu consilierii săi la schitul Adâncata spe a se spovedi stareţului. Între aceştia se remarcă Nuţa Dărăuţa, „o curviştină pripăşită pe lângă bâzdoaca parşivului. Se zice că
doar ea îi mai trezea accese erotice de când căpătase
„un melic la şale“. Îl însoţea şi marele dregător în stat
Lache Tartacot care, în ciuda funcţiei înalte, „se purta
ca un un băiat de prăvălie, „sărac la minte şi obedient“, faţă de şef. Duhovnicul îl îndeamnă pe Torhonel
să-i răspundă cât se poate de sincer la întrebările lui,
să-şi destăinuie ispitele şi rătăcirile, spre a fi iertat…
Chioru începe prin a-i spune sfinţiei sale Nifon că
are inima grea precum odinioară Sifilis (de fapt Sisif!!!).
Cauza: prea mulţi duşmani ce şi-a făcut. De ce e duşmănit? Fiindcă e „Stăpânul jucător“, nu debilul mintal
pe care şi l-ar fi dorit duşmanii, Dumnezeu i-a dat creier şi în nas: „Pe unde mă scobesc, dau de creier. Toate
găurile mele gem de creier şi de idei“. Recunoaşte că
nu se poate lăsa de cotoarbe, că s-a nărăvit la blonda
de Nuţa Dărăuţa ce-l „suge ca o năpârcă“, că din pricina ei şi-a „oploşit târtiţa pe la Viena“. Duhovnicul nu
pregetă să-l asemuiască cu vodă Cargea, bănuindu-l
de boleşniţa aceluia. Torhonel se abţine să dea pe
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faţă că năravul preacurviei îl avea încă din tinereţea
de matroz când „umbla prin spelunci după coţohârle
şi boarfe beşondrite care îi dăduseră tot felul de boli
venerice, ciuperci şi mâncărimi de boaşe…“. Concluzia îi aparţine chiar lui Torhonel: „M-am săturat de
curve, sfinţia ta, nu mai pot. Mi s-a dus jumătate din
viaţă în curvăsării“.
Autorul nu pregetă să încondeieze până şi râsul lui
Torhonel: „De fapt nu râdea, scotea un behăit de satir,
o hăhăială de muhaia, dedulcită la coţcării şi hiclenii,
başca truhiile pe care le lustruise sub chelia în care
clocoteau cele mai jegoase apucături de pălăvatic, cu
creierul opărit de tescovină“. În râsul lui călugărul
auzea chiar râsul diavolului.
Torhonel recunoaşte că s-a înconjurat de hoţi, de
dregătorii, barosanii şi beizadelele lor ce mişună peste
tot, pe la guvern, pe la Parlament, şi fură „tot ce mişcă
şi nu mişcă“: combinate, bănci, vapoare, păduri, câmpii, dealuri, munţi, lacuri, rafinării, trenuri, sate, podgorii etc. La întrebarea stareţului unde a putut să dispară ditamai flota, Torhonel zice cam în derâdere: Ţara
de Foc, Groapa Marianelor, pescadoarele au fost scufundate de balenele cu cocoaşă…
În privinţa gloatei, ştie că îl urăşte pentru că a semănat în jur doar dihonie şi vrajbă. Torhonel îşi face un
autoportret de zile mari, pentru pagina cea mai neagră
a unui posibil manual de istorie. A învăţat de la codoşi
şi hulitori, lichele şcolite cu „mintea lustruită şi limba
pingelită de cărcădeli şi clevetiri“ (sfetnici, consilieri!!!),
despre „prihănii şi ură, despre intrigă şi minciună“ şi
care ştiu cel mai bine vulnerabilităţile românilor, ostoiţi de sutele de dări, biruri şi dajdii către stat. Care stat
e chiar Torhonel. În conivenţă cu aceştia i-a adus pe
români la sapă de lemn, fiindcă „un popor îndestulat
are demnitate, pe când un popor flămând devine docil,
te ascultă, îţi fac temenele, de frică să nu ajungă şi mai
rău. Mulţi dintre codoşii mei m-au sfătuit să nu ridic
talpa de pe grumazul acestui popor, pentru că este un
popor parşiv…“. Dacă ar fi apucat alte vremuri, Chioru
n-ar fi pregetat să umple ţara „de gulaguri şi lagăre de
exterminare. Poporul ăsta trebuie educat cu lopata şi
târnăcopul, iar în unele cazuri prinde bine şi mitraliera“. Expert în tehnica minciunii vs. mase, le recunoaşte bolşevicilor meritul de a fi dus-o la perfecţiune, convertind-o în religie.
Valeriu Armeanu întocmeşte şi de data aceasta un
abstract al unui dosar moral şi caracterial al protagonistului. Paginile 75 -76, ce abundă în termeni de psihologie şi psihiatrie, sunt de-a dreptul antologice. Torhonel, nu înainte de a-i afurisi sub patrafirul sfinţiei
sale şi pe „găozarii“ din media, simte că-şi pierde minţile şi o „dă dracu de spovedanie“. La ieşirea din sfântul lăcaş este întâmpinat de arnăuţii şi măscăricii ce-l
aşteptaseră spre a megafona un „Să ne trăieşti Măria
Ta“, incapabil însă să acopere corul de ocări, huiduieli şi măscări ale celor mulţi. Mult a fost, puţin a mai
rămas… până când vocea „gloatei“ se va face auzită!!!
Un alt filon epic al cărţii, la fel de pregnant, este
condamnarea violentă şi totodată caricaturizarea sarcastică a regimului comunist-bolşevic instaurat după
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război, de pe urma căruia au avut de suferit în egală
măsură sătenii şi orăşenii (deportări, foamete, umilinţe de tot felul, discriminări), între care şi bunicii şi
părinţii săi. Memoriei acestora îi sunt închinate prozele „Nici măcar un sac de grâu“, „Tata“,“Lenin de doi
lei“, „Boul“ etc.
Lunga nuvelă „Tata“ aduce în prim-plan un ofiţer
medic militar scos la pensie, „o personalitate distimică, adică posomorâtă, tăcută, interiorizată, rece“,
cum ne previne autorul. Părăsit pe nepusă masă de
nevastă, o fire cu totul opusă şi care nu mai putuse să
suporte sărăcia şi obligaţiile căsniciei, tatăl se resemnează şi-şi creşte băiatul de unul singur. Atât tatăl cât
şi fiul îşi ţin de urât unul altuia, acesta din urmă fiind
sfâşiat de dorul mamei. Copilul creşte sub oblăduirea şi educaţia oarecum cazonă a tatălui, care îi voia
numai binele, fireşte. Iată însă că într-o bună zi cei doi
vor fi treziţi în zori de câţiva gealaţi de la Securitate:
veniseră după „banditul“ Petre Zaharia, nu altul decât
fostul ofiţer-medic. Abia acum cititorul realizează
cauza firii rezervate şi chiar anxioase a tatălui (episodul veştii că murise generalisimul Stalin este antologică), ce presimţise încă din start că noua putere frauduloasă din ţară, teleportată via Moscova, nu putea
aduce nimic bun. Dimpotrivă, iată, îi venise şi lui rândul să fie arestat şi condamnat la muncă silnică. Ceea
ce s-a şi întâmplat. Băiatul va fi luat de o mătuşă inimoasă şi crescut împreună cu copiii ei.
Anii trec, fără ca fiul, acum adolescent, absolvent
de liceu, pregătindu-se să dea examen la facultate, să
primească vreo ştire de la tatăl său. Într-una din zile
însă primeşte vizita neaşteptată a unui biet om, un
bătrân gârbovit şi îmbrăcat ca un boschetar (am zice
noi azi), dar foarte politicos, vorbindu-i tânărului cu
dvs. Acestuia nu-i trebuie mult timp şi-şi recunoaşte
tatăl. Cu care se va întoarce la casa lor unde vor locui
până ce bătrânul va muri pe patul său. Credem că şi
un gangster cu sânge rece ar lăcrima citind scena reîntâlnirii tatălui cu fiul, măiestria prozatorului Valeriu
Armeanu atingând cote inefabile; nu mai prejos este
scena revederii fiului cu mama ce plecase cu ani în
urmă la rudele ei din Ardeal. După atâţia ani, frustrările şi lacrimile fiului secaseră, indiferenţa politicoasă a
mamei îi blochează orice fel de mărturisire, orice gest
de afecţiune. Irepresibilul sentiment filial ce-l determinase să-şi caute mama (oaia râtăcită!) se dovedeşte
a fi fost doar un gest zadarnic, un eşec pe toată linia.
Filamentele erau demult arse! Această nuvelă, dacă ar
fi descoperită de un cineast, şi citită cu ochii regizorului, ar putea deveni un film demn de Cannes.
Zicem cineast, fiindcă criticii de meserie din Bucureşti şi din ţară vor ignora, ca de obicei, oferta autorului nostru, ca să nu mai vorbim de cei din felurite
comisii sau jurii de specialitate, arvuniţi din timp de
clientelă, mereu aceeaşi.
Câtă dreptate avea Raymond Poincaré, preşedinte
al Republicii Franceze între 1913 şi 1920, prin celebra replică ce apasă pe capul României ca o lespede
de mormânt: „Que voulez-vous, nous sommes ici aux
portes de l’Orient, où tout est pris à la légère“.
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Mircea CIOBANU

D

Tango (narcotizant)
cu Silvia Caloianu

Debutul întârziat al Silviei Caloianu a creat unora
falsa impresie a unei ascensiuni dificile. Dar nu a fost
decât o ezitare, sau o suită de ezitări, venite dintr-o
exigenţă excesivă, chiar patologică. Implicarea în
activităţi foarte pragmatice a făcut-o chiar indiferentă faţă de actul publicării vreunui volum de versuri. A învins totuşi poeta. Poemele se adunau şi cartea se scria de la sine. Volumul de la ARC (Niciodată pe nume, 2004) era tipărit în baza unui manuscris care a câştigat un concurs. Autoarea nu pomeneşte decât rareori despre un volum publicat anterior: Semne distinctive (Editura „Anotimp“, Oradea,
1996). Iar acum, tot mai insistent și mai sigur, poeta
e un nume indispensabil, chiar exponenţial, în mai
multe privinţe, pentru literatura basarabeană a începutului de secol.
Volumul de la Vinea (Silvia Caloianu, Narcotango,
Editura „Vinea“, 2013) este câştigul autoarei într-un
pariu cu sine însăşi. Până la acest volum autoarea era
o prezenţă foarte activă pe portalurile electronice,
cu dialoguri permanente între poeţi, cu comentarii şi rescrieri ale anumitor pasaje. Aceste comunicări on-line au fost pe cât de încurajatoare, pe atât,
probabil, şi de descurajatoare, Silvia Caloianu fiind
o fire sensibilă, fragilă chiar, trăind acut orice opinie
diferită de a ei.
Renegarea intermitentă a propriilor texte şi încăpăţânarea, în contrapunct, de a insista alteori pe versiunea proprie, în pofida tuturor opiniilor, a devenit
un fel de modus vivendi, care îi menţine tonusul, deopotrivă cu poezia, înafara căreia deja nu o mai putem
închipui. Avea toate şansele să ia premiul Uniunii Scri-
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itorilor cu acest volum de la Vinea, dar a fost un an
bun pentru poezia din Basarabia şi volumul s-a mulţumit cu o nominalizare. Una onorabilă, în compania
volumelor Margaretei Curtescu şi a lui Nicolae Popa.
Narcotango e un titlu fericit ales, cartea jucând stările trăite în ritmul unor capricii elegante, moderate,
dar pline de nerv, în maniera Piazzola. Acest ritm,
potrivit titlului cărţii, ritmului ei, caracterului ei (și
al autoarei!) este şi în acest tango II (citeam textul şi
parcă dansam cu autoarea un tangou nervos, delirant, capricios, cu rupturi de ritm: „mi-am făcut un
ceai verde am deschis fereastra / mi-am rotit ochii
şi m-am cambrat ca o pisică / înainte de / salt / înapoi / paşi / doi / doi / salt / paşi / doi / tango / provocator…“).
Ritmurile ei însă nu sunt numaidecât uniforme (fie
şi în uniformitatea intermitent surprinzătoare a tangoului argentinian). Un alt ritm muzical tot atât de
molipsitor, tot atât de năvalnic, este cel al neînfrânatului Goran Bregović. În acest sens, baj baj dobrila este
poezia care poate fi citata integral : „avea un asterisc
în dreptul inimii făcea trimitere la/ goran bregović cu
orchestra sa de nunţi şi înmormântări / părea cineva
indefinit în raport spaţial dar asta numai atât cât /
să îmi intre în vene şi să plece şi iar / să îmi intre în
vene spunea că a mers mult până să ştie / singurătatea e o şcoală cât viaţa după care îşi pierde utilitatea
/ ne poartă într-o maşinărie tactilă din carne şi sânge
/ ne ţine într-o beţie ne / şi iată că într-o zi înflorim
liliacul nimănui baj baj dobrila / eu îi râdeam fluturând o eşarfă roşie de la distanţă / cu mici zurgălăi /
click-click / liliacul nimănui liliacul nimănui hai să
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furăm liliac / … / uite cum plouă departe sub lume
îi şopteam cu o atingere / pe care o ştiam de la el şi
uite cum timpului / ca unui mim care nu mai poate
/ îi curge rimelul pe obraji“.
Poezia Silviei Caloianu îmbină calităţile (=slăbiciunile) umane ca timiditatea şi modestia patologică (a
debutat editorial târziu, deşi scrie din adolescenţă),
pe care se suprapune şocant (altfel spus: modern) un
curaj al expresiei, la limita indecenţei, sau, altă dată,
la limita impertinenţei. Toate sunt contrapunctate de
o îmbinare dintre sensibilitate (dublată de senzualitate) şi inteligenţă (confirmată de un fin joc textualist şi de referinţele livreşti care pigmentează discursul ingenuu), condiţii fireşti pentru poezia autentică
al acestui început de secol, amestecat, zbuciumat…
dar și ecumenic.
Există, bineînțeles, o contradicţie între amestecul neutru-minimalist-impresionist cu expresionismul şocant, dens, eclatant, dar şi cu referinţele culturale şi intertextuale, care nu pot să trimită decât în
zona postmodernismului. Dar una e că acest melanj
e (şi) un semn al timpului, altul e că Silvia Caloianu
se simte firesc în toate aceste stiluri.
O explicaţie ar (mai) fi că poeta trăieşte puternic
sentimentele şi pasiunile, acestea fiind aduse până la
limită, până la paroxism: „îmi vine să beau noaptea
asta până la ultima stea / ca pe un ceai de scoruşe /
ca pe o moare de măsline dacă nu se poate ca pe un
château pétrus cariño…“ Iar limbajul (minimalist şi
autenticist, simplu şi fără ambalaje fluorescente) şi
realităţile sunt dictate de timp, continuarea versurilor
citate în fraza precedentă fiind: „ stau în faţa oglinzii
râd de mine ce bluză de fluture şi atât de alb / albul /
cum să mă supăr cum să mă cert / pentru că am trecut pe lângă un magazin cu multă reclamă…“ (dincoace de babilon). Ar mai urma, tot aici, nişte note
dramatice, nişte pasaje romantice („cum pot să cred
că îmbătrâneşte o lumină pascală o apă nesfârşită /
o seducţie greu definibilă / cum pot să cred că îmbătrânesc“), ca s-o încheie cumva în coada de peşte a
postmodernismului, citaţional şi ludic: „într-adevăr
nopţile erau mult mai lungi pe când aveam 15 ani /
şi de aceea am scris o poezie despre cum vom scutura galaxiile /… / cariño / cariño / îţi cheamă ş’un
câine / spune-mi că te-am făcut să zâmbeşti“ (idem).
Și toate astea fac un text unitar!
Această inconsecvenţă (aparentă, aş zice eu, pentru că vine – numai – din „exigenţele“ unui stil declarat) se explică simplu, dacă admitem că poezia se
naşte dintr-o stare trăită la cote înalte, dar exprimată
cu mijloace minime. Îmi amintesc, în acest sens, de
o opinie-definiţie a poetului francez Eugene Guillevic, care spunea că poezia e „o sculptură a tăcerii“.
O poezie începe banal… chiar minimalist de banal,
aş zice: „ cu ochii închişi adulmec o după-amiază
de august / mă bucur de viaţă drept confirmare mă
uit cum plouă / şi sar bulbuci pe asfalt şi fel de fel
de umbrele / cu gârboviţi / îngânduraţi / mai posaci
ca în bacovia / parodii ale divinităţii… “ Poate doar
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numele lui Bacovia (poezia Silviei Caloianu e plină
de referinţe culturale) adie cumva a dramă, a tensiune interioară.
Pentru a ne dezbate însa gândul de la această bănuială, textul ne calmează, ne adoarme vigilenţa: „ador
(sic! – mvc) să stau pe terasă de una singură (sic!) /
deasupra mea se lasă ramul unui piersic dar nu îmi
e poftă // până la urmă plouă catifelat / în linii întrerupte / ca într-un film învechit / mă recunosc în
alb-negru persist (până aici avem un perfect poem
minimalist!) şi îmi vine să urlu (iată-ne, trecuţi, imediat, în chenarul unui tablou expresionist, în maniera lui Edvard Munch – mvc) // și nu aşa dar îmi vine
să îmi muşc venele de la mâini (deja suntem în scenele horror ale vreunui film gotic sau underground)
/ să mă colorez / cât de cât // iubire / ți-a spus cineva
că poţi fi de o muţenie desăvârşită“ (iubire ţi-a spus
cineva). Parafrazându-l pe Guillevic, dar cu referinţă
la poezia Silviei Caloianu, am putea zice că poezia
e… un vis al tăcerii.
Am fi putut crede că poezia azi nu se mai naşte
din trăiri, din patimi, din stări interioare insuportabile. Sau, dacă se trăieşte, apoi, în stilul minimalist
(și autenticist-indiferent-detaşat, al undergroundului) al unei relatări despre sine… de parcă ai fi fost
privit de altcineva. Poezia de azi (ca si stilul minimalist din cinematografie, cunoscut în lume ca noul stil
românesc) este una care aminteşte de estetica urâtului, de universul underground, dar care priveşte la
toate cu oarecare detaşare. Altceva se întâmplă însă
cu poezia Silviei Caloianu. Sentimentele sunt romantice, trăirile expresioniste, iar expresia curge năvalnic, dar fără a fi forţată, nici suprimată cumva estetic.
Un soi de autenticism poetic: „eu nu fumez niciun fel
de iarbă / nu beau nicio licoare de întors minţile pe
dos / nu miros prafuri nu caut alte căi de refericire
/ eu îmi fixez ochii pe nodul care strânge lumina de
gât / şi stau aşa până când ameţesc / iar aceasta nu
e defel o aşteptare stimată audienţă / nici mărturie
/ cum nu ştiu să leg nici măcar un nod la cravată /
poate că ochii mei au învăţat aşa să facă ştreanguri /
poate că am dublă personalitate / mă identific uneori
cu liliacul / zburând / emoţionat / prin grotele / propriului / său / sânge“ (aceasta nu este o reţetă). Este
o enigmă (şi) pentru mine cum dintr-o stare autentică şi un discurs emoţional autentic se nasc imagini
plastice suprarealiste!
Spuneam la început că poezia Silviei Caloianu este
exponenţială în mai multe privinţe. Ea divulgă această
stare a poeziei de azi, care, pe de o parte, poarta în
spate o întreagă bibliotecă citita, iar pe de altă parte,
nu mai poate să recicleze la nesfârşit materia citită,
în manieră postmodernistă. Ea se pliază pe discursul minimalist în vogă, dar răbufnesc stările din interior şi poeta nu mai ţine cont de regulile jocului, în
măsura în care i se pare că firescul e starea exprimată
(chiar strigată) fără a se menaja pe sine, fără a menaja
cititorul. Poate că poezia în stare nudă (renunţând la
vestimentaţia stilistică a curentelor) anume aşa arată?

Cronică literară

Într-o lume care împinge tot mai insistent problemele feminităţii la periferia interesului public (aducând în prim-plan problemele feminismului şi ale
egalităţii de gen), textele Silviei Caloianu reiterează
cumva discret, dar ferm, subiectul poeziei feminine.
Mai ales, în sensul unor calităţi proprii doar ei sau
acut exprimate în ea, inaccesibile ca intensitate poeziei scrise de bărbaţi. E vorba de o anume sensibilitate, de o fragilitate discret anunţată şi de o imensă
forţă a pasiunii, la limita unei implozii autodevoratoare. Aceste stări sunt însă bine filtrate la nivelul
expresiei, astfel încât ele se developează în pagină
lent şi limpede ca izvorul unui râu de munte, purificat
de magmele vulcanice prin care a trecut până a ieşi
la suprafaţă. Blestemul se converteşte în rugăciune,
dorurile păgâne în expresii sacre, care, la rându-le,
cad în păcatul spunerii sincere, așadar, apocrifice sau
chiar eretice şi, din acest motiv, penalizabile ecleziastic și admirabile poetic.
Din toate astea iese poezia cea mai autentică:
„doamne uneori am impresia că în loc de sânge

/ îmi curge prin vene suc de rodii / şi ţie doamne
îţi plac rodiile // te urmăream aseară prin biblii /
pasionată / cu sufletul / dar tu ai văzut în mine un
detectiv de temut // eu m-am supărat după asta şi
mi-am luat perna / am dormit în mansardă / cu luna
tremurându-mi de frig pe buze // şi m-am trezit înspre
dimineaţă cu tine / alunecându-mi în trup / ca între
ramele perfecte ale unei icoane // aşa şi / acum / unde
vrei să mergem doamne“ (prin vene suc de rodii).
Coperta cărţii Narcotango reprezintă o lucrare în
cafea a jurnalistului și plasticianului Vasile Botnaru.
Acest gen de plastică fluidă (se creează impresia că
pictorul a lucrat cu haşiş sau cu marijuana, dizolvată
în apă) se potriveşte foarte bine pentru o copertă de
carte. Îmi place această construire a cărţii de poezie
bine gândita şi în detalii. Poezia, o formă aristocratică a existenţei literare, o marfă de unicat, merită
un tratament pe potrivă. Inclusiv, în materie de vestimentaţie, de ambalaj.

Ionel SAVITESCU

SFÂRŞITUL OCCIDENTULUI

S

Specialist în istoria ideilor şi a imaginarului, dl.
Lucian Boia, profesor la Universitatea din Bucureşti,
s-a impus în ultimele decenii cu volume de referinţă
privitoare la istoria românilor, cât şi altele care se
referă la istoria Occidentului, a Franţei şi a Germaniei. Multe dintre lucrările domniei sale sunt scrise
întâi în limba franceză, publicate în Franţa, apoi,
sunt traduse în limba română. De asemenea, multe
lucrări i-au fost traduse în engleză şi germană.
Altele, de pildă, „Capcanele istoriei. Elita intelectuală românească între 1930 şi 1950“ (2011) şi
„De ce este România altfel?“ (2012) au beneficiat
de câte o primă ediţie, apoi, în răstimp de câteva
luni, Lucian Boia a scos, de astă dată, ediţiile revăzute şi adăugite. În fine, cu Eugen Stancu a purtat un
lung dialog, ce a format substanţa unei cărţi (2012).
În cele ce urmează dorim să prezentăm o carte consacrată Occidentului* (în treacăt fie zis, Lucian Boia
a mai oferit în 2007 o interpretare istorică a Occidentului), segment teritorial ce cuprinde ţări aşezate
în Vestul Europei, iar prin extensie SUA. Cartea în
chestiune este alcătuită din 18 eseuri, urmate de Pseudoconcluzii, eseuri în care se încearcă o privire de
ansamblu asupra unei lumi aflate în agonie. Ca și în
alte perioade de răscruce din istoria umanității:
prăbușirea Imperiului Roman (395), apoi, a celui de
Apus (476), a Imperiului Bizantin (1453), iar pentru
a extinde comparația putem semnala faptul că, în
urma Primului Război Mondial s-au dezintegrat
patru imperii: rus, habsburgic, german și otoman,
lumea luând o nouă înfățișare provizorie, fiindcă în
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1945 la încheierea războiului al doilea mondial, apar
state în Estul Europei cuprinse în sistemul social și
politic al Rusiei Sovietice, care în 1990 s-a prăbușit
din nou perturbând viața socială, economică, culturală a țărilor cuprinse în blocul sovietic. Prăbușirea
sistemului comunist în 1989 era de așteptat (în treacăt fie zis, sistemul trebuia să se destrame încă de la
începutul anilor ’70, dar nu se căzuse de acord asupra unor principii de evoluție viitoare), întrucât sistemul anihila inițiativa, competiția, viața în ansamblu fiind o competiție în care cei mai dotați, mai
buni, mai generoși oferă societății tot mai mult fără
a pretinde ceva în schimb. Concomitent, țările Europei occidentale s-au grupat într-o Uniune Europeană, cu monedă unică, ce a cuprins, treptat, un
număr de 27 de state europene. În pofida tuturor
acestor încercări de menținere a unei supremații,
Occidentul este amenințat de o disoluție lentă,
spune Lucian Boia, de un sfârșit ineluctabil care nu
va putea fi evitat. Evident, pe marginea acestui
subiect s-au scris, desigur, numeroase cărți dintre
care menționăm numai trei, care la vremea respectivă au constituit un adevărat impact asupra lumii
intelectuale de pretutindeni: „Declinul Occidentului“ (de Oswald Spengler), „Şocul viitorului“ (de A.
Tofler) şi „Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea
ordinii mondiale“ (de Samuel P. Huntington, autor
amintit de Lucian Boia, însă cu o altă carte). În acest
context apare întrebarea firească de ce sunt îngrijoraţi politologii, istoricii, oamenii politici, în genere,
de un sfârşit al Occidentului? Numai fiindcă în acest
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moment istoric, se pare, că lumea contemporană a
ajuns într-un impas greu de depăşit, ameninţat de
multiple crize (economice, militare, financiare), de
modificări climatice, de crize demografice, de imigraţii masive dinspre alte continente spre Europa,
încât, bunăoară, dacă arabii n-au putut pătrunde în
Europa prin cele două invazii armate de la Poitiers
şi Constantinopol, pătrund acum lejer prin imigraţie, încât s-ar putea întâmpla ca în
unele ţări europene să fie mai
mulţi străini care nu pot fi asimilaţi, decât locuitorii de baştină: „e
greu de crezut că Franţa va deveni
o ţară islamică, dar e cât se poate
de sigur că va fi şi islamică, pur şi
simplu fiindcă deja este“ (pp. 84 –
85). Se observă, aşadar, că dacă în
urmă cu secole inovaţiile se răspândeau cu o anumită lentoare,
astăzi graţie noilor tehnologii
(Internetul, telefonia mobilă),
lumea devine mai accesibilă, distanţele se estompează, iar în caz de
conflicte militare se poate inteveni
rapid oriunde pe Terra. În disputa
cu Orientul „Occidentul a oferit,
autoritar şi seducător totodată,
modelul dominant, tehnologia,
desigur, dar şi toate valorile esenţiale: etice, politice, culturale. Ultimele construcţii alternative prăbuşite în faţa lui au
fost sistemul comunist şi utopia < Lumii a Treia >“
(p. 7). Urmărind evoluţia Occidentului începând cu
anul 1000 când se constată o anumită obscuritate,
anarhie şi ignoranţă, această lume occidentală
începe să progreseze odată cu primele cruciade, cu
pătrunderea în Asia a primilor misionari, călători şi
negustori europeni (Benjamin de Tudela, Marco
Polo, Giovanni de Pian de Carpine, William de
Rubruck, Nicolae Milescu Spătarul), cu formele
incipiente de manifestare ale Renaşterii, încât Lucian
Boia scrie la un moment dat următoarele: „Nici unui
chinez nu i-a trecut prin minte să facă drumul invers,
să vadă cu ochii lui ce se întâmplă la celălalt capăt
al lumii“ (p. 23). Însă, după ultimele cercetări datorate istoricului britanic Gavin Menzies (a se vedea
în acest scop cele două cărţi: „1421. Anul în care
China a descoperit lumea“, 2007 şi „1434. Anul în
care China a aprins scânteia Renaşterii italiene“,
2009), se pare că datorăm Chinei o cartografiere a
Terrei realizată în zorii veacului al XV-lea şi o influenţă asupra Renaşterii europene. Aşadar, China a
întreprins călătorii de explorare a planetei şi a stat
la originea Renaşterii italiene, oferindu-ne, totodată,
câteva descoperiri epocale: hârtia, tiparul, busola,
praful de puşcă, iar în ceea ce priveşte America se
pare că a fost descoperită înainte de Columb (a se
vedea în acest sens D. Todericiu „Spre America înainte de Columb“). În Răsărit s-ar fi aflat Paradisul
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terestru descoperit conform tradiţiei de către călugărul Macarie cel Mare, „Egipteanul“ pierdut apoi.
După ce trece printr-o examinare minuţioasă a
Europei Occidentale, cu posibilităţile de supravieţuire – deşi au existat gânditori, de pildă, Joseph de
Maistre care scria la începutul secolului al XIX-lea:
„Trebuie să fim pregătiţi pentru un eveniment imens
în ordinea divină, spre care ne îndreptăm cu o viteză
accelerată ce uimeşte, probabil, pe
toţi observatorii. Oracole de temut
anunţă că a sosit vremea“ (v. René
Guénon „Regele lumii“, 1994, p.
98) –, Lucian Boia consacră un
penetrant eseu Chinei („China, şi
iar China“), în care sunt examinate posibilităţile Chinei de a
deveni noul hegemon al unei lumi
viitoare, ce se conturează în următoarele decenii (2050 – 60). În
această ordine de idei semnalăm
că se fac tot felul de estimări, care
de care mai enigmatice, sceptice şi
provocatoare la adresa destinului
viitor al umanităţii, al Occidentului. În această competiţie dură de
hegemonie a lumii, în afară de
China, mai sunt vizate să se
impună SUA (rămânând, astfel, şi
în viitor liderul mondial de necontestat, garant al democraţiei şi
liberalismului, pax america oferind un model de stabilitate globală), India, Brazilia, dar nu trebuie ignorată nici Rusia (oricum rămâne ţara cea mai întinsă
şi bogată a planetei). În privinţa Occidentului,
Samuel P. Huntington în „Ciocnirea civilizaţiilor
şi refacerea ordinii mondiale“, Ed. Antet, an
nemenţionat, p. 451, îl citează pe Carroll Quigley
care scrie: „civilizaţia occidentală nu a existat
înainte de anul 500 e.n.; perioada sa de maximă
înflorire a fost în jur de anul 1500 şi în mod sigur
va înceta să mai existe în viitor, probabil înainte
de anul 2500.“ Nu au fost excluse încă de pe la 1900
tot felul de scenarii salvatoare, între care şi existenţa,
după modelul vechi indian, al unui rege universal –
Cakravartin –, al unui guvern mondial, care deja se
pare că există sau este pe cale de constituire (v. Cristina Martin „Clubul Bildenberg. Stăpânii lumii“,
2007). În Pseudoconcluzii se accentuează ideea că
toate estimările asupra Occidentului pot fi făcute cu
o anume aproximaţie până în 2050 – 60, iar ce va fi
după 2100 este greu de estimat, chiar şi pentru cei
mai ingenioşi gânditori. Ce s-ar mai putea adăuga?
Doar că, cercetarea d-lui. Lucian Boia rămâne o
merituoasă contribuţie românească la cercetarea
viitorului lumii occidentale.
* LUCIAN BOIA „SFÂRŞITUL OCCIDENTULUI? SPRE LUMEA DE MÂINE“, Ed. HUMANITAS, 2013, 124 p., 22 lei
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Radu VOINESCU

Critica tânără – o nouă critică?

Se dedică memoriei profesorului Romul Munteanu

C

Spiritul timpului

Critica literară românească este, în momentul de faţă, cel
puţin în opinia celui care scrie aceste rânduri, diferită, în anumite privinţe, faţă de cea care se practica până în 1989. Dar
este diferită până într-acolo încât să ne putem pune întrebarea dacă nu cumva, sub ochii noştri, s-a petrecut trecerea la
o nouă formulă, poate chiar la o „nouă critică“?
Se înţelege că această sintagmă legată de o nouă critică
vrea să facă legătura şi cu situaţia petrecută în anii ’60 ai secolului trecut în literatura franceză, când critica tradiţionalistă,
biografismul, critica impresionistă au fost dislocate de noile
metode ale celor care veneau cu un suflu al schimbării, cu un
nou limbaj, cu noi metode de abordare a textului şi a relaţiei acestuia cu autorul, cu publicul, cu epoca: Roland Barthes, Charles Mauron, Jean Starobinsky, Jean-Pierre Richard,
Georges Poulet şi alţii.1 O legătură deloc întâmplătoare, din
moment ce acestei profunde schimbări de paradigmă din cultura franceză i-a corespuns, în directă influenţă, o mişcare
puternică şi în critica românească. Criticii momentului, dar
şi cei care s-au afirmat în anii ’70, au sesizat această schimbare şi au căutat – atât pe fondul degajării de corsetul proletcultismului, care a pauperizat efectiv critica noastră după cel
de-al doilea război mondial, dar şi pe acela al sincronizării cu
tendinţele timpului – să adapteze teoriile şi, uneori, limbajul
acestor critici la practica literaturii noastre. Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Mircea Martin, Valeriu Cristea, Gabriel
Dimisianu, Lucian Raicu, Mircea Iorgulescu sunt cei care, după
cum se exprima, într-o lucrare dedicată perioadei, Alex Goldiş (reprezentant al noii critici de azi), au contribuit „decisiv
la instaurarea canonului estetic al anilor ’60“. S-au manifestat
şi influenţe dinspre critica anglo-saxonă, reprezentate mai cu
seamă de Sorin Alexandrescu, Matei Călinescu, Virgil Nemoianu, dar într-o măsură mai redusă, cultura noastră fiind încă,
la acea epocă, sub o clară înrâurire din partea celei franceze şi
a ceea ce s-a numit „La Nouvelle Critique“ (şi nu numai, din
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moment ce pentru criticii de mai sus şi Thibaudet era adus
în discuţie, printre altele, prin ideea de pluralitate a interpretărilor, importantă în contextul eliberării de dogmatism).

De la o epocă la alta

Dacă atunci acestea au putut fi, în linii foarte generale, sursele înnoirilor, la care se cuvin adăugate, nu-i aşa?, imaginaţia şi stilul criticilor, perspicacitatea şi incisivitatea lor, care
ar fi premisele de la care pornind, am fi îndreptăţiţi să considerăm că avem o nouă generaţie de critici, nu doar în sensul
vârstei practicaţilor, ci şi în acela care ţine de mijloacele de
abordare a operei literare?
În primul rând, comparaţia cu anii ’60 se susţine în privinţa faptului că şi în 1990, precum atunci, când se scutura de
realismul socialist, cultura noastră a avut de parcurs un drum
al eliberării de dogmatism. Este, de fapt, a treia etapă a „lepădării“ urmelor lăsate de proletcultism şi de realismul socialist. Prima a fost, mai timidă, după dispariţia stalinismului,
iar cea de-a doua s-a petrecut, cum spuneam, în anii de după
1965, o dată cu aşa-numitul „dezgheţ ideologic“ instituit după
venirea la putere a lui Nicolae Ceauşescu. Dar în 1989 chingile dogmatismului deveniseră din nou destul de strânse în
multe privinţe, din moment ce o seamă de teme, de subiecte,
de sintagme sau chiar simple cuvinte ajunseseră să fie interzise, mai mult sau mai puţin ocult, mai mult sau mai puţin
discret, dar ferm, de către cenzura care nu mai exista oficial
din 1977, dar care funcţiona prin alte organisme (sau prin
simplul conformism al celor care aveau dreptul să dea girul
asupra textelor în redacţii şi edituri şi, mai pe urmă, chiar cu
implicarea mai mult sau mai puţin conştientă, a înşişi unora
dintre autori), cu atenţia mărită asupra oricăror texte, fie ele
literare propriu-zis sau ţinând de comentariul critic.
A apărut însă, după 1990, un paradoxal fenomen de reacţie, care a transformat această eliberare într-un proces cu
două faţete contrare: o parte a comentariului se îndrepta
către recuperarea unor valori – scriitori şi cărţi – ce fuseseră
trecute anterior la index, o alta s-a orientat către contestarea vehementă, laolaltă cu ceea ce ţinea efectiv de ideologia
comunistă, şi a unor scriitori care făcuseră carieră în comuHYPERION
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nism – culmea! –, chiar dintre cei acreditaţi în canonul mai
sus-amintit, precum Nichita Stănescu sau Marin Preda, şi a
operelor acestora. O anumită confuzie de valori s-a creat sub
efectul „asanării morale“ practicate în numele unei aşa-zise
„est-etici“ inventate ad-hoc, pe un vector de extracţie ziaristică, fără vreo fundamentare în critica, teoria şi filosofia artei.
Noii critici au venit, aşadar, pe terenul acesta al unei libertăţi câştigate politic, premisă a dezvoltării libere şi a afirmării
fără restricţii a pluralismului de idei. Pluralism afirmat adesea, nu întotdeauna însă şi respectat chiar de către unii dintre
cei care jucau rolul de promotori ai unei noi abordări a literaturii. Tineri abia ieşiţi de pe băncile facultăţilor, ba uneori
atraşi în cadrul unor redacţii importante înainte de terminarea studiilor, au beneficiat de această atmosferă, cu bunele şi
cu relele ei. Ei au putut, cel puţin în teorie, să-şi exprime neîngrădit opiniile, fără restricţii de limbaj, de metodă şi aşa mai
departe. Un dezgheţ ideologic s-a produs, aşadar, deşi, cum
am arătat, în primii zece ani el nu a avut loc în totalitate, ci
şi cu o puternică mişcare de reflux, şi nu puţini au fost tinerii care au putut fi influenţaţi de aceste tribulaţii ale societăţii noastre şi ale lumii intelectuale. Dacă un tânăr critic precum Andrei Terian sesizează, într-un studiu mai mult decât
lăudabil, la G. Călinescu o sistemă înapoia mult acuzatului
impresionism al acestuia, este pentru că de la cursuri, din
articole şi comentarii răspândite prin reviste ştia că autorul
Principiilor de estetică ar fi prizonierul improvizaţiei bazate
pe capriciul gustului. Cei care s-au format în anii de mai înainte, desigur că au fost uimiţi de faptul că tânărul critic descoperea „secretul lui Polichinelle“, ceea ce nu-i micşorează
meritele, dimpotrivă, pentru că el a putut să meargă împotriva unui curent care, cel puţin până la apariţia cărţii sale G.
Călinescu – a cincea esenţă, părea dominant, devenit oarecum oficial în unele universităţi.
Nu mai puţin important, criticii tineri s-au format într-o
atmosferă a deschiderilor şi a democratizării culturale fără
precedent, caracteristică începutului erei media. Cărţile şi
revistele care au putut intra acum în România nerestricţionat, accesul la burse de studii în Occident, la bibliotecile universităţilor de acolo, facilităţile fabuloase oferite de Internet,
posibilitatea contactelor, a corespondenţei cu oameni de cultură occidentali, participările la simpozioane, colocvii, seminarii, mese rotunde internaţionale au influenţat decisiv formarea lor. Chiar dacă uneori nu au reuşit ei înşişi să aibă acces
la toate acestea, mă refer mai ales la deplasările în străinătate,
au avut însă cei mai mulţi dintre profesorii lor, aşa încât, nu
în ultimul rând, programa universitară s-a ameliorat (când şi
cât s-a ameliorat), iar nivelul informaţilor predate la cursuri
şi actualitatea lor s-au modificat radical faţă de perioada ce a
premers anului 1989.

Cine sunt criticii tineri?

Numai că, în privinţa metodelor critice şi a teoriilor pe care
aceşti tineri le-ar fi putut împrumuta din Occident, situaţia
se prezintă deosebit în comparaţie cu anii ’60. După deceniile al optulea şi al nouălea ale secolului nu prea demult încheiat, critica literară a intrat într-o stare pe care unele voci au
numit-o „de criză“. Primele decenii ale secolului al XX-lea au
însemnat pentru critică o perioadă în care metodele noi de
cercetare şi de interpretare a textului literar se succedau cu
repeziciune. De la freudism, trecând prin critica genetică, la
psihocritică şi la tematism, de la critica sociologică la structuralism, de la critica mitic-arhetipală la cea semiologică, de
la close-reading, promovat de New Criticism, la realismul sans
rivages al unei părţi a criticilor marxişti, de la critica filologică
la cea fenomenologică (iar lista ar putea continua), metodele
şi grilele de lectură s-au înlocuit una pe alta, ba uneori s-au
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combătut între. Toate au urmărit, însă, un singur scop, înţelegerea mai bună a operei literare ca entitate textuală structurată cu intenţionalitate artistică. Altfel spus, luminarea din
perspective multiple a literaturităţii.
Pe de altă parte, cine parcurge textele criticilor afirmaţi în
ultimii zece-doisprezece ani nu poate să nu înregistreze un
limbaj într-o anumită măsură diferit şi un ton în multe privinţe
schimbat faţă de acelea ale criticii de dinainte. Dar expresia
aceasta, „ton schimbat“, nu ar face decât să mascheze, pentru
cineva deprins cu un anumit cartezianism al exprimării, neînţelegerea datelor caracteristice ale generaţiei critice mai noi.
În ce ar consta, deci, trăsăturile pe care le considerăm tipice
criticii tinere? Mai înainte de aceasta, se cuvine precizat ce ar
însemna „critica tânără“ în accepţiunea celui care se pronunţă
în aceste pagini? Cine sunt „criticii tineri“? În principiu, opinia curentă plasează în vârsta tinereţii persoanele care se situează cam până spre 35-40 de ani. Critica tânără se suprapune,
iată, din punctul de vedere al vârstei, peste această caracteristică să-i spunem, generaţionistă. Generaţia care se apropie sau a ajuns acum la patruzeci de ani se află la vârsta tinereţii. Sau se mai află încă pentru un timp foarte scurt, până
când, la un moment nedefinit, vom constata deja că a trecut
pragul maturităţii.
Era, întrucâtva, de aşteptat ca, după 1990, aşa cum literatura şi-a schimbat faţa (e drept, însă, că mai pronunţat abia
în ultimii vreo şase-şapte ani), acelaşi lucru să se întâmple şi
cu critica literară. De câţiva ani buni, în critica românească
se simte un nou suflu. Şi el a fost adus, în mod masiv, fără a
exclude câtuşi de puţin condeiele deja afirmate, de către numele
noi care s-au lansat în aria comentariului. Adică tocmai de
către generaţia pe care tocmai am pomenit-o.
Ce înseamnă noutatea în critică, de unde trebuie aşteptată aceasta? Foarte pe scurt, din temele abordate, din metoda
aplicată şi din limbajul folosit, altfel spus, dintr-o viziune critică măcar parţial diferită cele acreditate la un moment dat.
O caracteristică pe care am observat-o la critica tânără
este aceea că reprezentanţii ei au lăsat deoparte o serie dintre poncifele celor mai vârstnici aşa încât, printre altele, mai
mult decât până acum, tendinţa lor este să reconsidere literatura dintr-un unghi care aparţine esteticului. Şi reprezentaţii
generaţiei ’60 au luptat cu multă hotărâre şi, uneori, cu diplomaţie, tot pentru o critică situată în limitele esteticului. Timpurile erau de aşa natură încât s-a întâmplat şi ca această ţintă
a esteticului să fie uneori eludată (nu este locul unei amănunţite explicaţii, în esenţă, ar fi vorba de respingerea unor autori
care, cel puţin în accepţiunea larg răspândită, erau afiliaţi politicii partidului comunist). Dar, cum spuneam, în perioada de
după 1990 s-a abdicat masiv de la aceste criterii, fiind preferate grile ce împărţeau scriitorii în colaboraţionişti şi integri.
Criticii tineri nu mai ţin cont de această gândire maniheistă
– de o subiectivitate care nu mai are nevoie să fie subliniată –
şi încearcă să se apropie cu obiectivitate de opere. Şi chiar de
biografiile şi de creativitatea autorilor. Alex Ştefănescu făcea
figură aparte în primul deceniu de după Revoluţie, alături de
alţi câţiva, afirmând că Eugen Barbu a scris trei capodopere,
Groapa, Princepele şi Săptămâna nebunilor, sau când sprijinea reeditarea Cronicii de familie, de Petru Dumitriu, la editura Fundaţiei Culturale Române. Dar nota generală era cu
totul alta.
Acum, însă, tendinţa s-a schimbat. Autorii afirmaţi în perioada comunistă şi cărţile lor beneficiază de un tratament diferit. Amintesc de seria de articole ale lui Paul Cernat despre
Adrian Păunescu, după dispariţia acestuia, către sfârşitul anului 2010 („Adrian Păunescu sub semnul întrebării“, în „Observator cultural, nr. 555, 556-557/2010), Daniel Cristea-Enache a
publicat în 2011 un volum dedicat lui Nichita Stănescu (Lyrica
magna. Eseu despre poezia lui Nichita Stănescu). Oana Soare
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i-a consacrat o monografie lui Petru Dumitriu (Petru Dumitriu & Petru Dumitriu, 2008). Andrei Terian s-a aplecat într-o
teză masivă asupra gândirii şi operei lui G. Călinescu (G. Călinescu. A cincea esenţă, 2009), scoţându-l pe acesta de sub apăsarea acuzelor de impresionism şi de lipsă de metodă. Critica
însăşi din perioada de după cel de-al doilea război mondial şi
până în deceniul al şaptelea şi-a găsit un cercetător inteligent
şi sagace în Alex Goldiş (Critica în tranşee. De la realismul
socialist la autonomia esteticului, 2011). Mihai Iovănel realizează un efort bine documentat de critică contextuală, încadrând biografia şi opera lui Mihail Sebastian în tabloul istoric, social, economic, politic, ideologic, literar-artistic al anilor dintre cele două războaie mondiale în Evreul improbabil: Mihail Sebastian: o monografie ideologică (2012). După
toate acestea, devine clar că nu se va mai putea scrie critică
maniheistă, aşa cum s-a întâmplat înainte, că se prefigurează
o tendinţă pronunţată a obiectivităţii şi a evitării omisiunilor
dictate de prejudecăţi.
Un alt aspect este legat de orientarea către critica teoretică. Ea nu este mulţumitor reprezentată, dar nu se poate să
nu menţionăm cartea lui Bogdan Creţu despre Utopia negativă în literatura română (2008). Sau pe aceea despre paratext, a lui Valeriu P. Stancu. În privinţa nivelului abordărilor
teoretice aparţinând criticilor din generaţia nouă, mi se pare
semnificativ faptul că tânărul cronicar care a semnat în revista
„Cuvântul“ un foileton dedicat volumului Paratextul (2006)
nu părea să fie la curent cu faptul că ideea şi metoda erau preluate de la Gérard Genette, dar, în fine, cartea a apărut, ceea
ce e foarte bine, şi are şi câteva dezvoltări personale. Poate fi,
de asemenea, amintită Florina Ilis, care a scris o teză de doctorat intitulată Fenomenul science fiction în cultura postmodernă. Ficţiunea cyberpunk (2005). Chiar dacă lucrarea nu se
încadrează într-un standard acceptabil, ca abordare, ca stil ştiinţific, din punctul de vedere al nivelului cunoaşterii teoretice, ea semnalizează deschiderile şi interesul generaţiei pentru teme cât mai diverse, teme care altă dată nu intrau decât
accidental în atenţia criticii profesioniste, mai cu seamă a
celei pe care am numi-o universitare. „Noua critică s-a născut din dorinţa unor universitari de a-şi pune activitatea de
cercetare în pas cu vremea lor“, scria, cu aproape cinci decenii în urmă, Serge Doubrovsky.2

Ruptură sau continuitate?

Nu trebui să omitem, din acest foarte sumar tablou, nici faptul că temele şi metodele noi nu au fost apanajul exclusiv al
generaţiei apărute după anul 2000. În bună măsură, o critică înscrisă în coordonatele de mai sus au practicat şi reprezentaţi din generaţiile mai vârstnice: regretatul Dan Horia
Mazilu, axat pe studii de istoria culturii şi a mentalităţilor,
Eugen Simion, centrat, între altele, pe ariile implicate de jurnalul intim, Corin Braga s-a ocupat de arhetipologie, dar şi
de evaluarea dintr-o perspectivă nouă a lui Nichita Stănescu
(pentru a cărui operă manifestă, de altminteri, constante preocupări, materializate în studii şi volume, Vasile Spiridon, dar
şi alţi critici), Iuliu Raţiu, pe literatura pentru copii şi tineret,
Mircea Opriţă, pe comentariul şi istoria anticipaţiei româneşti, Monica Spiridon pe fenomenul numit popular culture
şi aşa mai departe. În mare măsură, noua critică, dacă acceptăm, din necesităţi de lucru, cu amendamentele de rigoare,
termenul, trebuie probabil identificată cu critica literară de azi
în România în general, pentru că nu doar tinerii critici recurg
la mijloace plurale şi obiective de interpretare a operei, ci şi
critici din celelalte generaţii, ca o revenire la firesc sau ca o
dobândire a acestuia.
Un aspect, nici el lipsit de importanţă în ordinea orientării către judecata estetică, îl constituie angajarea în studii de
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eminescologie. În pofida unei stăruitoare campanii de negare
a lui Mihai Eminescu, desfăşurate de personalităţi dintre cele
mai influente ale scenei culturale româneşti din ultimii douăzeci de ani, sub specioasa motivaţie a demitizării, câţiva critici
tineri au reuşit să se apropie de opera poetului naţional înarmaţi cu cheile hermeneutice corespunzătoare timpului pe care
îl parcurgem. Îi am în vedere, printre alţii, pe Felix Nicolau,
autor al unei lucrări remarcabile despre demonism, titanism
şi geniu în opera eminesciană (Codul lui Eminescu, 2010), şi
pe Radu Vancu, a cărui privire critică îl valorizează pe poet
dintr-un unghi de o surprinzătoare modernitate, cu o demonstraţie convingătoare şi bine articulată (Eminescu. Trei eseuri,
2011). Şi unul, şi celălalt izbutesc să explice – lucru greu şi rar
– de ce Eminescu mai place şi astăzi. Nu mai puţin demnă
de interes, prin echilibru în considerarea unui diapazon uneori contradictoriu de evaluări vehiculate în critica literară
mi se pare sinteza lui Adrian Dinu Rachieru, critic din generaţia matură, Convieţuirea cu Eminescu (2013), care fructifică o serie de idei din texte aparţinând criticilor din noul val.
Istoria literară îi tentează şi ei pe critici noi. Amintesc doar
lucrarea lui Paul Cernat despre avangardă (Avangarda românească şi complexul periferiei, 2007) dar şi pe aceea, foarte
ambiţioasă, depăşind, de fapt, cadrul istoriografic, a lui Bogdan Creţu despre Cantemir (Inorogul la porţile Orientului.
Bestiarul lui Dimitrie Cantemir. Studiu comparativ, 2013).
Se poate observa, în concluzie, un efort şi din partea criticii tinere îndreptat către recuperarea valorilor. Abia acum
se deschid premisele unei reale, sine ira et studio, integrale
recuperări a valorilor. După 1990, recuperarea s-a făcut doar
parţial, acum sunt recuperaţi (citeşte: corect evaluaţi) şi scriitorii negaţi în deceniul al zecelea. Sau alţii, care nu au beneficiat de interpretări adecvate ori au fost de-a dreptul neglijaţi în numele unei estetici superioare, aparţinând artei înalte.
Toleranţa în câmpul axiologic adusă de postmodernism, o mai
bună înţelegere a relaţiilor dintre diferite niveluri de estetică,
a extensiei conceptelor şi categoriilor tradiţionale şi către un
public mai puţin ataşat ideii de estetică înaltă, dar nu mai puţin
iubitor de frumos (văzut, însă, acum, în toată complexitatea
manifestărilor şi accepţiilor lui) au avut, drept consecinţă,
şi reinterpretarea unor scriitori care în chip tradiţional sunt
excluşi din canon. De pildă, Angelo Mitchievici şi Ion Stanomir, au încercat, în Teodoreanu reloaded (2011) – o „revizitare“, cu termenul împrumutat de Mircea Martin din critica
anglo-saxonă, o relectură, cu denominaţia românească, perfect acoperitoare, pe care o prefer eu –, a operei celui care a
fost decenii la rând romancierul adolescenţilor şi al tinerilor,
idol al unor cititori (mai ales cititoare) dintr-o categorie pe care
critica aşa-numită serioasă îi preţuieşte prea puţin sau deloc.
Pentru că vorbim de această categorie, mi se pare relevant pentru noile tendinţe acest fapt anume, că literatura de
consum a intrat în vizorul demersurilor critice. Din păcate,
în lipsa unei pregătiri teoretice adecvate (deşi chiar în literatura de specialitate românească s-ar fi găsit un sprijin mai
mult decât solid), o carte cum este cea dedicată de Daniela
Zeca literaturii poliţiste autohtone (Melonul domnului comisar) se dovedeşte mai mult un eşec. În ciuda meritelor indiscutabile şi a unei apropieri mai comprehensive de temă, nici
lucrările semnate de Mitchievici şi Stanomir nu se ridică la
nivelul la care ar fi trebuit. Pe de altă parte, Angelo Mitchievici este promotorul unei orientări către studiul de mentalităţi, cărţile despre decadentism (Mateiu I. Caragiale – fizionomii decadente, 2007, şi Decadenţă şi decadentism în contextul modernităţii româneşti şi europene, 2011), ample, documentate, ingenios construite şi de multe ori surprinzătoare în
interpretări dovedind cu prisosinţă acest lucru.
Nici studiile orientate către gen nu lipsesc. În această categorie este de amintit lucrarea Biancăi Burţa-Cernat, Fotografie
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de grup cu scriitoare uitate. Proza feminină interbelică (2011),
care încearcă, fără a reuşi complet, să evite excesele şi erorile de situare ale feminismului, dar nu trebuie uitat că şi aici
preocuparea pentru literatura scrisă de femei este o dovadă a
continuităţii, dacă ar fi să menţionez doar cărţile Lianei Cozea
dedicate unora dintre scriitoarelor literaturii noastre (Prozatoare ale literaturii române moderne, 1994, Cvartet cu prozatoare, 1997, Dana Dumitriu – portretul unei doamne, 2000,
Exerciţii de admiraţie şi reproş – Hortensia Papadat-Bengescu,
2005, Confesiuni ale eului feminin, 2005).
Sunt de consemnat şi efoturile sistematice de a încuraja
formarea unei critici de tip nou. În acest context, amintesc
aici de recent înfiinţatul (2012) Grup de Lectură „Intertext“,
de la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti. Un
prim produs al existenţei acestui grup, care funcţionează pe
lângă Muzeul Naţional al Literaturii Române, beneficiind de
încurajarea lui Lucian Chişu, este volumul Intertext: pânza
de păianjen, coordonat de George Neagoe şi apărut în 2012.

Un nou început

Dar, luând ca reper existenţa acestui grup proaspăt intrat în
acţiune, ar fi greşit să se înţeleagă faptul că tânăra critică se
prezintă ca un fel de organizaţie cu baze formale sau informale, ca o grupare, aşa cum a fost, la un moment dat, optzecismul, cel puţin într-o anumită parte a lui. Însuşi grupul pe
care îl menţionez, de altfel, se prezintă ca o deconcertantă asociere de direcţii şi de metode. Tânăra critică este „nouă“ pentru că denotă mersul înainte, în acord cu viaţa şi cu realitatea
literaturii, a percepţiei acesteia, cu modificările axiologice, de
gust şi de paradigmă. Ea este, în fond, legată intim, aşa cum
cred că am demonstrat suficient de convingător, poate la un
nivel cum nu s-a mai întâmplat în cultura română, de ideea
de continuitate prin înnoire. Conexiunile în care trebuie să o
vedem implicată ţin, prin urmare, de perpetuarea unui demers
care se încadrează în ceea ce am numi mainstream-ul culturii române, pe de alta, de modificarea tenace a abordărilor
interpretative şi a discursului. Nu întâmplător, referindu-se
la Daniel Cristea-Enache, Şerban Axinte socoteşte că „descinde din tradiţia critică şaizecistă, ea însăşi rezultat al unei
reconectări profitabile la dinamica şi plurivalenţa discursului interbelic“. Afirmaţia poate fi extinsă cu toată îndreptăţirea asupra întregii generaţii.
Critica tânără de azi este, într-adevăr, chiar dacă peste o
anumită falie temporală, continuatoarea generaţiei şaizeciştilor. La rândul ei, aceasta se străduia, tot în acoperirea unei
falii de timp, să reînnoade tradiţia cu critica dintre cele două
războaie mondiale, dar şi să preia noutăţile din critica franceză si, pe alocuri, din cea anglo-saxonă.
Pentru că nu se poate vorbi de o ruptură, nu avem de-a face
o viziune care să revoluţioneze actul critic, să-l scoată dintr-o
paradigmă fixată de limitări psihologice sau doctrinare, pentru că, aşadar, făţiş, direct, imediat, critica tânără nu se prezintă ca un fenomen de negare, ea nu şi-a găsit un Raymond
Picard al contestării, după cum nici un Serge Doubrovsky al
apărării. Ea nu înnoieşte radical, deşi este, într-o măsură, nouă.
Putem vorbi de un nou mod de a înţelege literatura numai în
măsura în care discursul a fost eliberat de doctrine şi ideologii politice. Dar şi literare, din care punct de vedere se arată a
aparţine unei fericite neutralităţi după ce, o parte a ei, a servit cu asupra de măsură, timp de câţiva ani, doctrina postmodernismului.3
Altfel, ea e mai curând aprofundare şi o dezvoltare a unor
tendinţe şi idei mai vechi. Astăzi, practic, sunt luate în considerare, atunci când e vorba de talent critic, de informaţie, de
răbdare şi migală, de intuiţie a întrebuinţării celor mai adecvate chei de lectură, uneori chiar în combinaţie, în funcţie de
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caracteristicile textului, cam toate aspectele pe care ştiinţa
literaturii din ultima sută de ani ni le pune la dispoziţie, de la
psihanaliză la formaliştii ruşi şi de la structuralism la sociologie. Critica nouă – fie că e tânără, fie ca este practicată de
critici din alte generaţii – se orientează mai curând către un
tip totalizant de interpretare, cel reclamat, la vremea lui, de
G. Ibrăileanu.4
Critica tânără de azi nu propune o nouă metodă. Dar eu
mă întreb: este nevoie de o nouă metodă? Oare nu cumva critica noastră tânără face, instinctiv, ceea ce trebuie? Adică, în
plină ofensivă a comercialului, în plină degringoladă a valorilor nu cumva era nevoie de păstrarea unei linii cumva clasice? Nu există şi în critica literară un mainstream? Faptul că
nu s-au mai născut „-isme“ după postmodernism şi că această
tânără critică românească nu îşi asumă nici un asemenea derivativ constituie încă un element care întăreşte ideea de continuitate prin dinamică normală şi nu prin salturi. „Pluralismul
interpretării (atunci când nu este tendenţioasă) face […] parte
din statutul firesc al actului critic“ scria, cu foarte multă dreptate, Romul Munteanu, cu douăzeci şi şase de ani în urmă.5
Critica tânără nu e, aşadar, o nouă critică, propriu-zis, vreau
să spun că nu ţine de o aceeaşi metodă promovată de un grup
de autori, dar ea poate reprezenta un moment important pentru literatura română, pentru întreaga noastră cultură, ceea
ce se va vădi, desigur, cu pregnanţă, peste un număr de ani.
(Endnotes)
1 Dar să vedem mai bine, în câteva fraze, cum era văzută
orientarea respectivă chiar de către unul dintre contemporani:
„E numită „noua critică», aşa cum un anumit tip de roman e
numit noul roman. Există noul roman al lui Butor, Robe-Grillet,
Nathalie Sarraute sau Claude Simon. Tot aşa, există noua critică
a lui Gaston Bachelard, Marcel Raymond, Maurice Blanchot,
Jean Rousset, Jean-Pierre Richard sau Jean Starobinski. De o
parte, ca şi de cealaltă, evenimentul literar constă în apariţia
unui anumit grup alcătuit din personalităţi diferite ce manifestă un interes asemănător pentru probleme asemănătoare.
În ceea ce-i priveşte pe criticii de mai sus, omogenitatea grupului rezultă dintr-o preocupare comună faţă de fenomenele
conştiinţei.“ (Georges Poulet, Conştiinţa critică, traducere şi
prefaţă de Ion Pop, Editura Univers, Bucureşti, 1979, p. 23).
2 Serge Doubrovsky. De ce noua critică? Critică şi obiectivitate, traducere Dolores Toma, studiu introductiv Romul
Munteanu, Editura Univers, Bucureşti, 1977, p. 48.
3 Cei care au urmărit polemica dintre Nicolae Manolescu,
ţinând partea unui punct de vedere maiorescian, şi tinerii
critici Paul Cernat, Andrei Terian şi Bogdan-Alexandru Stănescu, ataşaţi, pe de-o parte, unor idei de stânga, pe de alta,
unor orientări din critica apuseană încă neintrate în zona
canonică, derulate în primăvara anului 2014 în paginile unor
reviste culturale, nu cred că au a se teme că noua critică va
deveni stângistă. Asta chiar în ciuda unor afirmaţii ritoase în
această direcţie ale lui Paul Cernat.
4 Într-o culegere de studii şi eseuri recentă, ca şi în intervenţia din cadrul polemicii tocmai amintite, Andrei Terian
încearcă să acrediteze ideea că există pentru critica românească şi alte posibilităţi de investigaţie, evocând orientări
de ultimă oră ale criticii occidentale, anglo-saxone în special,
dar şi influenţat, aş înclina să cred, de tematica unor colocvii şi simpozioane internaţionale, ale unor culegeri de studii
critice etc. Ar fi vorba de ecocritică, de studii postcoloniale
şi altele. V. Andrei Terian, Critica de export. Teorii, contexte,
ideologii, Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române,
Bucureşti, 2013.
5 Romul Munteanu, Metamorfozele criticii europene, Editura Univers, Bucureşti, 1988, p. 32.
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Autoritate, samavolnicie,
aroganţă – coordonate majore
ale „tratamentului“ identităţii
româneşti în Bucovina

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 timp – atât
cât poate fi el cunoscut prin documente şi mărturii. Din întregul acestui timp, 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 cu obiectivitate şi conciziune
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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).
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
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bine e un rezultat al cugetării generale şi tot ce e rău e produc- acestea, provinciile româneşti aveau gradul lor de independentul celei individuale“ (Eminescu, 1980, p. 99).
ţă, încât Moldova n-a fost niciodată paşalâc. Exploatarea făţişă
Ţara de Sus a Moldovei, definită mai târziu de Eminescu şi programată a acestui teritoriu este apanajul stăpânirii habsdrept „partea cea mai veche şi mai frumoasă a ţării noastre“, burgice şi dovada cea mai bună, dar şi cea mai crudă că atunci
e pomenită în documente cu mult înainte de anexare. Mai în- când Sublima Poartă şi Aulica Curte a Vienei şi-au dat mâna,
tâi, toponimul are o primă atestare documentară într-un act al Bucovina a avut timp de 144 de ani o soartă nu numai vitrelui Roman I, domnitor al Moldovei, act care poartă data de 30 gă, dar a şi „beneficiat“ de un tratament aparte, comparativ cu
martie 1392. A doua atestare se datorează tratatului încheiat toate celelalte provincii ale imperiului.
între împăratul Sigismund şi regele Poloniei, Vladislav Iagello,
De-a lungul unui veac şi jumătate de singurătate în propria
la 15 martie 1412, referitor la două păduri distincte care se în- ţară, opresiunile şi abuzurile Curţii vieneze asupra noii provintindeau pe o bună parte din suprafaţa Ţării de Sus a Moldovei: cii anexate sunt de domeniul evidenţei; pe faţă ori în ascuns,
„Quod silvae majores Bukovina dictae incipiendo a Montibus perfide, insinuante sau la vedere, rezultatul a fost acelaşi. Sigur
seu ab Alpibus Regis Hungariae, inter eandem Terram Mol- că reacţiile de mai târziu ale românilor bucovineni au constidaviae, et Terram Sepenycensem situtae, pens Sereth proten- tuit bumerangul justificat al acestui veac. Pe de altă parte, însă,
dentes se ad aliam sylvam minorem Bukovina dictam, usque prin reorganizările teritoriale şi administrative, prin introducead fluvium Pruth, debent per medium dividi seu dimidari“ (Va- rea rigorilor legilor, teritoriul nord-vestic al Moldovei a căpătat
tamaniuc, 1996, p. 12). [„Trebuie să fie împărţite în jumătate accente civilizatoare, ceea ce, însă, nu poate scuza istoria unei
ceea ce începând de la Munţi sau de la Alpii regatului Ungariei nedreptăţi flagrante executată Moldovei timp de atâtea decesunt denumite pădurile mai mari ale Bucovinei, situate între nii; unei Moldove care fusese prin Cetatea de scaun a Suceaceeaşi Ţară Moldoveneasvei, sediul puterii de stat, iar
că şi Ţara de Nord/Septenprin Mitropolia Moldovei şi
trională, întinzându-se de la
Sucevii, cea bisericească.
Siret până la râul Prut către
Cu toată politica stăo altă pădure mai mică deruitoare de deznaţionalinumită Bucovina“]
zare şi de înstrăinare, „eleCât despre firea şi apumentul etnic românesc şi-a
căturile moldovenilor, inpăstrat primul loc printre
teresante sunt afirmaţiile
celelalte etnii nou înjgheeruditului cărturar, Dimibate“ (Gherman, 1993, p.
trie Cantemir, în a sa „De25). Măsura unui „cordun“
scriptio Moldaviae“: „si gesanitar de-a lungul graninerosum equum et arma
ţei sud-estice a învecinării
praestantiora possidet Moldintre Moldova ciuntită şi
davus, se superiorem putaBucovina acaparată era nu
Aducerea moaştelor Sf. Ioan cel Nou la Suceava (1402)
bit neminem: nec cum Deo Apud: Ion Grămadă, Din Bucovina de altădată. Schiţe istorice, numai o prevedere de ordin
pugnare, si casus ita ferret,
sanitar, ci un mijloc de preEd. Casa Şcoalelor, Bucureşti 1920, p. 45
recusabit“ (Cantemir, 1973,
cauţie grănicerească, având
p. 308-309). [„dacă un moldovean are un cal de soi şi arme mai drept principal scop împiedicarea acţiunii migranţilor către
de fală, crede că nimeni nu-l întrece; nu se va da în lături să lup- Moldova liberă.
te nici cu Dumnezeu, dacă e nevoie“]
Răpirea teritoriului şi elasticizarea până la abuz a graniţeÎn ceea ce priveşte harta întregului teritoriu al Moldovei, lor nu vor fi singurele metode samavolnice; „autorităţile de la
din care „au dispărut multe erori perpetuate pe hărţile care Viena au făcut totul pentru ca românii să nu dispună […] deînfăţişau de preferinţă bazinul Dunării“ (Cantemir, 1973, p. cât de 170 de şcoli primare, din 531 existente şi să n-aibă ac378-379) la acea vreme şi pe care o întocmeşte domnitorul – ces la învăţământul secundar“ (Gherman, 1993, p. 26). Nicolae
la cererea Academiei din Berlin – este atât de cuprinzătoare, Iorga, în 1916, vorbea de „cunoscuţii noştri duşmani“, rutenii,
încât se iveşte un semn de întrebare referitor la faptul că habs- care „ne ocupă satele, ne deznaţionalizează tineretul, ne răpesc
burgii se vor grăbi să cartografieze în mai multe rânduri, la ce- şcolile, ne ascund existenţa prin statistici măsluite“ (Gherman,
rerea împăratului însuşi ori a înalţilor săi demnitari, ţinutul vi- 1993, p. 26). Opiniile lui Ioan Budai-Deleanu, consilier al Curţii
zat al Bucovinei. Acelaşi cărturar spune că „Ştefan zis cel Mare de apel din Lemberg, converg spre aceleaşi dezastruoase coni-a dat […] aceste hotare pe care ea [Moldova n.n.] le are şi as- cluzii: „Bucovina pare a avea soarta de-a vedea în fruntea sa
tăzi“ (Cantemir, 1973, p. 59).
tot ce-i incapabil, imoral şi egoist în monarhia întreagă. Aceşti
Pentru Casa de Habsburg, reîntocmirea hărţilor era un pre- domni nu se cugetă a conduce Bucovina, […] la bine sau la citext pentru a intra cât mai mult în posesia unor informaţii de vilizaţie; ei se cugetă numai la îngrăşarea pungii lor şi după ce,
natură economică. În ceea ce-i priveşte pe locuitori, habsburgii prin firea lor egoistă, necrescută şi senzuală, au sfârşit şi puţinul
puteau constata la faţa locului ceea ce Cantemir spunea des- bun rămas locuitorilor şi s-au îmbogăţit, caută avansamente;
pre aceştia: „locuitorii din Moldova de sus sunt mai puţin răz- şi batjocoresc apoi în continuu pe acest popor sărman, care a
boinici, nu sunt doritori înfocaţi de lupte, ci preferă să-şi câşti- fost temeiul fericirii lor vremelnice, numindu-l: barbari, semioge în linişte pâinea, asudând din greu“ (Cantemir, 1973, p. 313), ameni, otoliţi etc. (Purici, 2004, p. 390).
fapt ce convenea de minune Curţii imperiale, care lua în calcul
Grăitoare în acest sens sunt şi opiniile vienezului August
toate aceste date.
von Reichmann: „de altfel, căpitanul cercual [von SchreiberLa scara istoriei, păstrând proporţiile, nici Poarta Otoma- n.a.] se poartă rău şi faţă de naţiune, nu-şi dă nici cea mai mică
nă n-a jefuit pământul Moldovei aşa cum a făcut-o programat osteneală de a-i învăţa limba şi, prin această inimiciţie, a înîmpărăţia habsburgică. Otomanii au avut fără îndoială partea depărtat de la sine toate sufletele“ (Purici, 2004, p. 390). Mai
lor – de la haraci la biruri absurde şi nejustificate –, cu toate mult, în toată perioada administraţiei austro-ungare numai
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de două ori, guvernul austriac a numit căpitani cercuali (gu- din Beilic, la văleatul 1777, octombrie 1, duminecă spre luni“
vernatori ai regiunii), doi români: primul a fost boierul Vasile (Nandriş, 2001, p. 19).
Balş (1792-1803), celălalt, marele proprietar Gheorghe IsăcesAtitudinile pozitive ale reformelor luministe pornite din
cu (1840-1849), iar întreaga perioadă de după anexare, timp de Franţa şi extinse apoi în Europa centrală, iar mai târziu în cea
unsprezece ani, Bucovina a stat sub ocupaţie militară, cu doi sud-estică au constituit un progres pentru timpurile în discuguvernatori militari de rang înalt – generalul Splény şi genera- ţie, progres urmărit în special în interesul Aulicii Curţi Imperilul Enzemberg – şi aparţinea (spre deosebire de toate celelalte ale, apoi al dinastiei habsburgice; abia în al treilea rând impeprovincii ale imperiului), direct de Consiliul Aulic de Război al riului austro-ungar şi, în sfârşit, Bucovinei răpite – dar într-o
Vienei.
foarte mică măsură.
În 1780, F. Poppini, care fusese trimis în scopul unei anchePentru a-şi atinge ţinta, politica generală a imperiului a fost
te privind corupţia şi atitudinile samavolnice ale funcţionari- aceea de germanizare a teritoriului prin toate mijloacele care-i
lor austrieci numiţi în Bucovina, remarca faptul că zilnic so- stăteau la îndemână. „Primejdia aceasta îi ameninţa deopotriseau plângeri ale populaţiei autohtone majoritare în legătură vă pe români, populaţia autohtonă, ca şi pe ruteni, stabiliţi aici“
cu faptul că aceştia refuzau să se adreseze atât Consiliului mai (Vatamaniuc, 1996, p. 9). Mai mult, susţine D. Vatamaniuc, „ţăsus amintit, cât şi Comandamentului general al Galiţiei. „În ca- ranul român, privat de pregătirea intelectuală, este victima
zurile în care bucovinenii încercau să apeleze la structurile su- exploatării uzurare (cametei), practicată sub cele mai variate
perioare ale puterii pentru a-şi apăra drepturile, ei riscau să fie forme. Până şi instituţiile de credit, înfiinţate în Bucovina sub
supuşi persecuţiilor şi pedepselor corporale din partea boieri- pretextul sprijinirii populaţiei muncitoare erau, în realitate, tot
lor şi funcţionarilor“ (Purici, 2004, p. 389).
de natură uzurară prin perceperea de dobânzi nelimitate“ (Vatamaniuc, 1996, p. 9-10). Aceste împruPrin Constituţia Austriei din 1849 (4
muturi duceau inevitabil la ruinarea pomartie) se va constitui Ducatul Bucovipulaţiei autohtone, având drept cosecinţe
nei, dar abia prin patenta imperială din
grevarea, mai întâi, apoi pierderea bunu29 septembrie 1850, Bucovina devenea
rilor imobiliare, pentru ca în final, aceste
„ţară de coroană ereditară“. Împărăteasa
bunuri să intre în posesia străinilor, singuMaria Tereza însăşi a avut în privinţa ocurii purtători ai capitalului – puţini în pripării Bucovinei căinţe, chiar din anul răpimii ani, din ce în ce mai mulţi, după aceea.
rii Bucovinei, căinţe estompate cu timpul
La numai şapte ani diferenţă după
de coregentul Iosif al II-lea (1765), apoi
anexare, Curtea de la Viena urmărea să
împărat al Austriei între 1780 şi 1790. În
pună stăpânire pe toate proprietăţile podata de 4 februarie 1775, împărăteasa
pulaţiei, sub pretextul prezentării tuturor
nota cu luciditate: „în afacerile moldovetitlurilor de proprietate şi, evident, sub
neşti n-avem deloc dreptate […]. Mărturipretextul instituirii unei ordini absolute
sesc că nu ştiu cum o să ieşim din ele; va fi
(nemţeşti), în provincia recent acaparată.
greu să o facem cu cinste“ (Pahomi, 2001,
În fapt, scopul era transferarea „legală“ a
p. 319). Hotărârea a luat-o Iosif al II-lea, în
posesiunilor în cauză, Curţii imperiale vieurma călătoriilor făcute mai întâi prin Ganeze. Drept dovadă, în 1782, simţindu-se
liţia, Ungaria, Banat şi Transilvania, iar mai
ameninţati, fruntaşii Bucovinei adresează
apoi prin nordul Moldovei, urmând să
Divanului Moldovei o serie de „ponturi“
achiziţioneze paşnic (prin înşelătorie) un
(întrebări) referitoare la dreptul de propriteritoriu de aproximativ 10.000 de km².
etate, dar şi la graniţile provinciei. Aceste
Ceea ce turcii înşişi au respectat în
ponturi au fost transcrise de Eminescu în
toată perioada ocupaţiilor otomane, urmanuscrisul 2307 (paginile 60v–63, 28 r),
mând vechile capitulaţii, de a nu putea
precum şi în manuscrisul 2307 (paginile
dobândi proprietăţi rurale, de a nu ridiDocument moldovenesc din 1777,
ca geamii, ori de a nu înstrăina teritoriile Apud: Al. Bocăneţu – Istoria oraşului 33r-35r), cu menţiunea expresă că aceste
documente indicau hotarele Moldovei de
ţării, au făcut-o habsburgii cu asupră de
Cernăuţi pe timpul Moldovei,
măsură. Jurământul însuşi, intitulat pom- Editura Zelena Bukovyna, Cernăuţi, Sus încă înainte de 1775 şi proveneau din
biblioteca lui Dimitrie Sturza-Scheianu.
pos „Jurământul de credinţă către Maria
2010, p. 23
Tocmai de aceea, cunoscând documenTerezia şi Iosif al II-lea“, a fost o sfidare şi
o enormă păcăleală a Austriei faţă de bucovineni. Acest jură- tele, Mihai Eminescu a condamnat în publicistica sa anexarea
mânt care, în esenţa lui, obliga întreaga populaţie a Bucovinei Bucovinei, ca un rapt pentru care „nu există nici o justificare în
să se supună fără drept de apel tuturor samavolniciilor ce vor dreptul internaţional“ (Vatamaniuc, 1996, p. 9).
Înainte de răpirea Bucovinei, între 1769–1774, Ţara de Sus
urma şi să-şi predea toate bogăţiile propriului teritoriu s-a făcut printr-o păcăleală flagrantă poleită cu ghirlande şi mese în- a Moldovei era sub protectorat rusesc. În acest timp s-a înfitinse, în care a abundat vinul de la Cotnari. „Costul […] praz- inţat o monetărie la Sadagura, lângă Cernăuţi, pentru armata
nicului la mormântul ţării înstrăinate s-a ridicat la suma totală de ocupaţie, iar monedele bătute aici poartă pe ele însemnele
de 20.312 coroane şi 20 de creiţari“ (Pahomi, 2001, p. 324), iar Moldovei şi Munteniei, unite într-un tot, constituind o dovadă
zilele acestei defuncte sărbători au fost păzite cu străşnicie de în plus a existenţei româneşti pe teritoriile amintite. În perioada 1772–1774 Rimski-Korsakov a întocmit un recensământ al
trupe militare care înconjuraseră Cernăuţii.
Notaţia unui contemporan însemnată pe un minei, în le- populaţiei moldoveneşti, recensământ care include şi localităgătură cu asasinatul de dincolo de nou înfiinţata graniţă, făcut ţile bucovinene, ţinând să treacă în el până şi numele locuitode turci în înţelegere cu austriecii, cade însă, ca o ghilotină: „să rilor acestor aşezări.
Pe de altă parte, în 1773, în urma unei corespondenţe la
se ştie când au tăiat turcii pe Măria Sa Grigore Ghica voievod
în Iaşi, cu vicleşug, prin un spurcat de turc capugiu, la casele care vom face referire pe larg în paginile următoare, între Franz
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Maria von Thugut – internunţiul austriac la Constantinopol adecvat – să se pună bine cu locuitorii“ (Ungureanu, 2005, p.
– şi Wentzel Anton Kaunitz-Reitberg – cancelarul imperial al 484), aşa încât, la 7 mai 1775, în Istambul, s-a şi semnat convenMariei Tereza – aflăm în amănunt despre intenţiile şi mijloa- ţia de cedare a Bucovinei.
cele care trebuiau folosite în vederea raptului, dar şi relevanEvoluţia ulterioară a evenimentelor a diriguit faptele în aşa
ţa politicii anexioniste a imperiului vecin. Astfel, în iunie 1773, fel încât Austria se va mulţumi în final doar cu atât cu cât a puIosif al II-lea îi va da dispoziţii imperative generalui Enzenberg, tut să-şi întindă, pe cât mai mult teritoriu, pajurile împărăteşti.
comandantul unui regiment de grăniceri din Năsăud, să facă Pretextul drumului, care ar fi trebuit să lege Transilvania împăcercetări temeinice în vederea anexării Ţării de Sus a Moldovei, rătească de Galiţia, a rămas un simplu pretext, care „se prefăcu
sub pretextul unui viitor drum de legătură între Galiţia şi Tran- apoi în luarea unui teritoriu de 178 mile germane cadrate, cu
silvania, drum mult prea ocolitor (prin urmare cu totul nejusti- 233 oraşe şi sate, cu munţii cei mai frumoşi, cu pădurile cele
ficat), dar avut în vedere de Curtea Imperială încă de mai mult mai bogate, cu şesurile cele mai roditoare, în fine „cheia Moltimp în urmă. „Odată stăpână pe Galiţia, Austria trebuia să-şi dovei», după cum mărturiseşte însuşi Kaunitz“ (Ungureanu,
deschidă o comunicaţie directă şi uşoară între aceste provincii 2005, p. 490).
şi între Transilvania! Îi trebuia un drum, şi acest drum nu putea
Istoria vorbeşte, aşadar, numai în baza documentelor. Ele
să treacă decât prin Moldova! Iată ce inspiră întâia idee a luării scot la iveală şi ilustrează, fără putinţă de tăgadă, evidenţele
Bucovinei! Un singur drum!“ (Kogălniceanu, 1976, p. 524).
unei istorii tragice legate de acest teritoriu românesc. Aceeaşi
Faptul că această cale de acces putea fi realizată prin te- istorie a voit să îndrepte o nedreptate flagrantă şi să fie desritoriile aflate deja în interiorul imperiului este pur şi simplu coperită corespondenţa între oficialii celor două imperii, Kaignorat. Drept dovadă, încă din august 1774, trupele austrie- unitz şi Tugut, acte care se păstrau în arhiva secretă vieneză
ce sub comanda generalui ausa imperiului şi care au fost cotriac Splény pătrund în Ţara de
piate de un om cu mare trecere
Sus a Moldovei, ocupând Cerîn Bucovina timpului: Eudoxiu
năuţii, Siretul şi Suceava (2 sepHurmuzachi.
tembrie), iar imediat după acesExtrasul esenţial al acestora
tea, pe 3 septembrie, Capul Cose va constitui în broşura incendrului. Astfel, habsburgii ocupă
diară, care va fi trecută în Butot ţinutul Cernăuţi, apoi raiacovina chiar de Eminescu, spre
ua Hotinului, precum şi 142 de
a fi distribuită acolo în timpul
sate din ţinutul Sucevei.
festivităţilor impuse de Curtea
Iniţial, Poarta otomană s-a
Imperială vieneză, la împlinirea
opus acestei pretenţii teritounui secol de la anexare. Poeriale, dar era strâmtorată din
tul ia asupă-i trecerea unui nucauza neratificării păcii de la
măr de exemplare, asumându-şi
Kuciuk-Kinargi. Prin Bucovitoată răspunderea. „«Răpirea
na, „lărgindu-ne graniţele şi luBucovinei după documente auMănăstirea Putna în sec. XVIII,
ând oarecum în mâinile noastre
tentice“ constituie cea mai necheia Moldovei“ (Vatamaniuc, Apud: Ion Grămadă, Din Bucovina de altădată. Schiţe cruţătoare denunţare în faţa
istorice, Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti 1920, p. 40
1996, p. 188) – spune Kaunitz la
opiniei publice internaţionale
7 februarie 1775. În data de 4 iaa politicii anexioniste a imperinuarie acelaşi an, Thugut va cita
ilor vecine“ (Vatamaniuc, 1996,
din depeşa lui Ghika Vodă către Înalta Poartă că „partea ocu- p. 216-217). Ţinta acestor festivităţi trebuia să fie un „semn de
pată a Moldovei întrece în îmbelşugare şi valoare toată cealaltă bucurie asupra unirii ţării Bucovinei cu Imperiul Austriac“ (Neparte a ţării“ (Vatamaniuc, 1996, p. 153). Planul era ticluit încă agoe, 1992, p. 6), când, în Piaţa din Cernăuţi trebuia să se înalţe
din 6 iulie 1771 printr-un tratat secret între Austria şi Poartă, o statuie a Austriei, piaţă care a fost botezată „să-şi poarte pentarat încheiat chiar în timpul războiului purtat între Turcia şi tru totdeauna numele de Piaţa Austriei“ (Neagoe, 1992, p. 6).
Rusia.
Este explicabilă, aşadar, interzicerea broşurii atât pentru
Acest tratat este, în fond, un troc între două mari imperii, ediţia ei în limba română, cât şi pentru cea în franceză, care
lucru demonstrat cu prisosinţă de cele două articole (din to- ajunsese deja în Franţa. Ordinul împărătesc de interzicere a ei
talul de patru), introduse în respectiva înţelegere, prin care se a venit, însă, când era deja prea târziu. Aşa se explică amânarea
prevede: 1) „Sublima Poartă va plăti Curţii Imperiale ca chel- vizitei împăratului în Bucovina, apoi găsirea unui motiv de a
tuieli pentru pagubele de război douăzeci de mii de pungi de nu participa la serbare, motivându-se (culmea ironiei) bunele
bani […] luându-se totdeauna măsurile trebuinciose pentru a relaţii cu România. În fapt, cea de-a doua motivaţie se poate
se păstra secretul“ şi 2) „Pentru a da dovezi despre deplina sa traduce lesne printr-un interes al unui tratat comercial, pentru
gratitudine şi deplina sa recunoştinţă în faţă cu procedura ge- care Austria voia să-şi asigure cucerirea economică a ţării întreneroasă […] va da ca dar întreaga parte a Principatului Vala- gi. Ce mai conta o absenţă la festivităţile unui ţinut deja ocupat
hiei, care se mărgineşte de o parte cu graniţele Ardealului şi al şi stors de toate bogăţiile?
Banatului Timişan, de altă parte cu Dunărea şi cu râul Oltul,
Broşura debutează cu un motto, în care, prin depeşa lui
având Curtea imperială dreptul de superioritate asupra râului Ghika Vodă către Poartă se arată că „moldovenii se află în mare
Oltul“ (Vatamaniuc, 1996, p. 166).
nelinişte, ce mijloace să afle pantru a înlătura pericolul, dacă să
Între timp, însă, austriecii au ridicat deja fortificaţii şi şan- lucreze ei singuri cu înseşi puterile lor pentru a lor scăpare, sau
ţuri de apărare pe teritoriul ocupat samavolnic (chiar faţă de dacă, nefiind apăraţi de suzeranul lor, să alerge la o altă putere
Înalta Poartă), cu foarte multă rapiditate, pentru a fi pregă- străină“ (Vatamaniuc, 1996, p. 153), frază preluată şi citată de
tiţi în faţa unui prezumtiv pericol; „au construit drumuri, au Thugut în scrisoarea din 4 ianuarie 1775, către Kaunitz.
ridicat poduri peste râuri şi au căutat – prin comportament

108

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Eminescu in aeternum

Încă din 6 iulie 1771, în tratat se vorbea despre „fericite- Poarta, după deosebirea cazurilor şi adevărata măsură a celor
le legături ale acestei bunăvoinţi reciproce“, dar şi de faptul că mai înalte intenţiuni“ (Vatamaniuc, 1996, p. 174).
„în urma simţămintelor mutuale [ale celor două mari puteri
Între timp, trupele ruseşti ocupă o mare parte din teritoriul
n.n.] s-au crezut îndemnate a lua în consideraţie amicală mă- Moldovei, încât Voievodul Ghica va trimite nu doar o scrisoasurile cele mai eficace pentru a face să înceteze cât mai curând re, ci în fruntea unei delegaţii de boieri moldoveni va merge el
flagelul atât de prejudicios pentru pacea obştească prin resta- însuşi la feldmareşalul Rusiei, Rumianţev, unde „au sfătuit acotornicirea păcii într-un chip care convine demnităţii Imperiului lo mai multe zile“ (Vatamaniuc, 1996, p. 172), aşa încât, intrigiOtoman“ (Vatamaniuc, 1996, p. 165). În spatele unor cuvinte le făcute de Viena la Înalta Poartă devin şi mai ascuţite. Consepompoase se ascundea în fapt trocul istoric al luării Bucovinei. cinţă imediată, armata cezaro-crăiască este prezentă în partea
Preţul? Douăzeci de mii de pungi cu bani, dar şi alte „sublime“ de teritoriu care urma să fie smulsă Moldovei, aşa încât, prin
peşcheşuri date cu foarte multă generozitate mascată către nu intermediul lui Iacovachi Rizo, rudă apropiată a Domnitorului
mai puţin sublima Poartă, cu gândul ascuns al înmiitului câştig Ghica, (ginerele său) destăinuie internunţiului scrisoarea prin
de după smulgerea Bucovinei din aşa zisul protectorat otoman. care Ghica cerea ajutorul ruşilor.
Încă din data de 3 februarie 1773, Thugut îi scrie cancelaruScrisoarea aceasta este relevantă, nu numai în legătură cu
lui vienez că trebuie făcută „o luare în stăpânire imediată“ (Va- intrigile meşteşugite ale Vienei la Poarta otomană în privinţa
tamaniuc, 1996, p. 168), nicidecum o cesiune din partea Porţii, răpirii Bucovinei, dar prin ea se devoalează premeditarea asaiar reprezentanţii Curţii vieneze trebuiau să acţioneze cât mai sinatului domnitorului Moldovei: „cu această ocaziune stărurapid, pentru a nu da timp Înaltei Porţi să se răzgândească. Pen- inţele Rusiei au nevoit pe Poartă a da, atât voievodului Valatru îndeplinirea scopului se avea în vedere înlăturarea tuturor hiei, „cât şi în special lui Ghica», domniile pe viaţă, însă sub o
presupuselor piedici, cum ar
singură „condiţie foarte nifi aceea de a avea în obiecmerită», întrucât anume nu
tiv „susţinerea de acum a lui
s-ar face vinovaţi de o crimă
Ghica de către ruşi şi pruşi“,
mai însemnată şi bine conconchizându-se în modul
statată“ (Vatamaniuc, 1996,
cel mai clar posibil: „nu ar
p. 175).
trebui să susţin[ă] la Poartă
Faptul că domnitorul
pe un asemene om“ (VataMoldovei era într-adevăr de
maniuc, 1996, p. 168).
temut este strâns argumenAşadar, toată ţesătura
tat şi bine motivat: Ghica
planificată amănunţit vipriveşte „numirea pe viaţă
zând răpirea Bucovinei urca o întărire destul de putermărea ceea ce spune acelaşi
nică, pentru a se susţinea în
Thugut: a aduce Vienei „serdomnie, chiar în contra voviciile cuvenite unei afaceri
inţei Porţii, într-o ţară destul
atât de importante pentru
de depărtată de centru, situCurtea împărătească“ (Vaată la marginea imperiului,
tamaniuc, 1996, p. 169).
mai ales când va întreţinea
Răspunsul lui Kaunitz din
cele mai strânse legături cu
20 septembrie 1774 a fost
Rusia, întrebuinţând în caz
Jurământul de credinţă al Bucovinei la 1777
prompt: „îndată ce ruşii vor Apud: Constantin Loghin, Istoria Literaturii Române din Bucovi- de necesitate chiar şi alte
fi evacuat Moldova, noi să na, 1775-1918 (în legătură cu evoluţia culturală şi politică cu 38 mijloace […], iar în afacerea
împlântăm pajurile [bornele de clişee), Tipografia Mitropolit Silvestru, Cernăuţi, 1926, p. 3 cesiunii districtului bucovin.n.] noastre la hotare“ (Vanean, nu se va putea aduce
tamaniuc, 1996, p. 170). Nici măcar în limbajul diplomatic nu la o înduplecare, decât numai prin frică, ce i-ar inspira preponse ascund şi nu se formalizează în subtilităţi şi nuanţe: „dacă deranta putere a prea înaltei Curţi împărăteşti“ (Vatamaniuc,
Poarta va protesta în contra purtării noastre samavolnice, pre- 1996, p. 175). În cazul acesta, termenii propuşi în subtitlul cacum aceasta este de aşteptat, atunci E. V. veţi căuta mai înainte pitolului par a depăşi cu mult realitatea istorică: „Mijloacele,
de toate, să aflaţi cu siguranţă dacă Poarta pune importanţă ce le propuneţi pentru a ajunge la scopul nostru, consistă: în
[…] capitală pe acest teritoriu şi va trebui prin urmare să ne frică, corumpere şi alte mijloace convingătoare“ (Vatamaniuc,
aşteptăm la o negociaţiune plină de dificultăţi şi la o opune- 1996, p. 177).
re energică sau dacă ea va avea în privire puţina importanţă a
În ianuarie 1775 deja se vorbea despre primele peşcheşuri
obiectului şi folosul cel mare al prieteniei noastre constante“ promise mai întâi principelui Alexandru, urmând să-şi focali(Vatamaniuc, 1996, p. 170).
zeze interesul asupra acestei slăbiciuni, cu preponderenţă asuTonul machiavelic deţine supremaţia: „las la E. V. să judecaţi pra turcilor, despre care spune că „avariţia şi iubirea de argint
ce limbaj trebuie să ţineţi, ca Poarta să nu rămâie cu o impresi- este un mijloc aproape neapărat spre a ajunge la scopul nosune rea în privirea pasului ce am făcut, şi ca chestiunea regulării tru“ (Vatamaniuc, 1996, p. 178). Impunerile ce trebuia să le
fruntariei să o depărtaţi pentru alte timpuri mai proprii sau să facă Thugut erau nu îndrăzneţe, ci agresive (scrisoarea din 6
o eliminaţi cu totul. Veţi chibzui dacă trebuie să aduceţi aminte ianuarie 1775). Trebuia, în primul rând (chiar dacă formal) să
cu această ocaziune, că răposatul Sultan ne promisese Valahia li se promită turcilor o pace perpetuă: „spre liniştea Porţii şi
Cis-alutană. În fine veţi potrivi vorbele E. V. după împrejurări“ pentru a uşura negociaţiunea principală în privirea districtului
(Vatamaniuc, 1996, p. 170). Răspunsul va veni în ianuarie, când bucovinean, […] vă puteţi învoi la aceasta fără nici o sfială, ba
de la Constantinopol i se va răspunde: „prin îngrijirea înaltă a chiar puteţi să faceţi şi o propunere în acest sens“ (VatamaAlteţei Voastre se va da o direcţie exactă purtării mele faţă cu niuc, 1996, p. 179).
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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 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).
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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.
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
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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 aparţineau 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 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?
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*** Ziarul Bucovina, 1848b. nr. 12 din 24 decembrie, Cernăuţi.
*** Ziarul Curierul de Iaşi, 1876. IX, nr. 56 din 21 mai.
*** Ziarul Românul, 1870. (XIV) din 26 aprilie.
*** Ziarul Românul, 1871. Anul XIV din 21 august.
*** Ziarul Timpul, 1878a. III, nr. 44 din 25 octombrie.
*** Ziarul Timpul, 1878b. Anul III, nr. 119 din 1 iunie.
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Eminescu în presa Botoşanilor
de altă dată (VII)

U

Un alt articol cu o tonalitate cu totul diferită, publicat în
Revista Moldovei din Botoşani şi intitulat O vizită este semnat de I.V. Luca (An III, Nr.1). Autorul porneşte şi el de la
aserţiunea, demonstată deja în paginile revistei, că „nicăieri
în lume nu stărue mai puternic un suflet românesc în tinerimea noastră ca în Societatea „România Jună“ din Viena“.
De acest fapt el avea să se convingă după discuţia cu un student, Aurel Plitescu, un tânăr cu suflet „întreg românesc“,
deşi a învăţat în şcoli maghiare şi nu ştia, până nu de mult,
prea bine româneşte, venit după sărbătorirea semicentenarului societăţii din 1923, direct de la Viena „deadreptul
la Botoşani cu misiunea de-a
vizita locul naşterii marelui Eminescu.“ Speranţele cu
care a venit studentul la Botoşani erau acelea că va găsi
aici manuscrisele Poetului,
„măcar un condei cu care a
scris el“, însemnări pe marginea cărţilor citite de el, scrisori trimise prietenilor, un
muzeu de colecţii în legătură cu Eminescu, casa restaurată în care s-a născut marele
poet, un monument în amintirea celui mai mare gânditor
în versuri nepieritoare.“
De fapt, lectura acestor
mărturisiri ale studentului
iubitor de Eminescu şi animat de adâncă preţuire faţă
de personalitatea lui, aceea
care-l determină să parcurgă un drum foarte lung şi pe
atunci atât de greu de străbătut, exprimă un adevăr general valabil şi atemporal despre aşteptările ideale ale celor
care nutresc dorinţa de-a veni la Ipoteşti; şi, de fapt, ar putea constitui un reper de organizare muzeografică a oricărui aşezământ muzeal al unei personalităţi literare sau, în
genere, creatoare. Trebuie să mărturisesc că am adăugat şi
acest document, ce poate funcţiona ca un element al unei
cercetări sociologice adecvate, la „dosarul“ documentării
temeinice pe care l-am adunat înainte de a purcede la fundamentarea demonstraţiei despre necesitatea refacerii şi reorganizării casei memoriale eminesciene şi apoi la realizarea
ei în anii ‘70.
Continuând relatarea despre cele publicate în Revista
Moldovei, observăm cum, cu o gradare retorică a efectelor,
I.V. Luca descrie în continuare ce a văzut vizitatorul în Botoşani: „numele unui teatru, numele unei uliţi, numele unei
biblioteci a elevilor liceului (…), un bust lângă care a trebuit
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dus de alţii spre a-i măsura micimea. Atât.“ Cum tânărul nu
credea că doar atât e totul şi tot insista să-l asigure pe interlocutor că nu va lua cu el nimic la Viena şi insista să fie
dus la Ipoteşti ca să vadă ceva, el află cu mirare îndurerată
adevărul: că şi acolo nu va vedea decât „o ruină, dacă proprietarul vă va îngădui“. Dator cu explicaţii, autorul le oferă,
producând astfel şi o utilă informaţie de istorie literară: „Un
comitet de intelectuali botoşăneni se străduieşte de patru
ani să adune un fond pentru a imortaliza casa în care s-a
născut poetul (sic!). A adunat vreo optzeci de mii lei până
în prezent spre a clădi în Ipoteşti o şcoală care să-i poarte
numele, iar casa părinţilor săi
să o restaurăm şi să întemeiem într’ânsa un muzeu şi o
bibliotecă.
Casa însă este a unui proprietar care nu poate cunoaşte pe Eminescu şi nu ne-o
vinde. O comisiune hotărâse
judecătoreşte exproprierea
pe motive lesne de înţeles.
Altă comisiune dintr-o instanţă superioară a reformat
hotărârea celei dintâi pe motive greu de înţeles. Proprietarul stăpâneşte casa poetului cu dreptul de a o vedea
ruinându-se de vremuri până
ce se va şterge de pe faţa pământului, ori, dacă o va repara, va instala o crâşmă în casa
istorică, vrăjitoarea trecătorilor conştienţi şi luminătoarea
celor inconştienţi.“ Aceste informaţii se adaugă la lunga
epopee a istoriei acestui topos memorial, supus parcă de destin unui traseu la fel de
contorsionat ca şi destinul poetului. Dar oare dacă aruncăm
o privire asupra actualităţii noastre celei mai vii nu întâlnim
şi azi spaţii purtătoare de memorie culturală transformate
în crâşme sau alt fel de edificii comerciale?
După o lungă tăcere ce a urmat după aceste explicaţii,
tânărul îşi rosti în sfârşit regretul de-a fi venit aci: „dacă aş fi
ştiut că aici nu găsesc nimic, nu cheltuiam de patru ori mai
mult cu trenul „Via Polonia“ ca să vin direct la Botoşani, ci
m-aş fi dus pe linia Pesta, mai scurtă, la Academia Română
din Bucureşti, unde spuneţi că pot găsi şi vedea manuscrisele lui Eminescu“. Apoi îşi informează interlocutorul că „în
teatrul naţional austriac din Viena, alături de bustul lui Goethe, se află între altele şi bustul lui Titu Maiorescu, al lui
Eliade Rădulescu. Noi am vrea să punem acolo şi pe al lui
Eminescu şi-l vom pune.“ El mai adaugă şi altă informaţie
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interesantă şi puţin cunoscută, că „statul austriac a dat mulţi bani, nu de mult, pentru un muzeu închinat lui Eminescu
din Viena. Statul cehoslovac de aseminea a dat mult, mult
de tot, cu ocazia serbării semicentenarului societăţii „România Jună“. Mi se pare, dar nu ştiu bine, cât a dat statul român
în acest scop.“
Cred că e locul să adaug aici o posibilă informaţie încă
neverificată dar plauzibilă. Şi anume că în călătoria culturală pe care am efectuat-o, în 1999, pe urmele lui Mihai Eminescu în mai multe centre europene printre care şi la Viena,
am văzut şi fotografiat, într-o latură necirculată a Universităţii din Viena, un cap mare din marmură roşie, foarte asemănător cu imaginea arhicunoscută a poetului şi deci care
pare a a-l reprezenta pe Eminescu, dar fără nici o semnătură
şi despre care nimeni nu ne-a putut da vreo explicaţie sigură. Ar fi oare posibil ca acea sculptură să fie aceasta despre
care vorbea studentul Plitescu în 1923, la Botoşani? Ataşez
aici fotografia acestei sculpturi spre a o face cunoscută şi
spre a obţine poate informaţii despre apartenenţa şi subiectul său.
In continuarea articolului, retorica jurnalistică a lui I.V.
Luca decupează flagrant miezul grăitor al acestei întâmplări
prin afirmaţiile pe ton ascendent cu care-şi încheie articolul.
„M-am retras la biuroul meu, frânt de durere şi mi-au trecut
repede prin minte criteriile după care se poate aprecia cultura unui neam: numărul analfabeţilor, cantitatea de acid
sulfuric produsă şi consumată în industrie, cantitatea de săpun consumată pentru higiena corpului, numărul instalaţiilor de băi sistematice, salubritatea locuinţelor şi îngrijirea
străzilor, preţuirea ştiinţei sau artei medicale, unitatea de
vederi a indivizilor unui neam în chestiuni vitale, puterea de
voinţă a opiniei publice etc. Mai presus de toate însă, criteriul cel mai vrednic de luat aminte, când trebuie să apreciezi
cultura unui neam, este cultul eroilor acelui neam, a tuturor
eroilor cari s-au străduit să facă sau să dobândească tot ce
are mai scump acel neam“. Ridicarea gradată a tonului ajunge la punctul esenţial, de nuanţă catilinară: „Cel mai scump
erou al nostru a fost Eminescu. Ce-am facut noi întru amintrea lui? Asta-i puterea culturii noastre.“
În numărul următor al revistei (An III, Nr. 2-4), Andronic Ţăranu, un bătrân venerabil la vremea aceea, semnează
evocarea Cum l-am cunoscut pe Mihail Eminescu, reiterată
apoi de multe ori în bibliografia eminescologică şi datată
în revistă, 27 mai 1923. Autorul rememorează în acest text
întâlnirea lui cu poetul, pe atunci un tânăr de 24 de ani, cu
plete aruncate pe spate, cu „barba şi mustaţa rase“, care-l
invită să petreacă o seară la hotel Moldova în compania prietenilor săi Toma Micheru, „de origină ţigană“ şi sora sa, Nataliţa, „o frumuseţă rară, cu faţa albă şi părul blond auriu
şi cu ochi negri ca mura“. Ţăranu ştie să descrie memorabil
petrecerea noctură cu declamări poetice, cu cântări din vioară şi ghitară, cu un Eminescu care, intrat sub influenţa lui
Bacchus, a început să „reciteze poezii umoristice şi decoltate“ de care „ţiganca nu se jena de loc, ba încă îl ruga pe poet
să mai reciteze şi altele.“ Apoi după ani, el povesteşte cum
l-a revăzut pe Eminescu, locuind cu sora sa Harieta într-o
căsuţă din Botoşani, pe strada Sf. Niculai nr. 8, fiind, de astă,
dată bătrân şi rătăcit, îmbrăcat pe timp de vară cu palton
de iarnă şi galoşi în picioare din motivul, declarat de el, că
„n-am nici haine nici ghete“. În final, autorul îşi mai aminteşte şi de o întâlnire întâmplătoare pe stradă, cu Veronica
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Micle, „o doamnă a căreia frumuseţă mi-a atras atenţia“, venită la Botoşani să-l vadă pe poet. Ştim acum că acea vizită
a fost decisivă pentru poet căci acela a fost momentul când
el a fost convins de Veronica s-o urmeze, spre intensa supărare a bietei Harieta, la Bucureşti unde s-a stins, drept care
el a fost înmormântat la Bellu şi nu la cimitirul din Botoşani,
cum s-ar fi întâmplat dacă ea nu-l lua atunci la Bucureşti.
Această amintire a lui Andronic Ţăranu, cu toată nesiguranţa ei şi cu un oarecare grad de improbabilitate, mai ales
cu privire la aspectul atât de deplorabil al lui Eminescu la
Botoşani, a constituit una dintre mărturiile de referinţă în
memorialistica eminesciană pe care s-au edificat apoi multe
reconstituiri ale vieţii Poetului.
Un alt text referitor la cinstirea lui Eminescu, apărut în
acelaşi număr al revistei, este semnat de George Neculau,
avocat şi redactor al ziarului „Cuvântul“ din Botoşani, intitulat Eminescu şi Botoşanii. Aici semnatarul porneşte de la
concluzia ce s-a desprins din cele publicate în presă despre
locul naşterii lui Eminescu, semnate de Leca Morariu, Stefanelli, Popescu-Colibaşi, C.Botez şi alţii, că, indiferent dacă
acest loc este oraşul Botoşani sau satul Ipoteşti, „în tot cazul el nu poate fi decât în judeţul Botoşani“. Lucrul antrenează un tribut pe care „ar fi trebuit să-l plătească botoşinenii pentru amintirea marelui lor concetăţean“. Relevând
că el face parte dintre contemporanii poetului şi în această
calitate, semnatarul aminteşte de şedinţele comitetului de
doamne ieşene întrunite în casa universitarului Ştefan Emilian pentru strângerea fondurilor de ajutorare a poetului; de
colegii lui studenţi – deveniţi apoi oameni cu poziţii sociale
marcante, prefecţi, avocaţi, magistraţi, profesori – care făceau repetiţii pentru serbările organizate în acest scop, cu
concursul domnişoarelor din societatea ieşeană ş.a, când se
citeau în pauze şi scrisorile lui Chibici Râvneanu şi ale Harietei, de congresul studenţesc de la Ploieşti, pe care l-a prezidat în 1889 când s-a hotărât organizarea la Botoşani a viitorului congres, de propunerea făcută în plen de către studentul de atunci Corneliu Botez pentru aşezarea unui bust al lui
Eminescu la Botoşani.
Toate aceste fapte constituie introducerea unor întrebări catilinare: „oare actele de gratitudine cu care publicul
ieşean de odinioară a ştiut să înconjoare ultimele momente
ale nefericitului maestru, să nu aibă nici un răsunet în inimile botoşinenilor care au avut prilejul să vadă născându-se
între ei această fală a literelor româneşti?“ Asemenea întrebări sunt adresate şi presei botoşănene, lumii culte şi bogate
a oraşului, Consiliului comunal al Botoşanilor care ar trebui
să înlesnească aşezarea unei statui într-un „loc prielnic“ din
centrul oraşului. Dar actele de cinstire a lui Eminescu pot
fi înfăptuite numai „printr-o pornire inimoasă şi harnică a
tuturor cetăţenilor botoşineni“, drept care autorul face un
apel călduros la toţi aceştia de a-şi „plăti tributul datorit memoriei unui genial concetăţean al lor şi vrednic fiu al neamului întreg.“
Avocatul semnatar îşi încheie pledoaria construită în
crescendo, cu o acoladă profesională: „Numai cu asemenea
pilde putem face trăsătura de unire între cei ce au fost şi au
contribuit la realisarea unei Românii Mari şi între cei ce-au
rămas şi vor mai veni după noi şi cari au şi datoria de a o vedea tot mândră şi frumoasă aşa cum Mihail Eminescu, acest
estet şi bun patriot, a spus-o de atâtea ori în neperitoarele
lui versuri“. (Va urma).
HYPERION
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Popas prin cărți…

2014 – SE ÎMPLINESC 125 DE ANI DE LA MOARTEA VERONICĂI MICLE

Revista Flacăra condusă de poetul Adrian Păunescu, în perioada de timp cât a fost editată, a avut printre colaboratori și
pe scriitorul Leon Kalustian. Dacă aveți ocazia să frunzăriți
una din aceste reviste, veți găsi în paginile ei o rubrică intitulată Simple note, unde mulți ani, scriitorul Leon Kalustian a publicat însemnări săptămânale. Aceste însemnări au
fost adunate mai târziu în mai multe volume, au primit titlul Simple note și au fost publicate în anul 1980 sub îngrijirea profesorului – editor Valeriu Râpeanu. Scriitorul Leon
Kalustian, născut pe meleaguri vrâncene, a trăit între anii
1908 și 1990 ianuarie. A fost un renumit gazetar între cele
două războaie mondiale. În articolele sale din perioada interbelică a criticat mişcarea legionară iar după instalarea regimului comunist la putere, aşa cum mulţi dintre noi ştim
cum e să trăieşti în comunism, a găsit suficiente argumente
să critice şi acest regim, motiv pentru care comuniștii l-au
condamnat de două ori la închisoare. Considerând că nu e
suficientă pedeapsa cu privarea de libertate, cei ce au susţinut regimul comunist a doua oară i-au confiscat și averea.
Volumele Simple note se găsesc şi în colecţiile Bibliotecii
Naţionale de Poezie a Memorialului Ipoteşti. Am făcut
popas cu unul din aceste volume atunci când în activitatea
mea de prezervare a cărţilor m-am oprit pentru ceva timp
la colectia de critică literară. Frunzărind volumul, atenţia
mi-a fost atrasă de prima însemnare-articol a autorului cu
titlul Veronica Micle în legendă. Poate acest scriitor a pus
în paginile articolului informații inedite despre poetă, a fost
primul gând ce mi-a trecut prin minte înainte de a începe
lectura articolului. Recomand tuturor iubitorilor de lectură volumele Simple note ale scriitorului Leon Kalustian.
Articolul despre Veronica Micle a fost scris în anul 1976. În
acel an scriitorul L.Kalustian se afla la Cluj. A pus în practică dorinţa de a revedea oraşul Cluj după ce nu-l mai văzuse de aproape 36 de ani, cu speranța că poate va reîntâlni
pe unii dintre prietenii pe care i-a avut odinioară, înainte
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de anul 1940, când Dictatul de la Viena a făcut ca mulţi români care intuiau primejdiile fascismului să plece în refugiu.
A rămas în Cluj zece zile în loc de două, cum își propusese,
căci, într-una din zile, pe neaşteptate, primește la hotel vizita unui profesor de istorie octogenar, cu numele de Dumitru Braharu, originar din județul Neamț dar care și-a găsit
rostul vieții în Cluj. După discuțiile purtate cu profesorul de
istorie și din relatările lui, din ce a urmat după vizita profesorului, scriitorul Leon Kalustian ne lasă în articol o descriere
a acelui intelectual clujean de origine moldavă, intelectual
de excepţie îmi permit să spun eu, din care citez doar câteva rânduri:
Pentru D.Braharu catedra de istorie n-a fost o profesie;
pentru el istoria a fost un sanctuar(…)cît și-a ținut postul și
apoi din pensia pe care o are, a marcat prin cîte o placă de
marmură, gravată cu datele respective, clădirile pe unde a
poposit, cu pași grei, Istoria. (pag.13)
Impresionat de pasiunea profesorului pentru istoria neamului său, îi acceptă invitația și împreună, în zilele următoare, pășesc pe multe din străzile Clujului pentru a vedea
câteva din clădirile încărcate de istorie marcate cu plăcuțe
de marmură de profesorul D.Braharu. Într-una din zile, spre
amiază, obosiți, ajung pe o străduță mai lăturalnică în fața
unei mici biserici albe ce avea pe un zid placă de marmură
pe care era inscripționat:
În aceasta sfîntă biserică a avut loc la 7 august 1864 cununia religioasă a poetei Veronica Micle cu profesorul universitar Ștefan Micle, preot cununător fiind protopopul Ioan
Pamfilie.(pag.13)
Atunci a fost momentul când în mintea scriitorului Leon
Kalustian a apărut (…)imaginea Veronicăi Micle, readusă din
pierdutele îndepărtări, din negurile și aburii zburatului timp,
pe o liniștită uliță a Clujului.(pag.13)
Avusese ocazia să-i vadă mormântul de la Văratec în
tinerețe, prin anul 1928, iar emoția pe care a simțit-o atunci
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o așează în paginile articolului din care redau câteva rânduri :
(…)am fost tulburat exclusiv de faptul că acolo, sub piatra funerară, sînt oasele unor mîini care au ținut în ele mîinile lui Eminescu, care și-au petrecut degetele prin șuvițele
lui, care i-au dezmierdat fruntea ca să-i alunge înnourările (…)că acolo în groapa aceea, nu-i
decît o tigvă-tigvă craniană(…)a fostei
ființe care ar fi putut memoriza vocea și respirația lui Eminescu, bătăile ornicului cardiac, savoarea
îmbrățișărilor și freneziile lui
(…). (pag. 15)
Scriitorul Leon Kalustian, aflăm din articol, citise aproape tot ce s-a
scris despre Veronica
Micle după sinuciderea
ei la mănăstirea Văratec. Dar, după părerea
scriitorului Leon Kalustian despre femeia,
iubita și poeta Veronica Micle cât și despre viața ei, cele mai
serioase însemnări au
văzut lumina tiparului după anul 1930. Pe
tot parcursul articolului scriitorul încearcă să
argumenteze cititorilor
că femeia Veronica Micle
cu frumusețea și iubirea ei
l-a inspirat cel mai mult pe
Eminescu și în același timp
sub povara vieții și a dragostei scrie și ea versuri. Poeziile scrise
de ea, unele din ele publicate în revista
Convorbiri Literare, le-a adunat chiar poeta în volumul mic numit Poezii şi le-a publicat
în anul 1887 la Bucureşti. Motivul pentru care autorul articolului dorește atât de mult să demonstreze acest lucru îl veți afla doar citind întreg articolul. Pentru a arăta
posterităţii cât de frumoasă a fost femeia ce la iubit până la
sfârșitul vieții pe Eminescu scriitorul aduce în paginile articolului argumente, dintre toate, remarcabile mi s-au părut
pe cele aflate de scriitorul Leon Kalustian chiar de la prietenii apropiați poetei pe care i-a cunoscut personal, căci, citez:
În 1932 (…) trăiau încă la Iași și București destui oameni
care o știau pe Veronica Micle…
Iată cîteva dintre argumentele pe care le aduce în cuprinsul articolului autorul:
Prieten cu nepoții junimistului Iacob Negruzii, decedat
la 6 ianuarie 1932, Leon Kalustian află de la ei că Moș Jac
vorbea întotdeauna cu admirație despre frumusețea Veronicăi Micle și cu prețuire despre unele din poeziile ei. (pag. 25)
De la un alt junimist, A.C. Cuza, decedat în 1947, om inteligent, cultivat, spiritual și foarte curtenitor cu femeile scriitorul Leon Kalustian află că Veronica Micle pe care o cunoscuse și o frecventa din cînd în cînd, era mai mult decît
frumoasă, avea nuri sau sex-appeal ca să întrebuințez un
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neologism care a dat buzna în vorbirea noastră și se utilizează frecvent cu tendința de a expurja sugestivul și vechiul
vino-ncoa. (pag. 25)
Autorul articolului, scriitorul Leon Kalustian, l-a cunoscut foarte bine și pe un alt junimist, Const. Meissner, profesor la Iași, decedat în 1942, pe care l-a vizitat de
mai multe ori și care nu făcea nici o taină din
sentimentul păstrat că în adevăr Veronica Micle era splendidă în înfățișarea ei
și-mai mult decît atît –că avea ceea
ce se chiamă o frumusețe cu personalitate și în pofida diferenței
de vîrstă simțea o atracție
pentru ea – și că nu era singurul în situația aceasta.
(pag. 25)
Un alt argument
pentru frumusețea Veronicăi Micle îl aduce Leon Kalustian
din partea Matildei
Simionescu,decedată
în 1949, profesoară în
Iași cu care a avut norocul să stea de vorbă
și care a cunoscut-o pe
Veronica foarte bine și
în casa căreia a intrat de
multe ori prietenă apropiată fiind cu Virginia Micle, fiica poetei. Dacă nu
era apropiată casei ei, Veronica Micle nu i-ar fi scris din
București în anul 1888 îngrijorată fiind de soarta fiicei sale
Virginia.
Matilda Simionescu, despre Veronica Micle (…) totdeauna vorbea cu
entuziasm, cît de proporționată era, ce alură
și cu ce eleganță se mișca, ce trăsături fine avea și
cîtă incîntare naturală și atractivitate exercita, fără nimic făcut sau căutat, oriunde apărea, ceea ce o sortise succesului
(…).(pag. 30).
L.Kalustian a citit și ce s-a scris despre Eminescu după
anul 1930. L-a citit pe G.Călinescu, E.Lovinescu, Augustin
Z.N. Pop. În toate scrierile lor veți găsi și portrete făcute
Veronicăi Micle dar după părerea lui Leon Kalustian doar
la ultimul din scriitorii enumerați mai sus, Augustin Z.N.
Pop, a găsit sîrguința și pasiunea, eforturile extenuantelor
cercetări de documente, ca și munca cerută de investigațiile
documentării.
Scriitorul Leon Kalustian în volumul 1 Simple note publică 42 de articole. Dacă veți răsfoi volumul veti afla în paginile lui însemnări despre G.Ibrăileanu și obsesia lui pentru
Eminescu, despre pictorul moldovenilor Octav Băncilă, despre N.Iorga și librarul lui care i-a salvat biblioteca din calea
legionarilor, despre Nicolae Titulescu, Cezar Petrescu, o față
nevăzută a lui Gala Galaction, despre Duiliu Zamfirescu dar
și cum s-a trecut cu buldozerul peste istorie. Biblioteca Memorialului Ipotești îi așteaptă zilnic pe toți cei pasionați
de lectură.
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Premiul EMINESCU 125 – Ion Pop

Adrian POPESCU

Ion Pop,
amplitudine
şi atitudine

A

A fost mai întâi poetul Ion Pop, apoi, a venit criticul şi istoricul literar Ion Pop. Poetul se manifestase, după un promiţător debut în revista Steaua,din 1959, drept un autor
egal cu cei din generaţia sa stralucit-neomodernistă, congener cu Ana Blandiana, Nichita Stănescu sau Cezar Baltag,
Adrian Păunescu, ori Nicolae Prelipceanu, Ilie Constantin
sau Constanţa Buzea, sau Gabriela Melinescu. Un premiu
al revistei Luceafărul îi confirma statutul de valoros poet
şaizecist. Îmi amintesc grupajul de versuri al premiantului clujean, publicat în revista pe atunci reprezentativă pentru noul val, dezinvolt, estetizant, anti-dogmatic.
Ana Blandiana, Nicolae Prelipceanu, Liviu şi Ioana Em.
Petrescu, suava şi originala exegetă a lui Eminescu, Ion Pop,
desigur, vor să înfiinţeze o revistă a tinerilor literaţi, la Cluj,
prin 1965-66. Nu se poate, deocamdată, este răspunsul forurilor politice.
Pe Blaga, poetul marginalizat, dar neîngenuncheat, pe
cercetătorul lucrând harnic în cunoscuta „odaie de sub
scări“, de la Bibliotecia Universitară Clujeană, pe traducătorul lui „Faust“, chiar în acea perioadă, Ion Pop, împreună cu un grup de prieteni, unii amintiţi deja, îl va vizita,
asumându-şi riscurile de a întâlni un autor neagreat de regim. Mai târziu, Ion Pop îi analiza cu afinitatea electivă a fostului admirator opera, în studii ale literaturii interbelicului,
sau într-un volum special, Blaga, universul liric, 1981. Acasă la Ion Pop, am văzut, înrămat, un manuscris al lui Blaga,
un catren, semnat, dăruit exegetului de Cornelia Blaga, soţia
poetului Mirabilei seminţe. Un singur poet scrie de la începutul la sfârşitul lumii o singură poezie, parafrazez spusa lui
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Blaga. Un poet dăruieşte, aşadar, ce are mai drag, chiar dacă
prin alte mâini, altui poet.
Dupa 65, o anumită relaxarea ideologică se face simţită,
cum ne amintim, apar, în colecţia Luceafărul a Editurii Tineretului, volumele unor debutanţi valoroşi, cei care vor domina, peste puţin timp, Literele române, vreo trei decenii. Este
primăvara mult aşteptată, de după lunga iarnă ideologică,
un dezgheţ ideatic dătător de speranţe de liberalizare, când
lui Ion Pop îi apar primul volum de versuri, Propuneri pentru o fântană, 1966. Practic, epoca unui alt început literar
românesc, o ruptură cu proletcultismul şi o sutură pe viu cu
marea poezie dintre războaie. Un descălecat nu al sotniilor
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cu chipie sau cuşme cu stea roşie, ci al neomodernismului
autohton, unul cu titlurile de-acum clasice, de la Persoana
întîi plural, la O viziune a sentimentelor, sau Cum să vă spun.
Ion Pop scoate prima carte de analize a acestei noi generaţii
lirice, o certifică valoric în etapa desfăşurării sale superbe,
dar încă neîncheiate. Este vorba despre Poezia unei generaţii, 1972. Dar Ion Pop scrie poezie într-o continuitate convingătoare de teme şi obsesii individualizante, îi apar, astfel,
principalele volume, Biata mea cuminţenie, 1969, Gramatică
tîrzie,1977, Soarele şi uitarea, 1985, Amînarea generală, 1990,
Descoperirea ochiului, 2002, Elegii în ofensivă, 2004, Litere şi
albine, 2010, În faţa mării, 2011. Volum dupa volum, negrăbit, dar tenace, cu perseverenţa maramureşeanului, cu
gustul de a construi al transilvăneanului, cu sensibilitatea
moldavă, o sinteză de fapt profund românească. Atmosfera
poemelor lui este una relativ senină, caută, neidilic, un fel de
provincie a cărturarului, cu sintagma unui coleg de scris, o
Castalie imaginară, unde se simte adierea dinspre Eminescu
şi Blaga, dar şi dinspre avangardişii români interbelici.
Nicio contradictie în poemele lui, între tărâmul paradisiac al Ipoteşteanului, zariştea metafizică a poetului din
Lancrăm şi deconstructivismul poeziei de avangardă, pe
care a analizat-o decenii la rând. Nu era, de fapt, chiar Fundoianu un poet inclus la orientarea tradiţionalistă, simultan
cu plasarea lui printre avangardişti. Din poetul amintit, Ion
Pop traduce, de altfel, un eseu despre Baudelaire, eseu de
o mare tensiune a ideilor, scrie studii comprehensive, etc.
Nu trebuie omis apoi aerul ludic al multor poezii, pentru a
descifra formula poeziei lui Ion Pop, una de mare intelectualitate şi de vibraţie la imediat. Format în cultul literaturii
franceze, paginile sale au o elegantă facondă, o retorică a
antiretoricii de mare efect.
1969 e un an important în biografia asistentul universitar Ion Pop de la Facultatea de Filologie a Universităţii Babeş- Bolyai din Cluj. Va fi căutat acasă, o spune într-un interviu, de un grup de redactori ai abia apărutei reviste Echinox, revistă decapitată de foruri, după primul ei număr, ca
pedeapsă pentru îndrăzneala de a publica, în 1968, un text
filosofic tradus din Martin Heidegger. Ion Pop primeşte propunerea de fi noul redactor-şef. Nu e o alegere întâmplătoare, cu mulţi dintre studenţi devenise aproape prieten, după
exemplul profesorului Mircea Zaciu, care nu impunea numai protocolul exigenţelor valorice.Timp de aproape două
decenii coordonează cu pricepere şi tact, cu seriozitate şi
înţelegere, publicaţia clujeană, o consolidează, pune contraforturi teoretice, aduce sau face el diverse traduceri din
limba franceză, o recomandă entuziast lumii literare bucureştene. Se considera solidar cu mai junii lui colegi de scris,
în visul unui unui mod liber de a percepe şi produce literatura într-un climat neliber, sau pe jumătate liber, în acel
respiro ideologic care ţine de prin 68, anul apariţiei revistei,
până prin 1971, anul absolvirii primei promoţii echinoxiste,
de care s-a simţit cel mai aproape, cred…. Dar şi după plecarea lor, Ion Pop continuă să ghideze literar, etic, dar mai ales
profesional, noile promoţii de echinoxişti nume redutabile,
apoi, iar paralel cu volumele lui de poezie sau de critică, ori
de traduceri. Cu Marian Papahagi şi Ion Vartic va conduce
cu mână sigură destinele revistei, până în 1984, cand triumviratul lor e mazilit…
Poetul e în prima lininie a lirismului românesc, de la debut, va fi comentat favorabil de critica de întâmpinare a
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epocii, i se decernează premii literare prestigioase, ale Uniunii Scriitorilor,1973,79,85, 2001, al Academiei, 1985, Premiul
naţional de cultură, acordat de Uniunea Scriitorilor, 2013,
etc. Lectoratele din Franţa îi permit frecventarea bibliotecilor pariziene şi a unor personalităţi culturale, cărora le ia
interviuri extrem de bine documentate. Traducerile trimise
din Paris revistei Echinox, sau altor publicaţii din ţară, de la
revistele România literară sau Steaua, la Viaţa românească,
Convorbiri literare. Un poet dublat de un critic ascultă prelegerile unor Georges Poulet, Jean -Pierre Richard, sau Jean
Starobinski, pe greu egalabilii maeştri francezi sau elveţieni
ai criticii de identificare, toate-l ajută să circumscrie misterul unor versuri care vin de departe, esenta ce pare inepuizabilă a poeticului, manifestare sa pe propria hârtie de scris,
în cărţile altora…
Ion Pop are un discurs neomodern, la începuturile sale,
apoi surpinzător de postmodern, nemetaforizant, cu un
timbru original, percutant. Iar odată cu volumul Elegii în
ofensivă nimeni nu mai poate neglija amplitudinea şi atitudinea poetului Ion Pop.Tonul livresc-citadin, ironic, autoironic, dezinhibat, dialogal, sporeşte în dramatism de la un
volum la altul. Un ton colocvial, dar nu mai puţin tensionat,
un tragic nobil ton cornelian. Aş zice că, de fapt, titlurile ultimelor decenii configurează un punct înalt, de zenit axiologic, deplin clarificator. De pildă, volumul, foarte bine primit,
În faţa mării, din 2011, se încarcă, vizibil, cu o substanţă poetică grea, preţioasă, cu polenul unui lirism aproape sapienţial, deşi proaspăt. Un polen transferat de micile zburătoare
ale imaginilor în fagurii unei traiectorii existenţiale memorabile. Slujitoarele zumzăitoare sunt ale lui Aristeu, mai mult
decât cele care l-au găsit pe sf. Ambrozie, episcopul Mediolanumului, copil, dormind. Mierea e polifloră, nu doar din
pomul raiului creştin. E şi miere din teii lui Eminescu şi din
câmpiile greceşti, sau din pajiştile italice,dar şi din salcâmii
de acasă.
Ion Pop ajunge treptat la un soi de clasicism ca viziune,
dar cu mjloacele unui limbaj postmodern, rezolvand conflictul dintre peren şi actual, prin amestecul contrariilor, în
acelaşi recipient alchimic. Pahar Berzelius, athanor, shaker?
Puterea poeziei, a poeziei sale de a uni discontinuităţi şi disparităţi, de a oferi liantul şi medierea fericită ar trebui mai
atent studiată. Lipsesc, din fericire, perspectiva laxă a automulţumirii şi imobilismul satisfăcut de propriile performanţe literare. De aici, aerul de intectual francez liberal, raţionalist (a şi tradus Emblemele raţiunii, cartea despre Revoluţia
franceză a lui Starobinski), un profesor simpatizat, gata să
pactizeze cu tinerii, alegând calea protestului anti-sistemic,
atunci cand constată că sistemul se gripează, vezi poemele
lui din România literară, Cravata lui Gellu Naum, de exemplu, vezi articolele sale polemic-politice, vezi reacţia sa de
poet la afacerea Roşia Montană. Poetul nu trişează cu sentimentele, are un uneori ton patetic, peste care toarnă, visător, un strop de candoare adolescentină. Poet, aşadar, complex şi doct, generos cu cei mai tineri cărora le dedică analize exhaustive, un om care trăieşte pentru a scrie, Ion Pop
merită din plin premiul acordat azi, aici, în locurile eminesciene, unde cântecul pur se naşte din suferinţa transfiurată,
iar splendoarea celestă din contemplarea cerului spuzit de
constelaţii.
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Ion POP

(„căci, să ştiţi de la mine, nu se poate ca poezia
să nu se deschidă, cât de cât,
spre o pâlpâitoare, mică aură
metafizică”);
Nu ştiu ce mi-a venit –
ba am vorbit chiar despre tulburătoarea înrudire
când am ieşit din mica sală
dintre nervurile neglijate ale frunzelor
de conferinţe, în casa scărilor
şi vasele noastre capilare, despre
de la Facultatea de Litere, unde
inimile solitare şi ignorate
vreo cinci tineri ucenici într-ale scrisului,
ca nişte cârtiţe,
băieţi şi fete,
care bat pentru noi sub lut
mă aşteptau în semiobscuritate,
ori în spaţii (cum zicea şi Blaga),
am simţit nevoia să le vorbesc.
am amintit şi de Carul Mare
şi
de ţârâitul îndepărtat al miliardelor de greieri
Îi ascultasem mai devreme pe câţiva prieteni,
din
ierburile Căii Lactee,
după ani şi ani, citindu-şi versurile,
pe care nu-l mai aude aproape nimeni.
unii erau de mult cărunţi, li se zbârciseră feţele,
(De
ce atâta zgomot?)
rotunjeau chelii,
Şi
mi
s-a părut potrivit
fiecare cu discursul lui mai mult sau mai puţin liric,
să
evoc
şi nişte tuburi de orgă
cu îndrăzneli mai tinere ori rămaşi
tăind şi izbind, hăcuind
în micile lor provincii oratorice, încolo şi încoace, nepăsătoare,
le-am citit şi eu câteva poezii
prin univers.
despre tot mai dificilele mele relaţii cu triunghiul
Şi
Câte şi Mai Câte.
şi cu alte nobile figuri geometrice,
despre riscul şi vinovăţia de a mă arăta
Fiindcă, de fapt, mă şocase
tot mai lipsit de respect
mai ales un pasaj din poemul unuia dintre ei,
faţă de unele, faţă de altele.
în care, după ce vorbise emoţionat
despre „Träumerei”,
Iar la sfârşit, nu ştiu cum,
adică „Reveria” lui Schumann,
m-am trezit ţinându-le un fel de ciudată predică
s-a şi ruşinat în versul imediat următor,
despre vremurile noastre atât de nevrednice,
povestind
cum într-o discotecă
(o, chiar şi acum, sunt atât de revoltat şi scârbit,
cu tineri semidrogaţi, o fată
că nici nu mai are rost să caut calmante,
aţâţată de ritmurile dezlănţuite
îndulcite pastile de mentă
şi-a
ridicat brusc rochia
în lumea asta dementă!)
să
le
arate amicilor
şi am încheiat într-un fel disperare patetică,
ce avea mai concret sub ea. Iar poetul
cu celebrul citat din Dostoievski
ne-a spus şi el tuturor
despre frumuseţea care, totuşi,
exact ce-a văzut Acolo.
oricât de târziu,
va salva lumea.
Însă eu, ajuns acum
la o etate ceva mai demnă,
Mă aşteptau, aşadar, la ieşire,
am tradus imediat:
vreo patru-cinci poeţi tineri,
un
râs roşu şi negru,
acolo, cum spuneam, în aproape
un hohot sarcastic de bacantă,
întunecata casă a scărilor
izbucnit din hăuri,
şi, iarăşi, în virutea
ca la expresionişti!
unei tot mai bătrâneşti inerţii,
Şi-am
făcut pe loc şi o inspirată
mi-am reluat discursul, poate
legătură (mitologică)
încurajat acum şi de întuneric,
între cuvântul P... şi cuvânta p...
reamintindu-mi cum alunecaseră ei, ucenicii,
ca în Banchetul lui Platon. Of, jumătăţi
cam neglijenţi peste suprafeţe,
de cercuri visând
închipuindu-şi că pipăitul, că mirosul, că gustul
Marea, exemplara Unire!
au de-acum supremaţia universală,
Ba, aducându-mi aminte cum într-o seară
şi dându-le, din contră, drept exemple
un mitocan, fără niciun motiv,
modesta şi harnica albină,
m-a
băgat Undeva,
lăudată de mine într-un poem cu faguri şi litere,
mi-a revenit în memorie şi versul
apoi discreta, mişcătoarea metafizică a furnicilor
dintr-o celebră poezie
ce mai trudesc încă, inconştiente,
în
care însuşi Poetul avusese nostalgia
la turnurile lor Babel

CASA SCĂRILOR
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acelui soi de rai. E-adevărat, însă,
că, printr-o neaşteptată asociaţie de idei,
m-a apucat şi spaima de ora
din acea dies irae, zi a mâniei,
când Domnul Puterilor,
lămurindu-se în sfârşit,
cu cine-a avut de-a face,
va da Ordin şi El,
să mă întorc de unde-am venit.
- Frumos, inventiv, jucăuş,
melancolic puţin, - dar opreşte-te,
opreşte-te, opreşte-te!!-am zis.
Şi totuşi, nu m-am putut opri!
Vorbeam, iarăşi, în casa scărilor,
vorbeam, vorbeam
despre acea curată, incoruptibilă frumuseţe
care, fie şi foarte târziu,
va ridica păcatele lumii
şi, ca să fiu ceva mai sigur,
îmi dublam zisele în tăcere
cu câte un „Îndură-te, Doamne, spre noi,
din adâncuri strig către Tine,
nu ne lăsa Doamne, auzi-ne,
Miserere nobis!”
Pe când în acelaşi aer
mişunau, la etaj, de prin vechi prelegeri,
corespondenţele cosmice,
litere, a negru, e alb, i roşu, u verde, albastru o,
parfumuri, culori, sunete,
ale Templului cu stâlpi vii,
şi primeau înţelesuri noi
cuvintele tribului.
- Dar uitaţi-vă, am strigat, chiar la scară!
Cum de nu vedeţi scările, scările, Scara?
Scările, scările, Scara…
Iacob, Piranese, Ioan, Callas alla Scala, şi, da, eram odată şi eu,
un fel de Ionuc Scărarul, copil, urcam pe fuşteii de lemn
spre gura podului, către zumzete
aurii de viespi, - se-mprăştia o lumină-n muzici
cum pot auzi doar sfinţii
când îşi ascultă aureolele, ori către podul şurii, înspre miresme de fân,
aproape dormind, cu mii de greieri în mine...
Dar scara sprijinită de trunchiul cireşului
pe care puteam sui până-n cer –
da, da, vă mai spun o dată,
chiar aşa era, de-acolo, din vârf,
printre clinchete, clinchete,
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clinchete purpurii,
se vedea lumea toată...
Mai am, Doamne, şi alte dovezi, mai impunătoare –
port pe genunchi vechi urme de vânătăi
de pe când, încărcat
de îngrozitoare poveri,
mă târam, urcând trudnic, ca vai de mine,
pe Scala Sancta,
sperând, nădăjduind, năzuind
la acea jumătate de Indulgenţă.
Ba îmi aduc chiar acum aminte
şi că, în urmă cu vreo trei-patru ani,
în casa scărilor de acasă,
mi-am pierdut pentru prima oară
echilibrul, călcând în gol,
aveam în mână o ceaşcă de cafea goală,
de fin porțelan chinezesc,
am căzut pe spate, cu capul înainte,
alunecând până jos,
pe zece trepte roşiatice, de ciment,
printre nişte cactuşi cu ţepi grozavi,
adăpostiţi acolo peste iarnă.
Şi, ca scena să fie
cu-adevărat exemplară,
n-am păţit mai nimic, - oasele sunt, se ştie,
ca şi cuvintele,
„cea mai rezistentă formă
a biologiei umane”.
Şi, mai ales, mai ales,
nu s-a ciobit nici ceaşca...
- Da, cam aşa, fetelor,
cam aşa, băieţi.
Am tăcut, în sfârşit,
m-am simţit dintr-odată
singur.
Acolo, în casa scărilor,
acolo, la trista scară unu pe unu,
cu vopseaua de ulei scorojită a zidului,
lângă câteva ţevi şi calorifere ruginite
pe cimentul rece, cu damful de mucegai
urcând dinspre subsolurile umede.
Sub hohotul roşu şi negru,
sub negrul şi roşul hohot.
Şi mi s-a părut, vai, încă o dată,
că te aud chiar pe Tine, Doamne,
înjurându-mă. Chiar aşa,
înjurându-mă, pur şi simplu,
de dumnezeii mamei.
Am salutat scurt,
am plecat.
Mi-am adus brusc aminte
că voi muri.
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Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „PORNI LUCEAFĂRUL…” ediţia a XXXIII-a
Premiul Editurii Paralela 45 şi al revistelor „Viaţa Românească”, „Euphorion” şi "Hyperion"

Maria PILCHIN

Uitarea în hypertext

Dincolo de literatura postmodernă
e ziua în care ne vom trezi
fără cărţi.
Copiii noştri vor râde de noi
cum am râs şi noi
de părinţii noştri.
Pleoapele cad obosite.
Mâinile tremură.
Uitarea ne cuprinde
ca în tinereţe
iubirea.
Vom obosi de text, intertext,
şi subtextul va transpare
altul.
Tot ce e nou,
E de mult uitatul vechi.

Est-etică

Frumosul în această parte de lume,
Are nuanţa corolelor de mucegai.
Crescând ca nuferii din mâlul negru,
Îmbobocind asemeni acelei flori
La margine de poteci galice,
Est-etica nu e nimic altceva decât
Glamouroasa sârmă cu ghimpi
Din care a crescut colorat
Poezia floralului pastelat
Şi mai târziu pastelul mizeriei.

Ev Mediu

Poetul teilor
scria poemul:
„Evul de mijloc”.
Era 1872.

Azi e!
Marele Ev de mijloc,
Babilonia
Evului (Mass-) Mediu...
Uneori mă gândesc
cum ar fi dat interviuri...
Eminescu, cum ar fi mers
la supermarketul
din colţ,
dacă era printre noi?
... Cum?!
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Timp de asfalt

La Borges aflăm
că viaţa are trei dimensiuni:
L u n g i m e,
L ă ţ i m e,
Şi
P
r
o
f
u
n
z
i
m
e.
(Ce cădere şi asta!)
Prima e cea a ierbii,
a doua – a tigrilor,
a treia – a unei trestii.

Ivan Gogh

Ei strigau cu pancartele,
Noi ne iubeam
nebun şi paradisiac.
Jos, sus!
Strigau ei.
Toate culorile
curcubeului politic
se revărsau în urbe.
Şi noi pictam
cu Ivan Gogh
viile roşii,
albastre, verzi.
Ce cromatic!
Ivan Gogh,
Preafericitul
Ivan Gogh!

Beligerante

Eram mică în Ucraina
Cei mari priveau un film
Rusesc cu nemţi.
La fiecare împuşcătură
îmi băgam capul sub pernă
tresărea tot corpul meu
şi doar un cap blond se ivea
din când în când să vadă
dacă nu s-a sfârşit războiul.
Bubuiturile răsună şi azi.

Gogol în Google
în sufletele acelea moarte
la Gogol
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era unul – Pliuşkin
aduna tot ce găsea
de azi tu vei fi Pliuşkin
cel care adună
tot ce i se spune
şi face literatură

TransTristia

Berlinul
cel de Est,
Bucureşti,
Chişinău,
Tiraspol –
fractali.
Spuneai:
Europa de Est
ca o păpuşă,
pupa russa.
Ovidiu cu
„Tristiile” lui
îmi fu amant
în seara asta.

Ivan Gogh
doarme în patul
meu, fractal în fractal.

De Civitate Dei

Sânii mei sunt
Două turnuri,
Cu două tunuri.
Cetatea ta
În care istoria
Se consumă
Într-o noapte
Sunt eu.

Pascuale Bruni
pascale

Ziua aceasta
ca o bijuterie
Pascuale Bruni...
Râzi de soare
şi de mine cea
zâmbitoare...
Pe net toţi
scriu în nebunie
poemaşe pascale.
Despre el Cel
Înviat şi eu râd
ca de o amintire...
Un banc made
in urss
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cu Stalin cel Groaznic
în ziua de
Paşti:
- Hristos a înviat!
murmura un anonim.
- Ştiu, mi s-a raportat!
zicea el, tiranul
care dicta învierea
şi moartea în ţara
cea mare şi lată,
o ţară întinsă pe
două continente
ca două lumi.
Râzi de mine...
eu cea scriind
sms-uri, e-mailuri,
dând telefoane...
Ştiind că se învie
şi fără asta...
Să râdem împreună
de tine şi de mine
de noi, cei înviaţi
din urss – ursul ală
deloc de pluş,
al copilăriei noastre.

Happy End

Până la urmă
Totul sfârşeşte
Într-o carte.
Cum spunea Mallarmé.
Începuturile şi
Sfârşiturile sunt
Toate livreşti.
Viaţa e un ex libris!
Cărţile cădeau în abis,
Cădeau de la etaj!
Oameni din Dublin,
ediţia rusă şi
cea românească
zburau...
auu...
Măturătorul
umblă beat
înspre circ...
auu...
Joyce schimbat
pe o vodcă...
cele două volume
în două limbi
inamice la Prut
se pupă în colecţia
de maculatură.
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Concursului Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „PORNI LUCEAFĂRUL…“
ediţia a XXXIII-a – Premiul revistei „Hyperion“

Diana NANU

Semnificaţiile albastrului în lirica
antumă a lui Mihai Eminescu

I

În dorinţa de a capta bogăţia realului, poeţii au învăţat demult
să folosească mijloace în stare să exprime exclusiv dimensiunea cromatică a acestuia, mai mult, de la un anumit punct, ei
încercînd să concureze pictura. Nu este străin de o asemenea
atitudine nici Mihai Eminescu, poetul nostru caracterizîndu-se
ca unul dintre cei mai expresivi colorişti. Pentru că nu ne este
cu putinţă să examinăm întregul spectacol al cromaticii eminesciene, ne limităm în această intervenţie la locul albastrului în poezia antumă a marelui romantic. Însăşi ideea de romantic, fiind determinantă pentru alegerea acestei culori ca
subiect de discuţie.
După Dicţionarul de simboluri literare, albastrul „este, în
mod tradiţional, culoarea Raiului, a speranţei, a statorniciei, a adevărului, a idealului“ (Ferber, 2003: 17), dar, în acelaşi
timp, este culoarea în care privirea fiinţei umane se cufundă fără a întîlni obstacole, explorîndu-i adîncimea şi misterul. Vasile Kandinsky, pictor abstracţionist, susţinea că albastrul este culoarea vidului concentrat şi cristalizat în dimensiuni reduse: „абсолютно чистые цвета при пристальном
рассмотрении не существуют в реальности“ (la un examen în profund vom constata că în realitate nu există culori
pure) [trad. n.] (Kandinsky: 2005, 14) Astfel, albastrul cerului
este o abundenţa a străveziului, la fel cum şi cel al apei, vine
din lipsa culorii.
Eminescu reuşeşte să reprezinte vidul, culoarea prin lipsa
acesteia, plasînd-o între limitele, ce par a fi paradoxale, între
abundenţă şi exces. Abundenţa lipsei culorii, a străveziului generează albastrul, în timp ce excesul cromatic creează violetul
sau, cum o numeşte Eminescu, vînătul.
În dorinţa de a oferi o imagine complexă a albastrului, ne
propunem să răspundem la întrebarea: ce efect urmăreşte poetul? Gheorghe Drăgan susţine că în creaţia eminesciană putem vedea „o comparare a modului de percepere picturală a
lumii poetului, cu accentele cromatice de mare abundenţă şi
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rafinament“ (Drăgan: 1989, 119). În acest sens, albastrul, cu
toate nuanţele sale, este o posibilitate de a exprima univesrul
interior şi, prin asocierea culorilor cu emoţia, caracterizează
calea cunoaşterii, pătrunderea în profunzimea lumii, idee sugerată în poemul Egipetul: „Flori, juvaeruri în aer, sclipesc tainice în soare,/ Unele-albe, nalte, fragezi, ca argintul de ninsoare,/ Alte roşii ca jăratec, alte-albastre, ochi ce plâng“.
Albastrul se materializează în lirica lui Eminescu prin intermediul substantivelor: cer, lac, mare, ocean, gheaţă, noapte.
În şirul propus, putem observa existenţa elementului acvatic,
caracterizat prin culoarea albastră, în diverse stări de agregare.
Acest fapt, sugerează ideea despre circuitul materiei în univers. În acest sens, poemele reprezentative ar fi: Floare albastră, Luceafărul, Dorinţa, Crăiasa din poveşti, Lacul, Călin
(file din poveste), etc.
Rosa del Conte, readucînd în discuţie faptul că romantismul oferă noi deschideri spre culori, menţiona că „bogăţia materiei nu are o simplă valoare decorativă, ci axiologică“, care
devine un axis mundi între cer şi pămînt. Drept exemplu, este
poezia Freamăt de codru: „Tresărind scânteie lacul/ Şi se leagănă sub soare“. Cromonimul, de altfel, nu are funcţia de a dinamiza sau de a evita monotonia, dar creează conotaţii simbolice profunde.
Mihai Eminescu, prin prezenţa unui singur lexem, albastru, reuşeşte să contureze o vastă gamă de nuanţe ale acestui
cromonim. Deşi, cuvîntul albastru apare de optsprezece ori în
ediţia Maiorescu, ceea ce este mai puţin comparativ cu modalitatea de prezentare indirectă a imaginii, avînd o frecvenţă
de circa douăzeci şi şase de ori, poetul nostru prezintă o emoţie profundă, astfel încît cititorul pare a fi omniprezent, trăind
împreună cu eul liric starea afectivă, idee susţinută prin intermediul poemului Mortua est!: „Să treci tu prin ele, o sfântă
regină,/ Cu păr lung de raze, cu ochi de lumină,/ În haina albastră stropită cu aur“.
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Am putea vorbi în legătură cu poezia eminesciană de un
albastru teluric, un albastru divin şi de un albastru al umanului.
Albastrul este conturat de imaginea memorabilă a florii albastre, care este o imagine-axă a liricii eminesciene, avînd la
origini influenţe germane (romanul de Novalis Henrich von Ofterdingen). În acest sens, floarea albastră simbolizează aspiraţia spre absolut. Totodată, imaginea continuităţii cosmice este
susţinită prin idei antitetice reflectate în Călin (file din poveste) „mii de fluturi mici albaştri“. În aceste context fluturele,
care trăieşte o singură zi, este simbolul efemerităţii, plasat alături de cromonimul albastru sugerează ideea fragilităţii destinului fiinţei umane în imensitatea existentului. Valoarea conotativă a imaginii florii albastre din poezia omonimă trimite la
cea a florii de „nu-mă-uita“, prin care instanţa rostitoare tinde
să readucă în planul prezentului o poveste de dragoste, memoria afectivă şi ipotetica realizare a unei dorinţe “ Şi te-ai dus,
dulce minune, / Ş-a murit iubirea noastră – / Floare-albastră!
floare-albastră!…/ Totuşi este trist în lume!“. Vladimir Streinu
defineşte valoarea imaginii florii albastre şi ipostaza eului liric
„deşi a făcut experienţa întreagă a fericirii omeneşti, deşi a trăit
regenerator idealul „florii-albastre“, ca sentiment al unui infinit mai luminos, decît cel al meditaţiei filozofice „totuşi este
trist în lume“, iubirea însăşi fiind muritoare “ (Streinu: 1989,
179). Astfel, lexemul floare exprimă ideea de supunere faţă de
condiţiile existentului, implicînd aspectul estetic, frumosul şi
efemeritatea lui.
Apa, fiind şi ea o modalitate de reprezentare a albastrului, este, în esenţă o transpunere a imaginii cerului în mediul
terestru. Astfel, albastrul apei este imaginea cerului, vectorul
fiindu-i orientat în jos. Proiectat acvatic, albastrul conturează
gradul de intensitate a stărilor afective a eului liric, fiind una
dintre cele mai profunde culori. Lacul albastru caracterizează momentul aşteptării, marea devine simbolul singurătăţii,
care ete reprezentată de cea mai rece culoare, drept dovadă
servind poemul Luceafărul: „orizont nemărginit/ Singurătăţii
mării“. Imaginea oceanului, redată în Amorul unei marmure,
conturează emoţia puternică „Un ocean se-mbată pe-al vânturilor joc“.
Albastrul divin se asociază imaginii cerului, caracterizînd
calea infinitului, asigurînd comunicarea cu forţa divină. Continuitatea culorii şi abstractizarea maximă deschide calea eliberării în Kamadeva „Cu săgeata-i otrăvită/ A sosit ca să mă
certe/ Fiul cerului albastru/ Şi-al iluziei deşerte“. Imensitatea
culorii sugerează supunerea şi acceptarea ideii despre imposibilitatea atingerii divinului, dislocat în albastrul cerului.
O altă nuanţă a albastrului vine de la imaginea nopţii. Albastrul nocturn este o concentrare a emoţiei zilei, momentul
romantic cu potenţiala realizare a visului, este o proiectare a
evadării în alt plan al existentului. În acelaşi timp, este momentul detaşării de valorile lumii redat în poemul Venere şi
Madonă: „Ideal pierdut în noaptea unei lumi ce nu mai este“.
Imaginea nopţii are aici semnificaţia necunoscutului, reactivînd motivul pierderii.
Fuziunea nuanţelor albastrului semnifică apusul, în care
dispare hotarul dintre vis şi realitate, proiectat în Lasă-ţi lumea…, cerul devenind complicele celui care vrea să vadă tainele pe care le ascunde ziua: „Înălţimile albastre/ Pleacă zarea
lor pe dealuri“. Este clipa în care conştiinţa oscilează între realizabil şi irealizabil, dezirabil şi indezirabil. În fond, toate aceste
schimbări ale nuanţelor albastrului cerului sugerează trecerea
timpului „noaptea lor albastră, a lor dulce vecinicie“, ideea fiind sugerată în poemul Călin (file din poveste).
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Albastrul uman, proiectat în poemul Înger şi demon, devine o modalitate de extravertire a introvertirii, de a percepe
universul interior prin prăpastiile irisului: „Ochii ei cei mari, albaştri, de blîndeţe dulci şi moi“. Astfel, albastrul uman, conturat prin culoarea ochilor sugerează ideea genezei unui univers
fantastic în care „toate basmele s-adună“, drept dovadă servind versurile din poemul Crăiasa din poveşti.
Extrema cromonimului albastru, violetul, posedă conotaţii
negative, purtînd, totodată, semnificaţia frumuseţii tipice, terestre, care nu se detaşează de valorile acestei lumi idee sugerată în Venere şi Madonă: „Am văzut faţa ta pală de o bolnavă
beţie,/ Buza ta învineţită de-al corupţiei muşcat,/ Şi-am zvîrlit
asupra-ţi, crudo, vălul alb de poezie“. Imaginea focului vînăt,
proiectat în poemul Noaptea…, lipseşte simbolul de semnificaţia sa malefică, destructivă, sugerînd ideea compensării căldurii interioare „noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin“.
Violetul, fiind un amalgam între roşu şi albastru, între cer şi
pămînt, este culoarea ascultării şi supunerii, semnificative fiind exclamaţiile imperative „O! desmiardă, pân’ ce fruntea-mi
este netedă şi lină“.
Încercînd o delimitare a cromaticii eminesciene, puntem
conchide că violetul, sau, cum îl numeşte poetul nostru, vânătul este o maximalizare a albastrului. Semnificaţiile culorilor la nivelul sugestiei sunt situate la poli opuşi. Drept dovadă
serveşte poemul Călin (file din poveste) în care apare imaginea violetului. Astfel, secvenţa „ale ei buze vinete şi supte“
generează ideea de zbucium interior şi nelinişte care rămîne
claustrată. Poemul Lasă-ţi lumea… fundamentează imaginea albastrului divin, în acest sens, cromonimele exprimînd
semnificaţii antitetice: „Înălţimile albastre/ Pleacă zarea lor pe
dealuri“. Însă, totodată, de la un punct comun, semnificaţiile
acestor cromonime rimează, în intenţia de a reprezenta vidul.
Albastrului eminescian, care spre deosebire de violet, este culoarea nobleţei, îi revine conturarea vidului divin, care orientează spre comunicarea spirituală. Violetul sugerează imaginea vidului demonic, conturat în poemul Venere şi Madonă
prin secvenţa „de-al corupţiei muşcat“. Vânătul este o culoare
a repaosului, a eternităţii. Putem observa acest fapt în prima
apariţie a imaginii giulgiului din poemul Luceafărul „un vînăt
giulgi se-necheie nod/ pe umerele goale“. Cea de-a doua imagine a giulgiului, negru de astă dată, este rezultatul unei metamorfoze a vânătului „Din negru giulgi se desfăşor/ Marmoreele braţă,/ El vine trist şi gînditor, Şi palid e la faţă“. Astfel, putem observa traseul cromaticii în procesul metamorfozei sale:
albastru-vânăt-negru.
În esenţă, Mihai Eminescu reuşeşte să reprezinte nimicul,
vidul, impalpabilul, ceea ce fiinţa umană a numit, prin convenţie: cer, lac, mare, ocean, noapte. Astfel, impresionantă rămîne
modalitatea prin care cromonimul albastru poate genera atîtea nuanţe şi culori noi, ce exprimă emoţia, complexitatea
universului interior şi atitudinea faţă de existent.
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Premiul pentru traducere şi promovarea operei eminesciene în străinătate a fost acordat cercetătoarei italiene Gisèle
Vanhese, pentru cartea „Luceafărul” de Mihai Eminescu. Portretul unei zeităţi întunecate, Ed. Timpul, Iaşi, 2014, carte apărută iniţial în limba franceză la Editions Universitaires de Dijon.

Gisèle VANHESE

„Luceafărul” de Mihai Eminescu.
Portretul unei zeităţi întunecate

G

PREFAŢĂ

Gisèle Vanhese este profesoară la Universitatea „Cosenza Calabria“ şi, după ce a condus mulţi ani, cu pricepere şi devotament, catedra de literatură franceză, a optat pentru literatura română. Am cunoscut-o, cu câţiva ani în urmă, cu ocazia unui seminar dedicat literaturii migrante. M-a impresionat, de la început, o anumită bucurie a spiritului pe care o
manifestă atunci când discută despre poezia lui Eminescu şi
Blaga sau despre B. Fondane şi Paul Celan. Nu-i este străină
nici proza lui Panait Istrati, despre care a scris în mai multe
rânduri şi pe care îl socoteşte un scriitor reprezentativ în sfera
literaturii migrante din secolul al XX-lea. I-a citit, bineînţeles,
şi pe Eliade, Cioran şi Eugen Ionesco, cei trei mari români care
au reuşit să se impună în Occident. Este, repet, pasionată de
ceea ce face şi cărţile ei dovedesc că, pe lângă pasiune, există
în fiinţa ei delicată şi o mare voinţă de cunoaştere. Face ceea
ce am putea numi critică genetică, ramură a comparatismului
contemporan. Metoda ei de analiză se vede mai bine în studiul
ce urmează, dedicat Luceafărului eminescian. O temă veche
în critica românească, un test major pentru orice critic. Scriind despre acest poem, Gisèle Vanhese s-a confruntat cu marii
critici români şi străini, de la - să zicem - George Călinescu la
Rosa del Conte. I-a citit pe toţi şi, în câteva cazuri, a reuşit să-i
scoată din uitarea nemeritată în care unii dintre ei căzuseră.
Mă gândesc la Dumitru Caracostea, pe care îl citează des şi pe
care îl comentează, am impresia, în chip obiectiv... A citit şi pe
teoreticienii romantismului, de la specialiştii în demonologie,
4
ca Max Milner, la tematistul Jean-Pierre Richard care, în admirabilele lui studii, a pus în lumină spatiile de securitate ale poeziei romantice şi zonele de sensibilitate din pivniţele textului.
Tema cărţii, traduse acum cu acurateţe în limba română de
Roxana Patraş, este legată de mitologia lirică a Luceafărului şi
a poemelor din constelaţia acestui poem reprezentativ. O temă
repetitivă, tipic romantică, întâlnită, cum se ştie, în mai toate
literaturile europene. La Eminescu începe cu Înger şi demon şi
se încheie cu varianta ultimă din Luceafărul. Gisèle Vanhese
citeşte toate variantele, citeşte şi pe criticii care au scris despre
ele, dovedind - acolo unde este cazul - originalitatea lui Eminescu în raport cu Vigny, Victor Hugo, Lamartine, Lermontov... Aduce în discuţie şi micul poem Peste codri sta cetatea,
ignorat de critica literară, şi face, cred, o bună analiză comparată a motivului „Sburătorului” în poezia română în raport
cu cea europeană (mai ales cu Silful lui Victor Hugo, tradus
în româneşte de Costache Negruzzi şi Constantin Stamati)...
Sunt nuanţe pe care le observă numai ea, cu un fel de frumoasă
modestie, fără emfază şi fără exces cărturăresc. Vede în Eminescu un mare poet al nocturnului şi demonstraţia ei convinge
la lectură. „Demonul“ lui Eminescu nu este un „daimon“, avertizează ea, tema seducţiei satanice se asociază cu tema prăbu-
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şirii îngerilor într-un text poetic care este în realitate un uriaş
intertext, acolo unde miturile se cheamă şi se confundă. Gisèle
Vanhese consideră că Luceafărul este o capodoperă a lirismului european şi, la acest punct, ea se întâlneşte cu scepticul
Cioran care, pe lângă Rugăciunea unui dac (modelul său filosofic şi stilistic românesc), laudă, spre bătrâneţe, Luceafărul,
socotindu-1 fără egal în lirica franceză. Ion Barbu, se ştie, jura
pe Odă în metru antic, ca şi discipolul său, Nichita Stănescu.
„Luceafărul“ de Mihai Eminescu. Portretul unei zeităţi întunecate este, vreau să spun, un eseu inteligent, fermecător în
felul său, despre unul dintre miturile fundamentale din lirica
noastră. Gisèle Vanhese face o critică comparatistă, studiind nu
atât circulaţia orizontală a temelor (învechită metodă a depistării influenţelor), cât formele imaginarului poetic european
în epoca romantismului. Cartea ei se citeşte cu plăcere şi cu
interes. De la Cosenza, Eminescu se vede bine...
Bucureşti, 9 martie 2014
EUGEN SIMION

Hierogamia umbrei şi a
luminii în „Înger şi demon“
Poem de tinereţe, început la Viena în 1869 (sub titlul iniţial E îngerul tău or umbra ta?), încheiat între 1871-1872
şi apoi publicat în 1873 în revista „Convorbiri literare“ (I,
p. 333-339)[1], Înger şi demon a fost adesea neglijat de critici. Cu toate acestea, poemul oferă o reţea de imagini centrate anume pe figurile îngerului şi Demonului. Dualitatea
care, aici, opune bărbatul satanic femeii angelice, reprezintă
una dintre marile axe ale eroticii romantice. Pe urmele lui
Byron, Lamartine, Vigny, Lermontov ş.a., tânărul Eminescu
preia la rându-i aceasta temă ce va constitui apoi una dintre fundamentele secrete ale operei sale.

Privirea lui Orfeu

De la bun început, înger şi demon conţine o reprezentare
arhetipală a demonului romantic. Termenul „Demon“ (v.
14 şi 21) polarizează ansamblul descrierilor legate de per1 	
Ediţia de referinţă consultată de noi este cea a lui Perpessicius: Mihai Eminescu, Opere, I, Poezii tipărite în timpul vieţii, Introducere - Note şi variante - Anexe, Ediţie critică îngrijită de Perpessicius, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“, Bucureşti,
1939; Opere, II, Poezii tipărite în timpul vieţii, Note şi variante: de la
Povestea codrului la Luceafărul, Ediţie critică îngrijită de Perpessicius,
Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II“, Bucureşti, 1943;
Opere, VI, Literatura populară, Introducere - Poeme originale de inspiraţie folclorică, Ediţie critică întocmită de Perpessicius, Editura
Academiei, Bucureşti, 1963. Toate citatele vor fi urmate, între paranteze, de indicarea volumului, a versului sau a paginii.
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sonajul masculin al acestui poem, condensând în acelaşi timp sensul său poetic. Părul lui este „negru ca noaptea“ (vers 18), ochii îi sunt „negri furtunoşi“ (vers 58), faţa
îi este „slabă”. Apoi, notaţiile despre fruntea demonului,
completând imaginea cu atributele „tristă şi-ncreţită“ sau
„aspră-adâncă, încreţită“, împing portretul spre o descriere mai spiritualizată, deşi ochii „furtunoşi” îşi păstrează
expresia iniţială. Este fără îndoială că ne aflăm, odată cu
acest poem, în faţa nucleului principal al viitoarelor portrete, schiţate în Călin, în Luceafărul (mai ales în cea de-a
doua ipostază) şi în atâţia alţi eroi eminescieni. Nu încape
dubiu că aici ar fi vorba de o proiecţie a
chipului real asupra chipului scris.
Intitulată E îngerul tău or umbra ta?,
prima eboşă furnizează mărturii în acest
sens printr-o folosire sugestivă a persoanei întâi: „Părul meu ca noaptea“ (v.
18); „Ochii mormântaţi în capu-mi”. Prin
urmare, portretul demonului fusese, dintru început, un autoportret. Aşa cum se
întâmplă în pictură, acest autoportret
eminescian se situează într-unul dintre
cele două momente cruciale, când artistul simte nevoia irezistibilă să definească
sau chiar să fixeze identitatea proprie. Primul moment se situează la vârsta tinereţii, în zorii vieţii adulte, ceea ce corespunde cazului concret din E îngerul tău
sau umbra ta? Al doilea se situează în
momentul când artistul devine conştient de trecerea timpului şi de alunecarea ireversibilă spre moarte. Din acest punct de vedere, se
poate considera că reprezentarea Luceafărului, în a doua
ipostază a sa, propune să înfăţişeze conspirativ unul dintre ultimele portrete ale autorului.
Autoportretul - şi portretul, de altfel - se întemeiază pe
o conştiinţă a corporalităţii care, în opinia lui Jean Starobinski, s-a insinuat la nivelul conştiinţei occidentale începând cu epoca modernă. Totuşi, în vreme ce se poate discuta despre interesul specific al poeziei de dragoste pentru trupul feminin, mai ales în cadrele romantismului, la
Eminescu se observă decelarea unei atenţii aproape obsesive pentru portretele masculine, capabile să indice, cel mai
adesea şi cel mai fidel, imaginea personală a poetului. Portretul ca şi autoportretul coincid pentru el cu o descripţie
picturală; aceasta se inserează ca pauză în derularea narativă a momentelor poematice, ca moment contemplativ care
se sustrage devenirii temporale ori ca moment extatic. E
îngerul tău or umbra ta? şi Înger şi demon devoalează autoportretul artistului în plină tinereţe, prezenţa corporalităţii
fiind aici legată de apariţia dorinţei şi interesului erotic pentru celălalt, adică pentru elementul feminin angelic. Chipul scris este brăzdat de liniile chipului real, revelându-se
aici în întreg adevărul şi splendoarea sa.
Fie că s-a realizat graţie actului oglindirii sau graţie fotografiei, fixarea propriei sale imagini presupune întotdeauna
o complacere în ipostaza narcisiacă. Să fie vorba despre narcisism ori despre teama de a înfăţişa o „poză“ mai sinceră
- interpretări oferite simultan de cele două texte studiate,
prin multiplele lor manifestări ceea ce a provocat trecerea
de la „eu“ la „el” în Înger şi demon? Oricare ar fi răspunsul,
E îngerul tău or umbra ta? propune un exemplu evident
de auto-reprezentare în opera unui poet care, de-a lungul
timpului, cel mai adesea va prefera să îşi imprime aspectul
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fizic asupra eroilor săi imaginari, sub dubla instanţă a persoanei a treia şi prin intermediul distanţei mitice.
Dar această trecere a lui „eu“ la „el” poate funcţiona de
asemenea şi ca un fel de exorcism în faţa riscurilor reprezentării unui sine (eul) având dintotdeauna o legătură strânsă
cu moartea. Datat în 1876, poemul Vis relatează modul fantastic în care autorul, intrat într-o biserică unde se intonează o cântare funebră, se întâlneşte cu un chip acoperit
de un văl; imediat ce îl rupe, i se înfăţişează revelaţia sinistră că este vorba chiar de chipul său. Această experienţă
traumatizantă, cum sugerează referinţa finală la imaginea
morţii dar, mai ales, la caracterul „medusean“
al nălucirii („Şi ochii mei în capu îngheaţă/ Şi
spaima-mi sacă glasul meu“, v. 29-30), introduce de fapt prezenţa dublului, una dintre
temele obsedante ale romantismului, cu care
Eminescu însuşi se întâlneşte pe parcursul
căutării propriei sale identităţi.
Privire a lui Orfeu, autoportretul trimite
dintotdeauna spre o formă de dublă pierdere:
pierdere a lumii sensibile din cauza scriiturii
şi pierdere a specificităţii în cursul procesului
de enunţare, pe parcursul codificării şi utilizării universaliilor limbajului. Restituirea identităţii se produce mai cu seamă prin intermedierea unor modele descriptive, legate de un
cod cultural predeterminat, aici fiind vorba
despre codul romantic. Scindarea dintre corporal şi spiritual fisurează orice fel de reprezentare. De fapt în spaţiul culturii occidentale, viziunea platoniciană domină postulatele
pe care se fundamentează evocarea chipului şi a corpului,
iar această ipoteză e aplicabilă mai ales romantismului[2].
În conformitate cu primul postulat, chipul şi trupul ar
reprezenta o amprentă, o urmă carnală a unei interiorităţi spirituale. Limbajul facial ar traduce mişcările sufleteşti, exprimate mai apoi prin intermediul tehnicii picturale. în câteva rânduri, şi Eminescu va face referire la experienţa picturalului (de exemplu în Venere şi Madonă şi în
Cezară). Astfel, în Înger şi demon, portretul masculin – şi
cel feminin, în egală măsură - privilegiază coloristica, folosită contrastiv de cele mai multe ori. De pildă, la portretul
masculin din versul 18 ne atrage atenţia utilizarea tehnicii
de clar-obscur: „Părul său negru ca noaptea peste-al marmurei braţ alb“. Vom remarca, de asemenea, că portretul
masculin este construit în temeiul unei opoziţii violente mai ales la nivel cromatic - în raport cu portretul feminin.
Prin urmare, portretul condensează, mai mult sau mai
puţin, un tip. Substratul neo-platonician a favorizat căutarea tipurilor eterne, asemănarea diverselor lor manifestări
cu diferite arhetipuri constituind însăşi armătura antropologiei romantice. Chiar dacă, la Eminescu, chipul real
se orientase deja - nu se ştie prin ce miracol - către puritatea modelului, el a manifestat constant tendinţa de a se
stiliza şi mai mult în scriitură, aşa cum se poate constata
urmărind transformările semnificative impuse portretului
Luceafărului, de-a lungul succesiunii variantelor. Începând
cu Înger şi demon, poetul îşi aşează căutarea identitară sub
semnul frumuseţii virile satanice, de asemenea întrupată
în figura lui Toma Nour, personajul nuvelei Geniu pustiu,
scrisă în aceeaşi perioadă.
2 	
Vezi Charles Grivel, L‘histoire dans le visage, în Jean Decottignies (Editura), LesSujets de l’ecriture, Lille, Presses Universitaires de
Lille, 1981, p. 175-227.
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Odă (în metru antic)

Wretched I burn alive tortured like Nessus,
Or like Hercules by his harness poisoned—
My fire can’t be quenched by all the sweeping
Waves of the seas.

Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată;
Pururi tânăr, înfăşurat în manta-mi,
Ochii mei nălţam visători la steaua
Singurătăţii.

Woe betide, by my own dream devoured...
Consumed by flames, I wail on a pyre, my own;
Can I ever rise anew, luminous
Like the Phoenix?

Când deodată tu răsărişi în cale-mi,
Suferinţă tu, dureros de dulce...
Până-n fund băui voluptatea morţii
Ne-ndurătoare.

Oh, troubled eyes, from my path now vanish,
Return to my bosom, sad indifference;
So I can die in peace, my own old self
To me redeem

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus.
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării.
De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări...
Pot să mai re-nviu luminos din el ca
Pasărea Phoenix?
Piară-mi ochii turburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri liniştit, pe mine
Mie redă-mă!

Ode
(In Ancient Meter)
I never thought I would learn how to die, ever.

Forever young, cloaked in my mantle,
My eyes, dreamful, were affixed to the star
Of solitude.
All of a sudden you rose across my way—
You, my suffering, so painful and sweet;
To its full I drank your voluptuous,
Merciless death.
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Glossă

Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi si nouă toate;
Ce e rău si ce e bine
Tu te-ntreabă si socoate;
Nu spera si nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece.
Multe trec pe dinainte,
În auz ne sună multe,
Cine ţine toate minte
Şi ar sta să le asculte?...
Tu aşează-te deoparte,
Regăsindu-te pe tine,
Când cu zgomote deşarte
Vreme trece, vreme vine.
Nici încline a ei limbă
Recea cumpăn-a gândirii
Înspre clipa ce se schimbă
Pentru masca fericirii,
Ce din moartea ei se naşte
Şi o clipă ţine poate;
Pentru cine o cunoaşte
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Toate-s vechi si nouă toate.

Glossa

Privitor ca la teatru
Tu în lume să te-nchipui:
Joace unul şi pe patru,
Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
Şi de plânge, de se ceartă,
Tu în colţ petreci în tine
Şi-nţelegi din a lor artă
Ce e rău şi ce e bine.

Time goes by, time comes along,
All is old and all is new;
What is right and what is wrong,
You must think and ask of you;
Have no hope and have no fear,
Waves that rise can never hold;
If they urge or if they cheer,
You remain aloof and cold.

Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe,
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe;
Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă şi socoate.

To our sight so much will glisten,
Many sounds will reach our ear...
Who could take the time to listen
And remember all we hear?
Keep aside from all that patter,
Seek yourself, far from the throng,
When with loud and idle clatter
Time goes by, time comes along.

Căci aceloraşi mijloace
Se supun câte există,
Şi de mii de ani încoace
Lumea-i veselă şi tristă;
Alte măşti, aceeaşi piesă,
Alte guri, aceeaşi gamă,
Amăgit atât de-adese
Nu spera şi nu ai teamă.

Nor forget the tongue of reason
Or its even scales depress
When the moment, changing season,
Wears the mask of happiness —
It is born of reason’s slumber
And may last a wink as true:
For the one who knows its number
All is old and all is new.

Nu spera când vezi mişeii
La izbândă făcând punte,
Te-or întrece nătărăii,
De ai fi cu stea în frunte;
Teamă n-ai, căta-vor iarăşi
Între dânşii să se plece,
Nu te prinde lor tovarăş:
Ce e val, ca valul trece.

Be as to a play, spectator,
As the world unfolds before:
You will know the heart of matter
Should they act two parts or four;
When they cry or tear asunder
From your seat enjoy along
And you’ll learn from art to wonder
What is right and what is wrong.

Cu un cântec de sirenă,
Lumea-ntinde lucii mreje;
Ca să schimbe actorii-n scenă,
Te momeşte în vârtej e;
Tu pe-alături te strecoară,
Nu băga nici chiar de seamă,
Din cărarea ta afară
De te-ndeamnă, de te cheamă.

Past and future, ever blending,
Are the twin sides of same page:
New start will begin with ending
When you know to learn from age;
All that was or be tomorrow
We have in the present, too,
But what’s vain and futile sorrow
You must think and ask of you.

De te-ating, să feri în lături,
De hulesc, să taci din gură;
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dacă ştii a lor măsură;
Zică toţi ce vor să zică,
Treacă-n lume cine-o trece;
Ca să nu-ndrăgeşti nimică,
Tu rămâi la toate rece.

For the living cannot sever
From the means we’ve always had:
Now, as years ago, and ever,
Men are happy or are sad:
Other masks, same play repeated;
Different tongues, same words to hear;
Of your dreams so often cheated,
Have no hope and have no fear.

Tu rămâi la toate rece,
De te-ndeamnă, de te cheamă;
Ce e val, ca valul trece,
Nu spera si nu ai teamă;
Te întreabă şi socoate
Ce e rău si ce e bine;
Toate-s vechi si nouă toate:
Vreme trece, vreme vine.

Hope not when the villains cluster
By success and glory drawn:
Fools with perfect lack of luster
Will outshine Hyperion!
Fear it not, they’ll push each other
To reach higher in the fold,
Do not let them call you brother,
Waves that rise can never hold.
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Sounds of siren songs call steady
Toward golden nets, astray;
Life attracts you into eddies
To change actors in the play;
Steal aside from crowd and bustle,
Do not look, seem not to hear
From your path, away from hustle,
If they urge or if they cheer;
If they reach for you, go faster,
Hold your tongue when slanders yell,
Your advice they cannot master,
Don’t you know their measure well?
Let them talk and let them chatter,
Let all go past, young and old:
Unattached to man or matter,
You remain aloof and cold.
You remain aloof and cold
If they urge or if they cheer;
Waves that rise can never hold,
Have no hope and have no fear;
You must think and ask of you
What is right and what is wrong;
All is old and all is new,
Time goes by, time comes along.

Stelele-n cer

Stelele-n cer
Deasupra mărilor
Ard depărtărilor,
Până ce pier.
După un semn
Clătind catargele,
Tremură largele
Vase de lemn;
Nişte cetăţi
Plutind pe marile
Şi mişcătoarele
Pustietăţi.
Stol de cocori
Apucă-ntinsele
Şi necuprinsele
Drumuri de nori
Zboară ce pot
Şi-a lor întrecere,
Vecinică trecere Asta e tot...
Floare de crâng,
Astfel vieţile
Şi tinereţile
Trec şi se stâng.
Orice noroc
Și-ntinde aripele,
Gonit de clipele
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Stării pe loc.
Până nu mor
Pleacă-te, îngere,
La trista-mi plângere
Plină de-amor.
Nu e păcat
Ca să se lepede
Clipa cea repede
Ce ni s-a dat?

Stars in the sky

Stars in the sky
Of lone existence
Burn in the distance
Until they die.

After their marks
Masts on ships flutter,
Ocean waves clutter
Wandering barks—
Forts of wood, free,
Floating to splutter
Slow-moving water,
Deserts of sea.
Autumn birds stray
Over far beaches
And boundless reaches
Of cloudy way;
Fly to their fall
In race nocturnal—
Passage eternal—
For that is all.
Blossom of May
Is youth that kindles
Our life that dwindles
And goes away.
For every fate
Spreads fleeting seconds
On wing that beckons
Quiescent state.
Before I die,
Angel lean under
When in my wonder
With grief I sigh:
Why waste, alas,
This fragile flower
Of rapid hour
Given to us?
Traducere de
Adrian George Sahlean

Eminescu in aeternum

U
N
I
V
E
R
S
A
L
I
S

U

Paul MORAND
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Bucarest
– fragment –

[…]
Bucureştiul în secolul al XVII-lea
Bucureştiul epocii număra vreo cincizeci de mii de locuitori, iar forma lui modernă se contura deja în jurul a
două artere principale, o stradă comercială, Lipscanii,
pe care se vindea marfă de Lipsca (Leipzig), şi actuala
Cale a Victoriei care, sub numele de Podul sau Podul
Mogoşoaiei, lega Palatul domnitorului de reşedinţa sa de
vară. Străzile vechiului Bucureşti chiar aşa se numeau,
poduri, fiind „adevărate plute pe noroiul mişcător“, deasupra mlaştinii originare; pe aceste uliţe podite cu lemn,
material din care se făceau şi casele, vehiculele circulau
huruind, dislocând lòdvele ce se mişcau în glodul moale.
Cum lemnul putrezea, căruţele şi pietonii cădeau adesea
în apă. Pădurea începea la porţile oraşului şi ţinea până
la Dunăre, atât de deasă încât puteai să mergi în umbra
ei o zi întreagă, cu spaima de a fi atacat de tâlhari: ceva
din frunzişul ei a mai rămas în curţile din Bucureştiul
modern. Bordeiele din mahalaua ţigănească şi cea a calicilor înaintau până sub zidurile Palatului. Calici, milogi,
schilozi, căzături umane de tot soiul, trăiau pe Uliţa Calicilor într-o comunitate pitorească, sub autoritatea unui
staroste sau şef de breaslă.
Construind fortăreţe din teamă, biserici din credinţă
şi spitale din milostenie, boierii şi-au dorit în capitală
proprietăţi întinse ca moşiile lor de la ţară. Unul dintre
ei era proprietarul unei treimi din oraş. Aceste domenii erau înconjurate de uliţe anonime, iar străzile actuale şi-au păstrat adesea traseul neregulat, aspectul surprinzător de cărare rustică. Din acelaşi trecut, Bucureştiul a mai păstrat obiceiul de a grupa prăvăliile pe specialităţi ori pe naţii, ca în Occidentul Evului Mediu şi în
sukurile din oraşele musulmane.
Oraşul era scăldat într-un praf dens, retras acum
spre mahalale: „Respirai, mâncai şi dormeai în praf “,
scrie un călător englez. Terenul, fără valoare, înconjura
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cu generozitate, dar inegal casele împrejmuite cu garduri din lemn ce dau şi acum Bucureştiului un aer de
Far-West, case risipite de-a valma şi adesea întoarse cu
spatele una la alta, într-o dorinţă de izolare ce rămâne
una din ciudăţeniile Bucureştiului contemporan. Paul de
Alep lăuda odăile spaţioase cu balcon închis care dădea
spre curtea interioară; sub balcon, din pridvor, se cobora
în beciul cu arcuri de boltă îndrăzneţe, sprijinite pe un
stâlp central. Ferestrele amintind stilul maur, cu jaluzele
lăsate pe jumătate, se detaşau pe tencuiala albă. Făcute
din paiantă, cărămidă şi mai ales din lemn – nu există piatră în Valahia –, aceste coşmelii cădeau adesea ca popicele, zguduite de cutremure, sau ardeau la primul incendiu. Bucureştiul a fost devastat de cutremure în 1718,
1802, 1829, ciuma l-a decimat în 1476, 1553, 1573, 1672,
1707, 1718, 1736, 1738, focul l-a mistuit în 1715, 1793,
1799 şi 1847, ultima oară distrugând oraşul aproape în
întregime, cu tot efortul unei formaţii de tulumbagii,
adică, pe turceşte, pompieri. O gravură naivă, păstrată
la Muzeul Municipal, ne arată Bucureştiul arzând. Flăcările ling pereţii cu lăcomie; o femeie leşinată e dusă la
adăpost; un boier chipeş cu caftan alb şi fes roşu, asistat de un agă (şeful poliţiei), conduce blazat operaţiunea, iar pompierii par mai curând să înteţească focul
cu larma lor şi cu firicelul de apă care ţâşneşte dintr-o
pompă mică, de mărimea unui vermorel, purtată de ei în
spinare. (Îmi place această gravură cu Bucureştiul în flăcări, cu casele arse, înnegrite de fum pe fondul zăpezii,
cu miile de ţurţuri formaţi de apa împroşcată de pompieri, la minus douăzeci de grade!)
Brâncoveanu încheie lista domnilor pământeni. După
„trădarea“ lui, Poarta a hotărât să nu mai pună pe tronul Principatelor decât greci născuţi şi formaţi la Constantinopole, crezând că poate conta pe loialitatea lor.
Ajungem astfel în pragul Fanarului.
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Fanarul, cartier al intrigii (secolul al XVIII-lea)
În Constantinopole, de-a lungul Cornului de Aur, sub
zidurile bizantine, era Fanarul, cartierul grecilor, ale cărui
case austere cu gratii la ferestrele veşnic închise, ca nişte
pleoape coborâte peste planuri misterioase, se strâng în
jurul patriarhiei ecumenice. Acolo, în spatele faţadelor
modeste – nu trebuia stârnită lăcomia neostoită a turcilor –, trăiau negustori îmbogăţiţi din comerţul cu grâne şi
blănuri, teologi, preoţi, dascăli dedicaţi studiului, urmaşii
bizantinilor învinşi; în acest cartier-ghetou, izolat şi dispreţuit, grecii trăiau concentraţi pe câteva idei, deprinşi
s-o facă în veacuri de meditaţie şi fanatism religios: viaţă
cultivată şi pioasă de târgoveţi, viaţă periculoasă, complicată şi ascunsă a câtorva ambiţioşi: retraşi în sine, ştiau
să păstreze cu străşnicie secretul; Fanarul părea o mânăstire budistă. Din casele sale de lemn au ieşit mari dregători ai imperiului, dragomani, caimacani, care pierduseră
trufia arhonţilor din veacul al XVI-lea, nu însă şi puterea lor secretă.
Aşteptând să li se împlinească destinul, visau la Principatele dunărene scoase la mezat şi oferite cui plătea mai
mult, se plictiseau în odăi cu tavane împodobite cu intarsii în formă de fagure, mângâiau pietre preţioase din casetele pline fără a izbuti să-şi aline sufletul ars de obidă. În
ciuda influenţei lor oculte pe lângă sultan, turcul de rând
îi trata cu dispreţ, ca pe nişte ghiauri spurcaţi şi mizerabili: i-ar fi ucis cu pietre dacă ar fi avut, bunăoară, îndrăzneala să încalţe cizme galbene, culoare rezervată cuceritorilor, să nesocotească ierarhia blănurilor hotărâtă prin
lege, să poarte zibelină sau vulpe neagră în loc de vidră
sau jder, ori să urce pe cal. Aşa cum papucii negri erau ai
evreilor, cei roşii ai armenilor, ai grecilor aveau culoarea
lor: obligatoriu albaştri, la fel ca fesurile de pe cap; casele
lor aveau aceeaşi culoare. Aveau să se complacă oare în
această siestă fără sfârşit, răcoriţi de evantaie mânuite de
roabe? Se puteau mulţumi cu aroma cafelei de Moka băută
în ceşcuţe din porţelan japonez pe tăvi de argint, să-şi
fumeze narghileaua ascultând glumele monotone recitate de karaghioz, marioneta orientală, să tremure iarna
de frig, înfofoliţi în blănuri lângă vasele cu jăratec şi să
pândească prin jaluzele uliţa îngustă, depănând pe degete
şiragul de mătănii din chihlimbar? Era o viaţă inacceptabilă, nedemnă de un grec. P. Zallony, în ciudatul său Eseu
despre fanarioţi apărut la Marsilia în 1824, ni-i descrie pe
aceşti locuitori din Fanar, amestec de europeni şi osmanlâi, de seniori creştini şi renegaţi, care nu purtau barbă,
nu îndrăzneau să apară cu turban sau căciulă de blană, şi
lâncezeau urzind intrigi, stând la taifas, savurând dulceţuri cu parfum de mosc, la fel ca femeile pe care, cam în
aceeaşi epocă, lady Mary Montague le vizita în haremuri.
Acest Fanar tenebros era supranumit, şi pe bună dreptate, „cartierul intrigii“. Prin viclenie, grecii, care nu obişnuiau să-şi înceţoşeze mintea cu opiu şi haşiş, s-au eliberat de robie.
Înainte de căderea Constantinopolelui, turcii nu catadicseau să vorbească greaca; în schimb, mai târziu, erau
destul de mândri s-o ştie, iar până la căderea despotatului
Mistra, ultima „Basileia“ bizantină, ofiţerii turci n-au folosit decât greaca în relaţiile lor cu Veneţia. Dar pe măsură
ce creştea puterea otomanilor, creştea dispreţul lor pentru creştini şi limbile vorbite de ei. De altfel Coranul interzicea credincioşilor graiurile străine. Şi totuşi, întinsă pe
trei continente, Sublima Poartă era nevoită să discute
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cu supuşii, cu vasalii sau cu adversarii ei. A avut atunci
nevoie de interpreţi: iar grecii, care de un secol studiau
cu tenacitate toate limbile, geografia, literatura, ştiinţele,
şi-au oferit serviciile. Au avut acces în serai, au câştigat
încrederea sultanilor, au acaparat puţin câte puţin toate
ministerele, mai întâi afacerile externe, apoi internele,
apoi flota, dictându-i instrucţiuni de navigaţie amiralului turc, Capitan-Pacha. Grecii deveneau indispensabili;
în plus, mai multe sultane, cu sprâncene pensate şi ochii
fardaţi cu kohol, cu unghii lăcuite în roşu, erau grecoaice.
Se simţeau stăpâne peste serai şi, în subsoluri, bucătărese grecoaice devotate scăpau în blide, uneori, praful ce
hotăra succesiunea.
Grecii aceştia nu se simţeau datori faţă de stăpânul de
la care îşi cumpărau favoarea cu bani peşin; li s-a întâmplat să-l slujească uneori cu credinţă, dar şi mai adesea
l-au trădat. Cel mai puternic dintre fanarioţi, marele dragoman Alexandru Exaforitul, învăţat şi diplomat subtil,
era vândut cu trup şi suflet Sfântului Imperiu atunci când
a semnat în numele sultanului pacea dezastruoasă de la
Carlowitz. „Fanarioţii îi slujeau pe turci, dar totodată le
doreau căderea“, spune Xenopol. În sufletul lor, nu încetau să-şi plângă patria pierdută. Înghiţeau în sec atunci
când, în genunchi, sărutau poala din damasc roz cusută
cu flori de argint a sultanului sau franjurii sofalei pe care
stătea, îl priveau jucând şah, păzit de spahii cu panaşuri
albe, ascultau ciripind păsările mecanice ale pendulelor franţuzeşti în pavilioanele înălţate pe piloţi de aloe,
când se lăsa răcoarea serii, iar cartierul Scutari din Asia
se colora în violet.
„Spiritul e în Europa, iar fastul la otomani“, scrie aristocratic lady Montague. Sub acest fast din secolul al
XVIII-lea, se menţinea un despotism cumplit, un protocol greoi şi încremenit, toată barbaria unor „asupritori
nemiloşi“; lacrimile şi sângele curgeau şiroaie în piaţa de
sclavi, în revoltele ienicerilor, în execuţiile unor ofiţeri
corupţi ale căror trupuri mutilate erau expuse în public.
Nu-i de mirare că grecii din Fanar căutau o ieşire în funcţiile din exterior, la fel ca înalţii funcţionari sovietici de
azi în ambasadele din străinătate. În consecinţă, „aceste
lăcuste nesătule“, cum le spuneau românii, şi-au îndreptat privirea către Principate. Primul dintre ei, Nicolae
Mavrocordat, a ajuns domn al Moldovei (1715-1716).
Sultanul încuraja o asemenea carieră, mai ales că poporul din Stambul începea să murmure, iritat de bogăţia şi
influenţa elenilor.
Să-i urmărim pe noii hospodari ce vor domni în ţările
române timp de un secol de-acum înainte, să-i însoţim
pe drumul lor spre Bucureşti.
Bucureşti, un Eldorado al fanarioţilor
În Memoriile sale, prinţul Nicolae Suţu descrie învestitura unui hospodar, mai exact dubla învestitură: una
politică, primită de la Sultan, şi una religioasă, de la patriarh, care-l încoronează cu ceremonialul rezervat cândva
împăraţilor Bizanţului. Înainte de a trece graniţa îndepărtată şi sălbatică a Dunării, noul hospodar se duce mai
întâi să se închine la icoane şi să sărute mâna patriarhului;
apoi, călare pe un cal cu valtrap de paradă, se prezintă la
Marele Serai; intrând în curtea de ceremonii, aruncă o privire temătoare spre hangerele ienicerilor şi se roagă să nu
ajungă aici din nou, în lanţuri, la sfârşitul domniei. Acum
însă, cum a plătit o sumă enormă, sultanul îi surâde bine-
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voitor; urmaşul profetului îi înmânează o sabie de ceremonie; slujitorii îi aşază pe cap căciula cu pene de egretă
şi struţ, iar pe umeri caftanul domnesc, în fine primeşte
dolmanul tivit cu blană de jder negru siberian, rezervat
marelui vizir şi marilor paşale din Cairo şi Bagdad. Apoi,
strângând la piept firmanul de învestitură, hospodarul
părăseşte sala mergând de-a îndărătelea. De-acum înainte are drept de viaţă şi de moarte asupra supuşilor săi
români, dreptul de a bate monedă, de a purta război şi a
încheia pace. Oricum, ţinând seama de experienţa predecesorilor săi, nu va pleca fără să-şi cumpere, pe bani frumoşi, bunăvoinţa Seraiului. Îşi împuterniceşte un apropiat care să-l reprezinte, o rudă ce rămâne aici să-i apere
interesele şi să dejoace intrigi. Plocoane împărţite la timp
îi vor permite să intercepteze jalbe şi scrisori anonime pe
care boierii de la Bucureşti nu vor întârzia să le trimită,
de la sosirea lui în ţară. În fine, îl vizitează pe influentul
ambasador al Franţei.
Şi iată-l pe fanariot pornit la drum. Înaintea lui, la Bucureşti, vor ajunge câţiva prieteni, diverşi paraziţi, perceptorul fiului său şi curieri sau olăcari. Cortegiul de căruţe
străbate Stambulul prin mahalale râioase ce par un cimitir imens în care vezi chiparoşi, morminte răzleţe străjuite de turbane din piatră, femei cu văluri negre ca într-un
doliu permanent, case cu sicomori încovoiaţi sub vântul
care suflă dinspre Pontul Euxin, ziduri părăginite şi turnuri de pază bizantine, abandonate, cu spărturi enorme în
care cresc smochini sălbatici. Convoiul e petrecut de câini
ce latră întărâtaţi. După câteva leghe pe drumuri de bine
de rău pietruite, condiţiile devin infernale. Hospodarul a
descălecat; e sleit de puteri şi de-acum înainte călătoreşte
într-un rădvan vopsit în galben şi roşu, cu perdele lăsate,
cam ruşinat pentru că turcii umblă numai călare (atunci
când călătoresc, ceea ce se întâmplă rar pentru că urăsc
deplasările), şi toţi îl cred o femeie. Până la Bucureşti, va
face treizeci de zile. Servitorii sunt câteva sute la număr.
În Orient, toată lumea e însoţită şi nu eşti niciodată singur… Seara se înalţă corturile, iar bucătarii gătesc lângă o
mică moschee din marmură cu inscripţii bleu turcoaz şi
ferestre cu gratii aurite. Albanezi înarmaţi păzesc argintăria, iar creditorii greci îi păzesc pe albanezi. Până una
alta, prinţul îşi organizează curtea. Numeşte şeful peste
încălţări, alege un responsabil cu pipele, apoi se răzgândeşte şi îl pune în locul lui pe însărcinatul cu limonada.
Afară, cafegiul-şef se ceartă cu spătarul (cel care poartă
sabia domnitorului), şi se aude că mai marele muzicii
a încercat să-l gâtuie pe stegar. Curând, toată lumea se
culcă, vara în corturi, iar iarna pe la casele sătenilor, în
paturi rechiziţionate.
Trecerea Dunării nu e uşoară. Dacă fluviul e îngheţat,
sunt trimişi înainte oameni cu prăjini ca să încerce trăinicia gheţii, căci a rămas de pomină păţania marchizului Désalleurs, ambasadorul Franţei la Constantinopole,
care şi-a pierdut bagajul în apă.. „Înainte să trecem din
Maramureş în Moldova, povesteşte el, am văzut chervanul cu şase cai dispărând sub gheaţa unui râu adânc de
vreo patru-cinci metri, cu bagajele mele cele mai preţioase… şi duse au fost: mi-au rămas doar patru valijoare
cu mărunţişuri… În fine, preţ de cinci-şase zile, închis în
trăsură, nu am văzut nici cer, nici apă, nici pământ. Le-am
revăzut în ziua a şasea, când am fost opriţi de nişte străini. Erau trimişi de domnul Moldovei să mă întâmpine.
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Într-un sfârşit am ajuns la Constantinopole, ca un naufragiat salvat pe o scândură.“
Urmează intrarea în Bucureşti
În secolul al XVII-lea, Bucureştiul e încă un oraş medieval: zidurile groase, masive, cele două poduri de lemn,
casele cu streşini proeminente şi cu etaje ca nişte sertare
întredeschise îl fac să semene cu oraşele pictate în miniaturile noastre din secolul al XV-lea, de pildă cetatea Chinon din epoca Ioanei d’Arc. O sută de ani mai târziu, litografiile lui Doussault ne arată uliţe jalnice şi trăsuri cu
patru cai ce trec pe sub balcoane închise, ca în vechile târguri turceşti. Apoi, deodată, în numai câţiva ani, Bucureştiul devine capitala modernă pe care o vedem în gravuri ruseşti şi austriece din veacul trecut.
Precedat de un toboşar, urmat de cafetiera din argint şi
taburetul urcate pe un catâr, hospodarul înaintează, ţeapăn
pe calul lui de paradă; un tui alb atârnă de căpăstrul calului ţinut zdravăn de patru servitori în livrea, bine înfipţi
pe picioare. Domnul salută mulţimea, care-l aclamă. Bat
clopotele (românii sunt mândri că şi-au păstrat, sub turci,
dreptul de a deţine clopote, refuzat bisericilor din Serbia
şi Bulgaria). Pe drumul spre catedrală, unde mitropolitul
îl va binecuvânta cu două degete lipite (simbolizând Tatăl
şi Fiul, în timp ce degetul mic, ţinut separat, reprezentă
Sfântul Duh), e întâmpinat cu pâine şi sare. În spatele lui
se înghesuie magistraţi şi boieri. În spatele lui se înghesuie
magistraţi şi boieri. Îi recunoşti după calpacele enorme: o
competiţie în care fiecare vrea să-şi întreacă vecinul, măcar
cu doi-trei centimetri. Printre aceste mitre din blană de
miel basarabean, ca nişte dovleci uriaşi, unele sunt înalte
de peste un metru. Noul stăpân îi domină cu coiful lui de
aur, cu panaşul de un alb sclipitor; nu merge totuşi până la
a-l imita pe sultan, al cărui turban, instalat pe un trepied
mecanic, salută singur în ceremoniile oficiale…
Acest Bucureşti e cu adevărat îngrozitor. „Seamănă cu
Constantinopole, dar la o scară mult mai mică“. Ţăranii
ăştia nu merită cheltuiala făcută pentru ei; domnul regretă
că le-a promis un foc de artificii, că a plătit un eunuc negru
cu baston alb şi a adus o caleaşcă aurită tapiţată cu mătase
de Lyon, ce sperie câţiva câini răpciugoşi cu bot de vulpe
şi câţiva corbi uriaşi. Reşedinţa domnească i se pare jalnică, fără alt dichis decât un balcon în formă de chioşc turcesc tapetat cu o catifea roşie; în curtea de ceremonii, găinile scurmă şi ciugulesc pe sub „trăsurile boierilor, printre
copitele armăsarilor cu valtrapuri aurii ai prinţului, plimbaţi de vizitii ţigani şi admiraţi de gloata de gură-cască de
la poartă, brutari şi bragagii ambulanţi, greci din Fanar
care vând acadele, şarlatani şi haimanale“; peste tot, mormane de zăpadă pe care nişte slugi le mărunţesc cu lovituri de cazma, ca să se topească mai repede la soare. În
încăperile înalte spoite cu var şi luminate cu lumânări de
ceară (lux rezervat curţii, ceilalţi au doar opaiţe chioare),
nu vezi oglinzi, nici mese încrustate cu sidef, nici covoare
persane: câteva rogojini, divane joase pe care boierii stau
la taifas de dimineaţa până seara, şi de asemeni o mulţime de cufere, indispensabile într-o ţară agitată, pregătite oricând pentru fugă. Grajdurile, odăile slugilor (mai
ales robi ţigani) sunt risipite alandala sub etajul stăpânilor. Clopoţelul e necunoscut, şi va rămâne încă un secol,
iar slugile sunt chemate bătând din palme sau cu piciorul. În jurul palatului, boierii locuiesc în case împrăştiate
la întâmplare. Trăiesc în belşug, cu un amestec de ostenHYPERION
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taţie şi nepăsare, printre nenumărate slugi slinoase, iconomi, ţigani lăutari ale căror scripci însoţesc cu vaiete
lungi scurgerea orelor, punctate de acele „săru’ mâinile şi
picioarele“ specifice Orientului.
Boierii au jucat în formarea Bucureştiului un rol pitoresc şi important. Păstrând proporţiile, au imitat nobilimea franceză care şi-a părăsit castelele, afacerile, puterea
efectivă, ca să ocupe la Versailles posturi din ce în ce mai
servile; la fel ca Ludovic XIV, hospodarul îi pedepseşte
trimiţându-i la moşiile lor. Sosiţi de dimineaţă, boierii îl
salută pe stăpân ducându-şi mâna la barbă şi la frunte;
plecându-şi capul ras, cu o simplă şuviţă neagră pe creştet, peste care poartă un fes roşu, se înghesuie în jurul lui
vodă şi, ca să-l cruţe de orice efort, îl ridică susţinându-l pe
sub braţe, ca pe-o păpuşă enormă; transpirând din belşug,
îl cară fără ca nobilele lui picioare să atingă podeaua, până
la tronul cu spătar înalt, aurit, în stil italian. Când domnul merge în vizită la cineva, fiii de boieri aflaţi în slujba
lui îl duc pe braţe de-a lungul uliţelor noroioase, iar când
ajung la destinaţie îl lasă jos spunându-i: „Prag, Măria Ta“.
O sarcină îndeplinită şi de tatăl Elenei Văcărescu, pe lângă
ultimul domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica,
iar o doamnă Catargi, al cărei bunic îndeplinise acelaşi
rol, mi-a povestit că tinerii paji se certau şi se ghionteau
în timp ce-l cărau pe hospodarul care se clătina şi puţin
lipsea să nu cadă.
Însoţitorii greci ai domnitorului râdeau de aceşti boieri
gravi, nesimţitori la plăcerile conversaţiei şi care, la ospeţe,
nu adresau o vorbă femeilor. Acestea se consolau mergând
duminica la promenadă în trăsuri înşiruite una după alta,
într-un nor de praf. La baluri, boierii şi boieroaicele dansau în curţi şi chiar pe uliţe, frământând noroiul. Petreceau fără veselie. „Boierii vorbesc puţin, spune prinţul
de Ligne, comandantul trupelor austriece din Moldova
în războiul din 1787. Spaima de turci, obişnuinţa cu veştile proaste… le-au picurat în sânge o tristeţe incurabilă.
Cincizeci de inşi adunaţi într-o casă par să aştepte ştreangul fatal; şi auzi mereu aceleaşi poveşti: Aici, tatăl meu a
fost ucis din ordinul sultanului, iar dincoace, soră-mea, la
porunca lui vodă.“
Domnul aproape regreta viaţa de la Constantinopole,
cu distracţii atât de rafinate! Pe când aici, lumea nu-şi
imagina ceva mai interesant decât să plătească un evreu
ca să se lase ciomăgit; să meargă să scuipe în Herestrău,
în fiecare seară după cină, ca să facă cercuri pe apă; să-şi
înveţe caii să-i împroaşte pe trecători în zilele ploioase; să
cumpere toată marfa unui vânzător ambulant de ficat şi
să-l lege pe bietul ins lăsându-l pradă mâţelor din cartier;
pentru varietate, lanterna magică obscenă sau comedianţii aflaţi în turneu. Cum se puteau compara toate astea cu
nopţile feerice de Ramadan, cu serile pe lacurile Asiei şi
sărbătorile de Paşte când sultanul mânca ouă roşii oferite
de supuşii săi creştini!
Însă fanariotul n-a venit la Bucureşti pentru distracţie:
treburile serioase îl absorb curând. Cel mai adesea, are un
singur gând: să se îmbogăţească repede, cât mai repede,
apoi, după ce-a jefuit ţara, să dispară lăsându-le băştinaşilor doar „aerul pe care îl respiră“; fanariotul a plătit scump
turcilor dreptul de a-i costa şi mai scump pe români. Iată o
savuroasă listă de plocoane împărţite la Constantinopole,
scoasă de Xenopol din registrul pe 1786:
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„Pentru haznadarul (trezorierul) lui Ismail Bina Emeni,
87 piaştri, din care: 27 – un cupon de stofă; 60 – o blană
de râs;
Un ceas de aur pentru Futunzi-Emin Aga, 58 piaştri;
Cadouri pentru Ismail Bina Emeni, o tabacheră din fildeş, 20 piaştri; una oca tutun de prizat, 5 piaştri, total 25;
Alte cadouri pentru Ismail Bina Emeni: o blană de
samur, 140 piaştri; o blană de râs, 100 piaştri; două haine,
60 piaştri; un turban, 30 piaştri, total 330 piaştri;
Un cupon de stofă pentru omul lui Suleiman Effendi,
16 piaştri;
Pentru bufonul Înălţimii Sale vizirul, o blană de lutru,
468 piaştri; un ceas de aur, 120 piaştri; trei cupoane de
stofă pentru trei oameni ai săi, 78 piaştri, total 666 piaştri;
Pentru eunucul Înălţimii Sale, Mahomet paşa, de la
haremul Înălţimii Sale, 101 piaştri;
Pentru acelaşi eunuc, un ceas de aur de 50 piaştri;
Pentru un tătar care vine să ia lemn de construcţie, 50
piaştri;
Pentru omul Înălţimii Sale Selim Aga, care transportă
un armăsar şi doi cai, 150 piaştri;
Pentru o turcoaică având o afacere în Moldova, 15
piaştri.“
Iar astea erau doar „atenţii“ mărunte. Sumele mari se
duc la alţii. Sub domnia lui Brâncoveanu, veniturile ţării
se ridicau la 492 000 de piaştri, din care 360 000 ajungeau
la turci. „Vei domni peste o ţară care este grânarul Imperiului“, i-a spus sultanul la învestitură. Prinţul a înţeles şi
a răspuns aşteptărilor. Mai întâi, livrări anuale în natură
către Poartă, grâu, porumb, mei, oi, cai foarte apreciaţi,
vite faimoase pentru calitatea cărnii, brânză, miere, in,
cânepă pentru execuţii şi lemn pentru arsenale şi spânzurători. Totul e adus până la Marea Neagră, în anotimpul frumos. La Bucureşti vin carele goale pe care valahii le
vor umple cu ducaţi de aur. În timp ce preţioasa încărcătură e suită în care, ne spune un martor, „muzicanţii cântă
în curtea palatului ca să aline tristeţea valahilor care văd
cum pleacă aurul lor“. E un tribut pe care domnitorul îl
va spori de trei, apoi de cinci ori, prin cele mai ingenioase
metode: are datorii? – va devaloriza moneda; are de construit o cetate? – va impune zece mii de zile de muncă în
plus. Dacă minele de sare ori cele de aur din Transilvania
nu aduc destul profit, va rupe contractele şi va găsi antreprenori mai cruzi. Va mări taxele vamale.
Hospodarul nu are inimă; perceptorul lui, şi mai puţin:
grija lui principală e propria înavuţire. Dacă la Bucureşti se
aud murmure de revoltă, prinţul iese la fereastră, face un
foc mare cu jalbele primite şi scoate în stradă arnăuţii albanezi. Aşa va aduna aurul pe care-l va plasa în Olanda sau
la Veneţia, dacă nu i-l confiscă vecinii la graniţă, sau chiar
sultanul în capitală. Prietenii săi greci se îmbogăţesc o dată
cu el. „Tot Fanarul este la Bucureşti; nici nu mă mai gândesc la Constantinopole“, scrie Profiropulos. Prinţul vinde
funcţii şi inventează altele noi; pe lângă vistiernic, vornic,
logofăt, apar postelnicul sau responsabilul cu patul domnitorului, stolnicul sau bucătarul-şef, paharnicul sau prepusul
cu vinurile, comisul sau marele scutier, titluri luate de peste
tot, de la Bizanţ sau Roma, de la sârbi, unguri sau muscali.
Ca să scape de biruri, vechea nobilime, altădată militară şi
funciară, s‑a vândut hospodarului în schimbul unor funcţii. Chiar şi ocnaşii au mai multă demnitate decât ei: cruzi
cu cei lipsiţi de putere, intriganţi între ei, aceşti nobili se
târăsc în faţa domnitorului, care se târăşte în faţa turcilor.
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Dacă e, măcar o clipă, ispitit să-şi uite servitutea, tronul
gol al sultanului, ridicat în faţa tronului său ca o ameninţare mută, îl aduce pe loc la realitate. Constantin Mavrocordat se temea atât de tare de turci, încât le cerea poliţiştilor săi, dacă prindeau un hoţ sau un criminal turc, „să-i
pună cătuşele cu blândeţe“. Dionisie Eclesiarhul ne povesteşte că, sub domnia fanariotului Hangerli, un amiral otoman venit aici să se refacă după o înfrângere a fost uimit
să vadă la toate întrunirile numai bărbaţi şi le-a cerut să-şi
aducă nevestele. Ghicindu-i intenţia, boierii au plătit prostituate, le-au acoperit cu bijuterii şi le-au prezentat drept
soţiile lor. La sfârşitul petrecerii, amiralul i-a cerut hospodarului să i-o oprească pe cea mai nurlie, iar pe celelalte să
le trimită locotenenţilor săi, poruncă îndeplinită întocmai.
Domnul dădea în toate exemplul slugărniciei pasive.
La denunţul aceluiaşi amiral, vizirul trimite la Bucureşti
un capugiu sau delegat, „expert în descăpăţânarea celor
de rang înalt“, cu porunca de a-i aduce capul lui Hangerli.
Capugiul era însoţit de „un arap mare şi fioros“. Văzându-l
pe negru, postelnicul şi-a implorat stăpânul să se închidă
în camera lui pretextând o indispoziţie. Dar vodă se temea
atât de mult de sultan, că i-a primit pe trimişi imediat. Abia
intrat, negrul i-a pus juvăţul în jurul gâtului şi l-a trântit
la podea, iar pentru că nefericitul se zbătea violent, a chemat capugiul care şi-a descărcat pistolul în burta Înălţimii
Sale şi i-a înfipt în coastă un jungher, în timp ce negrul,
apăsând cu genunchiul, trăgea de juvăţ ca o subretă ce
strânge corsetul stăpânei; la auzul împuşcăturilor, gărzile
şi câţiva boieri au alergat să vadă ce se întâmplă. Turcul a
rostit doar trei cuvinte: „Dur dur, firman!“ („Staţi deoparte,
avem firman!“), şi nimeni n-a mai îndrăznit să sară în ajutorul victimei. „Cei doi, spune Xenopol, puteau ucide tot
Bucureştiul fără ca nimeni să opună rezistenţă. Aveau firman de la sultan!“
Fanariotul-tip descris mai sus e cel din folclor: realitatea e ceva mai complexă. Fanarioţii s‑au dovedit adesea
laşi, necruţători şi lacomi, e drept. Să recunoaştem însă
că mulţi domni pământeni nu erau nici ei mai de soi. Iar
printre fanarioţi au fost şi despoţi luminaţi – cei din familiile Mavrocordat, Ghica, Ipsilanti şi alţii; ultimi păstrători
ai tradiţiei bizantine, au răspândit limba şi cultura greacă
aducând reale progrese civilizaţiei din ţările române, dar
fără a se rupe de trecutul lor. Slujba religioasă, de pildă,
slavonă până în secolul al XVII-lea, devine românească
datorită lor; cărţile româneşti s‑au tipărit la iniţiativa lor.
Au construit unele din cele mai frumoase biserici, spitale, biblioteci, manufacturi, tiparniţe şi şcoli importante
ca Sfântul Sava, în care fiii de boieri îi citeau pe Homer,
pe tragicii greci antici, pe Părinţii Bisericii, pe cronicarii
bizantini. Ar fi nedrept să-i considerăm pe aceşti greci
sistematic ostili faţă de tot ce era românesc. Au preferat limba şi cultura lor, dar asta pentru că erau mult mai
evoluate. Sub domnia lor, româna a fost limba familială,
iar greaca limba relaţiilor sociale: Lingua del cuore, lingua del pane, spun italienii. Într-o ţară ruinată şi abrutizată de mizerie, elenismul a restabilit contactul cu spiritul universal.
Mai trebuie să ţinem cont şi de situaţia ingrată în care
se aflau hospodarii, înconjuraţi de o incredibilă ţesătură
de intrigi. Cu agerimea lor înnăscută şi lunga experienţă a
conspiraţiilor de palat, fanarioţii au servit uneori cu folos
principatele pe care le aveau în grijă, râvnite şi ocupate
cu orice pretext de austrieci şi de ruşi, nemaivorbind de
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turci care voiau să le transforme din ţări vasale în simple
paşalâcuri. Europa realizase brusc importanţa potenţială
a Principatelor dunărene, a căror poziţie geografică le predestina rolului de stat-tampon între uriaşul rus în plină
putere şi colosul turc deja moleşit. Austria şi Rusia încercau să pună mâna pe rămăşiţele „omului bolnav“, Franţa
şi Anglia încercau să le împiedice. Era o cursă pentru a-i
câştiga de partea lor pe dragomani şi hospodari, „ochii
şi urechile sultanului“. Hospodarul le făcea promisiuni
tuturor, fără a trece însă de partea nimănui. În joc erau
integritatea provinciilor sale, tronul şi adesea capul său.
Grigore Ghica III a plătit cu viaţa încercarea, altminteri
zadarnică, de a salva Bucovina pe care-o anexase Austria.
Domnitorii credincioşi Porţii piereau decapitaţi sau otrăviţi la fel ca aceia care-o trădau. Era un permanent vălmăşag de războaie, ocupaţii, tratate, hatişerifuri, regulamente de tot felul: 1711, război ruso-turc, Moldova devastată de turci; 1716, război austro-turc, Moldova ocupată
de ruşii lui Potiomkin; favoritul ţarinei Ecaterina dădea la
Iaşi baluri somptuoase şi visa să fondeze un regat dac pe
tronul căruia să ajungă el; 1787, război austro-ruso-turc,
principatele ocupate de ruşi; tratatele de la Passarowitz,
Belgrad, Kuciuk-Kainargi; hatişerifuri în 1784, în 1802, tratatul de la Sistov şi cel de la Iaşi recunoscând Rusiei dreptul de intercesiune (citeşte: intervenţie). În mijlocul acestor furtuni, România rămâne de bine de rău în picioare, cu
hălci din teritoriu amputate (Bucovina, Basarabia, Porţile
de Fier), şi mulţumită să păstreze restul în ciuda ţarului
Alexandru căruia Napoleon, la Erfurt, îi făgăduise toată
Valahia şi Moldova.
Românii vedeau puterea otomană slăbind sub ochii
lor; capuchehaia Valahiei putea acum să refuze furnizarea oilor cerute de Reiss Effendi (ministrul de externe
al Porţii), care se mărginea să-i arate uşa, fără a face cu
mâna micul gest orizontal ce însemna decapitarea pe loc
a insolentului. Mai mult: sultanul era silit să recunoască
Principatelor dreptul de a fi reprezentate la Constantinopole de un însărcinat cu afaceri, care, „chiar dacă era
lipsit de importanţă, va fi tratat ca o persoană protejată
de dreptul internaţional“. Poarta nu mai era în stare să-şi
ţină în frâu nici propriile căpetenii militare, care se răzvrăteau şi, în fruntea unor bande înarmate, jefuiau provinciile Imperiului.
Cel mai feroce dintre aceşti bandiţi a fost faimosul Pazvantoglu (Pazvante Chioru’). Îşi stabilise cartierul general
la Vidin, pe Dunăre, de unde făcea incursiuni în Valahia
măcelărind locuitorii, tăindu-le nasul şi urechile. Sultanul
a trimis contra lui mai multe paşale, „cu bărbi stufoase şi
minte puţină“, în fruntea unor trupe care abia aşteptau să
treacă de partea rebelului. Această situaţie a durat ani în
şir: Pazvantoglu devenise un factor important în politica
mondială. Invocând ca pretext incursiunile lui în Valahia,
ruşii ocupau la rându-le aceste provincii, chipurile pentru
a le proteja; ambasadorul Angliei mergea la Vidin să discute cu acest Ali Baba, iar ambasadorul Franţei, generalul Brune, scotea flăcări pe nări. Până la urmă, susţinut de
ruşi, Ipsilanti l-a respins peste Dunăre, dar numai după ce
bandele lui Pazvantoglu, la simpla veste a apropierii sale,
au provocat la Bucureşti o spaimă cumplită, care puţin a
lipsit să golească oraşul de toţi locuitorii săi.
(În pregătire pentru Editura HUMANITAS.)
Traducere de Emanoil Marcu
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Anna Iablonskaia (1981 – 2011), Ucraina

Aş putea spune că Anna
Iablonskaia [numele i se
trage de la iablonea – (pom
de) măr!] mi-a fost vecină. Eu – la Chişinău, ea – la
Odessa, oraş deschis mării,
orizonturilor pe care l-am
îndrăgit încă din tinereţea
mea studenţească; oraş pe
care l-am cutreierat în lung
şi în lat, de nenumărate ori
revenind în cartierul său
Moldovanca. Oraş în care,
sâmbetele, desantam mai
mulţi juni basarabeni ca să
procurăm carte românească, pe atunci interzisă în librăriile din RSS Moldovenească – unic spaţiu din URSS unde
cartea românească era liber non grata (liber… ne-liberă!)…
Oraş în care am scris mai multe poeme, cel mai drag dintre
ele fiindu-mi cel intitulat „Hypatia”, dedicat bunicului Ipatie
Butnaru, şi pe care Cezar Ivănescu l-a remarca într-un mod
special, scriind despre el (iertat îmi fie stropul de nemodestie): „…un poem pe care l-ar semna, cred, fericit, oricare
poet român important, de la Gellu Naum la Lucian Vasiliu...”
În ziua de 24 ianuarie 2011, Anna Iablonskaia, poetesă, prozatoare, dramaturg, plecase la Moscova, invitată

Anna IABLONSKAIA

SÂNGE

un rechin mă va hăcui în jumătate
iar cu sângele meu va aţâţa crocodilii
din ochii mei aborigenii îşi vor face amulete
pe care le-or purta pe gâturi lucioase
iar oasele mele praf şi pulbere vor ajunge
la miez de noapte le vor strivi în piuă femeile
iar dimineaţa – pulberea lor îşi vor da-o pe piele
spre a stârni poftele bărbaţilor muşchiuloşi
pletele mi le vor arde în flăcări roşietice
cu cenuşa lor umplând păpuşi din pânză –
iar păpuşile le vor arunca, probabil, în mare
cu sângele meu adăpând crocodilii

*

*

*

eu beau apă caldă în ea cu o schijă de lămâie
oraşule îmi place
să scobesc cicatricele din antebraţe
macaralele portuare
şi oamenii ce trăiesc în regim mono
odată şi odată vor scăpa balcoanele lor în infinit
îmi place să îmbuc pateuri umplute cu sunetele liniilor
îmi plac formularele
necompletate cu scrisul cuiva
pe mine mă vor împacheta în
ulcioare din soare şi argilă
sau pur şi simplu în cutii de fier zângănitoare
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să primească un premiul pentru piesa „Păgânii”. La viaţa
ei (atât de scurtă!) s-a învrednicit de multe distincţii importante, inclusiv – peste hotarele Ucrainei, Rusiei. La ora
16,05, Anna le-a telefonat prietenilor, anunţându-i că avionul în care se afla a aterizat în aeroportul Domodedovo (s-ar traduce: Casa Bunicului...), de unde ea va lua un
taxi etc., dat fiind că peste două ore şi jumătate trebuia să
urce pe podium, să primească premiul. (Cunosc şi aeroportul Domodedovo, şi locul în care, nu o singură dată, ca
şi Anna, aşteptam şi eu să-mi vină bagajele...)
…La ora 16,32 s-a declanşat explozia. Anna nu a mai
răspuns la telefon, cu toate că prietenii mai sperau că
iată-iată soseşte la festivitate.
Anna Iablonskaia s-a aflat chiar în epicentrul exploziei… Şi a fost printre cele 35 de jertfe ale atacului terorist.
Nu cu mult timp în urmă, pe blogul său scrisese: „Simt că
nu-mi mai rămâne mult timp…” O presimţire?... Nu, nu e o
simplă spusă că inima artistului adevărat e un seismograf
deosebit de sensibil…
Versurile Annei Iablonskaia, pe care le-am tradus drept
pios omagiu pentru ea, vecina mea, colega noastră, nu au
nimic din ceea ce s-ar numi – de ocazie... (Atât de cutremurătoare!) Sunt versurile unei poetese deosebit de înzestrate, care s-a stins la numai 30 de ani.
Traducere şi prezentare de
Leo BUTNARU

şi eu voi începe să citesc „anatomia
visului şi a momentului”,
înfofolindu-mă în duioşie
mergând după plugul cosmic
devenind – posibil – nu muzică, ci instrument
în mâinile Omului ce are şi el un cerc de argint

RAILWAY INDUSTRIAL

este foarte transcendental
să te fotografiezi la gară
încercând să prinzi cu obiectivul şi gura
cozile clădirilor ce se îndepărtează
mirosul de metal topit
falsetul estival al bardului cu o singură mână,
pateuri cu carne, marginea plapumei umede
din geamul vagonului de tren
este al naibii de conceptual
să umbli desculţ pe şinele reci
te poţi simţi într-un fel supra-stâncilor
ploaie plată de aprilie
sau mărunt pietriş înţepător
argilos terasament galben
şi de-a dreptul transcendental e
că femeia se numea Anna

SÂNGE

Invidiez oamenii care pot dormi în tren
şi care cu atâta încredere beau uncropul
din paharele zângănitoare,
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Oamenii pentru care toate şinele de pe lume
nu ar fi decât o singură brazdă
şi cărora orizontalele paralele le sunt
mai scumpe decât meridianele
Eu invidiez oamenii care iubesc oamenii –
oamenii nelumiţi se plimbă undeva departe de gări
obsedaţi de un şir de idei prosteşti, dar eterne
de a transforma pietrele… de a transforma
pietrele în metale preţioase
Eu invidiez oamenii, mai exact – îl invidiez
pe un singur om – pe cel care este cu
adevărat regele plantelor şi al fiarelor
Se zice că El se află înăuntru
Eu îl voi îmbrăţişa în întuneric
aşteptând – posibil aurora, posibil – eclipsa

LA NOROC

Cu un cnut subţire lumina felinarelor despică văzduhul.
La pagina a patra devine clar cu ce
se va termina povestirea.
Prăpastia dintre lumină şi beznă începe acolo
unde pătrunde glasul.
Conştiinţa pulsează ca o cămaşă neagră în vântul iernii
încercând să-şi zvânte propria insomnie.
Veştile de la răsărit, de la nord, de la
miază-zi sunt veşti proaste.
Statuie, pod, scară, cenuşă, cupolă, piatră funerară.
Oraşul ştie cum să împletească din perdelele sale
trenele mireselor. Oraşul care, după chip şi asemănare,
ar putea să se compare cu eternitate –
vrea să ajungă una cu pământul.
Oraşul e asemenea unei crengi ce va trosni
sub greutatea merelor şi a colonadelor.
Oraşul care vrea să tot spună ceva,
rezultatul însă nefiind decât
două cuvinte, ţipătul care e zădarnic să credem că ne
va învăţa ceva.
Oraşule, îngăduie, nu trebuie! Nu
este necesar să opreşti vântul
şi să scârbeşti ursita.
Musonul şi pasatul sunt ridiculi
în faţa uriaşului uragan.
Ei au fost mulţi: Catherine, Fransis, Ivan, Janna,
însă dincolo – pe alte ţărmuri…
Aici nimeni nu ştia nimic despre ei.
Iar acum e timpul să culegem roadele spaţiului
care atât de mult timp ne-au tot ocrotit de furtună.
Bine aţi venit în verde-negru, în
alb, în străveziu, în roşu…
Bine aţi venit în oraş.
Trebuie să mijiţi ochii, se poate păşi.
La noroc.
Trebuie să tragi cu arma în pasăre.
Pasăre, desfă-ţi aripile.
Pasăre, iartă-ţi oraşul.
Acesta – apusul e.
Pasăre, permite-i şi lui să-şi ia rămas
bun de la cuiburile tale.
Pentru că tu oricum nu vei putea suporta iernatul.
Vezi ce stelele glaciale
privesc dinspre staţia de autobuz
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de pe chei, de pe colină…
Pasăre, e timpul să te duelezi –
a venit iarna
care îşi ia de secundant
Toamna.

*

*

*

în nouă înfăţişare
oricare
ne vom trezi
pe punţi de corăbioare
tu decât norii
cu mult mai tare
într-adevăr
acolo, unde nu mai e măcar loc
cât să cadă un măr

SCRISOARE LA MENAJERIE

Dragi Enoţi, Lupi, Flamingo, Şobolani,
Pume, Ornitorinci, Bufniţe, Ursuleţi, Lincşi, Căprioare,
Eu vă salut, chiar de nu-s în stare
să vă înşirui numele tuturor.
Dragi fiare! iertaţi-mi aceste versuri cu capetele
Spânzurate asemenea unor crenguţe uscate –
Peste marginea acestui răvaş. Am pierdut
şirul. Eu ştiu ce e în cuştile voastre
Şi această epistolă poştaşul nu o va duce
la destinaţie, în pofida timbrului
Ce are imprimat pe el chipul Maicii Domnului.
Ca şi alte dăţi, el din nou îi va prezenta
plicul directorului menajeriei
Fără a uita să remarce că bietele animale
sunt terorizate de un fanatic oarecare
Care consideră că, de fapt, vietăţile nu pot fi exponate
Ele fiind aproape ca oamenii (posibil
– chiar superioare acestora)
Că ele ar fi în stare să citească ceea
ce le scrie el, fanaticul
Şi posibil chiar să-i răspundă.
Poştaşul va chicoti, împingând
amical directorul – acesta
Dezechilibrat, va vărsa din vinul porto peste plic. Apoi
Se vor îmbrăţişa, semănând cu doi
vectori orientaţi în aceeaşi direcţie
După care directorul îşi va lua servieta şi
Grăbindu-se la soţie (îl aşteptă cu
costiţe de porc şi clătite)
Va trece pe lângă cuştile cu mistreţi jigăriţi
Ce-s doar pielea şi coastele:
Bugetul pentru hrană – tot ce li s-ar
cădea mistreţilor şi cobrelor
Zi de zi – a intrat în buzunarul
directorului. Raţiile au fost reduse.
Directorul îşi construieşte casă. Are nevoie de mult fier
De cărămidă, ciment. De altfel, în vestibul
se va afla un acvariu cu pirania,
Deoarece peştii nicicând n-au deranjat
şi n-au rănit directorul
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Spre deosebire de toţi ceilalţi.
La rândul său, şi poştaşul îşi va lua geanta
Pornind pe lângă micul heleşteu în
care-nnoată triste raţe gri
Deja disperate să tot aştepte scrisorile mele.
Jivinelor, iertaţi-ne, noi ne-am ieşit din minţi
Însă odată şi odată toate se vor schimba! Dilema
Apărută între gratiile cuştilor
Se va prăbuşi, cum se vor prăbuşi înseşi gratiile
Şi voi veţi respira voioase cu tot pieptul
Aerul dens. Iar la întrebarea: „Unde ne aflăm noi?
Noi cine suntem?”
Eu vă voi răspunde: „SUNTEŢI ACASĂ”;
Vă voi răspunde deja din cer,
Ocrotită de propriul meu Totem.

CÂNTEC DE RECUNOŞTINŢĂ

Îţi mulţumesc, tânără înfiripare a ierbii,
Pentru insistenţa dementului cu care
ai străbătut asfaltul granulos
Spărgându-ţi până la sânge moalele capului de floare
Şi totuşi târându-te în sus, chiar ştiind că te vei înăbuşi
Fără să ajungi la lumină
Neauzind văzduhul
Ştiai că negrul covor topit
L-au prins în cuiele oraşului de fruntea ta
Închizându-ţi soarele cu fierbintele drum colburos
Pe care acum, duduind, gonesc care de foc
De diverse culori şi modele;
Tu ştiai că nu vei izbuti
Dar te trăgeai nebuneşte în sus.
Graţie ţie, o, ruginită uşă de fier
Care te-ai deschis zilnic de nenumărate ori
Sperând să-i dai drumul celui unic
Care (ştiai) nu va veni niciodată
Şi totuşi, mijindu-te de durerea găurilor de cheie
Îţi adunai cele din urmă puteri
Lăsându-i să treacă pe alţii:
Bărbaţii cu pălării de fetru maro,
Având ochi de clerici la bancă, unde conturile
Sunt îngheţate precum prima zăpadă necăzută
Şi femeile în rochii de cit
Cu unghii lungi pe care cu lampa de lipit
Fusese ars cuvântul interogativ „dragoste?”
Şi răspunsul „unde?”
Şi pe copiii cu bombări de frunte atât de mature
Şi cu arcadele de peste frunte pieptănate
Precum la boxerii cărora le-au fost zdruncinaţi creierii
În lupta cea mare, ultima –
Îţi mulţumesc, o, uşă, pentru că te-ai deschis…
Îţi mulţumesc, o, tânără croitoreasă bălaie
Ce ai şi îmbătrânit în speranţa de a găsi pânza potrivită
Din care să poţi coase acoperământ
Pentru pietrele cenuşii de la ţărm
Şi astfel să le fereşti, să le fereşti de gândul
Că ele nu ar fi frumoase şi nu sunt moi
Şi că îndrăgostiţii nicicând nu se vor lăsa pe ele
Şi căldura sărutărilor lor niciodată nu le va încălzi
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Bunele trupuri stâncoase;
Îţi mulţumesc, o, croitoreasă căruntă, că viaţa întreagă
Ai tot adunat petece colorate, plângând tainic peste ele
Cu ac dur de oţel cosând
Rânduri de poem în palma mea…
Vă mulţumesc, vă mulţumesc vouă, celor trei:
Fragedului firicel verde, Uşii ruginite şi Croitoresei.
Firului de iarbă – pentru că în clipa în care
Suflarea i-a părăsit pieptul verde
El, prin voia destinului, sau a lui Dumnezeu
A făcut ultimul efort şi, aidoma
pojghiţei de pe lacul îngheţat
A sfărâmat stratul gros şi vanitos de
asfalt, răzbind spre soare
Şi văzu cum carele de foc gonesc pe alături
Şi cum femeile, plecându-se prin geamul
deschis, îi zâmbesc lui – înfloritului
Pentru că a despicat asfaltul exact
pe pista albă despărţitoare
Astfel că nimeni niciodată nu-l va atinge!
Şi el va înflori cu mici petale triunghiulare
Şi gazele de eşapament îi vor fi mai
prielnice decât aerul de munte
Iar zâmbetele femeilor – mai limpezi
decât apa râului montan…
Şi Uşii ruginite îi aduc mulţumiri pentru că
Atunci când a înţeles toate despre prosteasca Speranţă:
Că speranţa, ca noţiune – e cuvânt absolut sec
În care poţi ciocăni
Pentru ca să produci sunete inutile;
A înţeles, după care încremeni
într-o neputinţă ruginită
Şi deja slaba melodie a clopoţelului
nu-i mai atingea mica ieşire
Iar cheia fusese pierdută de multă vreme –
Însă mai rămăsese totuşi ceva!
În cea mai de jos parte a grelei uşi ruginite
Dar nu cu scopul de a se deschide, ci pentru a muri
Ea gemu pentru ultima oară
Chiar de ştia că dincolo de uşă nu e nimeni
Iar Acolo se dovedi a fi El.
Şi ţie, Croitoreasă căruntă
Ce ai adormit cu somnul deznădejdii lângă
Vechea maşină de cusut „Singer”
Îţi mulţumesc pentru că nu ai scos din ac
Ultimul fir de aţă –
Poate că în gestul tău nu a existat nici
strop de credinţă în fericire
Dar totuşi ai lăsat firul în ac!...
Iar când te-ai trezit, ai văzut o pânză uşoară şi gri
Transparentă precum cerul primăverii
Molcuţă ca puful plopilor în iulie
Tandră ca buzele celui ce stătuse după uşa ruginită
Şi care intrase înăuntru, cel care mă
luă de mână şi mă duse la ţărm –
Şi, aşternând cuvertura pe golaşele pietre
Izvodi un leagăn, un altul mai moale
decât el neexistând pe Pământ.
Mulţumesc pentru toate.
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Antonio Bux vs
răul existenţial

Poezia tânărului poet Antonio Bux, pseudonimul lui
Ferando Antonio Buccelli (n. Foggia, 1982) pare un jurnal de însemnări postume pe un fundal ocult al vieţii;
un subiect fără nume, în viaţă şi nu prea, îşi desăvârşeşte experienţele perceptive asupra propriului sine, investind un preaplin de energie psihică se se revarsă într-un
soi de automatism al scriiturii concentrate în forme
geometrice şi rituale. Textele lui Antonio Bux compun
o oglindă a crizei de identitate a poeziei ultracontemporane; din acelaşi punct comun a purces şi Fernado
Pessoa, impunând lumii celebrele sale heteronime (Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Alvaro de Campos).
Antonio Bux deschide dramatice perspective prin strădaniile sale, uneori delirant-discursive, menite să recupereze
prin contrast dimensiunea raţională şi etică a existenţei, în pofida oricărei ispite panice. Iată motivaţia poetului de a
se confrunta cu absolutul răului existenţial, al sentimentului de vid, al nepăsării afazice. Fragilitatea Eului este mereu
datorată dedublării omului ce se consideră un supravieţuitor, un perpetuu outsider.
Chiar această platoşă devenită de-acum adevărata sa substanţă intimă, o osândă asumată, şi pe care realizarea de
sine nu o va putea nicicând anihila, este generatorul versurilor lui Bux, ce amintesc empatic de surrelismul Ameliei
Rosselli. Marea poetă, ce şi-a luat viaţa în februarie 1996, constatase că realitatea e atât de împovărătoare, încât nicio
formă nu o poate conţine. În numele acestei fatale fragilităţi a Eului poetic, Antonio Bux nu renunţă la o ultimă speranţă chiar dacă învăluită într-o tristeţe făţişă. Este gata să încheie un pact cu destinul: să plătească mântuirea poeziei
cu propria pierzanie.
Poetul a optat nu numai pentru curajul de a trăi ci şi pentru riscul de a face poezie, într-o lume a absurdului pur,
a stridenţelor, a dizarmoniei. Aşa ne explicăm şi titlurile volumelor sale de poezie: „Turritopsis“, „Sistemi di disordine
quotidiano“, Trilogia dello zero“ „L’uomo mangiato“, „Biologia distratta“etc.
Microeseu şi versiune românească Geo Vasile

Antonio BUX

***

“Am murit în semnul – ţintă
nimeriţi din greşeală,
acum priveşte-te scăpat
şi-apoi îngăduie-ţi sosirea“
Mâna extinde
cu mult înainte
ceea ce uită.
Iarna în schimb
se arde pe sine,
se preface în timp.
Tot astfel memoria
cu cât se eclipsează
se-nşeală mai puţin..
Asta pretinde mereu:
trup ce să fie chiar spus
fie nicicât şi chiar şi în plus.
Universalis
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***

“Tapisează capul
cu fărâme
şi fleacuri inutile
trăind din mărturii
în mirosul geamurilor,
născocind aduceri-aminte
oprite răsfângerii“
Profunzime-i venirea
zilei, în văzduhul său
memorând imensul
ca un fir în gândire.
Acolo, unde cuvântul dişternerii
e dur. Pleacă-te timpului scurs
atunci, aleargă pe spinarea – ţi;
deşelează-te să te vezi
împreună cu umbra – ţi.
Şi-apoi încredinţează-te tihnei,
chiar şi rotind lentila
în care vezi până departe
HYPERION
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înscrisul firav revelându-te
tăcerii ce te sorteşte.

***

“Nu-nsemni prea mult
de-mpuţinezi irealul.
Căci nu izbuteşte funia
mentală să unească
ceea ce zice păcatul“
Rezişti câţiva ani
apoi înveţi să-nţelegi hipnoza.
Şi-n chip lent prefaci
baza din începuturi şi-aşterni
noi negaţii dinaintea zidului;
apoi cauţi impactul, marele
salt spre despicătură.
Nimic însă, întunericul e mult prea departe.
Nu te urmăreşte gândul de la-nceput,
sau mistuindu-te-n niciodată, întrebarea
oare cine poate exista în tine
înaintea gândirii, chiar
dacă ferecat în trup, aluat fermentând
de la o soartă măruntă
la însăşi hora universală
ca un rămas orfan de minte
ca tine mai curând ostatec prezentului.
Dar niciun semn nu mai dă
timpul, nicio făgăduinţă
sau apel spre trecut. Doar o apropiere
care respinge posedându-se, doar fiecare om
înghiţit în cel mai aproapiat gol
trebuincios chiar uitării de sine.

***

În unele nopţi de soare premergător
aleargă după tine un monstru de gândire
în vreme ce scara cea mare se evaporă.
În schimb cuprinde precum o oglindă
spatele umbrei tale alte ieşiri
pe care n-ai ştiut să le vezi, dar acum pe
toate laolată reuşeşti să le străbaţi.
Cum faci asta, te-ai întrebat, răspunsul
însă e-ntotdeauna un gest deja trădat,
răspunsul este trupul lăsat zălog copilăriei,
transmis de inerţia unui mult prea târziu
viitorului ce nu se mişcă din loc precum timpul.
Tu rămâi singur propria-ţi intrare, cu tine însuţi
într-un ciclu necuvenit. În timp ce lumea
- cea deseori alternativă – se-afundă în unele
nopţi, ca şi cum ar fi fost un crez cu mult mai viu.
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***

Chiar violă
Pe drept cuvânt e rău
ceea ce atinge pământul în unele locuri
şi chiar desfăcând larg unele minţi
păstrează un zbor inexistent.
Eu am văzut răul acesta
cum se mişcă-n penumbră
o zi înapoia capului;
l-am văzut înfăţişându-se solid
în vreme ce-n acid topea soarele
şi ceva, pe cineva, în cenuşiu veritabil.
Ca şi cum ar fi călcat aurorele
unui prim vânt, în prefăcutul surâs
al celui ce nu se simte sosind.
Chiar şi-aşa căzând în limbă
totul se preface-n raţiune
dar în acea parte blestemată
nicio manevră nu poate percepe
cu adevărat în sunetul convertit în strigăt
extremul pomposul contact precedent
transmis de ochi şi de mâini printr-o
cunoaştere bipolară a binelui.
Drept este să-l crezi foarte mult
lăsând la o parte amănunte vitale şi-atunci
să rămânem singuri şi deci ascultaţi
jos în masca surprinzătoare
este darul supravieţuitorului ultim
mutant aici în subvidul de plumb
nemuritor deşi joc al globului.
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Centenar Julio Cortazar (1914-1984)

Viitorul

Şi ştiu foarte bine că nu vei mai fi.
Nu vei mai fi pe stradă,
şi nici în susurul ce ţâşneşte noaptea
din stâlpii ce o luminează,
şi nici în gestul de-a alege meniul
sau în surâsul ce face mai uşoară
chifla împănată cu de toate din subteran,
în cărţile împrumutate şi în acel
la revedere pe mâine.

În visele mele nu vei mai fi,
în soarta stranie
a cuvintelor mele,
nici în numărul de telefon,
sau în culoarea unei perechi
de mănuşi, a unei bluze.
Voi fi furios, iubirea mea,
dar nu pentru tine,
şi nu pentru tine
voi cumpără prăjituri,
la colţul străzii mă voi opri,
la colţul unde tu nu vei coti,
şi voi zice cuvintele ce se zic
şi voi mânca lucrurile ce se mănâncă,
şi voi visa lucrurile ce se visează,
şi ştiu foarte bine că nu vei mai fi,
nici aici înăuntru, carcera
în care încă te păstrez,
nici afară, în acel fluviu de străzi
şi de poduri.
Nu vei mai fi deloc,
nici măcar amintire,
iar când mă voi gândi la tine
mă voi gândi la un gând
ce în chip obscur
încearcă să-şi amintească de tine.

Nu voi învăţa nici aşa să te iubesc mai tare,
dar văduvit de fericire
voi afla câtă îmi dăruiai uneori
numai stându-mi alături.
Asta vreau să-nţeleg, dar mă-nşel:
va trebui ca grinda să prindă brumă,
încât cel ce se-adăposteşte
sub portic să priceapă
lumina din sufragerie, şervetele
de lapte, şi aroma
pâinii ce-şi trece mâna brună prin crăpătură.
De-acum atât de departe de tine
precum un ochi de celălalt,
din această dizgraţie pe care
o iau pe seama mea
se va naşte acum privirea ce-o meriţi.

Restituire

Dacă din gura ta nu-ţi ştiu decât glasul
iar din sâni doar verdele sau
portocaliul bluzelor,
cum aş putea îndrăzni să am de la tine
mai mult decât graţia unei
umbre pe deasupra apei.
În memorie duc cu mine gesturi, răsfăţul
ce mă făcea fericit, şi-acest fel
de a-ţi regăsi sinele,
cu curba tihnă a unui înfăţişări de ivoriu.
Nu e mare lucru ceea ce-mi rămâne.
În plus opinii, mânii, teorii,
nume de fraţi şi surori,
adresa poştală şi numărul de telefon.
cinci fotografii, un parfum pentru păr,
o apăsare de mâini mici între
care nimeni n-ar spune că
mi se ascunde lumea.
Nu voi născoci zadarnica
minciună a perpetuităţii,
Dacă trebuie să trăiesc fără tine,
mai bine să treci podurile cu mâinile
oricât ar di de greu şi sfâşietor,
pline de tine,
- supa rece, pantofii scâlciaţi extrăgând în bucăţi mici a mea amintire.
sau când îmi va fi lumea mai dragă
Dăruind-o porumbeilor,
va să irumpă creanga uscată a tusei ce-ţi latră vrăbiilor credincioase,
numele deformat, vocalele de
să ţi-o ciugulească printre
spumă, iar de degete
cânturi, zbor, răvăşiri.
mi se vor lipi cearşafurile, şi
Versiune în limba română
nimic nu-mi va mai da pace.
de Geo Vasile

Dacă trebuie să trăiesc
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Alda MERINI (1931-2009), poeta milaneză „născută pe douăzeci
şi unu primăvara“ debutează la vârsta de 19 ani, în Antologia della
poesia italiana contemporanea 1909-1949. Versurile din această primă
etapă creatoare sunt reunite în volumul La presenza di Orfeo („Prezenţa lui Orfeu“, 1953). Vor urma, în 1955, Paura di Dio („Teama de
Dumnezeu“, 1955) şi Nozze romane („Nuntă romană“, 1955), în care se
resimte influenţa tematică şi stilistică a poeţilor-maeştri Rilke, Campana, Quasimodo sau Whitman. Dominante sunt motivele mitologice şi religioase, tensiunea mistică, stilul confesiv, iminenţa şi vitalitatea
rostirii. Treptat, poezia Aldei Merini va fi marcată de experienţa bolii
şi a anilor de internare în spitalul psihiatric. După ciclul de versuri Tu
sei Pietro (Tu eşti Petru, 1962), urmează o lungă perioadă de „tăcere“
şi izolare, ca urmare a succesivelor internări în sanatoriul de boli psihice Paolo Pini.
Versurile scrise începând cu anul 1979 poartă amprenta experienţei traumatizante a sanatoriului. Volumul La Terra
Santa, (Pământul Sfânt, 1984), pentru care poeta primeşte Premiul Montale în 1993, reprezintă mărturia cea mai evocatoare în acest sens. Urmează două decenii de intensă activitate creatoare şi de recunoaştere mediatică. Între plachetele
de versuri din această perioadă, amintim: Fogli bianchi („Foi albe“, 1987), Vuoto d’amore („Gol de iubire“, 1991) Ballate
non pagate („Balade neplătite“, 1995), Superba è la notte („Măreaţă este noaptea“, 2000). Referitoare la spectrul bolii, la
traumele suferite în spitalul psihiatric, dar şi la drama existenţei umane în general, nu mai puţin semnificative sunt fragmentele de proză confesivă din L’altra verità. Diario di una diversa („Celălalt adevăr. Jurnalul unei diferite“, 1986).
Textele cuprinse în grupajul selectat fac parte din ciclul La Terra Santa, considerat de Maria Corti ca fiind capodopera
poetică a Aldei Merini.
Prezentare şi traduceri din limba italiană:
Dana-Alexandra POPA

Alda MERINI

*

Ospiciu e cuvânt cu mult mai mare
decât obscurele prăpăstii ale visului
şi totuşi mai veneau la răstimpuri
filament de albastru sau cântec
îndepărtat de privighetoare sau gura
şi se desfăcea, muşcând în albastru
minciuna feroce a vieţii.
Sau o mână necruţătoare de bolnav
urca încet până la fereastră
silabisindu-ţi numele şi-odată
desprins numărul imund regăseai
întregul sens al vieţii tale.

încleştate pe gratii de fier
şi-afară trenul care trece
uşor, în soare
o sfâşiere orbitoare
peste marginile mele jignite.

*

*

Zece ani am trăit în jungla înmiresmată de sălcii,
eram un trandafir somnolent
aşteptând nemişcată pe-o bancă
ca suflul unei întâmplări să-mi vindece rănile,
culegeam iarba aşa cum se culeg florile
nu plângeam ci priveam încrezătoare
cerul alb din Affori
sperând să apară stelele,
uneori priveam câte-un nebun în ochi
şi regăseam sculptată-n ei umanitatea
pe care o pierdusem,
acesta era adevărul spitalului psihiatric,
aceasta lumina sufletului meu inert
care precum un fier încins mă
străpungea dintr-o parte în alta,
dar era o încheiere dreaptă a destinelor mele
căci dintr-o gară afundată-n noroi
poţi să porneşti spre cărările cerului.

*

Tangenţială de vest

Ospiciul e o uriaşă
cutie de rezonanţă
delirul devine ecou
anonimatul măsură
ospiciul e muntele Sinai
blestemat, unde tu primeşti
tablele unei legi
necunoscute oamenilor.

La poartă se îngrămădesc victimele
chipuri goale şi perfecte
închise-n ignoranţă
paradoxale mâini
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Tangenţială de vest,
coboară de pe culmile tale adânci,
sfărâmă-aceste poduri în ruină,
iuţeşte pasul şi îndepărtează
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dărâmăturile cele vechi ale Porţii,
pentru ca văile largi să se-ntindă
ogoarele să se deschidă.
Tangenţială de vest,
aceste ape amare trebuie să moară,
căci nu e nimeni acolo în larg
nici vuiet de vindecare nu se aude,
aruncă podurile şubrede
unde pictori retraşi
mai mor o prefacere;
parapetul gol care te strânge
e o parabolă orientală
orbită de masochism,
aici nu abundă nicio ştiinţă,
totul sfârşeşte putrezit curmat
de tăişul crimei albastre
de bisturiul smintit
ce prelungeşte vestul
cu ţinuturile acestea
unde răsare Villa Fiorita.

Pământul Sfânt

Am cunoscut Ierihonul,
am avut şi eu Palestina mea,
zidurile sanatoriului
erau zidurile Ierihonului
şi-o mlaştină de apă spurcată
ne-a botezat pe toţi.
Acolo înăuntru eram evrei
şi Fariseii erau sus
mai era şi-un Mesia
confuz înăuntrul mulţimii:
un nebun care-şi urla către Cer
toată iubirea în Dumnezeu.

Adunătură de asceţi,
eram precum păsările
şi câteodată o plasă
întunecată ne ţinea captivi
dar noi mergeam spre secerişul
Domnului nostru Hristos
Mântuitorul.
Spălaţi şi îngropaţi,
miroseam a tămâie.
Iar atunci când iubeam
ne făceau electroşocuri
căci un nebun, spuneau,
nu poate să iubească pe nimeni.
Dar într-o zi, din mormânt
şi eu m-am deşteptat
şi eu precum Iisus
am avut învierea mea,
dar nu m-am ridicat la ceruri
am coborât în infern
de unde iarăşi privesc cu uimire
zidurile Ierihonului antic.

*

Luna se deschide în grădinile sanatoriului
câte-un bolnav suspină
cu mâna-n buzunarul ud.
Luna cere pătimire
şi sânge celor captivi:
am văzut un bolnav
cum murea golit de sânge
sub luna aprinsă.

Blas de Otero (născut la Bibao în 1916, a încetat din viaţă în 1979, la Madrid) îşi începe studiile la un colegiu iezuit, mai apoi se mută în Valladolid, unde
se înscrie la Facultatea de Drept. Profesează ca avocat pentru a întreţine familia, după moartea tatălui, însă vocația poetică îl determină să se înscrie la Facultatea de Filozofie și Litere din Madrid, fără a termina însă studiile. Deși debutul
său literar este legat de poezia religioasă, parcursul său liric se schimbă, pe fondul unei depresii profunde, către o poezie existețialistă, cu o tonalitate sobră,
punctată de note tragice. Cel mai cunoscut volum este Ancia (1958), pentru
care primește, în același an, Premiul Criticii, iar în 1961, premiul Fastenrath.
Este un reprezentant al liricii spaniole a anilor 50, ce se remarcă prin versuri
specifice poeziei sociale, o poezie a omului obișnuit, a maselor. Spre deosebire
de predecesorii săi, care creaseră versuri evazioniste și paradisuri artificiale, și
care erau de părere că poezia este un privilegiu al elitelor, dar și în contrast cu
poeții contemporani lui, care se foloseau de aceleași artificii creatoare pentru
a contrabalansa experiența traumatizantă a războiului civil, Blas de Otero ne
oferă o perspectivă profund subiectivă asupra celor două Spanii, o perspectivă
asupra morții, a foametei, a confruntării absurde și fratricide.
Deși poezia citadină a cotidianului este aparent lipsită de vibrația absolutului și de frământări existențialiste, în cazul
lui Blas de Otero majoritatea versurilor lasă să se întrevadă suferința, durerea, ucenicia pierderilor repetate (moartea tatălui, pierderea stabilității economice, îndepărtarea de credința în divinitate). Contrar așteptărilor, deznădejdea și furia
acumulate nu conduc la un dezechilibru destructiv, ci acționează ca un liant între poet și semenii săi, la o recunoaștere
a sinelui în suferința colectivă. Prin urmare, versurile, destinate imensei majorități, îndeamnă la reconciliere și unitate
după teribila experiență a războiului.

Traducere și prezentare de Simona Leonti
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Blas DE OTERO

Cântul întâi

„Cu siguranță, cânta-voi pentru oameni.
Vreodată – mai apoi – sau într-o noapte,
m-or auzi. Azi mergem fără zare,
de sete surzi, flămânzi de-ntunecare.
O, frați! Eu vestesc zorii și sunt izvorul apei
ce nu-i eternă, oprită-n fața casei.
Ieșiți, vedeți. Veniți și beți. Lăsați-mi
harul: cu apă și lumină să vă ung, sub carne.
Deodată, douăzeci și trei de milioane
- cadavre. Pe Domnul sar deodată,
în singuratice și surde tranșee dinspre moarte,
cu sufletul în palmă și printre dinți purtată

neliniștea. Ucid – fără să știe – de ce?
Moarte sunt, numai moarte. Printre zăbrele
de infinit, lipsit de sânge. Sunt frații noștri.
E singur omul. E asta ce vă-ndeamnă
să gemeți? De-ați ști cât de mult face,
de-ați ști să vă ajungeți, egali în unitate,
de-ați ști cum să fiți oameni, doar oameni, fără teamă!
Așa-i că vă e frică? Eu știu că e mai bine
s-aștepți ca Altul – care? – nu contează cine
să vă ajute-a fi. Și-apoi ajunge
să fii tu însuți. Cine poate spune
de nu e doar atât! Adesea lumea-i plină
de ipocriți. Deci fiți, până la capăt,
nu bestii deghizate în lumina
lui Dumnezeu. Ajunge să fiți oameni.”

William Stanley Merwin s-a născut în New York City, la 30 septembrie 1927, şi a făcut
studii umanistice la Princeton University. A călătorit în Franţa, Portugalia şi Anglia. Este
autorul a peste 20 de volume de versuri. A Mask for Janus („O mască pentru Ianus“), prima sa carte, din 1952, a fost selectată de W.H. Auden pentru Yale Series of Younger Poets (Colecţia Universităţii Yale a poeţilor tineri). Volumul său Migration – Selected Poems
1951-2001 a câştigat The National Book Award pentru poezie. Merwin a primit de două ori
Premiul Pulitzer pentru poezie: în 1971 pentru The Carrier of Ladders şi în 2009 pentru The
Shadow of Sirius. A publicat peste 20 de volume de traduceri, numeroase piese de teatru
şi şase cărţi de proză. Locuieşte în Hawaii.
Prezentare şi traducere de Andrei Alecsa

William Stanley MERWIN

Moartea
asiaticilor

După ce pădurile au fost doborâte
întunecimea lor a adăstat
iar cenuşa, marele călător, a
luat calea stăpânitorilor,
şi nimic din ce le va ţese viitorul
nu are să dăinuie
şi la fel de lesne
ca pe apă
o raţă ce-şi poartă cuminte zodia
fantomele satelor au să plutească lin printre nori
dând naştere unui alt fel de amurg.

durerea
orizont
mereu acolo
anotimpurile se leagănă
clopote de hârtie
strigând absenţa vieţii
Iar stăpânitorii îşi poartă
pretutindeni zodia Morţii
ca nişte coloane de fum se avântă între umbre
flăcări firave ce nu poartă lumină
lor celor fără de trecut
doar focul a rămas
să le fie viitor.

Pregătind corăbiile
de drum, pe tăcute

Ploaia cade neîncetat
în ochii celor morţi
cu acelaşi sunet fără noimă
şi-atunci când luna se uit-asupra lor
îi găseşte împrumutând
culoarea a tot ce-i înconjoară.

Ancorate în acelaşi port,
ora, întunericul şi cu mine
şi busolele noastre - nişte şoimi cu capişon.

Nopţile dispar precum vânătăile
şi nimic, vreodată, nu-şi găseşte leac
morţii dispar şi ei precum vânătăile
sângele dispare şi el în inima ogoarelor otrăvite

Acum amintirea ta mi se abate dureros în cale,
maree de fărâme ce nu au mai părăsit portul
unde ne-am făcut planurile de călătorie,
bătăi de inimi la uşa întrebării:
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cum facem şi noi
să prindem spinarea valului ăstuia?
Suflarea ţărmului, suflare caldă,
ne-mbracă tot catargu-n friguri,
dintre toate limbile de pământ
doar cea dintâi
nu ne-a fost nicicând străină,
deşi
doar părăsind-o
am numit-o acasă.
Iar destinaţia ce ne stă-nainte
nu am ales-o încă,
dar ce-i oare-o destinaţie
altceva decât o sumă de pierderi
un ghem de corali în ocean,
o clipă ce-şi trăieşte moartea?
Ţi-am lăsat speranţele mele cele vechi –
sosii vagi să-ţi amintească de mine,
acum nu mai cred în schimbare
catargul trage cu ochiul când la o constelaţie
când la alta,
noaptea nu-şi mai cheamă virtutea cea pătată
înapoi din portul sculptat în inimă,
marea zbuciumându-se precum o inimă
cerul ferecat precum o inimă.
acolo
lumina are să se facă cioburi
precum strigătul unei revelaţii:
„Priviţi Deşertăciunea,
Peste tot numai Deşertăciune!”
Priviţi. Zorii.

O faptă
pe care încă
nu am comis-o

O faptă pe care încă nu am comis-o
Mă urmăreşte
Şi cum în mod repetat
Nu am comis-o
ea lasă o mulţime de urme
precum un beţişor de tobă vechi
ce n-a fost folosit niciodată
Târziu după-amiaza
o aud apropiindu-se
câteodată iese din mare
Universalis
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mi se caţără pe umeri
eu mă scutur de ea
şi mai ratez o şansă
Ea îmi bea jumătate din gurile zilnice de aer
şi ştie mereu încotro mă îndrept
mereu spre-un loc în care nu ne întâlnim
Eu, jurând încă o dată
că am să pun mâna pe ea
şi am să-i îndrept urmele paşilor către inimă
am să-i pun povestea în colecţia de regrete
în tăcerea ei am să-mi îmbrac busola.

Regi
şi cerşetori

Seara
toate orele rămase nefolosite
sunt golite de conţinut
cerşetorii abia aşteaptă să culeagă rămăşiţele
să le deschidă
să caute soarele dinăuntrul fiecăreia
să le pună un nume cerşetoresc
să le descânte toată noaptea

fiecare dintre noi
are regatul lui de dureri
nimeni nu şi le-a aflat încă pe toate
aşa că navigăm zi şi noapte
în căutarea lor
fiecare dintre noi infailibil
neobosit, neclintit
şi niciunul dintre noi
nu-şi găseşte rostul
întocmai precum un deget
într-o lume fără mâini.

Rostire

Noaptea târziu
culcat peste cuvinte
am auzit un oftat şoptit
nu departe
ca un vânt de noapte printre pini
ori ca un zvon de mare în întuneric
ecoul a tot ceea ce a fost rostit vreodată
molfăindu-şi unica silabă
undeva între pământ
şi tăcere.
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Horia Ioan Avram

Avram, Horia Ioan, poet. Născut la 25 martie 1960, în Tîrgu Mureș. Fiul lui Horia Ioan Avram, contabil, jurist, fost director la CEC Mureș, și al Annei (n. Ungváry), tehniciană, șef oficiu telegrafic Tîrgu Mureș. Se trage dintr-o familie cu tradiții
preoțești pe ambele laturi: bunicul patern, Ioan Avram, a fost preot ortodox în Nadășa Română, iar unul dintre străbunici – Alexandru Donea-Donescu (1862-1946) – și el preot, a fost membru al ASTREI, despărțămîntul Trei Scaune-Ciuc, și
protopop greco-catolic al Gurghiului; unul dintre frații mamei – Ungváry János – a făcut studii de teologie reformată în
Ungaria. Poetul și-a început studiile la Școala generală nr. 10 din Tîrgu Mureș (1967-1972) și le-a continuat la Liceul ”Unirea” din același oraș (1972-1974). A urmat apoi (1975-1980) Liceul ”Al. Papiu Ilarian” (secția filologie-istorie), Tîrgu Mureș.
În 1990 frecventează cursurile de biblioteconomie din cadrul Facultății de litere a Universității Ecologice ”Dimitrie
Cantemir” din Tîrgu Mureș. În același an a absolvit programul de inițiere și formare în ”Bazele biblioteconomiei”, organizat de Ministerul Culturii în perioada 1987-1990. În 1995 s-a specializat ca traducător din limba maghiară, în cadrul
unui program al Fundației Soros pentru o societate deschisă. În intervalul 2001-2002, a urmat cursurile de cîntăreți
bisericești organizate de Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba Iulia. În 2003 e admis ca student la Facultatea de
teologie ortodoxă din Alba Iulia (dar abandonează). În 2006 începe cursurile Facultății de jurnalism, comunicare și
relații publice din cadrul Universității ”Spiru Haret” din București (licența în 2009). În 2009 e admis la masterul de
”management al proiectelor cu finanțare europeană” din cadrul Universității româno-germane din Sibiu (și acesta
abandonat). A lucrat, între 1981-1986, ca funcționar la Teatrul Național din Tîrgu Mureș. Din 1987 e bibliotecar la Biblioteca județeană Mureș. Între 1981-1983 a fost și ghid-interpret în cadrul BTT Mureș; între 1992-1993 a fost colaborator al
Studioului Teritorial de Radio Tîrgu Mureș (emisiunea ”revista presei maghiare”); în 1992 a fost redactor al revistei Hristos
a înviat!, editată de Liga tineretului ortodox din Tîrgu Mureș; între 1995-1999, redactor al revistei Tîrnava; co-fondator și
administrator al Fundației culturale ”George Keintzel” din Reghin (din 2000); cîmtăreț bisericesc pe la diferite parohii ortodoxe din județul Mureș (din 2002 încoace); e tehnoredactor de cărți și reviste, precum și culegător la computer (prin
”metoda oarbă”). A participat, în 1985, la cenaclul revistei Vatra. A debutat, cu poezii, în Vatra, în 1985. Editorial a debutat
în 1992, cu Scheme spațiale/Schèmes spatiaux (Editura Veritas, Tîrgu Mureș). A mai publicat un volum de poezii - Căința
(Editura Ansid, Tîrgu Mureș, 2005) și unul de publicistică - Isoane (Editura Ansid, Tîrgu Mureș, 2005). Prezent în antologiile
Ceasul cu flori, antologie de poezie tîrgumureșeană realizată de Nicolae Băciuț (Editura Tipomur, Tîrgu Mureș, 2001) și Efigii
lirice. De la Nistru pîn‘la Tisa, antologie realizată de Eugeniu Nistor (Editura Ardealul, Tîrgu Mureș, 2009). În 2005 a primit,
pentru vol. Căința, premiul Direcției pentru cultură, culte și patrimoniu Mureș.
*
Horia Ioan Avram e un abstracționist cu rulaj religios și cod ermetizant. O ciudățenie, oricum, între poeții
religioși. Iulian Boldea zice de poeziile lui că sunt ”sincopate, eliptice” și că ”au freamătul agonic al ultimelor
poeme bacoviene”, precum și ”irizările ludice ale ermetismului barbian”. E cam mult (e chiar prea de tot), dar,
ce-i drept, Avram are o gramatică restrînsă la nominal
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iar alăturările lui de cuvinte merg la obscuritate. În primul volum, nominalizarea – ca procedeu principal
de producție – e folosită (uneori) cam în stil avangardist, de pure aglutinări: ”Refulare meteorică/ cale
de acces/ comunitate/ solie a cuvîntului/ E-15/ titlu
prin dicteu/ figurație mută/ absență eligibilă/ clownul
lui Picasso/ requiem la cerere/ duminica convertibilă
(deh, n.n)/ instinct festiv/ însemn umed/ temperatură

Eseu

constantă/ statistică rupestră/ sinestezie/ cristal și vis/
flori de gheață/ în ore tîrzii/ all rights reserved/ simptom” (Sumar prismatic). Firește că pe-aici sensul e la
liber și că doar joaca se pune. În altele însă, sugestiile
pot fi desfășurate pornind de la nucleul paradoxist oferit de poet: ”cineva a adunat toate sinonimele/ verbului a muri” (Transcendență). Împărțit în două (Interval
și Scheme spațiale), volumul nu cultivă însă prea mare
diferență între cicluri; primul e totuși mai transparent
(și mai atașat de concizie) și propune o figurație mai
degrabă abstractă decît ermetică: ”umbra e noapte/ pasărea e zbor/ peștele e apă/ soarele e zi// cît timp/ lumina
pătrunde printre gînduri/ reflectîndu-te” (Conversie
luminoasă). În celălalt, scriitura e mai complicoasă și
notațiile stau alături imprevizibil, de nu și arbitrar: ”felinar în ceață/ aștept în întunericul amintirii/ chip iubit/
șișul nu poate luci niciodată/ lunecă/ în albeața ochilor
tăi/ de care mi-e teamă/ că o despică zorii” etc. (Gust). În
orice caz, Avram contrage versurile pînă la substantivul nud și e destul de greu de probat că acestea leagă.
Căința are o addenda de interviuri creștine și, cu toate
că trendul religios e vizibil, stilul ermetizant, de aglutinări substantivale, nu se schimbă; doar că-i mai tranzitiv, deși construit tot pe principii de simetrie oximoronică: ”cerul-locaș/ din lacrimi/ prosternate duhului/
alb/ memorie-regină/ din anxietăți/ negre” (Destăinuirea oglinzii). Cu demaraj livresc, cu aluzii destul de încifrate, poeziile se retrag în abstracții (și adesea se închid
acolo) și cel mult foșnesc aluziv: ”intelect locvace/ tresăririlor faur/ strună a viorii/ vibrînd/ portativ de cuvinte/
îți scriu și rîd// suportă aripi văzduhul” (Către). Dar
Avram retează scurt șansele de explicitare și coagulare,
chiar și unde are substrat meditativ: ”gîza de ieri/ seara/

Leo BUTNARU
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Opera: Scheme spaţiale = Schèmes spatiaux, Traducerea în limba franceză de Cornelia Alexandru, Editura
Veritas, Tîrgu Mureș, 1992; Căinţa, Editura Ansid, Tîrgu
Mureș, 2005; Isoane, / prefața – Literatură și credință –
de Nicolae Băciuț/, Editura Ansid, Tîrgu Mureș, 2005.
Referințe critice:Doru Mureșan, în Steaua roșie, 2
sept. 1989; Serafim Duicu, în Cuvîntul liber, 18 iulie
1992; Paul Dugneanu, în Universul cărții, nr. 8/1992;
Romul Munteanu, în Meridian, 19 nov. 1992; Eugeniu
Nistor, în Nebănuitele trepte, nr. 1/1994; Iulian Boldea,
în Cuvîntul liber, 23 febr. 1996; idem, în Luceafărul, nr.
13/1996; idem, în Tîrnava, nr. 1-2-3/2000; Ana Cosma, în
Cuvîntul liber, 16 martie 1999; idem, în Scriitori români
mureșeni. Dicționar biobibliografic, Biblioteca județeană
Mureș, Tîrgu Mureș, 2000; Nicolae Balint, în Zi de zi
(Tîrgu Mureș), 22 aprilie 2005; Ileana Sandu, în Monitorul Primăriei Tîrgu Mureș, 29 aprilie 2005; Nicolae
Băciuț, în Gazeta Reghinului, nr. 6-7/2005; idem, Trecut
provizoriu, Editura Tipomur, Tîrgu Mureș, 2006; idem,
Mașina de citit, Editura Nico, Tîrgu Mureș, 2007; Emil
Vasilescu, în Biblioteca (București), nr. 3/2006; Gheorghe Șincan, în Cuvîntul liber, 18 aprilie 2006; Ioan Suciu
Moișa, în Opinia națională (București), 9 martie 2009;
idem, în Opinia mureșeană, 6-12 aug. 2009.

PRO METAFORA

În ultimele trei decenii ale secolului trecut, se intensificaseră până la – pardon – dezmăţ (cel puţin, aşa
mi se părea mie) atacurile meta-literaturologice la
adresa metaforei (se intensificaseră – la trecut? Totuşi,
încă nu se poate vorbi oarecum... „inactual” despre
acest fenomen, ceea ce se va înţelege din argumentele prezentate în continuare). Şi, curios, nu o singură
dată, prea săreau peste cal sau îşi făceau cal de bătaie
din acest subiect unii dintre cei care, se părea, trebuia să fie, din contra, pro-metaforişti, adică – unii
autori de versuri. Poate şi din motivul că, în textele lor
seci, rectilinii, căzute în oralitatea narativului ordinar,
intimist-jurnalistice, să le zic, cam zburdau caii verzi
pe pereţi. De regulă, aceştia erau (mai sunt!) autorii
slab culturalizaţi şi, poate, sărăcăcios dotaţi cu har
artistic, care nu au o unitate de conştiinţă de creaţie,
ca să nu mai vorbim şi de una teoretică, şi care nu se
pot remarca prin careva trăsături de stil/ stiluri distincte, nu propun nimic nou (neavând de unde!), nu
tind spre primenirea artei întru perpetua ei contemporaneizare, nu vădesc virtuţi întru originalitate, ci

Eseu

a fost o nălucă/ dar zboară/ vai pasărea a crezut-o/ tabu
de savoare/ dar zboară/ clipa pentru noi e certă/ dar”
(Contemplație). Dacă s-ar lăsa învoit la figurație, sigur
ar merge spre prețiozități: ”sunetul harpei/ doinește
amintirile/ regăsite în șuierul scoicii/ cînd suspină un
val” (Parabolă sonoră). Așa, pe abstracționisme și ermetisme, e mai aproape de experimentaliști.

parazitează, eclectic, păscându-şi caii verzi pe... pajiştile pastişelor sau, cu şi mai adâncă inconştienţă, pe
brazdele trase de predecesori, de care, cu şi fără ocazie, încearcă să facă abstracţie. Ei nu sunt în stare să
dea o palmă gustului public (ca să ne amintim de un
manifest al futuriştilor ruşi, din 1912), ci, chiar de primesc destule palme, nu-şi potolesc aroganţa şi retorica... fără obiect, de fapt (odată ce exclud metafora
din ecuaţie). Am impresia că, indirect, tocmai la ei se
referea, acum zece ani, regretatul coleg Ion Stratan,
care avea de camarazi/ prieteni mai mulţi narativi în
prozodie, mai mulţi nemetaforişti, spunând într-un
interviu: „Mie metafora mi se pare una dintre laturile onestităţii creatoare în materie de lirism (...) poezia trebuie să fie, într-un sens, cunoaştere şi eu cred
că metafora, nu neapărat creând o literatură de iluzii,
de fatală şi convenţională suprarealitate, este una dintre căile regale ale literaturii”.
Nu i-am înţeles nici pe unii confraţi mult mai elevaţi decât herghelegiii cailor de clorofilă ce discreditau sau mai discreditează metafora, precum ar fi, spre
HYPERION

145

prim exemplu, P. Emmanuel, care să vedeţi ce metaforă memorabilă realizează atunci când atacă... metafora (ceea ce aminteşte de copilul Horaţiu, care, somat
de tatăl său de a se lăsa de poezie, jura în versuri că nu
va mai scrie versuri!): „Poetul tânăr şi-ar da viaţa pentru o metaforă, uitând că în felul acesta pierde poezia, ca act esenţial, transformând-o în leu drogat pentru comodităţile menajeriei publice”. Ei bine, îţi zici,
de ce autorul nu a spus ne-metaforic ceea ce a spus...
metaforic: „leu drogat pentru comodităţile menajeriei
publice”? De ce a apelat la metaforă, în acelaşi timp
dând tare în ea? Apoi, apropo de grădina zoo: în excepţionalul, inegalabilul, aş putea spune, poem Menajeria,
Velimir Hlebnikov oferă o adevărată Niagară (sau Victorie, dacă e să ne referim şi la impresionanta cascadă
africană, una dintre cele mai mari în lume) metaforică, a cărei revărsare semantică nu o poate compensa
niciun fel de alt „act esenţial”, pe care autorul sus-citat
îl crede poezie. Implicit, pe versantul pro metafora se
situează şi Mircea Martin, care scria că „păcatul cel
mare al poeziei lui (A.E. Baconsky, n.a., L.B.)” pare a
fi literaturizarea obsesivă, cu orice preţ, inclusiv prin
deprecierea metaforei, neglijarea ei, ajunsă, spuneam,
acum vreo trei decenii, un fel de modă păguboasă. Pe
când, contrar poziţiei uşor snoabe, posibil, a lui A.E.
Baconsky, era, din contra, timpul afirmării şi expansiunii metaforei în confruntare cu racilele proletcultismului devitalizant, plat, anost chiar. Prin urmare,
„Baconsky e mai degrabă un poet discursiv decât sugestiv. Judecată de situare, nu de valoare, căci există mari
poeţi discursivi”, mai constată Mircea Martin, căruia îi
păstrez opinia dedublată, însă fiind convins că totuşi
metafora îşi supravieţuieşte sieşi şi îi supravieţuieşte
pe „marii discursivi”, care n-au oferit poeziei suficientă fineţe, nobleţe, ingeniozitate şi prospeţime. Sau,
poate, mai aproape de adevăr e John Fowels, părând a
împărţi dreptate pe ambele versante, susţinând că şi
„discursivii” nu sunt chiar aşa cum se cred, deoarece:
„Nu poţi descrie realitatea, nu poţi decât să foloseşti
metafore pentru a o indica. Toate modelele de descriere (fotografic, matematic şi celelalte, inclusiv cel literar) sunt metaforice. Chiar şi cea mai exactă descriere a unui obiect sau a mişcării sale este o ţesătură de
metafore”. O atare poziţie particulară oarecum conciliatoare (ştiinţa logicii o numeşte: subcontrarietate
– ca raport între judecata particular-afirmativă şi cea
particular-negativă, ce admite că ambele pot fi adevărate), fie cea a dlui Martin sau cea a dlui Fowels, pare
a se fila, implicit, încă din adânci antichităţi, când atât
Aristotel, cât şi Teofrast susţineau, spre exemplu, că,
uneori, metaforele, imaginile poetice sunt prea exuberante, prea îndrăzneţe, prea... neverosimile (probabil), şi ar fi bine ca ele să fie... temperate, potolite,
pentru a se da de înţeles că, de fapt, nu e chiar aşa, ci
e, pur şi simplu, o zicere poetică, dânşii recomandând
ca, după vreun trop dur, să urmeze expresii de genul
„ca să spunem aşa”, „dacă ne putem exprima în aşa fel”,
„s-ar putea spune cu oarecare îndrăzneală”, ceea ce,
peste secole, îl făcu pe Boileau să nu prea fie de acord
cu iluştrii predecesori, la rândul său precizând: „Sfatul este excelent, însă nu poate fi urmat decât în proză,
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pentru că aceste justificări sunt rareori suferite în poezie, unde ar avea ceva sec şi lânced, căci poezia poartă
în sine propria-i justificare”. Ba mai mult, chiar şi în
proză, însăşi metafora conţine în sine propria-i justificare (ca să zic aşa...). Contra retuşurilor antimetaforice de orice fel pleda şi Benedetto Croce, menţionând: „Dacă în poezie şi în artă, în general, creaţiile
sunt apoi admirate pentru «realitatea lor vie», pentru «fidelitatea lor faţă de natură» şi pentru altele asemenea, aceasta se datorează uzualei şi nereprobabilei
metaforizări, care nu poate fi şi nu trebuie reprimată
în vorbitori, deşi este necesar să se pretindă, şi pe bună
dreptate, ca acele cuvinte să fie considerate în valoarea lor exclamativă, de admiraţie pentru perfecţiunea
poetică şi artistică, şi nu înţelese greşit ca definiţii ale
poeziei sau artei şi ca interpretări critice ale operelor”.
Astfel că nici neo-post-tentativele de temperare,
potolire metaforică nu ne pot face mai puţin neîncrezători faţă de versificaţia nominalistă, enumerativă,
căzută în oralitate, banal narativă, fără adâncime şi
coloratură estetică, eu unul fiind de acord cu fulminantul verbodinamist (ca să-i zic aşa...) Marcel Moreau,
care, în aventura cunoaşterii, înnobilării şi delectării prin scris, consideră că „metafora e girantul magiilor esenţiale. Există metafora care procură o plăcere
intelectuală ori subtil emotivă, sau cealaltă, care se
investeşte cu puteri ciudate, emoţionale desigur, dar
penetrante explorării. Ea face să apară adevărul fiinţei nu doar prin brutalitatea ascuţită, ci şi prin natura
sa de sortilegiu. Ea relevă lumii, electiv, formele cele
mai tenebroase ale eu-lui nostru, fantomele surghiunului care ne bântuie singurătatea [...] Altfel trezeşte
ea puterile mitice care dorm în noi sau pe care nu le
mai putem resimţi ca atare din pricina loviturilor primite de la civilizaţia maşinilor”. Din memorabilul său
elogiu temperamental să mai reţinem că metafora „ne
repopulează cu mituri. Mituri scoase de ea din întunecimea veacurilor, imagini care urcă din nou, violent,
lunga filieră a strămoşilor, toate încercate de secreţii
majore, de mizerie, de durere, de speranţă. Metafora,
oricât de puţin se smulge din măruntaie, pare să zguduie întreaga noapte anterioară, plină de morţi care,
înainte de a muri, au suferit, au sărutat, au ucis, au
iubit şi au crezut în Dumnezeu ori în diavol cu gesturi
ajunse spasmodic până la noi şi cărora le celebrăm ultimele avataruri. Prin ea, spiritul întreg se redeschide
celor mai vechi rituri ale umanităţii, incantaţiei strămoşilor, dorinţelor crepusculare ale sclavilor. ...Fără
a părea să aibă vreo legătură cu toate astea, furoarea
noastră metaforică recompune, în liniile sale esenţiale,
o istorie a trecutului nostru ascuns, pe care se aplică
fără greutate chipul nostru prezent, mereu reînceput”
(în eseul Artele viscerale).
Dar e necesar să ne întoarcem cu mult în adânc
de timpuri, precum face Jean Baudrillard, când aminteşte că „sfera pasiunilor sufletului, care au alimentat
cronica romanescă şi psihologică vreme de două sau
trei secole (periodizare foarte subiectivă, totuşi, exagerată ca durată, n.a.), s-a îngustat în mod deosebit
(...) Ce mai rămâne?” Probabil, cel mai imprevizibil
– încă ieri! – răspuns poate veni, indirect, chiar din

Eseu

tendinţa spiritului contemporan elevat de a re-aborda
metafora drept modalitate de diversificare a aspectelor şi modalităţilor prin care pot fi văzute realitatea şi
arta, spre a se re-îmbogăţi, re-împlini (în confruntare
cu monotonia, indiferenţa şi banalul) „evantaiul mişcător al sufletului”. Revenirea la metaforă poate atenua crudul adevăr din continuarea remarcii lui J. Baudrillard conform căruia obiectivul artei moderne ar
fi literalmente „de a deveni de neprivit (şi de necitit,
n.a.), de a sfida orice seducţie a privirii. Arta modernă
nu mai exercită decât vraja dispariţiei sale”. Fără exces
de optimism, se cade să înregistrăm şi faptul că, a s t
ă z i, sub influenţa revigorării metaforei, din necesitatea acesteia, resimte o nouă nuanţare conceptuală
însăşi antropologia ca ştiinţă. Profesorul clujean Mircea Borcilă sublinia că deja s-a ajuns a se consemna, la
nivel internaţional, o spectaculoasă „c o t i t u r ă m e
t a f o r i c ă” în domeniul antropologic, prin redescoperirea „dimensiunii cognitive” a expresiei metaforice
din viaţa noastră cotidiană, ca şi a celei situate în spaţiul „artei verbale” din textele „poetice”, în ansamblul
acestora. Acesta este sensul în care cei mai pătrunzători dintre exegeţii actuali nu s-au sfiit să proclame că
„trăim chiar momentul metaforic în ştiinţele umane”
şi să anticipeze „amorsarea unei noi paradigme” în
acest domeniu, întemeiat nu pe categoria semanticului sau a simbolicului, ci pe cea exponenţială şi transgresivă, a metaforicului. După care autorul remarcă o
conexiune axială Lucian Blaga–Eugen Coşeriu tocmai
în contextul cunoaşterii metaforice, spre ei putând fi
identificat traseul unei ascendenţe de principiu foarte
important, ce permite a se vorbi (fără suspectare de
protocronism, sperăm) despre soluţia românească „în
metaforologia contemporană de orientare antropologică” ce prezintă „două avantaje capitale în raport cu
marile direcţii actuale, de origine semantic cognitivă
ori hermeneutică”, deoarece „ea beneficiază, pe de o
parte, de o explicaţie incomparabil mai profundă a «creaţiei metaforice» (ca înrădăcinată) în mediul cognitiv
al limbajului, pe care o furnizează teoria lingvistică,
pe de altă parte, de o aproximare esenţială a spectrului creaţiei metaforice în poezie, pe care o furnizează
teoria blagiană a dimensiunii «revelatorii» a textelor culturale”, pentru ca doleanţa-concluzie să fie şi
ea demnă de a fi reţinută, în speranţa că, într-adevăr,
alianţa fericită între profunzimea intuiţiei, din opera
teoretică a unuia dintre cei mai mari poeţi şi filozofi
est-europeni ai veacului încheiat, şi rigoarea conceptuală a celui care a fost numit, cu temeinică justificare,
în Japonia, „lingvistul secolului XXI”, ne îndreptăţeşte
să credem „în şansele unui nou început de drum, sub
astfel de zodii înalte şi de cel mai bun augur pentru viitorul ştiinţelor noastre umane”. Deopotrivă de întemeiată ar fi părerea că acesta nu ar constitui, probabil, un
început de drum, o deschidere nouă, ci, mai curând, o
re-luare de cale, o re-deschidere, o re-venire la un concept sau un florilegiu conceptual ce ispitise, cândva,
cunoaşterea umană. Fiindcă ceea ce s-ar numi amorsarea unei noi paradigme sau cotitură metaforică nu
poate să ne ducă gândul chiar spre începuturile mitologice ale cunoaşterii umane ce presupuneau, înainte
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de toate, metafora ca element activ în tentativele de
receptare şi explicare a existenţei în generalitatea ei
cosmică, dar şi în particularităţile-i ce ţineau de condiţia omului firav (dar trestie cugetătoare, totuşi!), ce
trăia surpriza de a-şi „descoperi” propria conştiinţă
şi, prin ea, – a se releva sieşi la prima mare răspântie
a cunoaşterii: eu – tu, eu – altul. În ce priveşte timpurile şi artele contemporaneităţii prezente, sau celei abia
convertite în trecut... recent, în primă şi uşoară brumă
de istorie, în lumina (sumbră) a consecinţei «izgonirii» metaforei, o vreme, sau, ca să nu fie prea dur spus,
– doar a neglijării ei, să ne întrebăm asupra agoniselii poetice a postmodernismului (de când se tot vorbeşte de atare stare textuală/ textualistă, care nici tu
şcoală, nici tu curent, nici tu formulă cât de cât explicită
şi credibilă nu e – până în ziua de azi). Deci, în atâta
durată de timp – că tot se vorbeşte de câteva decenii
de postmodernitate – respectiva agoniseală ar fi putut
obţine deja statutul de... moştenire. Însă, ca valoare (nu
ca extindere), sub specia logicii şi iminentei „clasicizări”
de gen, postmodernismul nu prea are cu ce se lăuda.
Probabil – pe lângă mai multe motive – şi din cauza
că a cam neglijat respectiva figură de stil („«Atenţie,
aici e o figură!» strigă atunci un expert în lingvistică,
făcând o mutră bănuitoare”, precum spune un vers de
Michel Deguy) şi (încă?) nu a lăsat în memoria culturală a lumii metafore-unicat; ceva asemănător a ceea
ce Gh. Ayghi numea: „bârne (grinzi)-metafore consistent luminoase/ de o sonoritate imens-naturală/ precum văzduhul”. Spre deosebire de suprarealism, care
este ceea ce este şi deloc de neglijat, şi deloc puţin
(Breton, Apollinaire, Aragon, Eluard, Char, Alberti,
Quasimodo, Dalí, Gherasim Luca etc.), şi graţie preocupărilor şi elaborărilor sale metaforice, Jovan Hristić, cunoscut exeget al literaturii moderne, în aprecierile sale apăsa serios condeiul când, acum 45 de ani,
scria: „S-ar putea spune chiar că o antologie autentică a suprarealismului nu ar fi o antologie de texte,
ci una de metafore.” Ei bine, să nu uităm că apetitul
pentru această celebrissimă figură de stil (figura figurilor! deoarece noţiunea în cauză – metafora – e utilizată şi pentru generalul: figură de stil) suprarealiştii l-au moştenit de la simbolişti*, care au lăsat şi ei –
nu? – ceva zestre (Rimbaud, Mallarmé, Verlaine, Claudel, Rilke, Trakl, Block, Ahmatova, Ungaretti, Dario,
Machado, Macedonski, Bacovia etc.)**. Este important
să mai subliniem că suprarealiştii au introdus în literatură unele teme poetice prin excelenţă („genetic”!)
stimulatoare de metafore, printre care cele ale visului
şi subconştientului, secundul fiind, de fapt, spaţiul (şi
mediul) operaţional predilect al fiinţei creatoare ce
mai crede (şi) în inspiraţie şi intuiţie. Fiindcă subliminalul, drept cod ontologic, transcendental, predestinat individului, este, şi mai simplu spus, însăşi esenţializarea, în perspectiva unei dezvoltări; esenţializarea unui proiect semantic în principiu alegoric, sugestiv, sinestezic, simbolic şi, bineînţeles, parcă „din oficiu” supra(i)realist, toate astea, în generalitatea lor
–, afine metaforei sau chiar metafora propriu-zisă.
Altfel spus, însăşi starea de creaţie fiind de artă, de
literatură, de poezie sau, mai general, poate că starea
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estetică de mister care se deosebeşte calitativ, afectiv,
tensionat-emotiv de „starea pur disponibilă şi superficial acordată cu mediul exterior, care este starea medie
(şi a... mediului! – n.a.) fiinţei noastre, starea de indiferenţă a schimbărilor” (Paul Valéry). Adică, diferenţa
de cotidian, de starea gri a existenţei maşinale de zi de
zi, în comun şi în comunitate.
Prin urmare, oricât ar fi evoluat ştiinţele lumii,
„exacte” sau... similipoetice, oricât ar fi ele în stare să
explice câte ceva (doar)... cumva, niciodată cu deplină
certitudine, nicicând cu probe imbatabile, din preajma
– sau chiar din interiorul! – lor nu trebuie izgonită nici
ideea de mister care ar fi prezent în umbra şi alcătuirea fiecărui fenomen sau obiect (omul îl trec la... fenomene...); în însăşi fiinţa umană, atât de tainică şi foarte
parţial revelată sieşi. Misterul ca sens/ semnificaţie în
sine, punct în care Blaga se apropie de Kant. Sau de
Dilthey, care se referă la însinele lumii ca mister, acest
autor fiind din ordinul aşa-numiţilor filozofi ai vieţii ce s-au arătat adversarii logicii, în special a celei a
intelectului, din motivul că el, intelectul, sau conştiinţa umană nu se poate cunoaşte pe sine, nu reuşeşte
a-şi dezvălui sieşi „însinele inefabil”. Logica poate fi de
oarece folos numai la cercetarea materiei inerte, anorganice, nu şi în edificarea sa asupra „materiei cenuşii”. Consecvent în opţiunea sa axială, Blaga subliniază că niciodată „misterul nu e convertibil în nonmister”. Iar misterul e chiar metafora sui generis, esenţializată, autotelică, nedezvăluindu-se (încă?) înţelegerii umane. Pentru că, şi astăzi şi încă într-un infinit
şir de mâine, conştiinţa oamenilor ce au atins niveluri
exemplare de inteligenţă este/ va fi nevoită să constate
– chiar în funcţie de prestaţia proprie! – că necunoscutul, enigmaticul, (încă) neaflatul îi depăşesc (mereu,
perpetuu) fabulos posibilităţile de elucidare ale logicii sale, capacitatea-i de a raţiona şi chiar de-a... aproxima! (Există o anumită limitare până şi în, părelnic,
deplina dezinvoltură şi libertate a fanteziei umane...)
Deci, ce-i de făcut în această situaţie s-ar spune fără
ieşire, de – ca terminologie de şah – pat hermeneutic?
Analizând teoria blagiană referitoare la mister ca ceva
transcendent, Al. Surdu invoca necesitatea de transcendere şi a funcţiilor (şi funcţionalităţii!) logice ale inteligenţei; când „intelectul însuşi trebuie să se găsească
într-o stare acută de criză pentru a renunţa la funcţiile sale logice, fără să se autoanalizeze”, ci doar „să evadeze din sine”, această evadare însemnând amplifica
rea, potenţarea, extinderea cuprinderii (lămuritoare,
luminătoare) a intelectului, „dar în alte formule, mai
ales în formule care, prin structura lor, sunt inaccesibile logicii”. Aşadar, în acceptul antropologiei metaforice, şi metaforele pot fi considerate formule care nu ţin
cont, obligatoriu, de formulele raţionale, logice. Adică
– deloc neimportant! – şi metaforele pot contribui „la
depăşirea” intelectului de către sine însuşi, prin sine
însuşi. Metaforele care, după Vico, sunt de asemenea
şi forme gnoseologice (închise, mai adaugă exegetul).
Însă conştientizarea de către... conştiinţă a posibilităţii (în pofida obstacolelor transcendentale, de augmentare, a misterului) sale de... înaintare, de expansiune nealinată totuşi de cea mai cutezătoare năzuinţă
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– că, chipurile, cândva, ea, conştiinţa, va putea atinge
înţelegerea absolută (dacă am zice doar supremă, ar fi
parcă ceva mai puţin spus...), ci în funcţie de perpetua
limitare a sa, pe care Blaga o definise ca „fază de acută
şi veşnic reînnoită criză”. Iată, aşadar, cum concordă
părerea filozofului şi poetului nostru cu o mai generalizată, mondializată opinie relativ comună conform
căreia şi noul apetit pentru metaforă poate fi explicat
şi ca reacţie contra pozitivismului sec şi practicismului
obiectiv, devitalizator la nivel de emotivitate şi diversitate epistemologică şi expresie, manifestându-se ca
acută fază de criză.
Bineînţeles, artistul, personalitatea creatoare (re)
trage concluziile sale din această fază de acută recesiune şi în planurile turbulenţelor, confuziilor, relativităţilor ce prea împing spre amatorism şi primitivism,
spre kitsch sau chiar mai jos de acesta – spre ceea ce,
mai recent, se înţelege prin noţiunea de trach (rămăşiţă, gunoi) ce caracterizează deruta contemporaneităţii, impact care, e de presupus, nu va putea fi depăşit decât dacă lumea îşi va regăsi un limbaj poetic („de
care omului modern îi este atât de ruşine”, constata
Mircea Eliade), în care o prezenţă şi funcţionalitate
pe potrivă să-i revină metaforei, considerată, cândva,
instrument maxim de investigaţie şi reflexie spirituală. Ortega Y Gasset chiar aşa o şi definise: „un instrument mental indispensabil... o formă a gândirii ştiinţifice”. Cu atât mai firesc, această formă gnoseologică,
ca şi cum – predestinat – de natură estetică, se identifică însăşi plăsmuirii artistice ce nu poate fi concepută în afara unui spaţiu proiectiv, imaginar, sinestezic, de o semantică simbolică, precum e cel al metaforei. Metaforei ce suscită, astăzi, interesul care ţine,
e de presupus, şi de nepieritoarea speranţă a omului/
artistului de a redescoperi energia estetică, omniprezentă, dar discretă, a lumii.
________________
* Acelaşi Jovan Hristić mai specificând că: „De la
simbolism şi până în prezent, metafora e nu numai un
instrument de bază, ci poate şi cel mai puternic instrument poetic; nu numai elementul prin care modalitatea poetică de expresie se deosebeşte de cea în proza
narativă, ci şi o modalitate de relevare (sau cel puţin
de intuire) a esenţei enigmatice şi a unităţii cu nimic
mai puţin enigmatice a lumii. Nu există nicio îndoială
că toată poezia modernă se întemeiază pe capacitatea poetului de a crea şi de a utiliza metafora, care,
prin ceva esenţial, se deosebeşte de tipul tradiţional
de metaforă, despre care vorbeşte Aristotel în Poetică (...) metafora modernă reprezintă un instrument
de revelaţie”.
** După enumerarea atâtor nume mari, unele de-a
dreptul gigantice, îţi dai seama că, în contrast cu simbolismul, care profesa supraintelectualismul şi rafinamentul estetic, în raport cu suprarealismul, şi el de
o inteligenţă acută ce încerca să sondeze subliminalul, postmodernismul e mult mai permisiv, în special
pentru destui neaveniţi şi diletanţi ce-şi arogă titulatura derivată prefixat din acest nu se ştie ce (curent,
şcoală, dulce zăbavă?).

Eseu

Marius CHELARU

Poezie contemporană din Japonia

T

Taeko
Uemura
Taeko Uemura, este membră şi a unor asociaţii ale oamenilor de

litere cunoscute în Japonia, dar şi peste hotare (Asociaţia Poeţilor
din Kansai, Japan Universal Poets Association, PEN Clubul Japonez). Scrie poezie şi eseuri în japoneză şi engleză.
În Asociaţia poeţilor din Kansai sînt poeţi din Osaka, Kyoto,
Kobe şi districtele învecinate. Este o zonă puternic industrializată a
Japoniei. De notat că în zona Kansai, în care am călătorit anul acesta întâlnindu-mă şi cu cele două autoare prezentate în acest număr
al revistei, au studiat 6 laureaţi „Nobel”.
La poemele scrise de Taeko Uemura uneori avem de a face cu
un posibil corolar de aluzii intertextuale, nu de puţine ori dificil/
imposibil de surprins într-o traducere. Doar două exemple. Terminologia, dicţionarele timpurii de „termeni sezonali” (kigo) au ca
bază şi ce se întâmpla la curtea din Kyoto şi în vecinătate – „focare” importante în care, se spune, s-a dezvoltat literatura clasică
pentru Japonia, după unii până către prima parte a perioadei Edo/
Tokugawa, 1603-1868. Uneori pare că regăsim şi la Taeko Uemura o
îmbinare între poezia modernă şi atmosfera pe care o degajă aceşti „termeni sezonali” în haiku/ tanka: „cuvinte îngheţate/ strălucire
promiţătoare/ consolare tandră/ răsfirată în zăpada nudă”.
Un al doilea exemplu – Matsuo Bashō spunea că e bine dacă
într-un hokku se folosea un utamakura; în japoneză. japoneză, ad
litteram: „perna poemului”; de obicei un nume de loc cu semnificaţii aparte, meisho – „loc celebru”, dar şi evenimente, nume de oameni; erau uzuale mai ales pentru waka). Şi la Taeko Uemura apar
asemenea situaţii, alăturări de cuvinte care par a duce cu ele un nor
de alte semnificaţii. Întâlnim astfel de cuvinte care au o simbolistică
aparte pentru japonezi, Muntele Fuji la Castelul Tama1, Canalul Lacului Biwa (Biwako Sosui; construit în timpul perioadei Meiji), Aya
no Tsuzumi – care duce cu gândul la o piesă Noh cu acelaşi nume,
dar şi la o tobă, Kotsuzumi (alt tip de tobă japoneză) etc. Sau
Yasumasa-kun, care poate fi, cel mai probabil, o referire la o formulă de familiaritate (kun) pentru un băiat, un tânăr, sau, poate, mai
puţin probabil, căutarea unei paralele cu gândul la cartea lui Korenori Tamura, Fukushima Yasumasa kun shôden oyobi kikô kôga.
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Sau pur şi simplu întâlnim imagini tipice locurilor natale de lângă
Kyoto: „Altare budiste lăsate moştenire din generaţie în generaţie”.
Poemele sunt dintr-un volum care a apărut în limba română,
la Iaşi, în timp ce un altul, în limbile japoneză şi engleză, editat de
Mariko Sumikura, a apărut la Kyoto, în Japonia2.

Taeko UEMURA

Concentrează-te doar pe viitor
Poate e un bluf
Masca noastră de curaj
Dar merge
Gândeşte-te doar la viitor
Crede
Mai există bunăvoinţă în lume
Nu e fără speranţă
De continuăm să zâmbim
Şi ne legăm de un mit
Care deschide perspectiva
Poate bunătatea e un rol
Poate nu-i aşa de simplu
Dar merge
Gândeşte-te doar la mâine
Treci mai departe
Crede, cercetează şi află că
Lumea poate fi atât de diversă
Să ascundă neaşteptată tandreţe
Dacă continui să visezi
Visul se va adeveri
Pot fi obstacole
Şi dezamăgiri
Dar mergi înainte
Concentrează-te doar la viitor
Continuă să cânţi
Nu te descuraja la necazuri
Ori de te va dispreţui cineva pentru optimism
Câtă vreme sperăm
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Putem avea încredere în gândirea noastră tradiţională:
Lucrăm împreună şi învingem

100 Bq3 şi 100-mm Sievert4

Tristă este promptitudinea Hiper Echipei de Salvare
Ridicând o frânghie lungă cu puterea minţii lor
Sunt ei un mic grup suicidar
Purtând haine de protecţie portocalii?
Pompierul nu şi-a imaginat nicicând că munca lor
ar putea include răcirea unei centrale nucleare, dar….

Poate că sunt gata pentru că ei cred că înţeleg.
Curajul fără margini al celor care poate nu ştiu nimic
E un spectacol dureros
Dacă „hiper” înseamnă
Să acţionezi departe oricând
Atunci nu-i auto-păcălire cum cei
aleşi s-au convins singuri?
Atunci nu e promptitudine să fii gata pentru orice
O stare de hiper-promptitudine?
„mm sievert”, n-am ştiut că un astfel de cuvânt există
Materialul radioactiv este amestecat cu apa
Amestecat cu frunzele
Radioiodina5 amestecată cu murdăria
„mm sievert” în vânt
Ochi, urechi, gură
Lipite de piele
Insecte „mm sievert” invadează trupul ca praful
Vreau un trup care nu absoarbe substanţe străine
Vreau o lumină care ricoşează radioactivitatea
Înainte ca sinapsele din ţesutul din creier să fie invadat
Voi iubi
Chiar de nu iubesc
Variantă inexactă
„mm sievert” trist
nesuferite „Bq”

Cireş înfrunzit

Din rămăşiţele roşiatic-maronii ale unui cireş
Se ivesc frunzele
Ramurile unduiesc
Ca şi cum ar zeflemisi
Astă lungă şi grea primăvară
Mlădiţe nesăbuite
Încearcă să plângă
Încearcă să ţipe
Prin deschizătură
Încearcă să râdă
Încearcă să zâmbească
Prin deschizătură
Mlădiţe rigide
Încearcă să fie furioase
Încearcă să se certe
Prin deschizătură
Mlădiţe pline de suspine
Chiar pe o vreme ca asta verdele e orbitor
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Canalul Biwako6

Trebuie să furnizăm apă pentru zonele devastate
Apa creează viaţă
Apa se revarsă în viaţă
Avem nevoie de puterea apei să cultivăm
Avem nevoie de un nou curs de apă în zonele distruse
Nişte bătrâni din era Meiji7 au construit canalul Biwako
Tăcut şi-au mişcat degetul
Au zăgăzuit apa au întocmit un baraj şi
Folosind o roată hidraulică cu sistem
Belton, şi un generator Stanley
Au produs electricitate şi au făcut ca
tramvaiul să circule prin oraş
În tablou ei purtau mustaţă şi vestă
Şi ridicau un baston
Îi aud strigând
Produceţi apă!
Originea vieţii
Puteţi să o faceţi! Am terminat planul înclinat Keage8
Cărând coşurile de funii pe umeri
Fără buldozere, lift sau computer
Cu un raportor şi o riglă am proiectat viitorul
Şi treptat am deschis
Într-o extraordinară vedere panoramică a lumii moderne
De nu uitaţi că apa înseamnă viaţă
Puteţi produce apă pentru viaţă
Teama de apă
Viaţa în apă
Puteţi auzi bătăile diferite
În ritmul planetei albastre

M

Mariko Sumikura

Mariko Sumikura este poet, translator şi eseist. S-a născut în Kyoto, Japonia (1952). A absolvit Universitatea „Ristumeikan”. Scrie
versuri, eseuri, a tradus poeme ale multor poeţi japonezi sau din
alte ţări9. Consideră că dintre cărţile sale cele mai importante sunt:
„Kokoro Kaoru Hito/ O femeie care avea inima frumos mirositoare”, „Yume Tsumugu Hito/ O femeie care toarce visele”, „Hikari Oru
Hito/ O femeie care ţese lumina”, „Ai Matou Hito/ O femeie care
portă iubire”, „Tsuchi daku Masurao/ Un bărbat care îmbrăţişează
Pământul” etc..
Am întâlnit-o la Kyoto, unde am discutat şi despre oameni, poezie, artă, trecut şi prezent, Japonia, Europa ş.a. Recent, am publicat
în revista „Poezia”10 o convorbire cu ea (de altfel, am colaborat la
mai multe proiecte înainte şi după acest interviu – între care realizarea a două cărţi, una editată în Japonia, la Kyoto, alta la Iaşi, în
România, câteva traduceri ş.a.).
Între motivele/ temele semnificative pe care le întâlnim în poezia autoarei un loc de prim rând are iubirea. De altfel, a subliniat în discuţiile noastre că, în opinia sa, în poezia japoneză iubirea
este tema principală. „Asta pentru că noi, japonezii, credem că viaţa noastră nu este diferită de a altor fiinţe. Deşi femeia şi bărbatul
japonez au cea mai mare longevitate din lume, simţim că viaţa e
fragilă; nu ne aşteptăm la multe, lucruri de tipul visului american,
tipul chinezesc de a face bani etc. sunt ciudate pentru noi. Dorinţa
noastră este să sfârşim împăcaţi, în linişte. Iubirea joacă un rol important în viaţă. Gândirea mea poetică apreciază că „the ultimate
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form of love” este exprimată într-un sens al frumuseţii.” Sau, într-un
alt registru, regăsim tematica tradiţiei, dar şi aspecte legate de condiţia femeii înainte vreme şi azi în Japonia – vorbeşte despre „Kyotoise,” însemnînd femeia din Kyoto.
Şi în volumul din care sunt aceste poezii (Yume tsumugu hito/ Woman spinning dreams, poems, bilingual edition
Japanese-English, Chikurinkan, Osaka, Japan, 2009) sunt poeme
despre lună, iubire, suferinţă/ puţină lumină/ bucurie, locuri din
Kyoto, toate întrepătrunse/ întreţesute subtil cu fire de dorinţă de
linişte, de viaţă şi dragoste „împăcate”.
Iubirea e, de altfel, tema dominantă a volumului, într-o formă
sau alta, legată sau nu de alte teme/ motive.
Nu puteau lipsi din volum, am amintit deja, poemele despre
lună (Crescent Moon, White Dragon, Moonlight Night etc.). Pot fi şi
aspecte care-ar putea fi caracterizate şi de o anume intertextualitate/ legătură cu motive/ teme caracteristice Japoniei , oraşului Kyoto. Amintim doar că, formal, poemele par a fi uneori asemănătoare
cu tanka (pornind de la faptul că au cinci versuri, dar mai puţine
merg pe formula „clasică” 5-7-5// 7 –7, caracteristică acestui tip de
poem japonez) poate unele dintre ele şi sunt. Versiunea japoneză
este scrisă în stil caracteristic, de la dreapta la stânga, pe verticală.

Mariko SUMIKURA

Focuri adormite
Cenuşa
E blândă cu focul.
Timpul,
Sper,
E blând cu iubirea.

Distonanţă
Extrovertitul din mine
Şi introvertitul din mine
Niciodată nu pot (lucra/ juca/ play) fi în armonie.
Orice s-ar întâmpla
Ei sunt un pic anapoda.

Praf de stele

În universul inimii mele
Plutesc fără număr particule de praf de stele
Şi nenumărate cuvinte părăsite.
Nu creează nici o singură constelaţie,
Nici măcar nu lasă o urmă.

Care e visul tău?

I-am spus unui copilaş
Care vindea apă de băut:
– Nu-ţi pleca capul. –
– Nu e nici o ruşine să fii sărac. –
„Pot s-o mănânc?” a răspuns, arătându-mi o monedă.

Orhidee

Ar putea fi un dar de la Domnul,
Aceste fecioare?
Cu miresmele lor misterioase,
De ajuns să ne îmbete pe toţi.
Nu te poţi retrage din iubire.
Curcubeu în inima mea
În aburii contemplării
Se iveşte chipul tău.
Vorbe fără sunete
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Sunete sparte în fărâme
Toate estompându-se cu lumina.
Umbre în inimă
Iubire tristă
Ca florile tăinuite
Pălesc când sunt arătate.
În nevăzutul inimii şed
Umbre peste umbre.
Lacrimile unui înger
Un înger pe norii plutitori
Plânge pentru o iubire
Din lumea de jos
Plânge pentru
Iubirea unui cuplu nenorocit.

Kojinbashi11

În viaţa viitoare
Pietrele fără surpături
Fără clivaje…
Şi împreună
Vom pluti de-a lungul râului
Prezentare şi versiunea în limba română
de Marius Chelaru
(Endnotes)

1 Probabil cu referire la Hosokawa Tama (cunoscută şi drept
Hosokawa Harasha sau cu numele creştin Gracia; 1563-1600),
fiica unul nobil japonez şi, totodată, personaj de legendă în Ţara
Soarelui Răsare. Se pare că ea a fost modelul pentru personajul
Mariko, din romanul Shogun, al lui James Clavell.
2 Sunt două volume în colaborare; pe ambele le semnez
împreună cu Taeko Uemura. Cel din Japonia, Wings of Dream,
Steps of Reality, l-am lansat recent la Kyoto împreună cu ediţia din România.
3 „Bequerel (Bq) este o unitate de măsură a radioactivităţii, conform Sistemului internaţional unităţi.
4 Sievert – unitate de măsură folosită la măsurarea diferitelor doze echivalente de radiaţii absorbite. Concret, pentru a
evalua cantitativ impactul biologic în cazul expunerii organismelor vii la radiaţii ionizante (ionizatoare).
5 Iodine-131 (131I), numit radioiodina este un izotop radioactiv al iodinei.
6 Canalul Lacului Lake (Biwako Sosui) – canal construit
în timpul perioadei Meiji, în Japonia, de la Lacul Biwa la Kyoto.
Canalul a aprovizionat prima hidrocentrală publică din Japonia.
7 Meiji-jidai, Periada (sau „era”) Meiji: septembrie 1868
– iulie 1912. În acest timp s-au produs schimbări importante,
care au afectat profund societatea japoneză din mai multe
puncte de vedere.
8 Sistem folosit la unele canale pentru a ridica răcile între
diferite niveluri ale apei. Între 1885 - 1948 a fost folosit „Keage” pe
Canalul Lacului Biwa. După aceea a fost înlocuit de calea ferată.
9 Este membru al „Asociaţiei poeţilor din Kansai”, membru
al Clubului Poeţilor Japonezi, membru al „Clubului Poeţilor din
Kyoto”, membru al „Japan Universal Poets Association”, membru al „Kumanovo Poets Club” (Macedonia). Mariko Sumikura
conduce bordul director al „Japan Universal Poets Association”,
este redactor şef al revistei online „Poetic-Bridge: Ama-Hashi”
şi JUNPA BOOKS.
10 Apărut în limba română în revista „Poezia”, vară, 2014, iar
în limba engleză în „Kadō. Review of Euro-Asiatic Poetry, Poetic Culture and Spirituality”, issue 5 (1) – dedicat Japoniei, 2014.
11 Pod peste râul Kamo (Kamo gawa), în Kyoto.
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Nicolae ENCIU

O valoroasă contribuţie la recuperarea
memoriei şi operei academicianului
Nichita Smochină

În 1933, cunoscutul publicist şi bibliograf Alexandru
David îşi propusese temerarul obiectiv de a întocmi o
Bibliografie generală, „în care să fie înregistrate cronologic toate studiile ce s-au scris despre Basarabia”, constatând şi enorma dificultate a unei atare întreprinderi,
dat fiind că „cele ce s-au scris despre Basarabia, sunt
împrăştiate prin diferite publicaţiuni române şi străine,
aşa încât cercetătorului problemelor basarabene i-ar
trebui o viaţă întreagă numai ca să facă cunoştinţă cu
bibliografia chestiunii”[1].
O altă iniţiativă, în aceeaşi direcţie, a venit în perioada dintre cele două războaie mondiale, aparţinând Editurii „Arpid” din Chişinău şi membrului Societăţii Scriitorilor Români din Basarabia, N. Dunăreanu, care au
urmărit să fixeze, „în paginile unui volum, imaginea şi
faptele contemporanilor care prin muncă, jertfe şi suferinţele lor în anii de sbucium, şi-au câştigat un drept la
recunoştinţa neamului pe acest pământ al nostru, plin
de amintiri glorioase, în Moldova dintre Nistru şi Prut,
în Basarabia”[2]. Din rândul celor 474 de personalităţi
notorii, prezente în acea enciclopedie a figurilor contemporane din Basarabia, făcea parte şi Nichita Smochină, cu următoarea biografie:
„Smochină Nichita, Bucureşti, avocat, născut la 14
martie 1894, în com. Mahala, Republica Moldovenească,
URSS. Doctor în drept; fost căpitan în armata rusă. Funcţionar în Ministerul pentru Minorităţi. Preşedinte al Aso-

ciaţiei Românilor Transnistreni, director al rev. Moldova
Nouă, membru al Şcolii române din Franţa. Fost delegat
la congresul minorităţilor de pe lângă Societatea Naţiunilor (1930); fost profesor la École pour la propagation des Langues Étrangères en France. Colaborator la
Revue Historique, Viaţa Basarabiei, Revista Fundaţiilor
Regale, Însemnări Ieşene, etc. Are peste 50 de studii şi
conferinţe publicate şi rostite în limba română şi franceză, privitoare la situaţia economică, socială, culturală
a Românilor Transnistreni, dintre care cităm: Basarabia şi Transnistria, Republica Moldovenească a Sovietelor în lumina noilor cercetări, Les Roumains de Russie
Soviétique” etc. etc.”[3].
Din nefericire, dictatul sovietic din iunie 1940 şi, mai
ales, evenimentele din primăvara-vara anului 1944, au
condus la o transformare radicală a Basarabiei într-o
nouă entitate sovietică moldovenească, cu repercusiuni dramatice asupra întregii elite ştiinţifice basarabene
şi transnistrene.
O încercare disperată de protejare a unor personalităţi politice, ştiinţifice şi culturale de pe ambele maluri
ale Nistrului în faţa tăvălugului comunismului sovietic
s-a produs în martie 1944, prin trimiterea în străinătate
a lui Ion Pelivan, Pantelimon Halippa, dr. Petre Cazacu,
Ştefan Ciobanu, Vladimir Cristi, Anton Crihan, Gheorghe Năstase, Alexandru Boldur, Vasile Harea, Valer Ciobanu, Teodor Holban, George Bezviconi, Nichita Smochină şi Ştefan Bulat. În nota de serviciu întocmită la
1 Al. David, Bibliografia lucrărilor privitoare la Basarabia apărute
de la 1918 încoace, Tipografia Eparhială „Cartea Românească”, Chişi- Ministerul Afacerilor Străine de Vasile Stoica, se preciza că, „pe lângă problema unei activităţi în străinănău, 1933 (Cuvânt înainte).

2 Figuri contemporane din Basarabia, Editura „Arpid”, Chişinău,
1939, p. XIII.
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3 Ibidem, p. 122.
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tate pentru Basarabia, trebuie avută în vedere necesitatea ca, în eventualitatea unei înfrângeri a forţelor noastre, ei să nu se găsească în ţară, unde mâna rusească i-ar
putea ajunge”[4]. Aşa cum la sfârşitul lunii martie 1944,
trupele sovietice intrau deja în zona de nord-est a României, acţiunea diplomatică preconizată n-a mai putut fi
realizată, asupra Basarabiei lăsându-se, în mod repetat,
acea „perdea de fier” a „tulburelui internaţionalism marxist”, despre care vorbea prof. Nicolae Iorga în primele
zile ale lunii iulie 1940[5].
Perioada de circa o jumătate de secol de dictatură
comunistă în Moldova sovietică a confirmat integral
profeţia marelui istoric: „Aşa cum eram în acea ţară,
care făcea parte, după orice judecată dreaptă, din casa
noastră, noi reprezentam Apusul. Un fel de a gândi şi de
a lucra care nu are a face cu ce vine în loc. Apusul altei
libertăţi decât a celei de azo, o libertate care, în ciuda jandarmilor şi a unor teorii mai noi, se simţea în toate. De
acuma înainte asupra întregii vieţi, şi asupra celei casnice, până în intimitatea ei, se lasă perdeaua de fier. (...)
Pleacă împreună cu noi, o religie de două ori milenară,
pe care o împărtăşeam şi o respectam. Vor tăcea clopotele între Prut şi Nistru. Vor tăcea cu toate până la...
Până la cea de-a doua înviere, care va veni! Pleacă iubirea
pentru limba a două-trei milioane de oameni care vor
putea să întrebuinţeze doar în cele mai mici ale lor un
dialect moldovenesc dispreţuit. Şi pleacă forme de viaţă
potrivite cu tot trecutul acelui pământ care se cufundă în
apele cenuşii ale tulburelui internaţionalism marxist”[6].
Deja către începutul anilor ’50, concomitent cu sovietizarea şi comunizarea forţată a Basarabiei după modelul RASSMoldoveneşti, majoritatea personalităţilor politice, ştiinţifice şi culturale basarabene şi transnistrene
fuseseră eradicate din conştiinţa publică cu eticheta de
„trădători ai poporului moldovenesc”, pentru a fi înlocuite cu cadre fidele idealului comunist.
Căderea comunismului în Europa Centrală şi de Est
şi destrămarea Uniunii Sovietice au creat un cadru propice refacerii funcţiilor sociale ale ştiinţei istorice, în
calitatea acesteia de element fundamental al memoriei
colective şi al culturii spirituale a societăţii, în ansamblu. În paralel şi concomitent cu cercetarea temelor tabu
ale regimului comunist, cercetătorii de pe ambele maluri
ale Prutului au depus importante şi necesare eforturi în
vederea recuperării biografiei şi operelor unor personalităţi notorii ale vieţii politice, ştiinţifice, economice
şi culturale din Basarabia interbelică, între care Constantin Stere (1865-1936)[7], Ioan Pelivan[8], Ion Nis4 Ion Constantin, România, Marile Puteri şi problema Basarabiei,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996, p. 186-187.
5 Arhivele Naţionale ale României Istorice Centrale, fond Pantelimon Halippa, 701/1916-1970, fila 101.
6 Ibidem.
7 Constantin Stere, Singur împotriva tuturor. Ediţie îngrijită de
Alina Ciobanu, Editura Cartier, Chişinău, 1997; Idem, Victoria unui înfrânt. Ediţie îngrijită de Maria Teodorovici, Editura Cartier, Chişinău,
1997; Idem, Documentări şi lămuriri politice. Preludii: Partidul Naţional Ţărănesc şi „Cazul Stere”. Ediţie îngrijită de Ioan Căpreanu, Editura Moldova, Iaşi, 1997; Tamara Petrov, Constantin Stere, ideologul şi
scriitorul, Editura Marineasa, Timişoara, 2004; Zigu Ornea, Viaţa lui
Constantin Stere. În două volume, Editura Universul, Chişinău, 2005.
8 Ioan Pelivan: Părinte al mişcării naţionale din Basarabia / Ion
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tor (1876-1962)[9], Pantelimon Halippa (1883-1979)[10],
Petre V. Ştefănucă (1906-1942)[11], Alexandru Boldur
(1886-1982)[12], Ştefan Ciobanu (1883-1950)[13], Onisifor
Ghibu (1883-1972)[14], Ion Inculeţ (1884-1940)[15], Vasile
Harea (1895-1987)[16], ş.a.
O contribuţie importantă la recuperarea memoriei
şi operei fruntaşilor interbelici din teritoriile româneşti
anexate de URSS aparţine cercetătorilor din noua generaţie, formaţi în condiţii de libertate a creaţiei şi al accesului neîngrădit la fondurile arhivistice, anterior secretizate, în rândul cărora diplomatul de carieră şi doctorul în Istorie Vadim Guzun şi-a câştigat deja un binemeritat loc de frunte.
Debutul editorial al harnicului şi talentatului istoric
s-a produs în 2011, cu două volume din seria „Afaceri
Orientale”, publicate sub egida Institutului de Istorie
„George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române
– „Marea foamete sovietică, 1926-1936”[17], „Foametea,
piatiletka şi ferma colectivă: documente dimplomatice
româneşti”[18], ambele relevând, pentru prima dată, o
perspectivă românească asupra celui de al doilea episod
major al foametei din URSS şi fiind receptate cu deosebit interes pe ambele maluri ale Prutului. Aşa cum avea
să afirme autorul, pe parcursul activităţii de documentare pentru aceste prime două lucrări din seria menţionată, s-a conturat ideea unui proiect mai amplu, derivând din raţiuni practice.
Vadim Guzun a constatat că nici primul episod al foametei sovietice, care a înregistrat cote devastatoare în
Constantin, Ion Negrei, Gheorghe Negru; cuv. Înainte de Corneliu-Mihail Lungu; postf. De Eugenia Danu, Notograf Prim, Chişinău,
2012.
9 Ion Nistor, Istoria Basarabiei. Ediţie şi studiu bio-bibliografic
de Stelian Neagoe, Editura Humanitas, Bucureşti, 1991.
10 Pantelimon Halippa, Anatolie Moraru, Testament pentru urmaşi: mărturii şi documente, Editura Hyperion, Chişinău, 1991; Ion
Constantin, Ion Negrei, Pantelimon Halippa. Apostol al Basarabiei:
Studii. Documente. Materiale, Notograf Prim, Chişinău, 2013.
11 Petre V. Ştefănucă, Folclor şi tradiţii populare. În două volume.
Alcătuire, studiu introductiv, bibliografie, comentarii şi note de Grigore Botezatu şi Andrei Hâncu, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1991.
12 Alexandru V. Boldur, Istoria Basarabiei, Editura Victor Frunză,
Bucureşti, 1992.
13 Ştefan Ciobanu, Basarabia: populaţia, istoria, cultura. Ediţie
îngrijită de Cornel Scafeş, Editura Clio, Bucureşti, Editura Ştiinţa,
Chişinău, 1992; Idem, Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusă, Editura Enciclopedică „Gh. Asachi”, Chişinău, 1992M Idem,
Unirea Basarabiei. Studiu şi documente cu privire la mişcarea naţională din Basarabia în anii 1917-1918, Editura Universitas, Chişinău,
1993; Idem, Basarabia: Monografie. Sub îngrijirea lui Ştefan Ciobanu,
Editura Universitas, Chişinău, 1993.
14 Onisifor Ghibu, Pe baricadele vieţii: În Basarabia revoluţionară
(1917-1918). Amintiri, Editura Universitas, Chişinău, 1992; Idem, Trei
ani pe frontul basarabean. Bilanţul unei activităţi. Ediţie îngrijită, introducere şi note de Marian Radu, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996.
15 Ion Inculeţ, O revoluţie trăită, Editura Universitas, Chişinău,
1994;
16 Vasile Harea, Basarabia pe drumul Unirii. Amintiri şi comentarii.
Ediţie îngrijită de Vlad Bejan, Editura Eminescu, Iaşi, 1995.
17 Vadim Guzun, Marea foamete sovietică, 1926-1936, Editura
Universităţii de Nord, Baia Mare, 2011.
18 Foametea, piatiletka şi ferma colectivă. Documente diplomatice româneşti, 1926-1936. Volum editat de Vadim Guzun, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2011, 780p.
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Rusia şi Ucraina în anii 1921-1922, nu a făcut obiectul
vreunui studiu sau volum de documente în istoriografia autohtonă. Motivat de necesitatea completării acestui gol istoriografic, autorul a recurs la o amplă şi laborioasă documentare la Arhivele Naţionale ale României
şi în cele ale Ministerului Afacerilor Externe, rezultând
o primă contribuţie fundamentală românească la studierea istoriei primei mari foamete din spaţiul sovietic,
care a făcut posibilă sovietizarea şi comunizarea unor
întinse teritorii şi a numeroase populaţii[19].
Strâns legată de problematica foametei artificiale din
URSS, atât sub aspect cronologic, cât şi sub cel al cauzalităţii, este şi cea a refugiaţilor, constituind unul din principalele efecte imediate ale politicii de teroare. Rezultat
al investigaţiilor în Arhivele Naţionale, Ministerul Afacerilor Externe şi în cea gestionată de Consiliul Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii, cele 809 documente incluse de Vadim Guzun în volumul „Chestiunea refugiaţilor de peste Nistru”[20] relevă, în întreaga
ei complexitate, drama refugiaţilor din Uniunea Sovietică, inclusiv cauzele care au generat şi favorizat refugiul în masă (foametea generalizată în mai multe etape,
războiul civil, dificultăţile majore economico-sociale,
persecuţiile politice, etnice, religioase şi de altă natură,
deportările în masă, munca forţată etc.), modul şi mijloacele frauduloase de trecere în România, reacţia Bucureştiului şi a opiniei publice (efortul de ajutorare, condiţiile de acceptare şi de instalare pe teritoriul României,
măsurile adoptate, utilizarea refugiaţilor în scop informativ), demersurile în plan bilateral şi multilateral, utilizarea acestora în acţiuni subversive şi de propagandă,
masacrele comise de trupele OGPU asupra refugiaţilor
în timp ce încercau să treacă Nistrul), reacţia organizaţiilor naţionale şi a celor internaţionale (asistenţă financiară, facilitarea emigrării în Occident), modul în care
s-au organizat şi au supravieţuit refugiaţii evrei, români,
ucraineni, ruşi sau armeni, cărora li s-a permis să se stabilească temporar sau definitiv în România.
Urmare logică şi firească a subiectului înfometării ca
subiect de politică internă / de exterminare în masă în
URSS şi al refugiului / emigraţiei interbelice din Ucraina
şi din Rusia în România, este şi urmărirea destinului tragic al emigranţilor români, ruşi şi ucraineni după abandonarea a ceea ce a mai rămas din statul naţional unitar
român în sfera de influenţă sovietică. Aşa cum pe bună
dreptate afirmă dr. Vadim Guzun, au fost urmăriţi şi persecutaţi, - ca şi cum s-ar fi aflat pe teritoriu rus, chiar
dacă nu aveau nicio legătură juridică cu imperiul comunist, - mai ales intelectualii refugiaţi în România, devenită Republică Populară Română după abdicarea regelui
Mihai I (30 decembrie 1947), pentru faptul de a fi dezavuat lumii civilizate atrocităţile pe care le cunoscuseră
direct sau indirect în Uniunea Sovietică.
Este cazul neobositului apărător al cauzei românilor
transnistreni, membru de onoare al Academiei Române,
19 Rusia înfometată: acţiunea umanitară europeană în documente din arhivele româneşti, 1919-1923 / Editor: Vadim Guzun, Galaxia
Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2012, 663p.
20 Chestiunea refugiaţilor de peste Nistru: documente diplomatice şi ale serviciilor române de informaţii, 1919-1936 / Editor: Vadim
Guzun, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, 1000p.
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Nichita Smochină (14 martie 1894 – 14 decembrie 1980),
destinul căruia în anii de maxim „interes” al Securităţii
Statului faţă de activitatea sa este elucidat de iniţiatorul
şi coordonatorul Seriei „Afaceri Orientale” în volumul
6 al acesteia, „Acţiunea informativă Nichita Smochină:
liderul românilor transnistreni urmărit de Securitate”[21].
Cele 140 de documente din fondurile Arhivei Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
făcute publice pentru prima dată în istoriografie, conţin
probe suficiente ale implicării părţii sovietice în urmărirea lui Nichita Smochină prin intermediul poliţiei politice de la Bucureşti. Astfel, aşa cum rezultă dintr-o scrisoare invocată de editorul volumului, datând cu 9 aprilie 1956, un cetăţean „conştiincios”, sub protecţia anonimatului, a adus la cunoştinţa ambasadorului sovietic că
în strada Nicolae Golescu nr. 14, locuia „un mare naţionalist şi duşman de moarte al regimului comunist”, care
„a dus o campanie de ură contra URSS şi care s-a ascuns
când trupele sovietice au intrat în Bucureşti”. La revenirea acasă, „atunci când familia lui a constatat că pericolul de arestare a trecut”, Nichita Smochină ar fi format „un nucleu periculos anticomunist şi antisovietic”
şi ar fi pus la cale „acţiuni politice de viitor, cu caracter
subversiv”[22].
Deşi aflat (atât înainte de 19 martie 1957, cât şi după
21 iunie 1962) în vizorul permanent al Securităţii şi în
pofida imenselor dificultăţi cauzate de boală, lipsuri
materiale şi obstrucţionări din partea regimului, Nichita
Smochină a rămas fidel, de-a lungul întregii sale vieţi,
datoriei morale „de a apăra cu orice preţ drepturile noastre sfinte şi integritatea ţării, ciuntită de barbarii care se
erijează în apostoli ai omenirii”. A făcut acest lucru inclusiv prin munca asiduă la Arhivele Statului şi la Biblioteca Academiei Române, pregătind o seamă de lucrări
extrem de importante pentru istoria şi cultura românească şi reiterând constant datoria generaţiei sale de a
internaţionaliza cauzele basarabeană şi transnistreană:
„Noi trebuie să ne facem datoria ca apostoli: să răspândim durerea în toată lumea, pentru ca posteritatea să
nu ne acuze că am fost nepăsători”[23].
În continuarea aceloraşi preocupări, noul volum editat de juristul, diplomatul şi istoricul Vadim Guzun –
„Nichita Smochină: vox clamantis in deserto” – este
remarcabil în mai multe privinţe.
Astfel, biografia vieţii şi activităţii academicianului
Nichita Smochină, neobosit apărător al cauzei românilor transnistreni, constituind elementul-cheie al volumului prezent, aparţine chiar fiului acestuia, Alexandru
Smochină, licenţiat al Facultăţii de Drept din Iaşi, vorbitor fluent al limbilor germană, franceză, dar şi rusă, un
excelent cunoscător al istoriei românilor din Transnistria şi Basarabia. Alesele calităţi de intelectual, la care
se adaugă un indiscutabil talent de scriitor, fac din textul lui Alexandru Smochină atât un veritabil manual de
istorie contemporană a românilor, cât şi un captivant
roman istoric, care se citeşte „dintr-o răsuflare”.
21 Acţiunea informativă Nichita Smochină: liderul românilor
transnistreni urmărit de Securitate, 1952-1962. Volum editat de Vadim Guzun, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2013, 344p.
22 Ibidem, p. 78-79.
23 Ibidem, p. 43.
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În atare mod, alături de „Memoriile” şi „Paginile din
însemnările unui rebel” ale lui Nichita Smochină[24],
memoriile lui Alexandru Smochină despre tatăl său,
îngrijite şi completate de editor cu o serie de materiale utile şi inedite, oferă cea mai completă şi autentică biografie a marelui intelectual, „om de luptă şi de
jertfă” (preotul basarabean Vasile Ţepordei), care a fost
Nichita Smochină.
Corespondenţa inedită a academicianului Nichita
Smochină cu o seamă de personalităţi notorii şi instituţii ştiinţifice, pusă în valoare de către Vadim Guzun,
cuvintele de adio şi textele in memoriam, lista cvasiexhaustivă a textelor publicate, precum şi seria de fotografii extrem de valoroase ce însoţesc textul memoriilor, vin
să întregească profilul marelui intelectual transnistrean.
Aşa cum pe bună dreptate aprecia Filip Lupu în privinţa
marelui dispărut, „având legături cu diferite instituţii
de cultură, academii şi centre de studii din străinătate,

(Nichita Smochină.- n.n.) era bucuros să poată afirma
nivelul, cu nimic mai prejos, al culturii româneşti, atât
în trecut, cât şi azi, faţă de cultura altor popoare, fie oricât de mari şi puternice”.
Nu în ultimul rând este de remarcat că prezentul
volum apare în anul în care se împlinesc 120 de ani de
la naşterea membrului de onoare al Academiei Române,
Nichita Smochină, constituind un pios omagiu adus
„celui mai savant patriot român în ştiinţa slavisticii,
savant de renume european, respectat şi consultat chiar
de adversarii noştri – om onest, generos, dezinteresat,
care a avut permanent ca ideal unirea tuturor românilor de pretutindeni, ca să rămână mereu uniţi în fapte
şi simţiri” (Adrian Brudaru către familia Smochină, 15
decembrie 1980).
În concluzia celor expuse, lucrarea semnată de Alexandru Smochină constituie o contribuţie esenţială la
investigarea şi elucidarea principalelor aspecte ale vieţii şi operei marelui intelectual Nichita Smochină, fapt
24 Nichita Smochină, Memorii, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2009; Pagini din însemnările unui rebel. Academicianul Ni- care ne permite să recomandăm cu căldură publicului
chita Smochină. Editori Vlad Galin-Corini şi Bogdan-Ionuţ Secheli, lectura unui volum de maximă actualitate şi importanţă
pentru istoria şi cultura noastră naţională.
Samia Publishing, Iaşi, 2012.

Victor TEIŞANU
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Mihai Ursachi, iniţiatul
în solitudini şi miracole

Prin împingerea la limită a unor vechi simboluri de origine romantică, Mihai Ursachi a reuşit să creeze propriul
său sistem liric de semne. Această simbolistică, antrenată
consecvent în materia poemelor, translează realul, încă de
la începuturi, într-un teritoriu fabulos, unde lumea pare că
s-a întors la vîrstele sale ritualice. Încît, odată cu această
schimbare, existenţa sa, ca fiinţă
implicată în ritual, se mută în intermundii, căpătînd proporţii mirobolante. Astfel, poezia lui Mihai Ursachi
stă sub semnul enigmei ontice, definitorie pentru întregul său spaţiu liric.
O enigmă atotstăpînitoare care, deşi
asediată din toate părţile, chiar prin
eforturi sacrificiale, va rămîne, cum e
şi normal într-o ordine celestă, nedezlegată. Poetul însuşi e unul dintre asediatori, în dubla sa ipostază de cunoscător al himerelor cărturăreşti şi cvasiiniţiat în ştiinţele magice. Cum spuneam, marea enigmă a vieţii şi morţii
cosmice ştie să-şi conserve secretele,
pedepsindu-i pe însetaţii de cunoaştere. Asediatorii, indiferent de rangul
lor, vor trebui să-şi recunoască neputinţa, glorificînd în cele din urmă invincibilitatea enigmei. Un fapt este însă de natura evidenţei: Mihai Ursachi,
supralicitînd interferenţa simbolurilor în cotidian, devine
el însuşi prizonierul acestui modus vivendi ceremonial şi
miraculos. El îşi armonizează gesturile după traiectoriile
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sinuoase ale existenţei mistice, suferind şi bucurîndu-se în
ritmul înaltelor pulsaţii celeste. Încît poezia, rod al imaginarului expansiv, devine ea însăşi un ritual de iniţiere în
misterele noii sale lumi. Nimic nu mai rămîne în posesia
exclusivă a prezentului tern, o dimensiune astrală reconfigurînd totul, pînă în cele mai mici amănunte. Aşa că acum
poetul locuieşte în „mahalaua celestă
Ţicău“, iar povestea banală, cu tot tragismul ei sentimental, a bătrînului
porcar Garibaldi conţine suficientă
substanţă fantastică pentru a trimite
la nebănuite substraturi de reflecţie.
Urmînd să evoce o astfel de lume,
una a închipuirilor şi magiei, personajele sînt pseudoepice, acţionînd
conform naturii lor supraumane, ca
într-o perpetuă transă. Ele respiră
liric, avînd doar consistenţă metafizică. Ştiind că totul are un corespondent transcendental, poetul nu
se sfieşte să recurgă la puneri în scenă
aparent idilice, romanţioase, dar care
conduc invariabil la experienţele abisale de cunoaştere. Este o teatralitate
asumată, confecţionată de autor la
vedere, în prezenţa cititorului şi avînd ca materie primă
ironia suculentă şi autoironia, ambele dovedindu-se în final
de fapt nişte eficiente arme defensive. Practic, poetul vrea
să evite riscul de a fi perceput ca un incurabil sentimental.
Ceea ce funciar chiar este, numai că aparţinînd unei cateHYPERION
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gorii elitiste, aceea a sentimentalilor dublaţi de reflexivitate şi spirit analitic. La scara altui timp, în fibra poetică a
lui Mihai Ursachi există mult fluid eminescian. De altfel,
simplificînd, poetul decantează permanent esenţe romantice, de la teme şi motive la viziuni impunătoare. Mergînd
spre meditaţia care, şi ea, dezbrăcată de efluvii ironice şi
sublimări, are certe obîrşii în alte vîrste ale rostirii poetice.
În abundenta vegetaţie lirică se petrec mereu ciudăţenii,
cu fiinţe umane care practică îndeletniciri excentrice, lăsînd în urma lor persistente dîre de mister. Precum bătrînul
dascăl eminescian, cufundat în calcule complicate, avem
şi la Mihai Ursachi un as al combinaţiilor, acum alchimice,
numit Abstractor, dar şi echivalentul patriarhalului Euthanasius în persoana moşneagului Silentio, vieţuind „printre zăvoaie albastre“ şi avînd „cei doi desagi încărcaţi peste
margini / Cu toporaşi“. De altfel numele alese de autor au,
toate, rezonanţe muzicale care stăruie îndelung în auz, cu
aromele lor exotice: Adeodatus, Aspasio, Miriapodis, Talipot, Benedict etc., la fel ca şi frecventele sintagme în limba
latină. Dar cea mai rezistentă calitate a neoromantismului
ursachian o constituie atmosfera în care se consumă faptul poematic. Aceasta se compune egal din întunecimi cu
valenţe ireale şi luminozitate astrală, ţinuturi unde angelismul şi demonicul par a se afla în comunicare directă.
Arhitectura lirică, îmbinînd epicul înşelător cu graţia floretistului de salon, trimite într-un spaţiu al visului, reveriilor
ludice şi chemărilor tainice la senzualitate.. Un hedonism
cenzurat de autoironie însoţeşte întregul discurs al poetului,
cu nestinsă apetenţă pentru fantazare şi peregrinaj. Inclusiv
volutele retorice sînt elaborate, venind dintr-o strategie de
alchimist medieval, cu simţ al construcţiilor mentale savuroase şi al imprimeurilor simbolice. Lui Mihai Ursachi nu i
se poate contesta în nici un caz imensa capacitate inginerească de mizanscenă. Secvenţele lunecă unele spre altele
în tonuri suave sau oraculare, totdeauna cu virtuţi melopeice, în măsură să-l transporte pe cititor dincolo de cotidianul anost, către incantatorii orizonturi orfice. Beatitudine
şi extaz, ori suferinţă şi abandon, în cantităţi importante,
surdinizate de ironie lucidă, transformă totul în spectacol
cu miză filosofică. Poezia sa este o lungă suită de travestiuri, monologînd sau dialogînd şi revendicîndu-se din aceeaşi paradigmă structural-romantică. În decoruri atemporale, cu aproape insesizabile urme de istoricitate, asistăm
sideraţi la o nesf îrşită ceremonie, unde mîna unui demiurg nevăzut aşează pe chipul lucrurilor aureole sau umbre.
Expresia cantabilă, cu origini imnologice, dar mai cu seamă
desele invocaţii sugerează interpretări esoterice. Chiar faptul banal, venind din incolora existenţă cotidiană, capătă
proporţii uriaşe, prin necontenita absorbţie de înţelesuri
sibilice, precum în remarcabilul Poem despre domnişoara
Gabriela Şerban şi despre unica noastră întîlnire la o expoziţie suedeză de pictură. În aceeaşi manieră poetul detectează irizări cosmice pînă şi în simple secvenţe bucolice.
Spiritul vizionar, adîncind treptat perspectivele şi topind
în ţesutul său aluzii livreşti, produce mai cu seamă partituri elegiace. La Mihai Ursachi imagistica este somptuoasă,
evocînd peisaje luxuriante şi incinte senioriale, iar arborarea ca blazon a melancoliei devine astfel corolarul firesc.
Putem vorbi de forţa halucinatorie a poeziei, ce se transmite cu efecte identice atît personajelor sale, cît şi cititorilor, captivi în mrejele unui semantism de factură magică.
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Dincolo de vizionarism, care presupune imagini şi mişcări colosale, poetul palpează din cînd în cînd şi realitatea măruntă a anonimatului. Dar chiar şi aici, încolţit de
platitudini, el aplică tratamente lirice care produc valuri
de magie şi atmosferă mirabilă. Stilul său este epatant nu
prin siluiri sintactice, ca la avangardişti, chiar dacă şi el îşi
ermetizează adesea textele, ci prin crearea acelei stări de
vrajă lirică, de hipnoză şi contemplaţie, biciuind simţul
lax şi conferind textelor tensiune dramatică. Un paroxism
emoţional care încetează doar atunci cînd autorul, ieşind
din propria încordare ceremonială, se relaxează cu exerciţii de gratuitate precum acestea: „Cînd vremea-i propice
/ jucătorului de popice, / acesta îşi zice: // „Lui Friedrich
Nietzsche / poate să-i strice / o pereche de brice?“ Infuzia de umor şi perpetua ofensivă ironică, rezultînd adesea
din construcţii lexicale savante, adaugă elemente în plus
unei arhitecturi lirice remarcabile. Mihai Ursachi este un
analist cu atenţia focusată pe sensul profund. Disimularea
lucidităţii în şarje de umor şi ironie nu dăunează reflecţiei, ba chiar îi sporeşte complexitatea şi ne ajută să descoperim, într-un chip specific poeziei, echivalenţa dintre
extreme, dintre majestate şi ridicol. Poetul are harul formulărilor memorabile, hrănind în permanenţă apetitul
cititorului pentru fast spiritual. Asistăm de fapt tot timpul
la spiritualizarea concretului, în căutarea esenţei. Pentru
că numai aşa se poate atinge absolutul, adică ţinta oricărui romantic în stare pură. Drumul spre limpeziri iniţiatice este inaccesibil celui dedat aparenţelor. Aşa că poetul
îmbracă veşmîntul ascetului, impunîndu-şi rigori şi solitudini, singura cale spre mîntuitoarea iluminare. Avem
de-a face cu o lume a ideilor, tatonată liric pînă la incandescenţă. Un univers al enigmei şi esenţelor, stilizate într-o
poetică a frazării melodioase, de genul vechilor incantaţii.
Coborînd în abisul timpului, dar şi în cel al propriei interiorităţi, aidoma unui mistic de demult, el pare a fi în contact cu alcătuiri invizibile şi legităţi eterne, interzise celorlalţi. Greu de ştiut, în aceste condiţii, dacă este învingător sau victimă, chiar şi atunci cînd ne spune că „el duce
pe umăr un crin ca pe-o puşcă“ şi „astfel înarmat, tot ce
există îl muşcă“. Dar este sigur un vizionar melancolic şi
dezabuzat, care se mulţumeşte să-şi întrebuinţeze ciudatele sale unelte spre a dezveli, pentru sine şi pentru ceilalţi,
cîte ceva din tainele logosului. O întreprindere dramatică,
mereu reluată, transformîndu-se în proiect gnoseologic,
dar unul care include şi experimentul ocult. Acest experiment cuprinde şi zona erotică, în care partenerii gesticulează incert, ghidaţi de resorturi fantastice, dincolo de corporalitate. Este aceeaşi încercare de a se desprinde din capcanele concretului, acesta perceput ca inexistenţă. Poezia
de dragoste nu este la Mihai Ursachi decît un alt prilej de
a interacţiona, ritualic, cu acel fond spiritual arhaic, bazat
pe sentimentul apartenenţei la mirajul cosmic.
Inel cu enigmă (Iaşi: Ed. Junumea, 1970), volumul de
debut, aduce deja în scenă arsenalul liric specific poetului. Căutarea adevărului ascuns în intermundii, a sensurilor originare şi detaşarea de aparenţe par a fi dintru început obsesiile lui Mihai Ursachi. Tot ce contează pentru
noul Menestrel e să descopere essentia nobilis, „a cincea
esenţă“, adică să dezlege enigma, pe calea combinaţiilor
secrete ştiute doar de alchimistul Abstractor. Prin transcendere, lucrurile devin idei, precum la Platon: „Esenţa a
cincea e însă de o natură cu mult mai subtilă, / Şi impon-
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derabilă, / Ea se conţine probabil în umbre, / Însoţitoare
uşoare şi fine ale obiectelor“ (III. Din reveriile alchimistului Abstractor). În spaţiul liric se instalează autoritar simbolul enigmei, stăpîna absolută a vieţii. Atmosfera e baladescă, pigmentată cu aluzii cărturăreşti, eresuri şi gesturi
ritualice dintr-o spiritualitate ancestrală. Faptul exotic şi
paranormalul formează cadrul predilect, în care sînt distilate sentimentele unui imaginar prodigios. Apar şi poemele în proză, ca şi evadările sale fantastice, fie într-o realitate interioară, fie în peisaje extreme, aparţinînd altor
dimensiuni: „Ne vom duce în Soare şi ne vom face coliba“
(Migraţie), sau „Pe malul mării verzi, aici am să clădesc /
Căsuţa pentru mine şi cea mai dulce fată“ (Căci e în marea
verde…). Totul pare învăluit în taină, dincolo de istorie, ca
în povestea tristă a bătrînului porcar Garibaldi. Personajele
sînt asemeni nălucilor, inconsistente şi mişcate de resorturi iraţionale. Chiar toponimele evocă tirania relativului,
lipsa certitudinii, ca în bizarul oraş Hazard. Singurul lucru
clar e unitatea indestructibilă a cosmosului, la scara căruia
toate devin egale (quasarii cu purecii, spre exemplu). Fabulosul cotropeşte şi ideea morţii într-un excepţional poem
intitulat Nunta. Aici ludicul se află, arghezian, sub privirea interogativă a protagonistului, care intuieşte că de
fapt ceremonia ascunde o taină mult mai adîncă: „În fine,
în fine, totul e bine, / însă mireasa nu are corp. // Mireasă,
mireasă, ce fel de coasă / Este aceea la tine?“ Astfel expus,
poetul nu aşteaptă de nicăieri răspunsuri, consimţind la
integritatea enigmei şi sporind-o prin recurgerea la măşti
ritualice, împreună cu personajele sale. Aşa se întîmplă în
Coliba, dar mai ales în devenirile enigmaticei eroine, domnişoara Gabriela Şerban, cea „nepăsătoare de multele ei
avataruri“ din, poate, cel mai popular text al volumului. La
Mihai Ursachi registrul se schimbă însă repede: de la sentimentalismul ceremonial la umorul absurd, într-un alt text
în care, după un titlu pompos şi lung, urmează conţinutul propriu-zis, adică două versuri scurte definind zădărnicia: „Un om din Tecuci avea un motor / Dar nu i-a folosit la nimic“ (Post scriptum. Transversaliile mari sau cele
patru estetici. Poezie pe care a scris-o magistrul Ursachi
pe cînd se credea pelican).
Pendularea între tonul solemn ritualic şi defularea ironică se prelungeşte şi în Missa solemnis (Bucureşti: Ed.
Eminescu, 1971). Volumul s-a dorit, tot din raţiuni strategice, de formă circulară, începînd şi terminîndu-se cu aceleaşi poeme, diferite însă ca expresie. Missa solemnis din
prima parte, poem în proză, se referă la implacabilitatea
întoarcerii, pe axa cerului şi a pămîntului, în primordiile
cosmice. Cufundarea în altă dimensiune, sinonimă cu adîncimile Walhallei eminesciene, devine ritual grandios, subordonat unei voinţe impenetrabile. Solemnele momente
ale „înecării“ în lumea subacvatică, ne sugerează poetul,
sînt guvernate de legităţi care scapă codului moral al muritorilor. Tot întîmplări spirituale cu melcul Adeodatus, dar
şi o a doua Missa solemnis, acum în forma clasică a baladei rimate şi ritmate, închid, aidoma cercului, acest nou
volum. Enigma, care constituie miezul liricii ursachiene, se
asociază tot mai des cu sentimentul timpului, o ciclicitate
ce provoacă suferinţă şi reverie. Eroticul însuşi are fragilităţi care-l trimit, imperceptibil, spre imaginarul macabru,
precum în Odaia gingaşei iubiri: „Privii în jur – covorul e
năpădit de ierbi. / În vaza cristalină în care-ţi puneam frezii – / Şirag de perle negre, un ghemotoc de şerpi; / Prin
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vechi păinjenişuri, bezmetici, huhurezii“. Iubirea, intensă
şi accentuat spirituală, şterge graniţa dintre corporalitate
şi abstracţiune. Cel care modifică totul este timpul, deloc
perceput noţional, ci ca o altă făptură fabuloasă a enigmei,
indiferentă la agitaţia terestră. Apele, dar mai puţin cele
care curg, ci îndeosebi lacurile şi marea, cu luciul lor impenetrabil, de leagăn cosmic, constituie una din laturile principale ale enigmei. Simbolistica adîncurilor care primesc,
eliberatoare, trupuri umane, are din nou conotaţii romantice. Adîncurile înseamnă nu doar puritatea originară, dar
şi un mod de a transcende ravagiile morţii comune. Aşa
se petrec lucrurile de pildă într-un text ca O viaţă bogată,
însă şi în Odihnă, Cîntecul pe ape al celui înecat, În adîncuri, Scrisoarea din urmă, şi cîte altele.
Prin reverie se eludează realitatea: „Aici domnişoara sensibilă N., din pricina / ciudatei purtări a ciudatului domn,
deveni / în uşoara-nceţare a serii aşa disparentă, / încît
domnul R. a conchis: Doamne, iarăşi vorbesc / singur pe
stradă, probabil că iarăşi / am uitat să iau picăturile“ (Din
reveriile domnului R..). Pentru că, după cum am mai afirmat, poezia lui Mihai Ursachi e fără determinări temporale, aparţinînd mai degrabă spaţiului mitic şi istoriei spiritului: „Pierdusem cît mai e ceasul, cît mai e veacul“ (Vedenie în burgul gotic). Se poate constata că poetul, care utilizează, cînd vrea să persifleze insignifianţa, un lexic emfatic, recurge pe de altă parte la cuvinte neaoşe, din substratul folcloric al limbii, atunci cînd îşi propune viziuni insondabile. Un asemenea cuvînt este vedenie, preferat de autor
altuia mai academic, precum halucinaţie. Ruperea punţilor
către lumea reală schimbă total perspectivele, încît şi locuinţa, adică adăpostul profan, devine de natura ideii. Eliberarea de presiunea concretului pare indispensabilă: „Casa
aceea, aşezată în locul / De nicăieri, sub nuci şi castani. /
Casa aceea cerească, desăvîrşită, / Inexistentă…“ (Casa).
Volumul Poezii din 1972 (Ed. Junimea, Iaşi) nu este
decît o selecţie de autor din cele două culegeri anterioare,
avînd ca efect impunerea în conştiinţa publică a unei voci
lirice inconfundabile. Noi texte originale sînt reunite însă
în volumul Poemul de purpură şi alte poeme (Cluj: Ed.
Dacia, 1974). Atmosfera este în continuare densă, de suspans baladesc. Apar alte poeme ample, preamărind supremaţia enigmei, dintr-o perspectivă cvasionirică, avînd
ceva din practicile păgînismului medieval. Elfi, năluci şi
spiriduşi, dar şi numiri din memoria culturală, precum
Brunhilde şi Siegfried sau Walhalla, populează abundent
acest teritoriu poetic. Gemenii încorporează, după tehnica intertextualităţii, două poezii, Casa şi Migraţie, din
volumele anterioare, dar şi primele versuri din eminesciana Atît de fragedă. Mihai Ursachi vrea să trăiască dincolo de firesc, în proiecţii fantastice. Nu acceptă hotarele raţiunii, deşi înţelege donquijotismul experimentelor sale: „O, niciodată ochii aceştia nu-şi vor găsi / izbăvirea; nicicînd / nu voi putea să nu mai iubesc imposibilul. / Cunună de paie pe creştetul meu“ (Cununa de paie).
Cunoaşte de asemenea ubicuitatea zădărniciei: „La fel bat
electronii în praful de pe stradă / ca şi-n petala pură; planetele într-una / Se-nvîrt ca o morişcă“ (Rosa cogitans). Mai
trebuie remarcate constantele suprapuneri între chemările erotico-thanatice: „Fericită dragoste-i dragostea pentru Rosalba; / întortocheatele sale delicii, rătăcitoarele căi,
/ o, fragedă moarte numită Rosalba…“ (Rosalba), ca şi tendinţa de înnobilare a bucolicului: „Pe pajişti creşteau spiriHYPERION
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tuale nutreţuri“ (Instauratio noctis). De tehnica suspansului, funciară la Mihai Ursachi, ţine probabil şi tipărirea doar
pe fragmente în volum a Poemului de purpură. Acesta se
publică integral abia în viitoarea culegere, Diotima. Poezii
de dragoste (Iaşi: Ed. Junumea, 1975). „Cultul celor inexistente“ este în continuare regula de aur a construcţiei poetice. Episodul IV al Poemului de purpură, intitulat Istoria
desăvîrşită a Săgetătorului, reproduce de fapt poezia Arcaşii dintr-unvolum precedent şi glosează pe tema setei de
absolut, cum numai Ştefan Augustin Doinaş o mai făcuse
în Mistreţul cu colţi de argint, oferind într-un fel cititorului cheia alambicatului său parcurs poetic: „Tîrziu, la fiecare la un anume ceas, / era sortit, în cercul cu semn voievodal, / să intre cu cunună şi arme de arcaş: / o singură
săgeată, săgeata de cristal. // Îngenuncheat în cercu-mi
şi copleşit de steme, / eu mi-am ţintit săgeata, o singură
săgeată, / în nufărul acela… Iar peste mări de vreme, / pe
insula rotundă, în noaptea de zăpadă…“. În pofida cohortelor de îngeri şi serafimi, ne aflăm de fapt permanent pe
tărîmuri de spiritualitate amestecată. Aici vibraţia erotică,
mai mult exorcizată decît trăită, se stinge ritualic, strivită
de „tăcerea tăcerilor“, un fel de hotar între a fi şi a muri.
Retorica rafinată şi subtilă, deja uşor recognoscibilă,
defineşte şi Marea înfăţişare (Iaşi: Ed. Junimea, 1977).
Cu eleganţă stilistică, rezultînd din desăvîrşitul meşteşug al compoziţiei, poetul extrage în continuare esenţe
dintr-un imaginar prolific. În liniştea perpetuei ceremonii, el distinge muzici purtătoare de semnificaţii ascunse
şi aflate în slujba eternei enigme cosmice. Şi parcă pentru a nu ucide visul (vedeniile), el dematerializează concretul pînă la maxima transparenţă. Cadrul este oracular

şi mesaje galactice par a se intersecta continuu. Venind
din adîncimi necunoscute, mesajele sînt evident încifrate,
uneori de-a dreptul ermetice. Doar ascetul, şi el o nălucă,
iniţiat în solitudini şi miracole, mai poate face lumină în
absconsitatea universală. Trăind în efemer, toate partiturile narative imaginate de poet se autodizolvă fără încetare, lăsînd impresia că asistăm la un spectacol de umbre.
Chiar şi atunci cînd credem că se apropie de miezul fierbinte al palpabilului, poezia lui Mihai Ursachi trebuie privită obligatoriu prin prisma propriei simbolistici. Căci iniţierea în absolut este drum lung şi înseamnă rupere totală
de conjunctural şi de interese telurice: „…ca un pui de căţea
de o zi, orb şi scîncind, tăvălindu-mă-n tină / de-a buşilea
merg către ea, dătătoarea de lapte, / mama Lupoaică. Învăţ
/ dezvăţîndu-mă, învăţătura neştirii“ (Comunicanţă). Retorismul din Syposion nigrum, cu trimitere la aventura experimentelor totale, ca într-un turnir al morţii, produce tensiuni de invocaţie ocultă, care în final se destramă ca fumul:
„Cineva a-ntrebat mai tîrziu: unde şi cînd? / şi ce cavaleri
săvîrşiră Serbarea? / I s-a răspuns: nimeni, nicicînd, nicăieri“. Numai logosul rămîne neschimbător şi suficient sieşi:
„Aşa s-a născut toată marea; / astfel se naşte. O picătură
/ o dată / la şaisprezece mii de ani“ (Parabola Urechii şi a
Numărătorului)
Iar dacă unul din personajele sale se numeşte Abstractor şi se îndeletniceşte cu alchimia, putem admite că poezia lui Mihai Ursachi este ea însăşi rezultatul unor complicate mecanisme sufleteşti, ce transcend sensibilitatea
comună, împingînd experimentul poetic, precum altădată
Rimbaud, acum prin asceză şi contemplaţie, pînă la limita
de sus a excelenţei.

Dumitru MATEESCU

O nouă filosofie a timpului

L

La o examinare superficială, timpul este un însoţitor al fiecărei entităţi finite. O examinare atentă a timpului constată că el
este un efect şi o abstracţie, o marcare a unor secvenţe de evenimente deci de combinaţii relaţionale şi operaţionale intre
elementele mai multor sisteme de entităţi dintre care unele se
desfăşoară periodic. Timpul este consemnarea finităţii combinaţiilor in care intră elementele sistemelor reale el fiind o reţinere a ceva comun şi măsurabil şi anume a finităţii lor:apar, se
combină, dispar, paranteze care uneori sunt periodice şi constituie puncte de reper, de referinţă, pentru alţii, sistemul in
care se desfăşoară alte combinaţii finite. Fără finit nu ar fi timp.
Agentul trebuie conceput ca o entitate activă care trăieşte in
un mediu activ.
De aici concluzia:se numeşte timp secvenţa nelimitată a
evenimentelor finite.
Orice combinaţie având structură şi finalitate, dacă este
intersecţie, conjuncţie, este un eveniment sau o acţiune. Agentul uman numeşte această succesiune de evenimente periodice
precum li această derulare a manifestprii unor entităţi incluse
in succesiunea masivă de evenimente timp fracşionând mari şi
periodice evenimente care il transcend. Ceea ce este surprinzător este că timpul nu este categorie filosofică deci că pot fi
sisteme materiale in afara timpului anume pot fi statice. Este
o schimbare de perspectivă:in loc să considerăm acţiunile in
timp abordăm timpul ca fiind depedent de secvenţe de acţi-
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uni. Timpul este complex de acţiuni şi nu invers. Durata este
intervalul dintre apariţia şi dispariţia unui ansamblu evenimenţial in combinaţie.
Timpul este relativ a-determinist deoarece este şi o implicaţie a unei disjuncţii de către o conjuncţie:trecutul este determinabil iar viitorul este obţional, probabil.
Timpul este o permisiune.
O insuşire a timpului este că permisiunile unora determină timpul altora deoarece timpul marchează lanţuri de evenimente care presupun permisiuni sau nu. Permisiunile altora
determină timpul agenţilor. De exemplu, de câte ori natura
permite Pământului să se rotească in jurul Soarelui de atâtea ori poate, dacă nu mai intervine altceva, să renască natura
in unele zone ale sale anume să se deruleze timpul unor indivizi. Este de reţinut:timpul este o abstragere şi anume a combinaţiilor finite ale elementelor unor structuri remarcate prin
periodicitatea unora. Perceperea timpului nu este decât aceea
a periodicităţii unor fenomene:ziua si noaptea datorate rotaţiei planetei in jurul axei sale, anotimpurile datorate pendulării planetei, anii ce indică reluarea unor cicluri inclusiv a perioadei de secetă şi musonice de la tropice, fenomene cu influenţe fundamentale asupra ciclurilor metabolice care sunt de
asemenea secvenţe evenimenţiale ce includ ciclităţi, combinaţii, deci timpuri individuale.
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Fiind secvenţa nelimitată a evenimentelor finite timpul indică
prezenţa a ceva comun in lanţul temporalităţii, in afara finităţii.
Structura timpului. pe care am determinat-o folosind metoda
proprie de cercetare, este aceeaşi cu a analogiei ceea ce explică
imitaţia dar are consecinţa că originalităţile ori sunt eliminate
ori sunt reţinute şi devin atemporale cel putin relativ. Timpul,
in evoluţia sa ca abstragere a secvenţei de acţiuni este o inferenţă. Deoarece timpul este o abstracţie a unor secvenţe acţionaliste rezultă că ştiinţa timpului este timpul insuşi condiţionat
de cerinţele metodologice, noţionale, ale agentilor individuali
sau colectivi şi de aici că ştiinţa timpului determină permisiunile unor agenti precizaţi, condiţionate de cerinţele noţionale
ale agentului. Deoarece timpul este o acţiune complexă, dar de
nivel meta deoarece este o evaluare, ştiinţa lui cere determinarea finalităţilor unor agenti condiţionate de metoda rezolvatorului şi de cerinţele lui materiale. Determinarea timpului de
către ştiinţă este o necesitate logică şi metafizică. Ştiinţa timpului altuia este intenţia unui anumit agent determinată de comunicarea rezolvatorului. Timpul este condiţionat, in mod necesar,
de ştiinţă. Ştiinţa din opinie a timpului este permisiunea unui
anumit agent colectiv sau individual, cauzată de disponibilităţile materiale ale rezolvatorului, ceea ce este izomorf cu finalităţile aceluiaşi condiţionate de metoda din opinie(metoda virtuală)şi de disponibilităţile noţionale, metodologice, ale rezolvatorului. Ştiinţa, inţeleasă acţionalist, este acţiunea cu scop şi
metodă care determină entităţi cu anumite metode. Ştiinţa din
opinie a timpului altuia este permisiunea din opinie a, pentru,
altul condiţionată de cerinţele materiale ale rezolvatorului ceea
ce este şi intenţia aceluiaşi condiţionată de metoda din opinie si
cerinţele noţionale, metodologice, structurale, ale rezolvatorului. Suma acestora este noutatea cauzată de comunicarea rezolvatorului. Studiul ştiinţific al timpului cere determinarea structurilor menţionate, a unor acţiuni. Cunoaşterea timpului este
permisiunea determinată de cerinţele materiale ale agentului.
Experienţa cauzează, in mod necesar, timpul. Realitatea
este o determinare necesară a timpului altuia. Experienţa timpului este stabilirea permisiunilor unor alţi agenti ceea ce este
precizarea finalităţilor unor agenti determinaţi condiţionate de
cerinţele materiale şi de metodele rezolvatorului. Experienţa
timpului altuia este stabilirea permisiunilor altuia determinat,
cauzate de disponibilităţile noţionale ale rezolvatorului ceea
ce inseamnă că intenţiile aceluiaşi sunt determinate de metodele si de disponibilităţile materiale ale altuia, ale rezolvatorului. Timpul experienţei este caracterizat prin limbajul empiric
şi limbajul abstract al altuia decât rezolvatorul condiţionate de
permisiunile rezolvatorului.
Realitatea timpului este timpul insuşi insă realitatea timpului altuia pretinde stabilirea intenţiei, tendinţei virtuale ale celui
studiat condiţionată de metoda din opinie şi de cerinţele noţionale ale rezolvatorului.
Timpul, necesar logic şi metafizic, este determinat de cultură, inţeleasă ca ansamblul metdelor rezolvative. in cazul agenţilor umani sumă a metodelor ideale, din opinie, cu acelea materiale, a înăscutului cu dobânditul. Cultura timpului este mulţimea permisiunilor unui agent determinat r condiţionate de
finalităţile altui agent decât ale lui r ceea ce este acelaşi lucru cu
determinarea scopurilor, ale finalităţilor lui r de către comunicarea celui in cauză, a rezolvatorului. Cultura timpului altuia,
determinarea timpului altuia de către cultura rezolvatorului
este permisiunea din opinie a agentului r de către metoda aceluiaşi r ceea ce este izomorf cu generarea intenţiilor lui r de
către comnunicarea rezolvatorului. Timpul este o abstracţie
superioară niveului acţiunii sau evenimentului insă el stabileste
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o relaţie de dependenţă dintre rezolvator şi complexul evenimentelor contextuale,.
Timpul vieţii este comunicarea determinată de cultură. Viaţa
are timp atât cât comunică condiţionată de metodele folosite.
Viaţa insăşi este comunul metodelor de comunicare, cel puţin
din perspectivă comunicaţională, comunicarea fiind inţeleasă
ca transfer de soluţii. Timpul existenţei nu poate fi decât necesitatea altuia anume existenţa a ceva ce se derulează atât cât
ii este necesară altcuiva. inclusiv naturii din moment ce timpul este şi o permisiune. Timpul este la nivel superior acţiunii
individuale el fiind abstracţia secvenţei nelimitate de acţiuni.
Este o acţiune dacă şi numai dacă ea, secvenţa de acţiuni fiind
şi acţiune, se intersectează cu intenţia unui alt agent cauzată
de cerinţele noţionale, de metodă inclusiv, ale rezolvatorului.
In mod necesar nontimpul condiţionează viaţa. Aceasta
inseamnă că viaţa are ceva constant in structura ei. Invarianţa
condiţionează, in mod legic, viaţa, dacă şi numai dacă scopul
unui agent precizat, r, este generat de către ştiinţa aceluiaşi r.
Cercetarea ştiinţifică, filosofică, poate constata structuri,
situaţii, care contrazic intuiţia. O atentă examinare a rezultatelor sale convinge in legătură cu aceste noi structuri. Filosofia
timpului arată dependenţa individului de context dar si detaşarea sa de acesta fiind o individualitate. Filosofia anticipează
rezultate ale ştiinţei sau explorează posibilităţi. Din punctul de
vedere al rezolvatismului universul spaţiul-timp este un fragment al universului spaţial infinit. Spaţio-temporalitatea, anume
conjuncţia dintre timp şi spaţiul material este prezenţa materială condiţionată de nontimp sau de invariant. Universul nostru fizic este caracterizat prin anumiţi invarianţi relativi, anumiţi invarianţi ai prezenţelor ceea ce este o parte a universului fizic care admite si spaţii invariante, in afara timpului. Relaţia de mai sus este izomorfă cu aceea a metodei determinată,
evenimenţial, acţionalist, de nonregula derivării disponibilităţilor materiale din cerinţele structural materiale, in conjunctie
cu tendinţele posibile. Acestea sunt afirmaţii filosofice nu obligatoriu confirmabile in viitorul apropiat.
Spaţiotemporalitatea luată in sensul de conjuncţie a spaţiului fizic cu cel interior este caracterizată prin comunicarea
determinată de implicarea obligaţiilor unui agent de către noutatea oricui numai nu a rezolvatorului iar spaţiotemporalitatea
inţeleasă ca aceea a sumei spaţiului interior cu cel exterior este
noutatea determinată de comunicare.
Spaţiotimpul interior este timpul condiţionat de scop.
Rezultă şi ideea limitării spaţiale a entităţilor temporale.
Nontimpul este invarianţa deoarece unde nu este timp nu
este acţiune, eveniment, modificare şi invers insă această structură a nontimpului care este şi constantul, staticul, este aceeaşi
cu a invariantului din orice domeniu. Ea indică şi interdicţia unor
entităţi determinate in raport cu agentul de referinţă. Fiecare
agent, prin structura sa, presupune, impune, interdicţii agentilor
contextuali de unde rezultă caracterul invariant al interdicţiei.
Orice idee se modifică, orice structură. Se poate schimba
dar ideea de interdicţie cu structura corespunzătoare-nu. Ea
insoţeşte orice entitate finită. delimitată. Cercetarea ştiinţifică
caută invarianţi. Ea determină invarianţii acţiunii umane şi prin
aceasta interdicţiile acţiunilor sale, nontemporalităţile relative
ale sale. Pentru anumite spaţii prezenţa timpului este invariantă, la alt nivel iar in altele invarianţa este temporală, relativă
din perspectivă metasistemică.
Interesant este că timpul acţiunii, din această perspectivă
este determinat de acţiunea condiţionată de intenţia oricui in
afara de un anumit agent r iar invarianţa acţiunii este scopul
determinat de metoda unui agent r in conjunctie cu cerinţele
noţionale ale unui alt agent decât ale rezolvatorului.
HYPERION
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În matricea fonică a limbii române

Limbile se deosebesc, în primul rînd, prin substanța
fonică și modul de organizare a ei. Paradoxal, dar tocmai forma fonică, lipsită de semnificație (în pofida
funcției de semantizare a limbii), este „adevăratul
principiu constitutiv și orientativ al diversității limbilor, atît în sine, cît și prin forța de stimulare sau de
frînare pe care o opune tendinței interne a limbii”[1].
Această diferență, perceptibilă la nivel de cunoaștere
clară confuză și la nivel de cunoaștere clară distinctă,
printr-o interpretare generalizat apreciativă (nu neapărat obiectivă), s-a transpus în timp în diverse stereotipuri privind calitățile și funcționarea limbilor. Paulino de Souza, în prefața (care, departe de o obișnuită
introducere la un studiu științific, este o cîntare a limbii portugheze) la Gramatica rațională și simplificată a
limbii portugheze, explică modul în care sînt percepute
limbile europene: spaniola – ca limbă a zeilor, portugheza – (calificată astfel de spanioli) ca limbă florilor,
italiana – dulce și suplă, latina – gravă și densă[2]. În
același context al aprecierilor lingvistice, (controversata) enunțare a regelui Carol al V-lea al Spaniei subliniază măreția spaniolei, vivacitatea francezei, tăria
germanei, gingășia italienei, afirmînd că în spaniolă
poți vorbi cu Dumnezeu, în franceză – cu prietenii,
în germană – cu dușmanii, în italiană – cu femeile.
Faptul că aceste aprecieri sînt, în general,
tendențioase nu exclude posibilitatea de explicare a
percepțiilor lingvistice. Iar explicația se află în relația
intimă dintre om și limbajul său (limbajul matern),

1 Wilhelm von Humboldt, Despre diversitatea structurală a limbilor și influența ei asupra dezvoltării spirituale a umanității. Versiune românească, introducere, notă asupra traducerii, tabel cronologic, bibliografie și indici de Eugen Munteanu, București, Humanitas,
2008, p.88.
2 Paulino de Souza, Gramatica rațională și simplificată a limbii
portugheze, Paris, p. IV-V.
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care exercită una dintre cele mai puternice determinări asupra ființei umane: „Omul trăiește în primul
rînd împreună cu obiectele, mai mult încă, întrucît a
percepe și a acționa sunt la om operații care depind
deopotrivă de reprezentările sale, el trăiește cu obiectele percepute exclusiv în chipul în care i le prezintă
limba”[3]. Transgresarea spațiilor lingvistice presupune inerent transferul conceptelor dinspre limba
maternă spre cele străine. La fel, structurările de o
anumită manieră pe dimensiunea segmentală şi suprasegmentală a limbii materne se repercutează asupra
modului de percepere a vorbirii în alte limbi și chiar
a capacității sau incapacității de a percepe anumite
sunete. Experiențele făcute de Andrei Avram pentru
a determina importanța sonorității în sistemul fonologic românesc au arătat, în subsidiar, că „oclusivele
surde scurtate (și auzite ca oclusive sonore de vorbitorii de limbă engleză) continuă (chiar și la mărirea
duratei consoanei – A.S.) să fie percepute ca surde
de vorbitorii de limbă română. Pentru aceștia, ca și
pentru vorbitorii de limbi slave, de exemplu, sonoritatea (respectiv, absența sonorității) se dovedește a fi
neesențială”[4].
La nivel de percepere generală, nicio altă limbă asimilată (sau auzită doar) nu pare mai echilibrată şi mai
eufonică decît limba maternă. Aceasta întrucît limbajul „își are originea în profunzimea esenței umane” și
este „într-o relație adevărată și specifică cu originea
lui chiar fizică”. Astfel se explică și faptul că „limba
patriei” posedă, „pentru omul cultivat, ca și pentru cel
necultivat, o putere și o vibrație intimă atît de mari în
comparație cu o limbă străină, încît, dacă ne răsună
3 Wilhelm von Humboldt, op. cit., p. 95.
4 Avram, Andrei, Cercetări asupra sonorității în limba ro-

mână, București, Editura Academiei, 1961, p. 118-119.
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în auz după o îndelungată absență, pare să ne salute
cu un fel de vrajă spontană, trezind în noi un fel de
nostalgie pentru lucruri îndepărtate?”[5]
Dincolo de aceste aprecieri, legate de trăirile umane
individuale și subiective în matricea limbii materne,
se poate judeca despre structurile fonice, prin aplicarea unui instrumentar epistemologic mai mult sau
mai puțin obiectiv al statisticii și (parafrazîndu-l pe
Pius Servien) transpunerea limbajului comun în limbaj științific. Domeniul la care trebuie aplicată statistica în acest scop ține de raportul de frecvență dintre vocale și consoane, frecvența în parte a vocalelor și consoanelor, diftongilor și triftongilor, gradul
lor de sonoritate, aspecte, care, în opinia lui Dimitrie Macrea determină fizionomia fonetică și relieful sonor al limbii[6].
În limbile lumii, după cum arată știința limbajului, structurile consonantice sînt mai multe în planul
paradigmatic (dar și mai frecvente în planul sintagmatic) decît structurile vocalice, primele asigurînd și
un anume tip de stabilitate cuvîntului. Pornind de la
proporția 70 de consoane / 30 de vocale, limbile pot
sînt clasificate în vocalice și consonantice. Studiile
arată că în limbile accentuat vocalice, proporția respectivă nu se modifică decît în cazuri singulare (și nesemnificativ) în favoarea vocalelor, pe cînd în limbile consonantice inventarul consonantic poate ajunge la 98%.
O limbă accentuat vocalică este daneza, în care celor
20 de consoane le revin 23 de sunete vocale (inclusiv
diftongi), proporția fiind de 53,5 / 46,5[7].
Sub aspect paradigmatic, română ar trebui considerată o limbă de tip vocalic: celor 22 de consoane
din română le corespund 7 vocale, 23 de diftongi (9
ascendenţi şi 14 descendenţi) şi 9 triftongi. Vocalele
constituie, prin urmare, 63,93%.
Tabloul sintagmatic (mai ales acesta, în opinia
lingviștilor, trebuie luat în considerație în cazul clasificărilor de acest tip) se conturează însă modificat
în direcția consonantismului, cu toate că și din acest
unghi de vedere româna rămîne a fi o limbă vocalică.
Astfel, statisticile frecvenţei fonemelor româneşti
(deși oferă rezultate care nu concordă de fiecare dată,
situație care poate fi explicată, după C. Maneca[8], prin
factura stilistică a probelor de limbă și, respectiv, a
structurii lor etimologice diferite) pun evidență faptul că procentul vocalelor este apropiat de cel al consoanelor (45,16 % vocale / 54,84% consoane după calculele lui D. Macrea[9]; 47,758% vocale / 52,242% consoane după C. Maneca; 47,26% vocale / 52,74% consoane după M. Grumăzescu[10]; 49,4% vocale / 52,74%
5 Wilhelm von Humboldt, op. cit., p.94.
6 Dimitrie Macrea, Aspecte ale structurii sonore a limbii române
în lumina cercetărilor statistice, în: CL, nr. 1, 1968 (XIII), p. 15.
7 http://lingold.ru/vokalicheskie-i-konsonantnyie-yazyiki
8 Constant Maneca, Mărimi grafo-fonematice în limba română,
în: Studii și cercetări lingvistice, 1975, nr. 6, p. 584
9 Dimitrie Macrea, Frecvenţa fonemelor în limba română, în: Dacoromania. Buletinul „Muzeului limbii române” . Vol. X, Bucureşti,
1941.
10 M. Grumăzescu, Studiu asupra foneticii statistice a limbii ro-
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consoane după A. Roceric Alexandrescu[11]) și denotă
un echilibru fonetic al limbii române.
Comparînd aceste rezultate cu ceea ce se cunoaște
în privința raportului elemente vocalice – elemente
consonantice pentru alte limbi (italiana: 47,74% –
52,27%; franceza: 43,36% – 56,64%; serbo-croata:
46,47% – 53,53%; germana: 38,86% – 61,14%; neogreacă: 46,61% – 53,39%), Dimitrie Macrea remarcă
faptul că „limba română este printre limbile cu mare
frecvență vocalică”, iar nota însemnată de varietate
în vocalismul românesc o adaugă diftongii şi triftongii[12]. E de presupus, în contextul acestor statistici,
că româna se percepe la auz ca o limbă melodioasă și
sonoră. Această trăsătură este accentuată și de „calitatea” sistemului fonetic românesc, pe segmentele
vocalic și consonantic.
Sistemul vocalic al limbii române literare conține
7 foneme, distincte prin apertură și localizare, criterii care constituie, în același timp, universalii lingvistice. Prin gradul de apertură, româna realizează două
din șase opoziții posibile în limbile lumii (germana,
de exemplu, realizează 6 opoziții, engleza și franceza
– 4, rusa – 3), iar numărul vocalelor anterioare reprezintă ½ din numărul total al vocalelor. Vocalele posterioare sînt, în același timp, labializate. În limba literară, fonemele se organizează în forma unui triunghi:

Relevanța organizării acestor trăsături în sistemul vocalic se accentuează dacă analizăm frecvența
vocalică:

Aplicînd la sistemul fonetic românesc rezultatele
obţinute de acusticianul american Harvey Fletcher în
Some Physical Characteristics of Speech and Music (în
«The Bell System Technical Journal », X, p. 349-373),
mâne, Comunicările Academiei, V, 10, 1955, p. 1429-1437.
11 Alexandra Roceric Alexandrescu, Fonostatistica limbii române,
București, Editura Academiei, 1968, p.31.
12 Dimitrie Macrea, Frecvenţa fonemelor...
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Dimitrie Macrea[13] constată că, cele mai frecvente
vocale în română fiind e, i, u şi â (sunete mai închise,
mai ascuţite) – adăugînd aici şi diftongii şi triftongii ce
conţin aceste foneme – cu o putere fonică de 29,46%,
iar vocalele deschise, cu mare putere fonică a, o şi ă
(la un loc cu diftongii şi triftongii care au aceste trei
vocale) constituind doar 17,34%, româna, dacă nu se
dovedeşte aptă pentru oratorie prin timbrul şi prin
fonia acestor sunete „mai de surdină”, poate exprima
o sensibilitate fină.
În comparație cu neogreaca, în care „totalul procentajului vocalelor de mare fonie a şi o” este de 22,23%,
arată Dimitrie Macrea, în română acesta reprezintă
doar 17,34%. „Neogreacă n-are însă decît 5 vocale şi
9 diftongi, pe cînd noi avem 7 vocale şi 19 diftongi
şi triftongi. Ea e, desigur, întrucîtva mai puternică în
fonie decît limba română, dar e mai puţin nuanţată
în fonia ei, mai monotonă decît limba noastră”[14]. În
contextul limbilor romanice, româna se dovedește a
fi mai puțin sonoră ca italiana și spaniola (în care predomină ca frecvență vocalele a și o). Totuși, constată
într-un alt studiu Dimitrie Macrea, limba română
este mai nuanțată și decît spaniola și italiana (datorită
numărului mai mare de vocale, diftongi și triftongi:
italiana are 5 vocale și aproape că este lipsită de diftongi, spaniola are 5 vocale și foarte puțini diftongi),
apropiindu-se de sonoritatea francezei[15].
Sugestivă este și statistica vocalelor sub accent,
care se organizează aproape simetric în serii în jurul
vocalei a, lexicul românesc prezentînd totodată „o
excepțională boțăție de cuvinte cu a inițial”[16]:

„Faptele acestea, concluzionează D. Caracostea,
arată ceva ca o tendință de echilibru, care, dacă nu
atenuează depresiunea din punctul o, arată că în jurul
axei luminoase a umbra și sporul de lumină tind să se
repartizeze oarecum simetric”[17].
Sistemul consonantic românesc este și el, după
Dimitrie Macrea, „bogat, bine echilibrat, precis şi
elegant”[18].

13 Dimitrie Macrea, Frecvenţa fonemelor...
14 Dimitrie Macrea, Frecvenţa fonemelor..., p. 50.
15 Macrea, Dimitrie, Aspecte..., p. 17.
16 Dumitru Caracostea, Expresivitatea limbii române, Iași, POLIROM, 2000, p. 50.
17 Dumitru Caracostea, p. 51.
18 Dimitrie Macrea, Frecvenţa fonemelor..., p. 48.
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Raportînd rezultatele propriei cercetări la studiul
citat deja al lui Fletcher, Dimitrie Macrea arată că cea
mai frecventă consoană din română este vibranta r,
„fonem aspru, care, alături de fonie, dă, desigur, o
oarecare nuanţă de asprime”, dar „şi o notă de energie”. Frecvența înaltă a consoanei r în română o constata încă B.P. Hasdeu: „La români, sonul r, pe care
nu-l au deloc mexicanii și chinezii, se repetă cel puțin
de 15 ori la fiecare 100 de consoane. Putem oare să-i
dăm aceeași valoare ca lui h, întrebuințat de vreo două
ori la 150 de consoane? Ba chiar toate guturalele și
palatalele la un loc: h, c, g, che-chi, ghe-ghi și j deși
sînt șase la număr, totuși circulează în limba română
mai puțin decît r”[19].
După patru foneme cu putere fonică mai mică
(nazala n, dentalele t, d, velara c), vine, în română,
„fonemul cel mai înrudit ca articulaţie cu r, dar de
un caracter mult mai domol, mai moale decît acesta,
lichida l”. A noua consoană ca frecvență (după s, m, p)
este în română „de mare putere fonică” – ș, după care
urmează ț, c, v, b, f. Celelalte consoane din română
sînt sub 1%, însă ele „contează (...) ca elemente de
varietate a foniei”[20].
Calitatea sunetelor, vocale și consoane, depinde de
locul pe care acestea îl dețin în matricea fonică a limbii
și de trăsăturile pe care limba respectivă le selectează
drept trăsături distinctive, prin care se definesc sunetele. Predominarea unei sau altei trăsături (sau dimpotrivă absența acesteia) în limba maternă ne sensibilizează auzul și ne face receptivi la anumite sunete
din alte limbi. Într-o formă simplificată (fără a intra
în discuțiile inventarului fonematic), matricea fonică
a limbii române se prezintă astfel[21]:

Trăsăturile distinctive alcătuiesc, pentru auz,
unități indivizibile: vocale și consoane, care formează,
la rîndul lor, alte unități în interiorul cărora acestea
se dizolvă și prin care se construiește semnificația.
„Limba poate fi comparată cu o imensă țesătură în
care fiecare parte este legată de alta și toate împreună sînt legate cu ansamblul, într-o rețea mai mult
sau mai puțin recognoscibilă”, iar „decisivă nu este
totuși bogăția de sunete; dimpotrivă, ceea ce contează
este mai degrabă o limitare parcimonioasă la sunetele necesare vorbirii și un just echilibru între ele”[22].
19 Bogdan Petriceicu Hasdeu, Principii de lingvistică, București,
1881, p. 101-102.
20 Dimitrie Macrea, Frecvenţa fonemelor...
21 Ana Belchiță, Coduri în fonologie, în: Studii și cercetări lingvistice, nr. 1, 1970 (XXI), p.38.
22 Wilhelm von Humboldt, p. 104.
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Simona-Grazia DIMA

I

O descindere-fulger la Milano (I)

În primăvara lui 2006, când eram deja secretar general al PEN-Clubului Român (propusă – căci eu nu am
candidat – şi aleasă în luna februarie a aceluiaşi an), a
sosit, pe adresa Gabrielei Adameşteanu, care tocmai se
retrăsese de la conducerea clubului nostru, o invitaţie
de participare la o conferinţă internaţională organizată
de PEN-Clubul italian la Milano. Deşi nu era timp de
sponsorizări, Gabriela Adameşteanu insista foarte mult
că trebuie să meargă cineva, pentru a reprezenta clubul
nostru, astfel încât, după câteva telefoane date câtorva
colegi, care însă, pe drept, nu au dorit să se mobilizeze
aşa de rapid şi în astfel de condiţii precare, m-am hotărât să merg eu şi am făcut-o, pradă unui stres teribil, pe
spesele proprii, cumpărându-mi în ultimul moment un
bilet de la agenţia de zboruri Alitalia, ca un simplu particular grăbit şi copleşit de nevoi.
Trebuia compusă de urgenţă şi o comunicare pe tema
anunţată, apoi transmisă neîntârziat organizatorilor, spre
a fi tradusă în italiană. Am reuşit şi acest lucru, într-un
veritabil tur de forţă, concepând lucrarea direct în limba
engleză. Unde mai pui că nu mai fusesem la Milano, iar
acolo nu avea să mă întâmpine nimeni? Aveam deci şi o
emoţie naivă de orientare în spaţiu, o emoţie de începător
într-o disciplină. Organizatorul, omologul meu, secretarul clubului gazdă, poetul Emanuele Bettini, mi-a trimis
doar, online, o schiţă topografică sumară, asigurându-mă
că orientarea va fi foarte uşoară. Evident, se simţea locuitorul unui oraş de importanţă şi ţinută universală. Ţinta
(loc de cazare şi de dezbatere, conţinând deci, pragmatic, totul la un loc) era Centro Congressi de la hotelul
Palazzo delle Stelline, construcţie din Quattrocento,
aflat în centrul oraşului, pe o lungă arteră numită Corso
Magenta, în imediata apropiere a Bisericii Santa Maria
delle Grazie, al cărei refectoriu adăpostea pictura murală
Cina cea de taină, realizată în culori nepotrivite pentru
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tehnica specifică de frescă, aşadar deteriorate cu timpul, de Leonardo Da Vinci.
Această apropiere îmi stârnea o emoţie teribilă, gândul că voi vedea un loc, pentru mine, mitic, încă din
copilărie, trăită în cultul faţă de Leonardo, mă terifia.
Ca întotdeauna (acum, dar şi mai târziu, după ce
eram pe deplin edificată în legătură cu ce înseamnă
PEN-Clubul), am făcut din textul meu o meditaţie personală, fără nimic formal. Am crezut dindotdeauna că
răspunsul la orice problemă trebuie să fie uman, nu
instituţional.
Anticipând, voi spune că aveam să mă conving tot
mai mult de un adevăr incomod: această organizaţie
a ajuns una foarte formalistă, centrată exclusiv asupra
unui activism social (benefic, în cel mai înalt grad, dar
punând mereu în penumbră promovarea liberă a literaturii, care ar fi trebuit să fie ţelul primordial al acestei organizaţii scriitoriceşti mondiale, cea mai veche şi
mai prestigioasă, fondată tocmai cu această iontenţie;
ca toate lucrurile omeneşti, pierdută pe drum, căzută
pradă activiştilor de tot felul). PEN-Clubul a ajuns o
organizaţie umanitară, acaparată de publicişti şi activişti
fără valoare literară deosebită. Clubul nostru, în aceste
condiţii vitrege, a încercat cu eroism, spre cinstea sa, să
menţină ştacheta literară a compoziţiei sale, numărând
în rândurile sale creatori remarcabili, scriitori autentici.
Voi reveni poate cândva asupra acestui subiect.
Călătoria cu avionul a fost corectă, nu mai mult de
atât, stewardesele erau extrem de profesionalizate, te
întrebau mecanic ce doreşti, fără vreo amabilitate deosebită, şi vorbind engleza foarte neclar. Între pasageri se
număra un italian cu aspect de pirat, îmbrăcat neconvenţional, într-un costum de blugi turcoaz, şi purtând cercei
de argint la urechi şi alte accesorii metalice. Un aspect
de distincţie foarte neîncorsetată, fără a fi însă deloc
lezantă pentru spiritul de civilitate. Purtând amprenta
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unor secole de civilizaţie şi gust artistic. Corsar fără
nimic bădărănesc.
La Milano am întâlnit nişte universitare din Germania, sosite în weekend să viziteze oraşul. În gara unde
intrai direct din aeroport, mi-au arătat cum se obţine, la
un automat în care introduceai nişte mărunţiş în euro,
un bilet la trenul ce avea să ne ducă de la aeroport până
în chiar centrul oraşului. Au fost foarte impresionate
când le-am arătat invitaţia la conferinţă, care demonstra că sunt un vizitator oficial. Dacă nu-mi spuneau ele,
aş fi pierdut mai mult timp să întreb vreun funcţionar
rătăcit pe acolo cum să fac să ajung în oraş (era vineri,
angajaţii lipseau, era pustiu, toată lumea dusă în sărbătoarea săptămânală).
Trenul m-a lăsat direct în centru, cât mai aproape de
hotel. M-am trezit vorbind italieneşte, dându-mi seama
că se prinsese de mine destul, prin simpla lectură. Am
aflat pe ce cale să o iau de la o doamnă în vârstă, foarte
distinsă, îmbrăcată modest, dar cu foarte mult bun-gust.
Cred că era un pic sastisită de turişti, dar mi-a explicat
cu precizie şi răbdare şi am înţeles perfect. I-am admirat modul de a îmbătrâni frumos, de a purta haine elegante, chiar dacă sobre. Hotelul, de austeră provenienţă monastică, purta acest nume poetic (Palazzo delle
Stelline) datorită istoriei sale – iniţial fusese un cămin
pentru fetiţele orfane crescute de călugăriţe. Un orfelinat. Mi-am primit camera, cu o fereastră imensă ce creştea din podeaua de piatră şi cu vedere spre un chiostro
cu gazon şi un singur arbore, înalt, de magnolia. Privea
spre biserica Santa Maria Delle Grazie, ceea ce mi-a dat
un vertij. Mi-am reamintit ca nu aveam decât câteva ore
ca să văd ceva din oraş, căci conferinţa începea a doua zi
dimineaţa. Am plecat deci, deşi mă simţeam foarte rău,
aveam o viroză. Am încercat întâi să vizitez biserica, să
văd pictura lui Leonardo din refectoriu. Când m-am
apropiat de construcţia sobră, operă a lui Bramante, am
văzut o coadă imensă la uşă. Am reuşit totuşi să-mi fac
loc până la vânzătoarea de bilete, care striga scoasă din
minţi că toate sunt de multă vreme epuizate şi am înţeles că fuseseră reţinute înainte cu două luni. Ar fi trebuit deci să-mi reţin şi eu un bilet în aprilie, când nici
nu ştiam că voi fi aici. De la nişte prieteni am aflat că în
lunile de iarnă nu era înghesuială şi puteai vizita biserica
pe loc, fără a avea nevoie să-ţi reţii bilete din timp. Am
renunţat şi am intrat într-o papetărie de lângă biserică,
de unde mi-am cumpărat foarte scump un calendar de
perete cu îngeri pictaţi de maeştri italieni şi un carneţel
ilustrat pe copertă cu frumoasa reproducere a tabloului
Înger muzician (Angelo musicante), operă adesea citată
a pictorului manierist Rosso Fiorentino.
Apoi am pornit, pe străzile impunătoare, spre dom,
de-a lungul clădirilor din piatră gălbuie, ce constituiau marca acestei zone a oraşului. Nu aveam drept ghid
decât schiţa oferită de poetul organizator, dar mă simţeam ca la mine acasă. De mic copil aveam nişte ilustrate
cu Domul din Milano, pe care îl priveam în extaz, gândind că nu-l voi vedea niciodată. Nu-mi venea să cred că
mă aflu în drum spre el. Pe străzile largi fete din Africa
făceau o chetă, îndemnând trecătorii să dea bani pentru
ajutorarea copiilor suferinzi şi săraci. Mi-a părut rău că
nu aveam la mine decât strictul necesar. La dom am cre-
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zut întâi că este o taxă de intrare şi mă codeam să intru,
dar nişte portari maiestuoşi m-au invitat, cu multă politeţe şi gesturi largi, înăuntru. În spaţiul umbros se ţinea
o slujbă obişnuită. Să amintim că era vineri după-amiaza.
Am intrat în perimetrul credincioşilor, alături de câţiva
domni în vârstă şi o doamnă foarte bătrână, slabă şi aplecată de spate, îmbrăcată modest. Credincioşii care luau
parte la slujbă erau în număr de opt, cu mine cu tot. În
exterior, turişti japonezi filmau frenetic. Preoţii le-au
spus că începe slujba şi i-au rugat să înceteze filmatul,
ceea ce au şi făcut, cu mare deferenţă, rămânând, extatici, pe margini. Prelaţi înveşmântaţi de gală, în diferite
nuanţe de purpuriu, au ţinut predici şi au cântat, rând
pe rând, dumnezeieşte. Mă credeam în paradis. Privisem, pe pereţi, plăcuţele cu numele tuturor arhiepiscopilor milanezi, de-a lungul istoriei,de la primul la ultimul. Ce admirabilă memorie culturală! Când a venit cel
ce strânge banii, i-am dat un euro. Pentru mine, în acel
moment, era mult.
Mai târziu, pe stradă, am găsit pe jos un euro. L-am
luat, cu un sentiment ciudat.
Am luat-o înspre Palatul Sforza, al cărui interior era
închis publicului, dar pe care l-am vizitat în curţile sale
matematic desenate, pătrunzându-mă de geometrii borgesiene. În parcul castelului era plin de lume. Doi îndrăgostiţi pe o bancă stăteau îmbrăţişaţi în atitudini studiate, deloc vulgare, ca două imagini dintr-o pictură. Aveau
stil. Stilul maeştrilor, poate, se imprimase în inconştientul locuitorilor acestei urbe cu istorie ilustră.
Apoi, la întoarcere, am apucat-o pe Corso Magenta, o
stradă foarte lungă, mergând pe ea cât mai departe posibil, sigură că nu mă rătăcesc, căci drumul era drept. Mă
simţeam tot mai rău, nu ştiam pe atunci că mi se coace
un uriaş abces dentar, pe care medicii aveau să-l depisteze foarte greu abia în toamnă, când am fost supusă la
o operaţie extrem de grea.
Era după-masa spre seară, bătea un vânt ciudat, pe
Corso Magenta era linişte, deşi treceau motociclişti,
maşini, vehicule diverse. Pe o motocicletă am văzut o
veritabilă amazoană, cu fusta fâlfâind. Mergea spre o
întâlnire, fastuos îmbrăcată, într-o mătase ce contrasta
interesant cu mijlocul de locomoţie ales, prozaic. Casele
uriaşe, înalte, din eterna piatră gălbuie, aveau balcoane cu
împrejmuiri de feronerie, ce adăposteau plante decorative, palmieri ale căror frunze se agitau vijelios în bătaia
vântoasei. Nu am văzut niciunde vreun obiect kitsch,
nici obiecte de prisos pe terase, balcoane. Nu am înaintat prea departe, pentru că nu mă simţeam bine. Am
trecut pe lângă un mic magazin, unde m-a ispitit o pastă
de peşte, dar am renunţat. Eram hotărâtă să fac o economie maximă şi nu simţeam de altfel nevoia să cumpăr nimic. Mereu m-au uimit românii supraîncărcaţi cu
bagaje în avioane, purtând după ei cutii al căror număr
părea să nu aibă sfârşit, apoi scoţând altele şi altele din
cală, în aeroport. Aveam să văd în avion, la întoarcere,
din aceştia, destui. Apoi am poposit pe o bancă dintr-un
scuar. Mă simţeam ca pe vremea eclipsei, vântul continua să bată, mă cuprinsese o melancolie totală, un sentiment metafizic.
M-am reîntors la hotel, unde avea să urmeze curând
cina. Am fost invitată la micul restaurant numit Risto-
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rante Orti di Leonardo, un nume, pare-se nu doar comercial, ci bazat pe o întâmplare istorică reală: se afirmă că
Leonardo, în timpul sejurului său milanez, a primit în
dar de la Ludovico il Moro o vie şi o grădină de legume
de 16 prăjini, în apropiere de biserica Santa Maria Delle
Grazie şi refectoriu.
În sălile boltite, scunde, intime (de fostă mănăstire)
ale acestui restaurant de elită situat în centrul oraşului
Milano, aveam să-i cunosc pe principalii participanţi la
conferinţă. Preşedintele de atunci al PEN-Clubului, prozatorul, dizidentul, politicianul Jiří Gruša, m-a salutat
afabil, cu bunătate: „Hello!” Nu am avut curajul să-i răspund pe potrivă, obişnuită fiind cu scorţoşenia şi neîncrederea notabilităţilor româneşti, care te creditează
foarte greu şi te consideră un idiot, dacă nu ai o funcţie proeminentă şi dacă nu te cunosc. Preşedintele, fost
ambasador, personalitate fermecătoare, altruist şi generos, aşa cum l-au dovedit faptele sale de-a lungul unie
vieţi tumultuoase, m-a considerat de la început o colegă
scriitoare şi m-a aşezat lângă soţia sa, o doamnă nemţoaică de vastă cultură, care a început de îndată să-mi
povestească amănunte despre stabilirea familiei întâi
în Germania, unde soţul ei fusese ambasador al Cehoslovaciei în perioada 1991–1997, apoi în Austria, tot
ca ambasador al ţării sale, până în 2004. La momentul
acestei convorbiri cu familia Gruša , scriitorul era director al Academiei Dimplomatice din Viena (2004–2009),
interval de timp în are era şi preşedinte al PEN International, iar doamna lucra şi ea într-o instituţie culturală
respectabilă. Îi păstrez o amintire deosebită lu Jiří Gruša,
un tip bonom, autor de opere literare care au circulat
în samizdat, prieten cu Václav Havel, om de curaj, care
a făcut şi închisoare pentru opiniile sale politice. Avea

să moară peste câţiva ani, în 2011, de inimă, Dumnezeu să-l odihnească!
Preşedintele PEN-Clubului Italian, Lucio Lami, era de
o urbanitate desăvârşită, la fel secretarul, poetul Emanuele Bettini. Rasată şi discretă se prezenta Karin Clarck,
extrem de merituoasa preşedintă a Comitetului Scriitorilor Întemniţaţi, cel mai dificil departament al PEN
International.
Am remarcat calitatea orezului, fiert în exces, deşi
legumele erau toate al dente. Am aflat ulterior că acesta
e modul italian de fierbere a orezului. Pui apă până nu
mai poţi, fără restricţii. Nu puteam să sufăr acest fel de
orez, dar acolo toate combinaţiile erau armonioase, recunosc. Am savurat, de pildă, o mazăre delicioasă, care îşi
păstrase culoarea verde. La un moment dat am ieşit în
spatele restaurantului, m-am plimbat într-un chiostro şi
am vrut să mă întorc, dar uşa nu se mai deschidea. Am
aflat mai târziu că avea sistemul de deschidere exclusiv
din interior. Îi vedeam pe cei din restaurant, dar ei nu
mă zăreau, strigam, dar nu se auzea, prin termopane.
Am rătăcit, ca să cer ajutor, pe coridoarele profuze din
clădire, toate aflate în spatele sălii restaurantului, dar
nu am aflat pe nimeni, era un pustiu total – normal, ne
aflam în weekend. Uşi cu inscripţii aurite, distante. Un
fel de snobism nord-italian auster, instituţii respectabile. Am cercetat cu privirea nişte boscheţi de pe marginea chiostro-ului, unde mi-am făcut planul să dorm
peste noapte. Deodată uşa restaurantului s-a deschis, am
fost lăsată înăuntru. Un coleg din PEN-ul basc mă zărise
întâmplător dinăuntru şi spusese unei colege din America de Sud, din Bolivia, cred. Am fost salvată internaţional, printr-o secundă providenţială când ochii cuiva
căzuseră asupra mea, tocmai când mă resemnasem că
voi dormi în chiostro, pe sol, sub cerul liber. (Va urma)

Gică MANOLE

C

Junimea, club politic (2)

Conştient de propria sa valoare, îndeosebi într-o societate în care mediocrităţile din viaţa publică, şi nu
numai, nu erau deloc rare, Titu Maiorescu nu era omul
care urmărea doar să-şi expună/afişeze poziţiile teoretice şi politice. Încă din adolescenţă, şi credem că
nu greşim, era obsedat de o mare dorinţă ca să ajungă
cineva în ţara sa, el neacceptând decât de nevoie roluri
„subalterne”[1], iar pătrunderea în cercul puterii, acolo
unde se luau deciziile, a urmărit-o cu obstinaţie sau,
cum s-a mai spus, „tot timpul”[2].
Aşa cum o dovedesc Însemnările zilnice[3], momentul pe care Titu Maiorescu l-a crezut oportun accesu-

1 Z. Ornea, Viaţa lui Titu Maiorescu, I, p. 268.
2 Ibidem.
3 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, I, pp. 126 – 164. Spaţiul extrem de lung rezervat de Titu Maiorescu Jurnalului politic, începând
cu 18 aprilie 1870 şi până la 25 octombrie 1870, jocurilor de culise
care ar fi trebuie să-l propulseze şi pe el (subl. ns., G.M.) în interiorul
Puterii, dovedeşte că, pe atunci, preocuparea sa cea mai importan-
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lui în cercul Puterii (căci în politică intrase la 1866) va
fi în primăvara anului 1870. În aprilie 1870 guvernul
condus de Al. G. Golescu demisionează sub presiunea
unor agitaţii antidinastice, pe care nu le putea stăpâni,
domnitorul Carol I desemnându-l pe liderul conservatorilor ieşeni, Manolache Costache Epureanu, cu
formarea noului cabinet[4]. Manolache Costache Epureanu, consiliat de Carol I, care, la rândul său, după o
sugestie a lui P. Mavrogheni[5], formase un guvern din
oameni politici tineri în care trei ministere trebuia să
le primească Junimea: „Carp externele, Pogor justiţia,
eu cultele şi instrucţia”[6].
Aşadar, junimiştii constituiau un grup politic bine
organizat, neînregimentat în niciun partid, de vreme
tă era politica.
4 Z. Ornea, Junimea şi junimismul, ediţia a II-a, p. 255.
5 Titu Maiorescu, op. cit., p. 128.
6 Ibidem.
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ce intraseră în vederile domnitorului Carol I, opţiunile lor politice, care deveniseră de câţiva ani publice,
erau de nuanţă conservatoare, iar oficializarea lor nu
va întârzia să le confirme.
Şi corifeii Junimii erau convinşi de valoarea şi forţa
lor, ca grup politic, de vreme ce Titu Maiorescu notează
în Jurnalul politic, la 18 aprilie 1870: „La plecarea lui
la Bucureşti, Carp a stat de vorbă cu Pogor şi cu mine.
Carp socoteşte că micul nostru partid trebuie să vină
complet la guvern. (El externe, Pogor justiţie, Strat
finanţe, cumva Dabija războiu, eu culte, Blaremberg
interne (?)).”[7]. Desigur, continuă Maiorescu, după constituirea unui guvern al Junimii, în scurt „interval”[8] trebuiau să treacă la înfăptuirea „deplin solidară a tuturor reformelor în resortul nostru”[9], o politică de austeritate financiară („reducere financiară absolută a
tot ce e superfluu”[10]), prevăzând însă, „după obiceiul
pământului”[11], opoziţia Parlamentului la preconizatele
reforme[12]. Maiorescu era conştient de valoarea grupării pe care, la acea vreme, o reprezenta, notând, măgulit, că „Principele, vezi bine, se adresează nouă ca la o
forţă, iar noi suntem importanţi numai prin năzuinţa
noastră dezinteresată pentru binele ţărei, dar fără partizani în popor şi neînţeleşi”[13]. Prezenţa junimiştilor
în guvern Maiorescu o condiţiona „numai atâta timp
cât merg lucrurile cinstit”[14], altminteri vor fi nevoiţi
„să se retragă”[15].
Aşadar, P. P. Carp pleacă la Bucureşti (sfârşitul lui
aprilie 1870), şi poartă convorbiri cu Manolache Costache Epureanu pentru intrarea sa în guvern, dar şi a lui
V. Pogor şi Titu Maiorescu, la departamentul cultelor.
Toată lumea ştia că Maiorescu era foarte bun cunoscător în problemele învăţământului românesc, faptul fiind
de altfel probat de Jurnalul său, unde preconiza o serioasă reformă a sistemului[16]. De această reformă a învăţământului, Titu Maiorescu era cu adevărat preocupat,
de vreme ce înţelegând că nu va mai ocupa portofoliul
ministerial, în două scrisori către P. P. Carp, abordează
chestiunea abrupt: „Toate bune şi frumoase, dar unde
rămâne reforma învăţământului?”[17]. Apoi, notează,
mai departe, că jocurile de culise ce l-au îndepărtat de
fotoliul ministerial i-au indus o stare negativă („Nu pot
tăgădui că sânt neplăcut marcat”[18]).
Mai departe, ca lider al Junimii, odată ce Carp este
cooptat în Guvernul Manolache Costache Epureanu,
Maiorescu îşi exercită rolul, întrebându-l pe acesta cum
7 Ibidem, p. 129.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem, p. 130.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
16 Ibidem, pp. 136 – 139. Sigur că va ajunge ministru, Maiorescu
nu ezită în a nota intenţiile cu privire la Reforma învăţământului şi
gânduri despre administraţie. Înainte, însă, redactează o listă ce cuprinde 61 de nume ce le-ar putea folosi în prezumtiva sa activitate
ministerială (pp. 133 – 136). Din aceste două exemple înţelegem că,
în aprilie 1870, Maiorescu avea certitudinea că va intra în guvern.
17 Ibidem, p. 156 (scrisoarea din miercuri, 29 aprilie 1870).
18 Ibidem.
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rămâne cu planurile lor, îndelung dezbătute: „Dacă e
ca Junimea să nu apară ca un neînsemnat minister de
tranziţie şi să nu se uzeze, ea trebuie să înfăţişeze ţării
acea operă unitară de reforme de care tu vorbeai mereu.
Cum rămâne cu asta?”[19]. Nu peste mult timp, într-o
altă scrisoare, tot către P. P. Carp, din 7 mai 1870, Titu
Maiorescu, deşi face eforturi serioase spre a dovedi lui
Carp că eşecul intrării în guvern nu l-a marcat, cere
lămuriri prietenului său cu privire la cele întâmplate,
refuză ajutorul acestuia spre a fi ales, la viitoarele alegeri, deputat de Vaslui[20] (tentativă de îndulcire a eşecului din partea lui Carp), este supărat pe Carol I că, în
problema destituirii sale din învăţământ, l-a crezut pe
duşmanul său, Gh. Mârzescu[21], fiind convins că omul
moral (şi în viaţa publică) se ruinează doar „prin propriile sale vorbe şi fapte, dar niciodată prin vorbele şi
faptele altora”[22]. Orgoliul său rănit răbufneşte dispreţuind ceea ce i se refuzase: un portofoliu ministerial.
„Eu însumi rămân faţă de această chestiune mai mult
decât dezinteresat, anume indiferent. Nu uita doară
că eu nu sânt un om politic, ca tine… N-am nevoie de
administrarea învăţământului, în nici o privinţă; dacă
ea va avea nevoie de mine mă va şi căuta şi, din nenorocire (cel puţin în cei patru ani imediaţi), singurul ei
efect va fi să mă încurce”[23].
În concluzie, în Guvernul Manolache Costache Epureanu, nici Pogor, nici Maiorescu n-au intrat, iar P. P.
Carp va ocupa de la 23 mai 1870 exact ministerul pe
care îl viza mentorul Junimii: Culte şi Instrucţiune
publică[24]. Eşecul de a deveni ministru, Maiorescu îl
pune pe seama unor „aristocratice fumuri”[25], dar şi pe
seama prietenului său P. P. Carp, de a cărui sinceritate în
a-i pleda cauza la Bucureşti se îndoieşte[26], şi în seama
căruia, în urma întregii afaceri, pune trei mari semne
de întrebare sau „contraziceri”[27], cum se exprima el.
Instalarea lui P. P. Carp, la 32 de ani, întâi ca ministru de Externe (aprilie 1870), iar mai apoi ca ministru
al Instrucţiunii Publice şi Cultelor, se datora şi „incontestabilei lui înclinaţii… pentru politica din afară”[28], şi
nu înseamnă altceva decât accederea Junimii la putere.
P. P. Carp a intrat în Guvernul Manolache Costache
Epureanu nu ca „simplu om politic”[29], ci ca reprezentant al Junimii[30]. Aşadar, „micul nostru partid”[31], pe
care îl menţiona Titu Maiorescu la 1870[32], ajunge la
putere în aprilie acelaşi an. Desigur, faptul că P. P. Carp
19 Ibidem, p. 157.
20 Ibidem, p. 161.
21 Ibidem, p. 160.
22 Ibidem.
23 Ibidem, p. 159.
24 Ion Mamina, Ion Bulei, Guverne şi Guvernanţi. 1866 – 1916,
Editura Silex, Bucureşti, 1994, p. 29.
25 Titu Maiorescu, op. cit., p. 163.
26 Ibidem.
27 Ibidem, pp. 163 – 164.
28 C. Gane, P. P. Carp şi locul său în istoria politică a ţării, I, p. 132.
29 George Juvara, Titu Maiorescu. Fragmente de istorie politică,
p. 19.
30 Mihai Popescu, Procesele lui Titu Maiorescu, în „Adevărul Literar” din 18 iulie 1937. Vezi şi Z. Ornea, Viaţa lui Titu Maiorescu, I, p.
276 şi urm.
31 Titu Maiorescu, op. cit., pp. 163 – 164.
32 Ibidem, p. 129.
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a ocupat un portofoliu ministerial înaintea sa, pe Maiorescu l-a marcat profund. Ca şef al grupării literare
junimiste, şi al cărei ideolog era, Maiorescu era şi conducătorul grupării politice al acesteia. Acest fapt îi era
cunoscut şi lui Lascăr Catargi, prim-ministrul de la 11
martie 1871, din moment ce i se adresează mentorului Junimii prin G. Costaforu, la 15 aprilie 1871, spre
a intra în guvern[33].
Contemporanii lui Titu Maiorescu recunosc că
acesta era conducătorul politic al Junimii[34], infirmând
afirmaţiile biografului lui P. P. Carp, C. Gane, cum că
acesta, la 1870 – 1871, ar fi fost şeful grupării politice
junimiste[35]. Tocmai în virtutea acestui fapt cel dintâi
junimist care intră în guvernul conservator condus de
Lascăr Catargi este Titu Maiorescu (7 aprilie 1874)[36],
urmat în 1875 de Teodor Rosetti[37]. După ce Maiorescu este nevoit să demisioneze din guvern, la sfârşitul lunii ianuarie 1876, în urma votului de blam primit în Parlament la proiectul lui de reformă a învăţământului[38], P. P. Carp îi urmează la acelaşi minister[39]
obligându-se să continue politica predecesorului său în
domeniu[40], fapt ce a fost primit nefavorabil de o majoritate parlamentară antijunimistă[41]. Afirmaţiile lui Gh.
Panu, precum şi declaraţiile din Parlament, de la 1876,
ale lui P. P. Carp, confirmă că, în anii ’70 ai veacului al
XIX-lea, Maiorescu era conducătorul grupării politice
junimiste. Aceeaşi situaţie s-a menţinut pe tot parcursul deceniului opt al secolului al XIX-lea, precum şi la
începutul deceniului următor, în ciuda celor susţinute
de C. Gane[42] şi de Z. Ornea[43], ultimul, în pofida celor
33 Ibidem, pp. 168 – 172, unde orgoliul rănit al lui Maiorescu,
încă din aprilie 1870, când i se refuzase accesul în guvern, este „vindecat”/satisfăcut de atenţia ce-i acordase Carol I în vizita sa la Iaşi.
Deşi nu se aştepta la mari succese personale, ca om păţit, Maiorescu avea „o aşteptare indiferentă” (p. 168) cu privire la vizita Domnitorului şi pe a cărui „vorbărie m-am dezvăţat de mult să mai pun
vreun preţ” (p. 169). Cred că Maiorescu mima indiferenţa. Iar ranchiuna faţă de Carol I dovedeşte că nu-l iertase pentru refuzul acestuia de a-l accepta ca ministru, în Guvernul Junei drepte, la 1870. În
continuare, după ce Carol I discută cu el, în aprilie 1871, problema
„cărţilor de şcoală” (Ibidem) şi după ce-i spune (Principele – n.n.) că
„ar avea gânduri mari cu mine” (Ibidem), apoi, îndeosebi, după ce
este invitat la „ceai la Principi” (Ibidem), iar Carol I va valsa cu „nevastă-mea”, Maiorescu lasă deoparte aşa-zisa lui indiferenţă, notând că
toate acestea i-au adus lui, dar şi soţiei sale, Clara, „o mare satisfacţie” (p. 172).
34 Gh. Panu, Amintiri de la „Junimea” din Iaşi (fragmente alese),
Bucureşti, 1934, p. 97. Gh. Panu notează că „influenţa era în jurul
lui Maiorescu, d. Carp era pe al doilea plan”, şi că „adevăratul şef pe
atunci era d. Maiorescu… şef nedefinit, dar şef real” (pp. 79 – 80).
35 C. Gane, op. cit., p. 157.
36 Ion Mamina, Ion Bulei, op. cit., p. 34.
37 Ibidem.
38 George Juvara, op. cit., p. 20.
39 Ion Mamina, Ion Bulei, op. cit., p. 34.
40 C. Gane, op. cit., p. 183.
41 George D. Nicolescu, Parlamentul Român (1866 – 1901), Socec, Bucureşti, 1903, p. 200.
42 C. Gane, op. cit., p. 239, 242 şi 268.
43 Z. Ornea îl creditează ca şef politic al junimiştilor pe P. P. Carp,
încă de la intrarea acestora în Parlament (1871): „Apoi Carp a preluat conducerea. Nimeni nu a contestat drepturile conducătoare ale
lui Carp”, în Z. Ornea, Junimea şi junimismul, ediţia a II-a, p. 259, fără
a proba în vreun fel afirmaţiile.
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afirmate cu câteva pagini înainte, se contrazice, notând
că liderul junimiştilor în Parlament „era Maiorescu”[44].
De altfel, P. P. Carp, o lungă perioadă de timp (1870 –
1884), a alternat activitatea diplomatică cu activitatea
politică propriu-zisă, optând definitiv pentru aceasta
din urmă în toamna anului 1884[45].
Între timp, conservatorii pierd puterea (1876), intră
în opoziţie, pentru ca, până spre 1880, Guvernul I. C.
Brătianu să nu întâmpine decât o palidă opoziţie din
partea acestora[46]. Gruparea politică conservatoare se
organizează într-o structură politică naţională în primăvara lui 1880 când se constituie un Comitet Central al Partidului Conservator, avându-l ca preşedinte
pe Manolache Costache Epureanu, până în decembrie
1880, când acesta, spre bucuria multor colegi de partid, a murit[47]. După decesul acestuia, liderii conservatori îl vor alege ca preşedinte pe Lascăr Catargi (decembrie 1880), spre mulţumirea lui Carol I[48], iar din noul
Comitet Central pe lângă Al. Lahovari, Teodor Rosetti,
M. Ghermani etc., va face parte şi Titu Maiorescu.
Înainte de a muri, Manolache Costache Epureanu
va redacta şi publica un program al Partidului Conservator[49], care arăta admirabil ca intenţii, dar era cu
totul lipsit de pragmatism politic. Programul Partidului
Conservator, de la 1880, se aseamănă cu un eseu politic, cu accente pamfletare antiliberale, precum şi cu o
solemnă declaraţie de principii, conservatoare, desigur.
Aşa, în Programul Partidului Conservator se deplânge
„uitarea ideilor fundamentale”[50] pe care ar fi trebuit să
se sprijine „orice societate bine constituită”[51], că „teorii abstracte de cosmopolitism”[52] au erodat identitatea naţională, teorii ce „au devenit un adevărat pericol
pentru naţiunea noastră şi mică şi slabă”[53]. Se critică
noile forme instituţionale introduse după 1866, apreciate drept „frază goală”[54], „forme exterioare”[55], forme
ce au grevat bugetul statului şi care „folosesc numai la
44 Ibidem, p. 263.
45 Carp a reprezentat statul român, ca agent diplomatic, deşi
din cauza statului juridic extern al României, Marile Puteri considerau agenţiile diplomatice româneşti ca pe „agenţii personale ale
principelui Carol” (Ion Bulei, Studiu introductiv la P. P. Carp, Discursuri
parlamentare, p. XV) la Paris, Viena, Roma, între anii 1881 – 1884,
iarăşi la Viena (ca ministru). În Guvernul Manolache Costache Epureanu (aprilie – decembrie 1870) P. P. Carp a fost Ministru de Externe.
46 C. Bacalbaşa, op. cit., nota 101, p. 212.
47 Aşa, Titu Maiorescu, într-o scrisoare către N. Gane, de la 22
septembrie 1880, după ce-l anunţă pe acesta de moartea lui Manolache Costache Epureanu notează: „Fie-i ţărâna uşoară, dar bine
că am scăpat de el”, în I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, III,
p. 183.
48 Memoriile regelui Carol I al României, vol. XVII, Bucureşti, 1912,
p. 59: „Alegerea lui mi-a făcut plăcere şi m-aş bucura dacă conservatorii ar deveni capabili de guvernământ, căci liberalii nu pot sta
mereu la cârmă”.
49 „Timpul”, nr. 37 din 16 februarie 1880.
50 Programul Partidului Conservator, în Conservatorismul românesc, antologie de Laurenţiu Vlad, Editura Nemira, Bucureşti, 2006,
p. 190.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
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câţiva oameni luminaţi”[56]. Programul Partidului Conservator, de la 1880, pare mai degrabă cu o declaraţie
solemnă de principii, iar absenţa oricărei soluţii practice[57] este mai mult decât vizibilă. Soluţia, în viziunea acestui eseu doctrinar, ar rezida în aceea că Partidul Conservator ar trebui să denunţe „aceste tendinţe
nesănătoase”[58], şi că este nevoie ca românii „să deschidă ochii”[59]! Desigur, se reitera loialitatea faţă de
„principiul unei monarhii constituţionale”[60], precum
şi faţă de regimul reprezentativ[61]. Această pledoarie
în gol, numit program conservator, a întâmpinat ironia
contemporanilor[62], cât şi critica dură a lui Titu Maiorescu[63], care îi sublinia retorismul şi amatorismul
(„fiinţa adevărului”, „sfinţenia obligaţiunilor”[64] etc.).
În prima zi a anului 1881, Titu Maiorescu publică un
articol în „Deutsche Revue”, în care-şi sintetizase crezul
în materie de politică externă, articol ce postula necesitatea ca România să opteze în politica externă pentru Puterile Centrale, fără să-şi consulte sau să ceară
acordul colegilor din Comitetul Central al Partidului
Conservator. După cum notează Titu Maiorescu[65],
unii colegi din conducerea Partidului Conservator,
întruniţi la Clubul Conservator, vor dezbate incidentul „până noaptea târziu”[66], reproşându-i demersul
publicistic făcut.
În aceeaşi lună a anului 1881, primul ministru I. C.
Brătianu propune junimiştilor, prin P. P. Carp, intrarea în guvern, oferindu-le trei ministere. I. C. Brătianu
dorea un guvern de concentrare naţională, cum se va
spune mai târziu, în vederea proclamării regatului, dar
şi dintr-un abil calcul politic ce urmărea să-i dezbine pe
adversarii săi politici[67], teritoriu unde acesta era deosebit de versat. Tentativa de seducţie a lui I. C. Brătianu a
eşuat deoarece junimiştii au reacţionat solidar[68], cât şi,

poate, din cauza orgoliului lui P. P. Carp[69]. La 14 martie 1881 România este proclamată regat, fapt apreciat
de Maiorescu „ca un triumf al cauzei conservatoare”[70],
dar şi al său personal[71].
Nu încape îndoială că programul Partidului Conservator, redactat de Manolache Costache Epureanu,
la începutul anului 1880, la nişte oameni atât de exersaţi în a conceptualiza pe teren politic, cum erau Titu
Maiorescu şi P. P. Carp, a stârnit puternice, reale nemulţumiri. După proclamarea regatului (14 martie 1881),
Maiorescu şi colegii săi erau convinşi că va începe o
nouă epocă („Era Nouă”). Iar noua epocă era reclamată imperios, credea Titu Maiorescu, de nevoia „unei
schimbări adânci în starea ţării”[72], idee ce cuprinsese
întreaga societate românească[73].
Vechii conservatori, spre a nu se eterniza în opoziţie şi pentru a-şi depăşi neputinţa, lasă iniţiativa programatică junimiştilor[74], care, după dezbateri serioase,
propun un nou program axat pe principiile lor cunoscute, cât şi pe pragmatism social-politic. Prevederile
noului program vor fi sintetizate şi expuse în Parlament,
în discursul lui P. P. Carp, asupra bugetului pe 1881 –
1882 [Progresul financiar, politic şi social], din 30 martie 1881[75], cunoscut şi sub numele de „Era Nouă”, discurs apreciat de un specialist extrem de avizat drept
„principalul program al acestei doctrine în România”[76].
Doctrina junimistă a „Erei Noi” urmărea să micşoreze „pe cât se poate relele”[77] apărute din cauza modului „defectuos cum această democratizare (modernizare – n.n.) a fost făptuită. A fost o nenorocire la noi că
această democratizare s-a făcut de sus în jos, iar nu de
jos în sus.”[78]. P. P. Carp credea că modernizarea societăţii româneşti este ireversibilă[79], iar continuarea acestui proces presupune identificarea unor mijloace adecvate. Unul ar fi, în viziunea lui P. P. Carp, garantarea
56 Ibidem, p. 191.
proprietăţii ţărăneşti, extinderea acesteia prin împăr57 Ion Bulei, Sistemul politic al României moderne. Partidul Con- ţirea „moşiilor statului la ţărani”[80], altul trebuia să fie
servator, p. 28.
o lege a comunei rurale[81], modificarea legii tocmeli-

58 Conservatorismul românesc, p. 191.
59 Ibidem, p. 192.
60 Ibidem, p. 193.
61 Ibidem.
62 „Timpul”, nr. 43 din 23 februarie 1880.
63 Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare. Cu priviri asupra dezvoltării politice a României sub domnia lui Carol I, vol. III (1881 – 1888),
Bucureşti, 1899, p. 4.
64 Ibidem.
65 Idem, Însemnări zilnice, II, p. 5.
66 Ibidem: „General[ul] Florescu contra, din cauza formei (cică
ar fi trebuit să întreb Comitetul), tot astfel generalul Mano (Manu
– n.n.), [Al.] Lahovari totdeauna ceva contra mea (cel care s-a opus
intrării în guvern a lui Maiorescu la 1870 din cauza „aristocraticelor
fumuri de castă” – n.n.), cred că şi Lascăr Catargi.”.
67 Vezi Ion Bulei, Sistemul politic al României moderne. Partidul
Conservator, nota 1, p. 24.
68 Titu Maiorescu, op. cit., p. 5: „…noi, fiind partid organizat, trebuie să înştiinţăm de aceasta clubul nostru şi numai cu consimţământul lui L. Catargi, prezidentul clubului, ne putem gândi la această combinaţie”. La acea vreme junimiştii (Titu Maiorescu, P. P. Carp
etc.) erau decişi să se separe de Partidul Conservator şi să-şi constituie o grupare politică proprie, ocazie cu care, scria Maiorescu, „Am
scăpa de Florescu – Tell-Hictu şi de Timpul”, cu un nou organ de presă „România Liberă”. „Nu putem să rămânem cum suntem şi trebuie
făcut ceva” în I. E. Torouţiu, Studii şi documente literare, vol. IV, Junimea, Institutul de Arte Grafice „Bucovina”, Bucureşti, 1938, p. 16. Tot
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în legătură cu această chestiune, Ibidem, pp. 18 – 19. În 26 februarie
1881 I. C. Brătianu revine şi propune junimiştilor de a intra în guvern,
aceştia refuzându-l din nou, solicitând ca în locul lui I. C. Brătianu,
invitaţia să le o facă Carol I. (Titu Maiorescu, op. cit., p. 8).
69 Ibidem, p. 7.
70 Ibidem, p. 11.
71 Ibidem, p. 10: „Eu [am fost] salutat peste tot, cu veselie, ca făcător de rege”. Se observă lesne că nici cele mai strălucite minţi nu
pot scăpa de capcana vanităţii.
72 Idem, Discursuri parlamentare, vol. II (1876 – 1881), Bucureşti,
1897, p. 1.
73 Idem, Istoria politică a României sub domnia lui Carol I, Ediţie
Stelian Neagoe, p. 122.
74 Ion Bulei, op. cit., p. 30.
75 P. P. Carp, Discursuri parlamentare, pp. 118 – 132.
76 Ion Bulei, Studiu introductiv în P. P. Carp, Discursuri parlamentare, p. LVII. Vezi şi Sorin Alexandrescu, „Junimea” – discurs politic şi
discurs cultural, în Idem, Privind înapoi, modernitatea, p. 82, unde
apreciază că „Era Nouă înseamnă victoria lui Carp asupra lui Maiorescu, victoria politicienilor asupra ideologilor”.
77 P. P. Carp, op. cit., p. 126.
78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Ibidem, p. 128; Ion Bulei, Sistemul politic al României moderne.
Partidul Conservator, p. 30.
81 P. P. Carp, op. cit., p. 129.

Eseu

lor agricole[82], articularea unui statut pentru meseriaşi[83], inamovibilitatea magistraturii[84], accesul în funcţiile publice doar în baza competenţei[85], o nouă lege
a învăţământului „asemănătoare”[86] cu cea propusă de
Titu Maiorescu la 1876 etc.
Titu Maiorescu recunoaşte meritele lui P. P. Carp,
care, „prin cea mai larg cugetată şi mai consecvent
urmărită concretizare a ideilor de reformă necesară”[87],
în elaborarea programului junimist „Era Nouă”. Nu înainte, însă, ca el să fi fost dezbătut în gruparea junimistă,
grupare „închegată în jurul lui Carp”[88], şi după ce programul nu întrunise acceptul liderilor Partidului Conservator[89]. De aici apărea necesitatea unei schimbări la
vârf, a persoanelor[90], căci vechii conducători (era vizat
Lascăr Catargi – n.n.) se uzaseră în efortul depus „în
lupta pentru Constituirea Statului român până la realizarea independenţei lui”[91]. Noua eră politică, postula
Maiorescu, nu mai era compatibilă doar cu o „grupare
în jurul persoanelor”[92], nici doar cu o opoziţie de dragul opoziţiei[93], ci de a „ne spune altora şi a spune ţării:
iată ce credem, iată ce voim în reforme practice”[94].
În anul 1884 junimiştii, sprijiniţi de liberali, obţin
la alegeri 14 locuri în Parlament, succes „datorat cartelului cu liberalii”[95], fapt ce le va atrage epitetul de
opoziţie miluită[96]. Neînţelegerile dintre liderii conservatori şi junimişti în deceniul nouă al secolului al
XIX-lea vor duce la o ruptură a acestora „de trunchiul
conservator”[97], deşi s-au manifestat politic, tot în acelaşi interval de timp, comun[98]. Divergenţele dintre cele
două grupări conservatoare porneau de la modul diferit de a concepe opoziţia faţă de guvernul liberal. Astfel, junimiştii „cad la înţelegere cu I. C. Brătianu”[99],
acesta facilitându-le unora (P. P. Carp, P. Mavrogheni,
Th. Rosetti, Titu Maiorescu) ocuparea unor poziţii
înalte în interiorul Puterii. Titu Maiorescu, aşa după
cum reiese din Jurnalul său, şi unde ne oferă detalii preţioase privind negocierile cu liberalii în vederea intrării la guvernare, în calitate de „adevărat şef al
junimiştilor”[100], conduce negocierile cu I. C. Brătianu.
Nu singur, însă, ci împreună cu P. P. Carp.
82 Ibidem.
83 Ibidem, p. 130.
84 Ibidem, p. 131.
85 Ibidem.
86 Ibidem.
87 Titu Maiorescu, op. cit., p. 123.
88 Ibidem.
89 Ibidem, p. 122.
90 Ibidem, p. 123.
91 Ibidem.
92 Ibidem.
93 Idem, Discursuri parlamentare, III, pp. 99 – 114.
94 Ibidem.
95 Ion Bulei, Studiu introductiv la P. P. Carp, Discursuri parlamentare, p. XXXIV.
96 Ibidem.
97 Ion Bulei, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, p. 40.
98 Ibidem.
99 Ibidem, p. 41. Vezi şi Idem, Conservatori şi conservatorism în
România, p. 50 şi urm.
100 Ion Bulei, Conservatori şi conservatorism în România, p. 49;
idem, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, p.
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De pe această poziţie, junimiştii acceptă discuţiile
cu primul ministru I. C. Brătianu, nu din oportunism
politic, ci din convingerea că a face o opoziţie sterilă
este contraproductiv atât pentru ei, cât şi pentru ţară.
Spre acest pas, de altfel, Titu Maiorescu fusese îndemnat şi de ambasadorul Germaniei la Bucureşti, baronul
Saurma, ce era convins de faptul că „Brătianu e omul
situaţiei externe şi ştie ce se pune la cale acum la Curţile străine şi inspiră acolo încredere”[101]. Atât Titu Maiorescu, cât şi P. P. Carp erau nemulţumiţi de refuzul
lui Lascăr Catargi şi a vechilor conservatori de a participa la festivităţile prilejuite de proclamarea Regatului[102], gest apreciat de primul ca o mare eroare politică[103], eroare ce va permite consolidarea Guvernului
I. C. Brătianu, permiţându-i acestuia a „sta la cârma
ţării încă şapte ani, mai ales după inteligenta lui acomodare finală la politica Triplei Alianţe…”[104].
După ce fusese proclamat Regatul, act pe care îl
apreciază „de mare însemnătate”[105] pentru evoluţia
politică a României[106], Titu Maiorescu era ispitit să
creadă că deosebirile de principii dintre cele două partide politice – ambele ataşate ideii monarhiei constituţionale – s-ar fi estompat[107]. În menţionatele negocieri cu I. C. Brătianu, junimiştii au acţionat solidar,
confirmând aserţiunea că „acţionau politic şi cultural
pentru a-şi impune vederile”[108], dovedind şi o „perfectă organizare a grupului”[109]. Consistenţa notaţiilor lui Maiorescu din Jurnal, cu privire la negocierile
cu liderul P.N.L.[110], dovedeşte importanţa pe care a
acordat-o acestora, îndeosebi că a sprijinit Guvernul I.
C. Brătianu în problema „dotaţiei Coroanei”[111], ocazie

41.

101 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, II, p. 257; Ion Bulei, Studiu
introductiv la P. P. Carp, Discursuri parlamentare, p. XXXV.
102 Titu Maiorescu, op. cit., p. 10; idem, Istoria politică a României
sub domnia lui Carol I, p. 121 şi urm.
103 Idem, Istoria politică a României, p. 121: „La un asemenea act”,
notează supărat Maiorescu, „se cuvenea cea mai manifestă participare a conservatorilor anume, şi dacă însuşi Ion Brătianu se simţea
obligat să le deschidă drumul pentru aceasta, era datoria lor (a vârfurilor politice conservatoare – n.n.) să se folosească de ocazie şi totodată să nu lase în ţară impresia că un act de o aşa mare însemnătate pentru înălţarea monarhiei se putea efectua fără conlucrarea lor,
prin singurul Partid Liberal.”.
104 Idem, Însemnări zilnice, II, p. 257.
105 Idem, Istoria politică a României, p. 122. Vezi şi Carol I al României, Jurnal, vol. I, 1881 – 1887, stabilirea textului, traducere din
limba germană, studiu introductiv şi note de Vasile Docea, Editura
Polirom, Iaşi, 2007, p. 97.
106 Titu Maiorescu, op. cit., p. 122.
107 Ibidem. Vezi şi Petru Th. Missir, Partizile politice sub regimul
reprezentativ, Editura Tipografia Naţională, Iaşi, 1888, p. 19, unde
autorul apreciază că „din momentul în care regimul reprezentativ
suprima din ordinea publică toate urmele trecutului… partidul reacţionar, devenind curat conservator, ajunge pe un teren comun cu
partidul liberal şi deci principiile lor relative la ordinea publică, nu
mai pot servi ca să ne dea o deosebire între dânsele”.
108 Sorin Alexandrescu, op. cit., în loc. cit., p. 48.
109 Ibidem. Vezi şi Z. Ornea, Viaţa lui Titu Maiorescu, I, pp. 419 –
424; idem, Junimea şi junimismul, ediţia a II-a, pp. 291 – 298.
110 Titu Maiorescu, op. cit., pp. 251 – 259.
111 Ibidem, p. 251.
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cu care ţine în Parlament un discurs convingător şi în
urma căruia I. C. Brătianu l-a felicitat[112].
Negocierile dintre junimişti şi liderul P.N.L., I. C. Brătianu, s-au desfăşurat pe parcursul a zece zile (13 – 23
iunie 1884), prin urmare, „s-au tărăgănat lucrurile”[113], I.
C. Brătianu nevrând „să capituleze prea mult”[114], adică
nu a acceptat condiţiile puse de partenerii de dialog[115].
Eşecul negocierilor cu liderul P.N.L., P. P. Carp l-a pus pe
seama lui Maiorescu[116], care refuzase portofoliul ministerial dacă Theodor Rosetti nu intra, şi el, în guvern[117].
Iar Maiorescu, pentru a nu-i rămâne dator prietenului
Carp („supărător de impertinent faţă de mine”[118], după
cum notează), aruncă răspunderea eşecului pe umerii lui
P. P. Carp[119]. Şi totuşi, Maiorescu n-a fost marcat serios
de eşecul acestor negocieri cu liberalii, din moment ce
are puterea de a recunoaşte valenţele pozitive ale acestuia, privind viitorul politic al Junimii[120].
În realitate, cel care a împiedicat finalizarea cu succes
a tratativelor junimiştilor cu liderul liberalilor, I. C. Brătianu, a fost Maiorescu, sau, mai bine zis, intransigenţa
sa[121]. De aici uşurinţa cu care va trece peste acest eşec,
împăcarea cu sine. Şi după acest eşec, gruparea politică
junimistă continuă să se manifeste în viaţa politică în
consonanţă cu P.N.L. La alegerile din noiembrie 1884
Junimea trimite, cu sprijinul guvernului[122], 14 deputaţi
în Parlament printre care P. P. Carp, Titu Maiorescu, L.
Negruzzi, I. Negruzzi, V. Pogor, I. M. Melik, D. A. Laurian etc., faptul nefiind menţionat explicit de Maiorescu
în Însemnări zilnice. Ajunşi în Parlament „cu voturile
electoratului liberal”[123], Carp şi Maiorescu încă credeau
posibilă o reluare a tratativelor cu I. C. Brătianu în vederea intrării în guvern, aşa după cum se poate constata
din notaţiile din Jurnal ale lui Maiorescu, de la 11/23
noiembrie 1884. Astfel, într-o întâlnire între ei, cei doi
reprezentanţi de marcă ai Junimii politice, aceştia stabilesc cum să acţioneze în Adunarea Deputaţilor rezultată din alegerile din noiembrie 1884, cad de acord să
refuze vicepreşedinţia Camerei (Adunarea Deputaţilor),
şi să nu accepte a face parte din „comisiunea Adresei”[124].
112 Ibidem.
113 Ibidem.
114 Ibidem.
115 Junimiştii au solicitat lui I. C. Brătianu: „trei miniştri din grupul nostru”, inamovibilitatea magistraturii, independenţa miniştrilor junimişti în domeniile lor, „30 – 40 deputaţi ai noştri”, câteva posturi de prefecţi, „câteva districte moldovene la dispoziţia noastră, în
orice caz Iaşi, Vaslui etc.” (Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, II, p. 251).
Apoi, adaugă Maiorescu, el şi P. P. Carp i-au solicitat lui I. C. Brătianu
o „administraţie onestă” (p. 254), precum şi îndepărtarea unor înalţi
funcţionari incapabili (Ibidem, p. 253).
116 Ibidem. Vezi şi E. Lovinescu, T. Maiorescu, Bucureşti, 1972, p.
425.
117 Titu Maiorescu, op. cit., p. 258.
118 Ibidem. În acest sens, Maiorescu consemnează: „Carp cu
prestanţă, ferm în privinţa programului, absolut vrednic de încredere, dar de o ambiţie bolnăvicioasă, şi apoi izbucnind grosolan, când
e necăjit că lucrul dorit nu s-a realizat.”
119 Ibidem, p. 259.
120 Ibidem.
121 E. Lovinescu, op. cit., p. 425.
122 Z. Ornea, Junimea şi junimismul, ediţia a II-a, p. 296.
123 Ibidem.
124 Titu Maiorescu, op. cit., p. 274.
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Detaşaţi de conservatori, distanţaţi de aceştia printr-o
conduită politică pragmatică şi principială[125], Maiorescu
şi Carp intenţionau să se organizeze într-un partid separat dacă nu reuşesc să intre în guvern: „dacă nu intrăm,
atunci îndată partid deosebit al junimiştilor”[126]. De astă
dată, cei doi lideri se „mulţumeau” cu două ministere,
iar pe Th. Rosetti voiau să-l impună la Banca Naţională
ce trebuia să treacă la „etalon aur”[127]. Renunţau să mai
solicite vreo schimbare de prefecţi (Carp încă voia); tot
la această întâlnire cei doi hotărăsc ca junimiştii să înfiinţeze un ziar – „România Liberă” – „organul partidului nostru”[128].
Deşi a fost prolix în argumentarea opţiunii politice
a junimiştilor (discursul din 6 decembrie 1884), Titu
Maiorescu se afla într-o situaţie echivocă. De intrat în
guvern nici n-a mai fost vorba, căci, aflat la apogeul
puterii sale, I. C. Brătianu nu a mai reluat negocierile
cu junimiştii, dar nici Maiorescu şi Carp n-au anunţat
imediat constituirea partidului lor. Faptul, de altfel, s-a
reflectat negativ în presa timpului, iar sprijinirea Guvernului I. C. Brătianu de către junimişti a fost aspru criticată şi apreciată ca un gest de oportunism politic. Aşa,
„Constituţionalul” de joi 19 decembrie 1885[129] critică
gestul junimiştilor de a sprijini în Parlament puterea,
acuzându-i că şi-au încălcat principiile de vreme ce „au
fost dăruiţi de omul-soare (I. C. Brătianu – n.n.) şi de
marele partid”[130] (P.N.L. – n.n.) cu „deputăţiile, sanatoriile, soliile prin Viena şi nu mai ştim unde, primăriile, epitropiile, zechilemele pentru vânzări de moşii
ale statului prin Bucovina.”[131]. „Constituţionalul” mai
sublinia faptul că „Direcţia Nouă” deşi avea relaţii bune
cu „membrii şi capii opoziţiunii”[132] au hotărât „să slujească de masă şi paravan mizeriilor şi mişeliilor regi125 Acuzaţi că ar fi la remarca liberalilor, etichetaţi de Al. Lahovari ca „opoziţie miluită”, Maiorescu şi Carp sunt nevoiţi să se apere/justifice: „Oricare ar fi însă eticheta noastră, începem prin a susţine că era luptelor constituţionale s-a terminat… începe era nouă a
organizării statului nostru” (P. P. Carp, Discursuri parlamentare, Ediţie
Marcel Duţă, Bucureşti, 2000, p. 185). Carp aprecia, la 1884, că deosebirile dintre cele două partide politice nu mai există şi că „noi considerăm organizarea acestui stat misiunea generaţiei noastre, cum
crearea lui a fost misiunea generaţiei de la ’48” (Ibidem, p. 198). Şi
Maiorescu, într-un discurs din 6 decembrie 1884, lămureşte adversarii politici de ce au ales soluţia colaborării parlamentare cu P.N.L.:
„Cu cât o adevărată muncă pe tărâm practic ne va găsi pe mai mulţi şi, dacă se poate, pe toţi cei din viaţa publică gata a lucra; cu cât
vom înlătura mai mult prea marile deosebiri între partide; cu cât
vom căuta mai mult a ne fixa în idei precise, pentru ca să avem o
adevărată luptă de idei, iar nu de închipuiri vane, cu atât ne vom
pregăti la ceea ce ne aşteaptă. Căci iluzii nu ne putem face asupra
viitorului: pe noi ne aşteaptă încă lucruri mari şi lucruri grele.” în Titu
Maiorescu, Discurs din Adunarea Deputaţilor, 6 decembrie 1884, în
Discursuri parlamentare, vol. III (1881 – 1888), Editura Albatros, Bucureşti, 2003, p. 214).
126 Titu Maiorescu, op. cit., p. 274.
127 Ibidem.
128 Idem, Discurs în Adunarea Deputaţilor, 6 decembrie 1884,
în Discursuri parlamentare, III, ed. cit., pp. 200 şi urm., unde justifică
cu succes opţiunile politice ale Junimii şi de ce sunt ei liberali-conservatori.
129 „Constituţionalul”, anul III, nr. 9, joi 19 decembrie 1885.
130 Ibidem.
131 Ibidem.
132 Ibidem.
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mului infam”[133]. Concluzia publicaţiei menţionate a
fost că „exemplele d-lor Maiorescu şi Meitani, mai că
te fac a nu mai dori ţării acestea oameni de carte”[134].
Până la 1888, activitatea parlamentară a lui Maiorescu a fost modestă, iar prezenţa sa la tribuna parlamentară a fost oarecum discretă. Şi-a susţinut, consecvent principiilor sale, vechile idei cu privire la independenţa puterii judecătoreşti prin instituirea inamovibilităţii magistraţilor. Justifică încă odată de ce sunt alături de liberali[135], neocolind a recunoaşte meritele lui
I. C. Brătianu în alinierea partidului liberal principiului dinastic, rolul jucat de acesta în dobândirea independenţei statului şi instituirea regalităţii.
Activitatea Opoziţiei Unite împotriva Guvernului I. C. Brătianu degenerează în conflicte stradale,
îndeosebi după cea de-a treia tentativă de asasinat[136]
împotriva primului ministru (4 septembrie 1886), iar
ca reacţie la acest eveniment, susţinătorii lui I. C. Brătianu devastează redacţiile a trei ziare ale opoziţiei.
Titu Maiorescu reacţionează la aceste violenţe stradale, condamnându-le de pe binecunoscuta sa poziţie
a respectării ad litteram a ordinii constituţionale[137].
Tulburările de stradă provocate de Opoziţia Unită[138],
apoi izbucnirea răscoalei ţărăneşti, în martie 1888[139],
îl siliră, după 12 ani de guvernare, pe I. C. Brătianu, să
demisioneze, demisie provocată, subliniază Alex Mihai
Stoenescu, mai mult „din cauza propriilor greşeli”[140].
După căderea Guvernului I. C. Brătianu, regele
Carol I îl desemnează pe liderul junimist Theodor
133 Ibidem.
134 Ibidem.
135 Aşa, la reproşurile adversarilor politici, cât şi ale unor liberali,
că au intrat în Parlament sprijiniţi de guvern, Maiorescu recunoaşte
şi argumentează: „Da, am venit în Cameră, am fost şi sunt contra abţinerii celorlalţi, am venit în Cameră fiindcă aici este locul legal unde
putem lupta. Am mai susţinut în Cameră şi vom mai susţine politica externă, nu cea veche dinainte de 3 ani, a cabinetului Brătianu.
Asemenea, de câte ori cabinetul este şi va fi reprezentantul ordinii
monarhice, va fi totdeauna susţinut de slabele noastre puteri… Dar
niciodată n-am făcut partea d-voastră…” (Ibidem, p. 420).
136 Primele două tentative de a-l asasina pe I. C. Brătianu au
avut loc la 4 iulie 1878 şi 2 decembrie 1880. În spatele acestora (şi
a celei din 4 septembrie 1886), s-au aflat agenţi ai Rusiei. Primele
două l-au avut ca autor moral pe beizadea Grigore Sturdza, liderul
unui grupuscul politic aflat în slujba Rusiei, care avea un ziar propriu, Democraţia naţională! (Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor
de stat în România. 1821 – 1999, vol. II, pp. 37 – 39).
137 „Libertatea însemnează nu exagerarea dreptului meu, ci recunoaşterea dreptului tău, care-mi eşti adversar. Aceasta dovedeşte un partid liberal, dacă este liberal, iar când tratează pe adversari
aşa cum au fost trataţi adversarii de la presă în cazul de faţă, atunci
a încetat de a avea dreptul să se mai numească un partid liberal şi
nu se poate numi nici măcar legal.” (Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, III, p. 467).
138 Vezi Titu Maiorescu, Istoria politică a României, pp. 149 – 158,
unde se consideră că tulburările stradale au făcut ca „viaţa constituţională să fie ca şi paralizată” (p. 149).
139 Împrejurările interne, dar şi implicarea Rusiei în răscoala ţărănească din martie – aprilie 1888, au beneficiat de o analiză istorică
pertinentă din partea lui Alex Mihai Stoenescu, op. cit., pp. 45 – 75.
Interesante sunt şi concluziile autorului citat (pp. 75 – 80), cu privire
la schimbarea de regim politic din martie 1888 în România, precum
şi poziţia sa cu privire la răscoala din 1888 apreciată a fi „mai degrabă o provocare rusească” (p. 80).
140 Ibidem, p. 158.
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Rosetti să formeze noul guvern. Acesta părea „o soluţie
neaşteptată”[141], şi în care Titu Maiorescu ocupă portofoliul Instrucţiunii Publice şi Cultelor, iar P. P. Carp,
cel al Externelor, din nevoia de „a asigura continuitatea politicii din afară”[142].
Programul junimist „Era Nouă”, elaborat de Carp la
1881 (acasă la Maiorescu), fu publicat, după opt ani,
în „Monitorul Oficial” din 3 septembrie 1888, ca program al guvernului, şi, după cum afirma Maiorescu[143],
creându-se precedentul pentru toate partidele ajunse
la putere de a-şi anunţa un program precis de reforme
realizabile încă de la începutul guvernării. Programul
de guvernare junimist va fi însoţit de un „Apel către
alegători”[144], pin care se anunţau reformele preconizate, în primul rând de cei doi lideri, Titu Maiorescu
şi P. P. Carp, şi viza organizarea statului în cadrul constituţional: descentralizarea administrativă şi independenţa magistraturii. Se dorea stabilirea unor raporturi
corecte/echitabile între proprietari şi săteni, limitarea
exceselor birocraţiei împotriva populaţiei[145], o lege a
meseriilor şi, în premieră, protecţie socială împotriva
bătrâneţii şi accidentelor[146].
În domeniul administraţiei, guvernul junimist
urmărea organizarea comunei rurale, descentralizarea prin constituirea unor „căpitănii” regionale[147], o
lege a jandarmeriei, căci „siguranţa publică a fost greu
compromisă”[148], o lege electorală comunală şi judeţeană, o alta destinată cadrelor funcţionarilor administrativi. În domeniul justiţiei, programul de guvernare
junimist preconiza inamovibilitatea Curţilor de Apel,
a preşedinţilor de tribunale şi judecătorilor de instrucţie. De asemenea, se urmărea restructurarea impozitelor spre a permite dezvoltarea accelerată a economiei.
La departamentul Instrucţiunii Publice şi Cultelor,
unde, după 14 ani, revine Titu Maiorescu, existau în
viziunea acestuia „două mari trebuinţe de satisfăcut”[149]:
ameliorarea „sorţii clerului de mir”[150], o nouă organizare a eparhiilor, monopolul preoţilor de mir în producerea şi vânzarea unor obiecte necesare cultului religios. Nu era uitată vechea idee maioresciană a extinderii învăţământului real, „de la clasicismul exclusiv
de astăzi spre studiile mai practice”[151]. Se solicita, în
încheierea „Apelului către alegători”, încrederea cetăţenilor şi primirea proiectelor de reformă „în tendenţa lor
generală”, căci fără ele „Ţara va cădea în nişte lupte sterile ce vor întârzia propăşirea şi întărirea naţiunii”[152].
Programul de guvernare junimist, sintetizat mai sus,
a fost acceptat de întreg partidul conservator, care nu
s-a ferit în a-l adjudeca ca fiind al său prin persoana
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Ion Mamina, Ion Bulei, op. cit., p. 63.
Ibidem.
Titu Maiorescu, op. cit., pp. 167 – 169.
Ibidem.
E. Lovinescu, T. Maiorescu, p. 437.
Titu Maiorescu, op. cit., pp. 167 – 168.
Ibidem, p. 168.
Ibidem, p. 223.
Ibidem, p. 169.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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lui Al. Lahovari[153]. Căderea Guvernului Th. Rosetti,
în martie 1889, doar după un an de guvernare, a blocat aplicarea reformelor preconizate. „Era Nouă”, spre
a putea fi implementată, necesita timp. În absenţa acestuia, junimiştii au reuşit să restabilească situaţia financiară a ţării, să stârpească agiul, celelalte reforme, doar
parţial votate sau neajunse încă în dezbaterea Parlamentului, trebuind să aştepte revenirea acestora la putere.
Ocazia a fost oferită de Guvernul conservator Lascăr Catargi (1891 – 1895) în timpul căruia trece proiectul legii jandarmeriei rurale (1893), se cristalizează
un coerent şi amplu sistem legislativ destinat eficientizării întregului sistem administrativ, este organizat
învăţământul profesional (din iniţiativa lui P. P. Carp),
este elaborată o lege privind construirea şi exploatarea
căilor ferate de interes local la care se adaugă o altă iniţiativă legislativă a lui P. P. Carp – legea minelor (1895)
– extrem de importantă, prin impunerea dreptului statului de a interveni/legifera în pofida prevederilor constituţionale ce garantau proprietatea privată.
Întreaga operă legislativă promovată de Guvernul L.
Catargi (cu P. P. Carp la Domenii), şi în care junimiştii
aveau majoritatea, dovedeşte că acesta nu a fost decât
„un abia mascat guvern junimist”[154].
Aşa că, constituirea Clubului Constituţional, după
demisia Guvernului Theodor Rosetti, la 1889, de către
Carp şi Maiorescu, n-a fost, cred, decât un abil calcul
politic[155], ce urmărea să forţeze „mâna” vechilor conservatorilor, din partea celor doi oameni politici. Cu
un organ de presă nou, „Constituţionalul”, junimiştii încercau să sugereze că ei sunt adevăraţi reprezentanţi ai ideii conservatoare, căci dovediseră deja opiniei publice valoarea şi eficienţa programului lor. Şi au
avut dreptate. Vor face parte din importanta guvernare
conservatoare (1891 – 1895), dovedind competenţă
admirabilă în a impune proiectele lor legislative, precum şi o stăruitoare consecvenţă. Înainte ca Guvernul
Lascăr Catargi să demisioneze, majoritatea proiectelor legislative prevăzute în „Era Nouă” fusese adoptată.
Ideologia politică a junimiştilor, descinsă dintr-o
mişcare cu scopuri cultural-literare, s-a dezvoltat, a
evoluat doar în interiorul unei elite intelectuale. Că
Maiorescu era convins de acest adevăr nu încape îndoială[156]. Iradierea ideilor politice ale junimismului a fost
153 Ion Mamina, Ion Bulei, op. cit., p. 65.
154 Z. Ornea, Junimea şi junimismul, ediţia a II-a, p. 321.
155 În Istoria politică a României, Titu Maiorescu notează, cu prilejul retragerii din Clubul Conservator (1889) şi constituirea unei
„grupării deosebite” (p. 125), că are „speranţa că într-un viitor mai îndepărtat se va ajunge la o mai bună înţelegere” (Ibidem). Conflictul
cu vechii conservatori Maiorescu îl credea „necesar” ca o confruntare a reprezentanţilor „Erei Noi” cu „rămăşiţele neadaptabile din vechime” (p. 126). De altfel, conchidea Maiorescu, conflictul/confruntarea de idei dintre cele două grupări politice „este un semn bun
pentru Partidul Conservator” (Ibidem).
156 „Pricep alegătorii pe junimişti?” nota Maiorescu în aceeaşi
scrisoare citată, din 11 iunie 1898, către botoşăneanul Canano. „Nu.
Sunt prea înalte tendinţele junimiste pentru majoritatea publicului
nostru? Da. Însă un lucru l-a înţeles publicul cel mare după ultimii
zece ani şi-l auzi acum repetat de mulţi oameni: junimiştii sunt singurii consecvenţi şi sinceri în politică; au aprobat dotaţia Coroanei,
au aprobat fortificaţiile, au combătut revizuirea (Constituţiei – n.n.)
câtă vreme se discuta, dar odată votată de Constituantă, s-au supus
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deci restrânsă în jurul unui cerc de intelectuali. Gruparea politică junimistă nu se sprijinea pe o structură
economică-financiară, calea sigură de a-ţi păstra partizanii în opoziţie şi de a-ţi extinde influenţa când te
afli la guvernare.
Principiile politice ale acestora, la care se adaugă
înseşi caracterele de bronz ale lui Maiorescu şi Carp,
rigizi, corecţi şi care n-au tolerat niciodată corupţia,
prin intermediul căreia şi-ar fi putut lărgi aria/spaţiul
politic de influenţă. Intransigenţi în convingeri, cu o
structură cultural-intelectuală solidă, ei n-au intenţionat
să cucerească masele. Au dorit (şi au reuşit) să rămână
ei înşişi, o grupare politică armonioasă, formată din
oameni cu adevărat superiori, dezinteresaţi material
cu totul, refuzând să-şi lărgească clientela sub masca
interesului general. De aici rezultă neputinţa lor de a
ajunge la guvernare doar prin ei înşişi, iar atunci când
au atins cota cea mai înaltă în politică, au făcut-o cu
ajutorul altora (conservatorii, de exemplu). Junimiştii
au activat adesea în cadrul Partidului Conservator, fără
a se identifica întrutotul cu aceştia. Aveau altă cultură,
credeau în alte principii, erau, pe bună dreptate, prea
orgolioşi. Au rămas, mereu, fideli ideologiei lor, proprii, în interiorul guvernelor conservatoare, dar, mai
ales, în opoziţie. N-au tranzacţionat niciodată principiile lor, în ciuda apelativului nemeritat de „opoziţie miluită” de la mijlocul deceniul nouă al secolului al
XIX-lea. Dacă au colaborat cu Guvernul I. C. Brătianu,
o colaborare deloc consecventă[157] şi foarte puţin obedientă, au făcut-o deoarece simţeau că pot să-şi impună
ideologia lor (de exemplu: în politica externă viziunea
lui Maiorescu şi Carp, de alianţă cu Puterile Centrale,
va fi acceptată/promovată şi de fostul politician radical I. C. Brătianu, începând cu anul 1883).
Aşadar, dacă au colaborat cu Puterea, n-au făcut-o
în schimbul dobândirii vreunor avantaje materiale, ci
spre a-şi impune programul lor, fie şi parţial sau pe
etape. De altfel, consecvenţi principiului dinastic, de
la care nu s-au abătut în întreaga lor activitate politică,
au sprijinit, mereu, consolidarea monarhiei constituţionale. Un sprijin dezinteresat în cel mai înalt grad, iar
dacă şi liberalii deveniseră dinastici, colaborarea cu ei
li se păru firească, necesară.
Junimiştii n-au dorit puterea de dragul puterii, ei
punând înainte de orice, atunci când urmăreau realizarea unor alianţe politice, adoptarea propriului program. În acţiunea politică, aşadar, junimiştii au manifestat multă prudenţă, susţinând şi promovând impunerea unor reforme atent gândite şi elaborate, aşezând
interesele lor pe ultimul plan în favoarea interesului
general al ţării. Este exact faptul ce a dat nobleţe acestei
grupări politice în jumătatea de secol a activităţii sale.

ei… Iar conservatorii care combăteau toate acestea în opoziţie cu
făgăduinţa de a le desface, le-au aprobat la guvern.” (În C. Gane, P. P.
Carp şi locul său în politica ţării, II, Editura Ziarului „Universul”, Bucureşti, 1936, p. 211).
157 E. Lovinescu, T. Maiorescu, p. 433.
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CORNELIU DUMITRIU – 60

CORNELIU DUMITRIU s-a născut în Rădăuţi-Prut, România, 1 iunie 1954.
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România din anul 1994.
A realizat un album de autor editat de Editura „Grafik-Art“, Botoşani.
A înfiinţat şi conduce Galeria de Artă „City Gallery“ – Botoşani.
PREMII: „Marele premiu pentru pictură“ al Fundaţiei „Lascăr Viorel“ - Bienala Naţională de Pictură Piatra Neamţ, 1999; Premiul III – Concursul Naţional de Artă Plastică
„Voroneţiana“, 1994; Premiul I - Concursul Republican de Pictură (1981, 1983, 1985,
1987, 1989); Premiul I - „Studio´87“, 1987; Marele Premiu „Studio´88“, 1988; Premiile
Galeriei de Artă „Avanpost“ (1995, 1997, 2001)
EXPOZIŢII PERSONALE:
Botoşani (Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“, Galeria de Artă „City Gallery“): 1980,
1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1992, 2000, 2001, 2010, Memorialul Ipoteşti - Centrul
Naţional de Studii „Mihai Eminescu“ - Sala „Horia Bernea“ – ianuarie 2013;
Piatra Neamţ - Galeriile de Artă „Lascăr Viorel“ – 1997;
New York (Romanian Institute Of Orthodox Theology and Spirituality) – 1998;
Bucureşti: Teatrul Foarte Mic - 1986, Galeriile de Artă „Avanpost“ - 1992 World
Trade Center, World Trade Center Vilage - 1996, Galeriile de Artă „Apollo“ – Teatrul
Naţional Bucureşti - 2002, Galeriile de Artă „Căminul Artei“, Galeriile de Artă „Atelier“,
Palatul Parlamentului – Sala „Constantin Brâncuşi“ – iunie 2013, Galeriile de Artă „Orizont“ – iulie-august 2013;
Iaşi (Galeriile de Artă “Cupola) - 1994
Frankfurt (Germania) – 1998
Suceava – 1987
REFERINŢE CRITICE: Radu Ionescu, Constantin Prut, Valentin Ciucă, Virgil Mocanu, Traian Mocanu, Aurel Dorcu, Constantin Doroftei, Victor Hreniuc, Mircea A. Diaconu, Alexandru Pleşca, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Valerian Ţopa, Val Gheorghiu,
Petre Anghel, Cornel Radu Constantinescu, Radu Negru.
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„Misiunea mea nu este să îţi desenez un
cal. Dar pot să îţi desenez un zbor în care
tu să recunoşti că e un cal care zboară!“
– FLORENTINA TONIŢĂ ÎN DIALOG CU CORNELIU DUMITRIU –

era la o vârstă acceptabilă pentru a fi mamă încă. Şi
la urmă au venit 3 copii, trei băieţi, eu fiind cel mai
mic. A contat mult că mama a ţinut foarte mult la
noi, în special la mine. Mă proteja să mă joc, să mă
bucur. Era o familie nu de oameni necăjiţi, pentru
că atunci toată lumea era la fel, dar, într-un fel, de
oameni fericiţi.
F.T.: Eraţi lângă Prutul de graniţă, despre care au scris
miraculos (fabulos chiar!) scriitorii Alexandru D.
Lungu sau Grigore Vieru...
C.D.: Am devenit conştient de Prut cam din perioada
grădiniţei. Nu aveam voie să ne apropiem, nu aveam
voie să arătăm cu degetul către cei din partea cealaltă. Dincolo de Prut era Leţcaniul, pe care nu am
apucat să-l văd...
F.T.: De partea cealaltă a Prutului era Grigore Vieru...
C.D.: Da, era Grigore Vieru, puţin mai la vale, în dreptul Miorcaniului. Îmi aduc aminte o lecţie de desen,
când învăţătoarea ne-a scos la cimitir, cimitirul
fiind exact pe malul Prutului. O privelişte extraordinară. O atracţie extraordinară era însuşi faptul că nu
aveam voie să ne apropiem de zona de graniţă. Era
un adevărat mister, o imensă insulă cu tot felul de
animale fabuloase pentru noi. Nişte lupi roşii foarte
Florentina Toniţă: Domnule Corneliu Dumitriu,
mari, de vreo doi metri lungime, nu am mai văzut
aş dori să începem discuţia noastră pornind de la
în viaţa mea, îi vedeam împuşcaţi de grăniceri. La
momentul Rădăuţi Prut, acum 60 de ani...
inundaţii veneau fel de fel de animale ciudate, misCorneliu Dumitriu: Am fost al zecelea copil al famitreţi căprioare...
liei Dumitriu. Era un moment după război, 1954 era
la zece ani de la război, în perioada aceea stalinistă, F.T.: Veneau spre sat...
cu colectivizarea şi situaţia dificilă din ţară. Tata a C.D.: Da. Şi nişte păsări, un fel de acvile uriaşe. Era o
zonă absolut fabuloasă pentru noi.
fost un independent, fusese funcţionar public. Eu am
F.T.: Se regăseşte
prins perioada lui
acest fabulos în picde bătrâneţe, nu a
tura dvs.? Metaforic
mai avut posibilivorbind, a „revărsat“
tatea să lucreze în
Prutul, mai târziu,
comunism. Avea
pe pânza pictorului
un ajutor social,
Corneliu Dumitriu?
pentru că penC.D.: Sigur. Am
sia pe care ar fi
multe lucrări cu
trebuit să o priLunca Prutului. Nu
mească trebuia
pe toate le-am defiobţinută pe baza
nitivat, unele sunt
unor documente
gata. Nu ştiu dacă
din Basarabia...
voi reuşi vreodată
F.T. :
Părinţii
să spun tot ceea ce
erau veniţi în
aş vrea să spun. PicRădăuţi-Prut?
tura are un defect, o
C .D.: Erau din
linie atrage altă linie,
Rădăuţi-Prut.
o culoare altă culoare
Mama, mult mai
Zboruri
şi te obligă. De altfel,
tânără decât tata,
Arta lui Corneliu Dumitriu nu se ghiceşte, chiar
dacă pare să ofere libertatea de a hălădui prin culoare. Aparent fără formă, compozitii nă(l)ucitoare
sau doar discret sugerate, formele create de pictor
îşi stăpanesc cu forţa privitorul, o forţă halucinantă, nepământeană. Corneliu Dumitriu nu este dintre
artiştii grăbiţi, el dăruindu-se necondiţionat picturii
doar atunci când decide că drumul este fără întoarcere. Abordând teme riscante, unele părând demult
uzate artistic în pictură, a reusit să descopere alţi cai,
alte păsări, să făurească alte nuanţe decât cele cu
care ochiul părea deja familiar. Stăpânit de o tehnică specifică sieşi, Corneliu Dumitriu a creat tablouri
surprinzătoare tocmai prin modalitatea de alăturare a culorilor, prin franchetea tonurilor acolo unde
spaţiul se rupe, dar numai cât să creeze o altă stare. Peisaje de iarnă, păsări aruncate pe tonuri de gri,
cai încremeniti şi totuşi ameţitori în mişcare, sunt
doar câteva dintre imaginile cu care Corneliu Dumitriu parcă îşi pândeste mereu privitorul, îl cucereşte,
îl surprinde.
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eu lucrez cu foarte multă plăcere. Mă pasionează atât
de mult încât mi se pare că pierd vremea de fiecare
dată când nu sunt la lucru.
F.T.: Să ne întoarcem în sat. Să zicem că închideţi ochii
şi aduceţi în prezent câteva chipuri de oameni. Care
ar fi acestea?
C.D.: Erau nişte oameni extraordinari. În casă la Dumitriu nu intra oricine. Tata era un tip elevat, un om
foarte credincios, a avut o tinereţe tumultoasă. Era
la a treia nevastă, celelalte murind, aşa erau vremurile... Oamenii erau foarte interesanţi. Se vorbea în
şoaptă, se cântau melodii care erau interzise... Sunt
uimit şi astăzi de aceste amintiri. Se cântau arii din
operetă! Privesc acum şi nu înţeleg ce s-a întâmplat
cu lumea aceea. Oamenii de azi au păstrat foarte
puţin sau nimic.
F.T.: Alt chip, în afară de cel al tatei...
C.D.: Mama şi tata. Vă daţi seama că sunt subiectiv.
Mama era o femeie foarte frumoasă.
F.T.: Cum o chema?
C.D.: Varvara. Ştia foarte multe lucruri. Era o cultură
populară transmisă din om în om, o cultură vie. Era
plină de tot felul de ghicitori, de glume. A avut foarte
mare încredere în mine pentru că a văzut că eram
tentat să citesc. Tata m-a molipsit de lucrul acesta,
mă trimitea mereu la biblioteca din sat.
F.T.: Ce cărţi erau în biblioteca din Rădăuţi Prut, în anii
60-70, când ştim că erau foarte bine triate de vigilenţa comunistă?
C.D.: Erau foarte multe cărţi, dar îmi amintesc de
„Hotar“ a lui Alexandru D. Lungu (Editura bucureşti,
1960, n.red.), care se citea pe sub mână. În rest, cărţile copilăriei noastre... La noi în casă nu era bibliotecă, în afară de Biblie mai erau doar câteva cărţi,
dar asta nu m-a împiedicat să citesc mai târziu. Am
făcut primii ani de liceu în Rădăuţi Prut. Am avut un
noroc extraordinar de un profesor Călin, un oltean
care fusese repartizat la Rădăuţi Prut, era proaspăt absolvent, trăieşte şi azi la Rădăuţi Prut domnul
profesor Călin. Era profesor de Limba română. M-a
încântat să văd la ce nivel este. El m-a determinat să
citesc România literară, încă din clasa a IX-a. Toate
lecturile mi-au satisfăcut un anume principiu de evoluţie, pe care l-am simţit, ştiam că trebuie să fac ceva,
nu ştiam ce. M-am gândit la un moment dat să scriu.
F.T.: Când aţi plecat de acasă?
C.D.: După Rădăuţi Prut, am terminat liceul în Bucureşti. Asta a fost o salvare pentru mine. Era prin
1972. La Bucureşti am avut bucuria să văd stagiunea integrală la Teatrul Naţional, eram tentat de viaţa
culturală. Nu am putut să merg la facultate pentru că
nu aveam posibilitate materială. Am intrat în şcoala
tehnică, unde aveam şi un post de pedagog, supraveghetor se numea, pentru asta primeam hrană şi
cazare gratuită.

„Simţeam că pot dărâma lumea, că pot
schimba universul aşa cum vreau eu!“
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F.T.: A existat o lucrare, o primă lucrare, în faţa căreia
aţi conştientizat că începe un drum în pictură?
C.D.: Am început să pictez abia când am ajuns la Botoşani, unde am fost repartizat după ce am terminat
o şcoală tehnică de doi ani jumătate. Aici am găsit
Şcoala Populară de Artă şi mi s-a părut foarte interesant faptul că este un profesor, domnul Victor Hreniuc, cineva care să ştie despre ce este vorba. Era un
tip pregătit, eu eram pasionat de Sabin Bălaşa, prima
mea lucrare a însemnat ceva asemănător, am prezentat acea lucrare la D55 (Corneliu Dumitriu, 55
de ani, n.red.), lumea nu ştia ce caută acolo, dar era
prima mea lucrare. Am lucrat cu foarte multă pasiune. Simţeam că pot dărâma lumea, că pot schimba
universul aşa cum vreau eu. Privind retrospectiv, mi
se părea că eram într-o linie de evoluţie fantastică, şi
nu era nici pe departe aşa, fiecare dintre noi are deasupra capului o peliculă de care nu trece, îşi apără cu
îndârjire mediocritatea. Apoi am avut şansa extraordinară de a merge în tabere organizate de Uniunea
Artiştilor Plastici, am fost acceptat inclusiv de Constantin Piliuţă, care a fost foarte încântat de desenele
mele de stradă. M-a încurajat mult lucrul acesta. E
greu să bagi o masă de oameni sub control. Adică
una este să desenezi personaje de operetă gen prezentare de modă, să desenezi acolo nişte falsuri, seamănă toţi, alta este să redai caractere, să simplifici la
maximum atitudini, să le pui în relaţie... Eu am avut
„norocul“ să fiu urmărit tot timpul şi de mici imitatori. Făceam grafică la început. Şi mi-am spus hai să
intru într-o altă zonă.
F.T.: Eu nu le-aş spune imitatori, ci copiatori de-a dreptul.
C.D.: Este ruşinos pentru cei care primesc astfel de
lucrări, mai ales dacă sunt instituţii. Eu când văd o
lucrare de-a mea făcută prost de altcineva şi expusă
la Primărie, de exemplu, mi se pare o absurditate...
Faptul că omul lucrează nu este nicio problemă, dar
faptul că societatea civilă acceptă ca fiind valoare un
lucru copiat mi se pare absurd!
F.T.: Pentru că vorbim despre imitare şi despre ceea ce
merită copiat, m-am oprit la Cenino Cenini, cu al
său „Tratat de pictură“. Şi are el un îndemn extraordinar: „Fii cu luare aminte! Cea mai desăvârşită călăuză pe care o poţi avea, ca şi cea mai bună direcţie pe
care o poţi urma spre partea sărbătorească a desenului este natura. Ea întrece toate desenele şi numai pe
ea trebuie s-o urmezi cu înflăcărare“. Dvs., domnule
Corneliu Dumitriu, în cine sau în ce aveţi încredere?
C.D.: Era şi sfatul lui Piliuţă, el spunea tot timpul: „Fraţilor, natură, natură!“. Eu stau în natură cu cea mai
mare plăcere. Eu cred că raiul este pe pământ. Totul
este să vezi. Capacitatea noastră de a vedea este însă
limitată de modul în care ne formăm această capacitate. Se spune că toată lumea priveşte, dar pictorul
vede! A vedea înseamnă să vezi lumina, să vezi proporţiile, să vezi din ce e construit, care este metodologia de a putea să redai... Ori natura este un exemplu
foarte viu. Dacă lucrez o lucrare în natură, chiar dacă
nu fac ceea ce văd, dar dacă pe şevaletul din faţa ta
priveşti şi ai un asemenea şoc de realitate pe care îl ai
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când priveşti tabloul, lucrarea aceea va avea o energie superioară şi care va învinge întotdeauna, pentru
că are autenticul pe care ţi-l dă numai Dumnezeu,
Dumnezeu este cel care este infinit, superior minţilor umane. Deşi, ca să fiu cinstit, consider că arta
este o formă supremă de sinteză a ceea ce dă Dumnezeu. Arta plastică nu este nici poezie, nici muzică,
nici filosofie. Ea generează toate acestea. De aceea
este criminal să copiezi pe cineva, când cel pe care
trebuie să îl copiezi este Dumnezeu!
F.T.: Dumnezeu a dat, prin natură, pentru fiecare ceva
de copiat..
C.D.: Şi nu neapărat din natură. Să privim strada. Strada
este un spectacol uluitor. Sunt atâtea caractere, atâta
diversitate, varietate infinită...
F.T.: Aminteam despre vedere. Lucrările dvs. sunt, în cea
mai mare parte, lipsite de liniile care delimitează
clar obiecte, oameni. Sunt mai mult stări, percepţii.
O să vă mărturisesc cum un copil care a văzut prima
dată un tablou al dvs., şi care nu mai intrase niciodată într-o galerie, a venit la mine foarte surprins
că nimeni nu observa ceea ce el văzuse. Mi-a spus:
Doamna, aţi văzut că tabloul acela de pe perete nu e
terminat? De fapt, mintea lui de copil continua acea
lucrare cu propria viziune artistică.
C.D.: Eu aş lega într-un fel de altceva. Preocuparea
mea de bază este să creez nişte polisemantisme. Eu
am posibilitatea să dezvolt cât mai multe idei, dar
pe care nu vreau să le dezvolt eu. Nu am ideea unei
stăpâniri riguroase, să spun asta este cutare lucru,
adică: asta am vrut eu să spun. Eu nu vreau să spun
nimic la modul defintiv, ca o sinteză a nu ştiu cărei
gândiri pe care eu o posed şi pe care vreau să o bag
pe gât celuilalt. Accept ideea că pot cuprinde întreg
universul. Dacă văd un cal alergând, eu văd cum vine
în trap, îi văd copita cum se desface, cum se dezvoltă
perfect. Misiunea mea nu este să îţi desenez un cal,
că îl ştii! Dar pot să îţi desenez un zbor în care tu să
recunoşti că e un cal care zboară. Alţii vor avea altă
viziune, desigur. Şi este un mijloc de comunicare fără
să oblig pe nimeni să parcurgă ceea ce am văzut eu.
Eu sunt doar un element liber care vrea să transmită
ceva unui alt liber.
F.T.: Provocarea de a trece dincolo de văzutul obişnuit,
cu o participare directă...
C.D.: Aşa este, trebuie să laşi omul să descopere mereu
ceva şi altceva. Îmi pare rău că nu m-am ocupat mai
mult de arta abstractă care permite mai mult lucrurile acestea, o descătuşare de forme convenţionale,
de acceptări...
F.T.: Care este, totuşi, o zonă de mai mare interiorizare...
C.D.: Desigur că toate sunt făcute cu acceptul tău lăuntric, cu aspiraţiile tale.

„...cum poţi să copiezi pe cineva dacă tu eşti
unic?“
F.T.: Domnule Corneliu Dumitriu, parcurgem un timp
ingrat, aş risca spunând chiar că trăim o ipocrizie a
promovării unor oameni care se confundă cu valoa-
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rea. Noi, trecătorii prin acest timp, ne lăsăm cuprinşi
de această confuzie, în această înşelare. Devenim
oare complici la cultivarea nonvalorii? Suntem vinovaţi că nu recunoaştem singuri ceea ce este cu adevărat valoros şi primim, iată, doar ceea ce ni se oferă
cu ostentaţie?
C.D.: Valoarea este una singură! Absolut, clar. Indiferent de ce face persoana, omul nu este decât ceea
ce face. Deci nimic în afară de ceea ce face nu este
omul! Indiferent cum se comportă el, cum face scandal, cum face zgomot, dacă ceea ce face el nu este
cu adevărat corect, cinstit, profund, dacă nu vine cu
un grad suficient de autentic, nu vine cu originalitatea unui spirit care s-a distanţat de toate celelalte
spirite care îi sunt contemporane, dacă nu găseşte
amprenta aceea definitivă - ăsta-i ăla!, dacă nu ai aşa
ceva înseamnă că nu exişti. Toate celelalte furtişaguri, şmecherii, compilaţii, de pe internet, de la alţii,
dacă nu se macerează într-o personalitate proprie,
adică nu ajungi acolo încât să devină definitorii ca
mijloc de exprimare cu certitudine personală a eului
tău, care este unic -şi categoric cel mai important
lucru din univers este că suntem unici... Este formidabil, cea mai extraordinară şansă a omului este că
suntem unici. Ori cum poţi să copiezi pe cineva dacă
tu eşti unic?!
F.T.: Toate aceste compilaţii, imitaţii nu ar avea succes
dacă ar veni în faţa unui public avizat, educat.
C.D.: A înţelege arta înseamnă să ai o cultură plastică.
Cultura plastică nu se obţine peste noapte. Dacă
cineva a avut acasă o raţă pe perete, un kitsch-işor
sau mai ştiu eu ce, el vine să judece după propria
încărcătură culturală, care este aceea. Eu nici nu consider că există vreun stres că cineva este în confuzie. Omul are ceea ce merită. Nivelul lui cere nivelul
corespunzător. Fiecare individ mediocru îşi apără cu
îndârjire mediocritatea.
F.T.: De ambele părţi: şi creatorul şi consumatorul de
artă au ceea ce merită.
C.D.: Absolut! Apoi, reuşita în domeniul artei este o
problemă de administrare personală. Artistul foarte
bun ştie să-şi gestioneze personallitatea astfel încât
ea să devină importantă, să i se dea locul pe care îl
merită. Am văzut de multi ori critici de bună calitate
vorbind contra cost despre un artist, făcând nişte
elogii absolut aberante doar pentru că li s-a plătit.
Ori mi se pare o adevărată crimă să deviezi, pentru
că misiunea unui critic este de educare a masei, de
educare a lumii. De aceea te numeşti critic de artă
sau literar, ca să dai veto-ul tău. Ori foarte puţini
sunt oameni de caracter, iar acolo unde sunt forţaje
nu trebuie să ne sperie. Noi trăim prin ceea ce ne
rezervă viitorul.
F.T.: Domnule Corneliu Dumitriu, vă mulţumim pentru
interviu şi vă dorim LA MULŢI ANI creativi!
(A consemnat Florentina Toniţă)
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O

DUMINICA PRIVIRII

Orice retrospectivă este, simultan, şi prilej de introspecţie, pen- aşezat simetric, sus, jos – stânga, dreapta, în centrul spaţiului –
tru artistul plastic autoportretul fiind un sinonim al autointe- un echilibru şi o dominare a limitei, prin puterea de concentrare
rogării. Şi cum este Corneliu Dumitriu, văzut de artist? Pic- de a păstra personajul în centrul geometric al lumii. Mandala!
Aici sunt, de fapt, două imagini: chipul său care-i aşa cum
torul căruia îi place să picteze copaci devine un copac. Asta
crede Jean Cocteau şi, când mă gândesc la Corneliu Dumitriu, îl vedem şi-i dă asemănarea lumească, amintindu-ne fiinţa trămă întreb ce devine cel care pictează nu copacul, ci pădurea? itoare între noi şi, în acelaşi timp, în tablou coexistă, separat,
Să văd pictorul conform acestui spirit aş zice că prin tablou- portretul mâinii sale ridicate. Pomeneşte, să luăm aminte, de
rile sale el devine mai luminos limpezindu-şi chipul şi gându- portretul patetic al lui Luchian, de asemenea ţinând în mână
rile prin bucuria pe care o transmite, aşa acumulând şi mai penelul. Dar ce distanţă în timp, ce distanţă în experienţă
multă energie….O mică intrare pentru a vorbi de autoportre- lumească… Un portret al mâinii? Mâna face parte din chipul
tul său, un portret cioplit parcă în griuri de humă, în culori ale pictorului fiind nu doar instrumentul, ci şi organul de simţ ce
pământului, foarte apropiate de ceea ce este substanţa umană. ne transpune sensibilitatea pronunţându-ne fiinţa în cartea
După brunuri şi cenuşiuri bine temperate, autoportretul – vas lumii, pictura fiind gestul încremenit al emoţiei de moment!
de Cucuteni salvat integru, până azi!
Da, există un simţ al mâinii, al mâinii ca organ care exterioriPortretul – un ecorşeu, o jupuire ce presupune sinceritate zează, materializează gândul, ideea, prin lucrarea mâinii opera
totală în culori dure, telurice, nu din paleta de acum dar, poate, de artă arătându-se în expresie şi formă.
Autoportret-ul nu flatează artistul, ci realmente face chidin paleta de mâine. Asemenea culori spun ceva despre permanenţa artistului: de unde vine, unde se duce, peste vârstele rurgie asupra sa, înlăturând epiderma prin care luăm un chip
trăite zi cu zi, credincios clipei prezente, menit clipei ce vine. în lume, un chip de cele mai multe ori cu expresii convenţionale. Dar ce este oare dedeÎnspre acolo indică mâna sa
– dreaptă, stângă: ţine pensubt? Autoportretul e arta care
soanele în dreapta, adică în
radiografiază şi obsedează.
stânga privitorului dar noi
O radiografie nu-i un obiect
privim în oglindă. Şi, atunci,
estetic, nu-i dedicat admirade care parte este oglinda, de
ţiei noastre – arată doar adecare parte privitorul; iată un
vărul unui diagnostic. Aşajoc care te ameţeşte cu sendar, minimum de culori, minisurile! Portretul, grav traversat
mum de trăsături de penel pe
pânză – o economie de crode candoarea smerită a unui
matică şi de gest, o economie
anahoret, dar şi interogativ, e
extremă de mijloace – nici o
un moment crucial în viaţa
mişcare în plus. Atitudinea şi
pictorului după care va urma
poziţia „modelului“ prinde
o altă eră, în aceeaşi credinţă.
Încadrarea într-un pătrat este,
profunzimi sub graţia mâinii
de asemenea, gravă, marţială
aproape stângace, sensul ridişi nu-i simplu să-i onorezi exicat al degetelor, gest stingher
genţele estetice trasate ca un
cu care se anunţă, cu care se
legitimează şi cu care se apără
destin. Mandala? Un portret
Orizont roşu
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în faţa lumii, gest care, prin sfiala sa interogativă, se apropie de
gestul isihast. Cine este Corneliu Dumitriu cel adevărat? Cel
care pictează, cel care se lasă pictat? Artistul care trasează un
chip, modelul care-şi însuşeşte acest chip?
Pictorul are o înclinaţie naturală, ce instrument de preţ –
talentul, o înclinare intuitivă către cunoaşterea lumii şi a naturii umane iar puţinele portrete îndrăznite arată o înţelegere
pe cât de profundă pe atât de proprie personalităţii celui înrămat. Corneliu Dumitriu s-a decis să facă portret abia la maturitatea sa artistică pe deplin rotunjită, după o trecere prin tehnici şi teme diverse. Prin portret cunoaşte, cercetează, aprofundează, investighează, interoghează, compară, se confruntă
pe sine cu ceilalţi să afle ce e lumea, ce e omul: pe pânză se va
vedea nu persoana ci persona – imaginea-mască, vedenia cu
care ieşim în lume, verdictul fiind irevocabil. De obicei, nu
adaugă accesorii, nu creează portrete ale Vanităţii prelungite
în sens prin inventarul clasic sau clasicizant, nu va adăuga cranii, fiinţe marine, cărţi vechi sau file de manuscrise, ustensile
de pictură sau din vitrina cu antichităţi – tot ce ne-ar scoate
efemeritatea din rând cu ce mai există, cu ce va mai dispare.
În mod cert maturitatea artistică l-a adus pe Corneliu Dumitriu în pragul unei explozii din altă etapă a creaţiei sale, trecerea de la peisaje, compoziţii florale sau zoomorfe, la abordarea temei fundamentale pentru orice artist al luminii – portretul uman. Într-o dialectică simplă, cursivă, asimilările în
timp, fragment cu fragment, va determina o alternanţă a calităţii, a etapei noastre – la fel cum, în convingerea mea, şi lipsa
acestor asimilări ne împinge la schimbare pentru că echilibrul unui artist stă în mişcare, nu în osificarea etapei în care
se crede cel mai prolific.
*
În „bestiarul“ lui Corneliu Dumitriu vieţuiesc câteva specii
fabuloase în care domină, desigur, caii; apar apoi păsările greu
de aşezat într-o taxonomie anume dar mai pluteşte în universul său un spirit viu, viaţa în mişcare topind culori şi forme
într-un tot ce transferă privitorul spre un univers nou, universul pictorului. Vor fi acele uluitoare păsări cu zborul în picaj,
prăbuşirea ce se amână încă dar, oricum, o prăbuşire. Prăbuşirea dintr-o singură trăsătură cu o energie şi o hotărâre care
nu sunt ale voinţei, ale sentimentului, ci ale destinului. Plumb:
pasăre în prăbuşire – prădător sau pradă – zborul le apropie, le
suprapune traiectoria sorţii. Sub un cer nesfârşit, când sus-jos
sunt convenţii interşanjabile, doar gravitaţia dă sens şi valoare.
Ştim, în Cartea cu şapte peceţi, cele desfăcute de Ioan
Teologul, caii Apocalipsei sunt unul alb, apoi – roşu, negru şi
galben-vânăt. Reprezentarea celor patru Arhangheli, numai
prin imaginea cailor, fără călăreţi copleşeşte prin sentimentul
premonitoriu al unui final, al altui început, în parte, pentru fiecare dintre noi. Este posibil ca pictorul să nu se fi gândit niciodată la acest amănunt. Dar sugestia va fi mai degrabă a privitorului: Arhanghelii sosesc pe cai şi acei cai, în răzmeriţa unei
naturi paşnice, par a se împotrivi cu toată fiinţa lor apropiată
de soarta speciei umane. Să fie Calul alb, Calul negru – din
Phaidros? Sugestia încă doarme în privitor. Pictura lui Corneliu Dumitriu pledează pentru frumuseţea lumii de la începuturile ei chiar dacă profeţii apocaliptice îi anunţă sfârşitul din
zi în zi iar alţii trudesc din greu ca neagra profeţie să se împlinească mai repede. Natura optimistă a lui Corneliu Dumitriu
ne spune că şi apocalipsa e un peisaj suportabil.
Vorbesc de destin? La şase decenii de viaţă, pictorul îşi
asumă o alunecare spre altă zodie ce arată altfel de până acum,
notele esenţiale păstrându-se, evoluţia sa fiind spre potenţarea unor virtuţi deja sesizate dar care vor fi dezvoltate spre
excelenţă. Remarcabilele sale şarje cu cai, temă ce lipseşte din
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expoziţia aniversară (la fel ca şi portretul), sunt sublimate într-o
temă nouă – cea a mişcării ca expresie a libertăţii şi a destinului. Voi reţine drept emblematică lucrarea Ole!, desemnată şi ca
imagine-simbol pentru întreaga manifestare. Alegerea acestei
lucrări este cu totul surprinzătoare şi cu atât mai mult semnificativă. Corneliu Dumitru evadează din definiţia ce i se putea
da până acum – peisagist al unei geografii de margine de ţară,
de graniţă între cer şi pământ, statut deloc uşor de onorat dar
pe care deja l-a depăşit prin căutarea propriului ideal estetic.
O artă ce te aspiră, ca privitor, prin intensitatea vie, organică,
a culorii, prin densitatea pastei, prin repetarea tuşei, în subteran fiind impresionantă sublimarea violenţei zilei în sublimarea emoţiei. Concentrarea unui spectacol întreg într-o singură
mişcare a floretei ca o rafinată caligrafie japoneză: execuţia –
blândă mângâiere de penel.
Ole! Decât să vă povestesc acest tablou, mai bine v-aş fredona Wagner! Cu o parcimonie de excepţie, eliminând orice
linie şi orice punct de prisos, pictorul surprinde din confruntarea unei coride momentul în care toreadorul ar înfige floreta pentru lovitura decisivă. O singură greşeală şi finalul va fi
al toreadorului, străpuns de cornul taurului. Nu ştiu epilogul
luptei dar întreaga scenă pare să fi ajuns pe hârtie dintr-o singură tuşă, dintr-o singură mişcare aproape de neperceput cu
ochiul liber; este fracţiunea insesizabilă de timp care ne desparte de noi înşine între a fi şi a nu fi! În următoarea secundă,
unul dintre cei doi luptători prinşi în încleştare nu va mai fi.
Arena nu cuprinde decât taurul şi toreadorul, restul este alb;
tribunele arenei închipuite printr-o tuşă, două, par golite de
spectatori. Din viteza privirii capabile ca într-o fracţiune de
secundă să vadă totul, clipire de obturator, mulţimea spectatorilor se estompează precum suma culorilor în acel disc al lui
Newton când, aflat în rotire, ne arată doar alb, ca totalitatea
virtuală a tot ce a fost, a tot ce ar putea fi. Albul, desigur, nu-i
culoare, e neantul culorilor!
Este doar o închipuire pentru că la privirea unui tablou e
bine să ne întrebăm unde se află pictorul. De această dată el
se află concentrat până la esenţă în tuşa trasată în câtimea de
secundă, o dată cu lovitura toreadorului, o dată cu împunsătura fatală a taurului. În exuberanţa iubirii de viaţă, acel joc
devine bucurie a luminii biruitoare când, trează, privirea se
întristează de atâta lumină, doar să înţelegi că privirile violente se sublimează şi în tuşe trase fulgerător ca o lovitură de
floretă. Lumina în raza ei subtilă răneşte adânc la fel ca bezna
şi-şi lasă sângele în apus, în răsărit… Zeci, sute de pictori s-au
dedicat temei, între aceştia autorităţi notorii, ca să se ajungă
la acest rezumat: Ole!
*
Corneliu Dumitriu acoperă, spun, cu o artă desăvârşită geografia acelui spirit al locului pe care noi îl respirăm în fiecare
zi cu firescul unor fiinţe supranaturale. Poate că peisajul este
idealizat printr-o rafinare estetică şi spirituală – transfigurare
reificată apoi într-o operă de sine stătătoare. Pentru pictor relieful natal apropiat originii sale va avea acelaşi rol pe care îl are
limba română pentru poet – ca limbă maternă, încât cred că
nu aş exagera să vorbesc despre peisajul matern ce se întipăreşte în psihic, „se uită“ în memoria sensibilă de-a lungul copilăriei, ca apoi să ia formă prin trezirea sa la conştiinţa proprie.
Pictura figurativă, aşa cum este prin excelenţă peisagistica lui
Corneliu Dumitriu, arată geografia sa sentimentală şi, aş zice,
în acelaşi timp etern, aşezarea sub stele în coordonatele dintotdeauna ale sufletului românesc, un ethos care, fără a fi grandilocvent, patetic, nici tainic escatologic, ne însumează individ
cu individ prin emoţiile simţite în comun privind împreună
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acelaşi anotimp din Lunca Prutului, trăind împreună acelaşi
anotimp din tabloul pictorului.
Fiind vorba de peisaje în ulei, firesc, voi vedea mai întâi
culoarea, apoi desenul, linia, conturul şi traiectoria, voi vedea
poate mai puţin perspectiva – deşi dacă le-aş urmări pe toate
acestea într-un tablou, fără să văd ansamblul, fără să mă copleşească sentimentul – înseamnă că nu am văzut nimic! E ceva
magic în îndemânarea de a picta fără perspectivă, să dai profunzime orizontului doar prin transparenţă. Umbre luminoase,
în culori solare: din peisajul la vedere omul este exilat în calitate de privitor în partea cealaltă a pânzei. Umbra apare abia
ca sugestia celei de-a treia dimensiuni. Imaginile plane nu au
umbre, doar iluzia de obiect în spaţiu luminat aduce ideea de
umbră la vedere. De unde vine lumina, cum dă ea perspectivă
întâmplării de lângă noi; unde ne duce – totul rămâne o taină.
Pot fi bucurii violente? În pictură – cu siguranţă da!
Timpul probabil din peisaje este mereu senin, solar, primăvăratec, un anotimp continuu ca într-un Paradis râvnit
şi când nu-l merităm ca din dorinţa de a poza mereu şi de a
arăta veşnic tânăr. Râvnim Paradisul şi când nu-l merităm
dar nu ne putem reţine să nu-l privim… În chip paradoxal,
până şi iernile lui sunt calde, intime, domestice, aducând o
linişte precum cea a unui timp mineral; e o împăcare a contrariilor şi aceasta ar trebui să fie iarna, un armistiţiu al timpului când orice conflict ce se pacifică sub toate nuanţele de
alb şi griuri. O nedefinită stare edenică ce pluteşte la mică
distanţă de noi dar niciodată de atins cu alte simţuri.
Peisajele, rupte dintr-un anotimp perpetuu, fie primăvară sau toamnă, sunt vii cu adevărat pentru că îşi trag seva
dintr-un pământ etern ce gravitează, în parte în sentiment,
în parte în memorie. Într-un anume fel sunt peisajele „uitate“
ale memoriei, altfel sunt peisajele sentimentului dar în toate
se eternizează lumina şi culoarea aceluiaşi cer, aceluiaşi senin
profund. Seva acelei simţiri care dintotdeauna aparţine unui
singur artist, semn de autenticitate, nutreşte ca pe sub pânza
tabloului o viaţă proprie. Când ochiul privitorului dispare
luând în memoria sa peisajul, în aceeaşi măsură şi eu, privitorul, mă împământenesc, devin fiinţa care va aparţine acelui
colţ de Paradis. Voi rămâne în suflet cu peisajul în care continui să trăiesc şi în exterior. Acestei magii aparţine de fapt
pictura lui Corneliu Dumitriu, peisajele vieţii sale fiindu-ne
dăruite nouă, noi trăind astfel în lumea sa, în universul său.
Ai crede că Paul Claudel, enunţând: în pictură ochiul ascultă
universul – tocmai aceste tablouri vedea!
Şi florile – natură moartă? O bună parte din tablourile
care trec drept peisaje florale au o perspectiva topită într-un
spaţiu incert, altele fiind imagini de flori realizate din senin şi
culoare, totul în două dimensiuni, să păşească mai uşor graniţa dintre lumi: una reală, pământeană şi gregară, lumea de
zi cu zi, cealaltă la fel de vie dar conturată de spirit şi emoţii,
cadrul care ne dă unicitatea fiinţei, fiinţa de nesesizat altfel.
Portretul generos al unor flori alese devine de fapt un truc,
florile făcând aluzie, fireşte, la o realitate ascunsă într-un
colţ de memorie, acele portrete fiind întrutotul făpturi fără
trup ca orice făptură de spirit până să o corupă forma. Iluzia transparenţei poate că ţine de tehnică dar emoţia că te
întâlneşti cu imaginea ce tocmai isca în interiorul tău, se
dăruieşte prin vocaţia luminii. Pictorul este un binecuvântat al luminii care dă formă, culoare, consistenţă şi materialitate, dă umbră şi transparenţă lumii şi fiinţei din apropierea noastră; lumina pune aureolă aproapelui până să-i simţim şi noi greutatea pe propriile tâmple…
Privitorul tablourilor de mari dimensiuni ale lui Corneliu
Dumitriu va fi avantajat dacă le va zări de la distanţă, estom-
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parea tuşei de penel relevând o atmosferă ce cuprinde întregul fără sfâşieri. Şi de la ce distanţă? De la distanţa pe care o
impune pictorul acestei lumi, celor din jurul său: iată filosofia sa tăcută de a ne înţelege şi de a ne accepta. Rămâi la aceeaşi distanţă ca şi faţă de operă, de acolo te voi vedea în cea
mai bună lumină, de acolo mă vei înţelege în toate semnele
mele. Învaţă să eviţi, învaţă să suprimi intimitatea aproapelui, înăbuşă-ţi slăbiciunea afectelor pentru a îndura înţelegerea dureroasă a întregului.
Capacitatea pictorului de a priza abstractul ajunge până
la limita spaimei sale de ceaţa care întunecă din limpezimea figurativului. Multe din opere vor apărea, formal vorbind, drept abstracte pentru că tablourile de dimensiuni mai
mari, atunci când vor fi privite de la distanţa cuvenită, dincolo de zece paşi, se vor însenina ca splendide peisaje tăiate
din relieful natal de pe malul Prutului, spaţiu de-a dreptul
clasice. Şi aşa, într-un tablou, o linie, o tuşă, nu-i trăsătură de
penel, cât urma privirii artistului, o privire către lume, către
el. Căutările sale în nonfigurativ, poate, n-au viziunea sistemului, când ar fi putut să-l direcţioneze spre o cale proprie
spre cine ştie ce destinaţie. Dar cine ştie unde a ajuns până
n-a trecut de capătul drumului?
Peisajul – relevare a luminii, a prezenţei ei înalte. Şi, atunci,
ce se întâmplă cu lumina în pictura abstractă (pata albă să fie
lumina…?), să fie însăşi esenţa luminii care nu mai are masă
ca obiect, nu are nevoie nici de obiect pentru a-şi semnala
prezenţa, nu are nevoie de realitate pentru a-şi justifica spiritul? De aceea – expoziţia la 60 de ani a lui Corneliu Dumitriu este o sărbătoare a luminii. Inspirat cât poate fi un filosof german, Hegel spunea despre pictura olandeză că a fost
„duminica lumii“. Pictura lui Corneliu Dumitriu este, sigur,
duminica privirii…
*
Să încerci să reconstitui din creaţia sa psihologia unui
artist este o aventură în care rişti să greşeşti la ambele capete.
Valoarea unei opere se vede şi din capacitatea sa de a-şi
reconstrui pictorul, dacă acel om viu „restaurat“ din expoziţie reîntrupează omul identic pe care îl ştim. De la o anume
valoare, de la o anume autoritate dată de autenticitate, ierarhiile sunt înşelătoare, alunecoase, ba chiar malefice. Un
obiect îl poţi aşeza în raft, mai sus, mai jos, la stânga, la
dreapta – dar un om? Un om viu? Un artist, dacă ţii cu dinadinsul, poate fi aşezat într-o istorie a artei, dar aici îşi va avea
locul său impus de cronologie mai degrabă decât rangul în
ierarhie. Cine priveşte evoluţia artistului deja sexagenar va
afla o creşte continuă, organică în logica sa estetică, cum un
ram creşte din alt ram, mugurul dând în floare acolo unde
primăvara loveşte mai puternic. Va fi astfel o artă previzibilă în partea ei fericită, limpede şi solară. Să fie acesta un
artist întreg, când fenomenul lumesc, copie inextricabilă a
unui cosmos dual se împarte frăţeşte cu lumina şi cu întunericul? În ce candele arde patima ce nu se vede pe pânză,
unde se duc acele umbre fireşti ce dau relief luminii? Şase
decenii de viaţă înseamnă, fără îndoială, şi un timp al experienţelor – pe vârste, pe etape. Etapele lui Corneliu Dumitriu se topesc una în alta, estompându-şi graniţele prin căutări şi reveniri. Şi acum pictorul şi-a însuşit un program cromatic propriu, „paleta“ din urmă cu două decenii s-a rafinat
în tonuri şi note subtile până la acromatism. Sigur, pictura
sa ne spune altceva astăzi decât acum trei decenii în urmă,
un mesaj mai complex, mai copt, dar artistul rămâne aceeaşi personalitate continuă, unitară, deşirându-şi în tablouri povestea unică a vieţii sale.

Aniversări

Lucian ALECSA

C

POET AL CULORII

Corneliu Dumitriu e un poet, un poet al culorii, lirismul lui cromatic oxigenează puseuri existenţiale, trăiri
efemere irepetabile, emoţii mijite de sub straiele luminoase ale unor gânduri chinuitoare. La cei mai mulţi
dintre pictori culoarea se lasă sedusă de desen, formând pe pânză o masă unitară, la Corneliu Dumitriu
e cu totul altceva; combustia lăuntrică face să-i explodeze culorile, să se risipească în sute de nuanţe care acoperă idei şi mai puţin crochiuri. Lava cromatică topeşte
orice tentativă de contur. În acest fel pictorul îşi personifică fiecare tablou, îşi proiectează zbuciumul sufletesc într-un lac de culori. Nervurii de pe limbul frunzelor sunt asemenea unor vene prin care curge lumină,
iar petalele florilor alintă aerul din jur. O natură moartă
a lui Corneliu Dumitriu nu se distinge prin echilibru
coloristic sau prin fidelitate faţă de model, ci prin avântul şi gravitatea cromatică, prin lipsa de contur a obiectelor surprinse, prin neliniştea emisă de sufletul tabloului. Pe Corneliu Dumitru nu-l interesează fizionomiile,
nu-l interesează tuşele fotografice, în tot ce înseamnă
portret sau autoportret pictorul e interesat de combustia lăuntrică a personajului, de suportul ideatic pe care
„ surprinsul“ îşi croieşte şi trăieşte viaţa. Portretele lui
sunt vorbitoare, gânditoare şi neliniştitoare. Dinamismul, încrâncenarea, fecunditatea cromatică sunt doar

câteva pregnanţe ale picturii sale. Corneliu Dumitru e
un îndrăgostit al zborului liber şi nu planat, încăierările
de vulturi nu sunt decât definirea propriilor zbateri, este
oglinda ce redă adâncul fiinţei sale, e un război al eului
într-o totală nemulţumire cu proiecţia ideală a creatorului. Caii săi galopează în sălbăticia culorilor, aerul le
îmbrăţişează crupele ajutându-i să zburde în aburii hăului. Forăitul lor brăzdează ochiul privitorului. Culoarea
lui Corneliu Dumitriu e inimitabilă şi inalterabilă, este
pregătită de sufletul lui mereu în altercaţie cu realitatea
brută, simţi că tablourile lui poartă haloul pur al începutului de lume, munca lui nu e pervertită de încercări şi
interpretări, secvenţele de viaţă surprinse de ochiul lui
se lipesc vijelios pe pânză, simţi uneori cum culorile nu
mai vor amestecate, irizaţiile de nuanţe nu vin pe o linie
logică, se compun direct pe paleta sentimentelor supuse
exorcismului cromatic. Corneliu Dumitriu e un pictor
unic, ce îmbrăţişează într-un mod armonios stranietatea lumii cu toate cicatricele timpului, vizibile sau doar
sugerate prin câteva tuşe. Grafica lui Corneliu Dumitriu
e o brăzdare în timp, nu-i desen, nu suportă linii, puncte
sau figuri, e doar duhul proiecţie ce-i persecută mintea
şi sufletul, e un dincolo materializat prin câteva rotocoale coloristice nervoase. E spaţiu al luptei luminii cu
încrâncenarea unui suflet atins de …extazul păcatului.

Trepte spre lumină
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Sándor Petöfi

(1 IANUARIE 1823 – 31 IULIE 1849)
165 DE ANI DE LA DISPARIŢIE
Poet romantic maghiar, erou al Revoluţiei de la 1848 din Ungaria şi Transilvania, mort/dispărut în luptele de la Albeşti/
Sighişoara.
Tălmăcirile din poezia lui Petöfi de Costa Carei, în ediţie bilingvă (vol. Din lirica lui Petöfi/ Válogatott versei. Editura
Anonymus S.A., Budapesta, 1948) i-au căzut în atenţie lui Nicolae Labiş în anul 1951, elev de liceu.
Cu acest prilej, a scris poezia Pentru Petöfi Sándor, datată 31 decembrie 1951, Văleni, şi expediată Redacţiei Almanahului
„Iaşul Nou” (înreg. sub. nr. 7/ 7 ianuarie 1952), însoţită de portretul poetului maghiar realizat tot de el.
Un „cineva” redactor al almanahului a înscris „ceva” observaţii în dreptul unor versuri şi strofe, poezia fiind respinsă de
la publicare pentru chestiuni dogmatice!
Atât portretul, cât şi poezia au rămas inedite.
*
În localitatea unde s-au dat luptele dintre oştile generalului Bem şi cele ţariste, se află Casa Memorială Sándor Petöfi.
(Cele două creaţii ale poetului român se află păstrate în Fondul Literar „Nicolae Labiş” de la Muzeul Bucovinei – Suceava, sub nr. inv. 153 (portretul) şi 246 (poezia).
P.S. În completitudine, reproducem poezia „Eroi în zdrenţe” de Sándor Petöfi.

Nicolae LABIŞ

Pentru Petöfi Sándor

Aleargă vânt prin Pesta – ca şi-atunci
Când la Albeşti şi iarba fumega
Şi când de lănci duşmane străbătut
Poetu’n iarba arsă se sbătea...

...Pe trupul înmuiat de somnuri lungi
Copite’n sboruri repezi s’au abătut –
Spre Pesta ochiul mut privea atunci
Trăsnind din colbul gros duşmanul slut...
Vezi, poţi zdrobi un om, chiar de-i poet,
Dar inima şi cântul nu-l zdrobeşti...
De-atunci răsună cântecul nestins
De-a lungul unor stepe ungureşti...
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Mircea COLOŞENCO

În seri şi zori, pe lângă turme mari,
Ori lângă strung, el colinda ades...
Oşteanul de la Chişcoroş* turna
În inimi, cânt cu-acelaşi înţeles...
În lupta grea cu cei din „neamul Tron”
Şi colbul lui, în pustă, neprăştiat
Se dăinuia în oameni înviind
Puterea veche a Marelui Soldat.
Pe vechea Budă, suflă vânturi noi
Spumosul râs în muncă învăpăet...
Sunt oameni mulţi şi dragi – ogoare noi –
Republica, cântată de poet –.
31 Dec. 951 – Văleni.

Memoria

Sándor PETÖFI

Eroi în sdrenţe

Ca să-mi îmbrac pompos cântarea,
Uşor eu însumi aş putea,
În somptuoasele saloane
Cum se cuvine a intra.
Dar gândurile mele sfinte
Nu-s tineri leneşi şi cheflii,
Ce ’n clac şi ’n frac şi cu monoclu
Colindă pe la sindrofii.
Colo ’n cazărmi, zăcând pe-o rână
Şi tun şi săbii ruginesc.
Dar lupta e în toiu... că, astăzi,
Ideile se răsboiesc.
M’avânt şi eu în marea luptă
A veacului ce m’a născut,
Soldat mi-e fiecare cântec,
Frenetic, îndrăsneţ, temut.
Ostaşi în sdrenţe, dar eroici,
Sunt aprigele-mi melodii,
Nu haina însă, ci curajul
E preţ şi cinste’n bătălii.
Vor fi cumva nemuritoare,
Sau vor trăi doar cât un vis?
Dacă-i sortit să piară ’n luptă,
Să se ’mplinească ce li-i scris.
Dar sfântă va fi cartea ’n care
Ideile mi-or sta ’ngropate,
Ca într’un panteon, – că ele
Căzură pentru libertate.

Nicolae Labiş…
Din veacul meu, în veacul tău – o pată:
E sângele-mi ce-a curs şi nu s-a şters.
Nimic mai mult. Durerea-i stilizată
Şi-i nebunie cadenţată-n vers.
(Text descifrat de Stela COVACI)
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Daniel Corbu, Cezar Ivănescu
şi Horia Zilieru

Daniel CORBU

Cezar Ivănescu sau Biblia lirică
numită La Baaad

Amintirile mele cu Cezar Ivănescu, vorba istoricilor noştri sentimentali, se pierd oarecum în negura vremurilor. Deşi
a trecut atât de puţin timp de la trecerea Poetului la cele veşnice, voi încerca să aduc spre cititor câteva întâmplări.
În anii 1978-1983, pe când eram student la Bucureşti, la
Litere, când aveam buzunarele doldora de texte ale începutului şi încercam cu toată seriozitatea să înfiinţez Uniunea Cititorilor din România, am fost atras de doi poeţi din generaţia
’60: Nichita Stănescu şi Cezar Ivănescu. Mă atrăgeau magnetic
inovaţiile lingvistice şi viziunile suprarilkeene ale lui Nichita
Stănescu, şi, de pe altă parte, tragismul debordant, netrucat al
lui Cezar Ivănescu. Pe amândoi aveam să-i cunosc şi să încerc
bucuria apropierii de două mari spirite ale literaturii române.
La Cezar Ivănescu, poetul Rod-urilor şi al unei biblii lirice,
numită La Baaad, m-a dus colegul de facultate şi prietenul
de tinereţe Tiberiu Daioni, care m-a îndemnat să pregătesc
vreo douăzeci de texte pentru „Don Cezar”. Selectate cu grijă
şi rescrise de mână (nu reușisem să-mi cumpăr pînă la acea
oră o mașină mecanică de scris!), aveam să le-nmânez poetului, care m-a impresionat cu vocea, afabilitatea şi, deloc în
cele din urmă, cu povestea. Pentru că Don Cezar, cum aveam
să-i spun şi eu din acea zi de octombrie a anului 1980, avea un
har deosebit de povestitor. Pe indiferent ce povestea, îşi punea
pecetea originalităţii. Câteva poveşti scurte, cu şi fără Marin
Preda, acolo, într-un birou sărăcăcios de la revista „Luceafărul”, unde era redactor seminormalier şi o întâlnire fixată
peste o săptămână, timp în care îmi va citi „producţiunile”, au
făcut din mine o stare. Aşteptam verdictul cu emoţie, chiar
şi cu puţină teamă şi m-am prezentat la redacţie cu mult înainte de ora fixată. La un moment dat, Don Cezar înainta pe
holul de la etajul al doilea al Casei Scânteii, unde era redacţia, flancat de câţiva cenaclişti. Când m-a văzut la uşa biroului, m-a învăluit cu o privire ce nu se poate descrie, în care am
simţit pe loc o solidaritate de care eram aproape jenat. Privirea aceea, învăluitor – şamanică m-a urmărit multă vreme
şi mi-a dat curaj. Pe însoţitori i-a alungat imediat la cafele,
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pentru că „are de vorbit cu un poet”. Le-a arătat chiar direcţia, cu celebru-i baston. Singuri în birou, mi-a scos poemele
din sertar, m-a chestionat asupra lecturilor, eheee!, am vorbit
despre Moldova noastră, despre Tg. Neamţ şi mai ales despre
Iaşi, pentru că acolo, îmi spunea cu aceeaşi frumoasă lumină
în ochi, iubea doi poeţi din generaţia noastră: Liviu Antonesei şi Lucian Vasiliu. Eu priveam cu coada ochiului foile de
pe birou şi aşteptam verdictul. Şi verdictul a venit. Cu foile-n
mâini, Don Cezar mi-a spus: „Hombre, ai talent cu carul! Eşti
poet până-n măduva oaselor. Pentru mine, o revelaţie. Alege
teme limpezi, rămâi în metafizic, lasă cotidianul colegilor tăi
de generaţie făcuţi pe la cenacluri de luni, de marţi..., care-o
vor da în bară cât de repede!” Peste vreo două luni, i-am dus
un manuscris întreg, o carte, iar Don Cezar a scris ca despre
una deja apărută editorial (nu specifica editura, se-nţelege) şi
mi-a tot publicat din poeme.
După publicarea Baaadului, Cezar Ivănescu devenise şi un
personaj fabulos al vieţii literare bucureştene de atunci, plină
de compromisuri şi laşităţi. Mai ales prietenia sa cu Marin
Preda, star scriitoricesc avizat, a stârnit multe invidii. Se zvonea că prin redacţie sau pe la Casa de creaţie de la Mogoşoaia,
Don Cezar a bătut (cu ranga sau cu pumnii lui de fost boxeur)
câteva lepre literare. Mai târziu, l-am cunoscut şi mai bine.
Era un apărător al dreptăţii, al valorii şi al demnităţii scriitoriceşti ca nimeni altul. Şi mărturisesc, cu mâna pe inimă, că
n-am cunoscut un om care să trăiască cu atâta pasiune atât
iubirea cât şi ura, precum Cezar Ivănescu.
*
* *
Dar, cuvintele se-aştern aproape fără voia mea şi e bine să
revin la promisiunea de-a prezenta doar câteva secvenţe. Mă
voi opri, mai întâi, la un moment fericit în care, în faţa altarului Bisericii „Înălţarea Domnului” de la Mănăstirea Neamţ,
Poetul primea Premiul Serilor de Poezie de la Vânători-Neamţ,
o manifestare desfăşurată într-un ţinut doldora de poezie pe
care, prin hazard şi cu neviclenită bucurie, o organizam an de
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an. Cu prietenii poeţi prezenţi (între ei, Lucian Vasiliu, Vasilian Doboş, Nicolae Sava, Constantin Hrehor, Gellu Dorian,
Petruş Andrei) vorbeam în casa stareţului, în chilii sau pe
aleile Mănăstirii Neamţ despre existenţa sau ne-existenţa
O.Z.N-urilor. Lucian Vasiliu, fiu de preot interbelic, nu credea în existenţa altor lumi şi, făcându-şi ceata sa de necredincioşi, rămâneam câţiva de cealaltă parte: Cezar Ivănescu,
Iolanda Vasiliu, Filomena şi cu mine. Dar, în timp ce dezbăteam aprins problema, pe una din aleile dinspre agheazmantar, o farfurie strălucitoare s-a învârtit de câteva ori deasupra clopotniţelor, a clopotelor seculare, secerându-ne privirile cu nefireasca ei strălucire. Eram aproape orbiţi. După o
tăcere semnificativă, bucuria taberei noastre era nesfârşită. La
cină, Don Cezar îl întreabă pe stareţul Irineu Chiorbeja dacă
el crede că ar exista şi alte lumi, dacă există extratereştri. La
care, spre bucuria taberei noastre de aşteptători ai argonauţilor, părintele spune: „Domnilor poeţi, eu cred că Dumnezeu, în neasemuita-i cuprindere, nu s-a limitat doar la această
lume. El a făcut nesfârşite lumi! Şi de acolo, aşteptăm semne”.
Astfel, după ce Poetul s-a mutat la Iaşi, O.Z.N-urile, dar şi teoria lui René Guénon despre întâlnirea lumilor, au devenit un
leit-motiv al poveştilor noastre de boemă.
*
* *
Sunt atâtea alte întâmplări cu Don Cezar. În anul 2000,
după ce i-a fost decernat Premiul „Mihai Eminescu” la Botoşani (cel mai râvnit premiu de către poeţii români), primarul de atunci al Iaşului, Domnul Constantin Simirad, i-a oferit postul de director al Editurii „Junimea”. M-a chemat imediat să lucrez ca redactor, pentru „întărirea echipei”. La una
dintre colecţiile propuse de Don Cezar, am lucrat cu bucurie:
„Dictatură şi Scriitură”. Au apărut aici poeţi români de mare
prestigiu: Cristian Simionescu, Vasile Vlad, Nichita Danilov,
Gellu Dorian, Lucian Vasiliu etc.
Pe urmă: memoria o să reţină mereu o seară în sala Teatrului Naţional din Iaşi, în care Cezar Ivănescu şi-a cântat
absolut magistral poemele, acompaniat de o orchestră profesionistă. Era în formă, în lumină, cum ne place să spunem.
Spectacolul se chema „Doina” şi era omagiul pe care a ţinut
să-l aducă lui Eminescu, la împlinirea a 150 de ani de la naştere, un poet care l-a avut mereu pe poetul nepereche model
în absolut. Nu ştiu dacă spectacolul a fost înregistrat. Dacă
n-a fost, mare păcat!
*
* *
Prin minte îmi trec multe întâmplări, dialoguri, adevărate
divanuri la Bojdeucă, la Pogor, la Bolta Rece sau la Junimea,
cu Don Cezar ca magistru, adică maestru de ceremonii. Prietenii prezenţi sunt sigur că vor povesti. Dar, mai răvăşit, mai
înăcrit de cotidian, mai sastisit de o lume pidosnică şi agresivă
ca într-una din zilele unui sfârşit de martie 2008 nu l-am văzut
niciodată. Tuna şi fulgera împotriva unui clan literar care i-a
adus acuze pe nedrept. Tuna şi fulgera împotriva unor scriitori ieşeni care i-au crezut pe cei din clanul denigrator de la
Bucureşti. Slăbise mult. Mi-a promis că, după întoarcerea din
Albania (unde a avut o excelentă primire şi a fost premiat),
vom vorbi aplicat despre cartea la care s-a gândit s-o publice
în colecţia „Ediţii critice” la „Princeps Edit” (colecţie care-i
plăcea şi admira cărţile apărute – Topîrceanu, Ioanid Romanescu, Mihai Ursachi etc.), şi despre un CD cu titlul Rosarium.
N-a fost să fie. Poate de-acum, în postumitate. Doar un telefon, ca un balsam pentru mine, de pe patul de spital, cu vorbe
blânde, rostite cu tandreţe, o promisiune de dialog doar cu
două zile înainte de-a trece la cele veşnice, la poporul stelelor.
Este o mâhnire că trecerea în eternitate, la 24 aprilie şi
înhumarea în cimitirul „Eternitatea” din Iaşi, marţi, 29 aprilie
a.c. a marelui poet de limbă română Cezar Ivănescu, de către
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un grup de prieteni şi rude, nu au avut ecouri naţionale. Deh,
societatea postmodernă românească e ocupată cu altceva, nu
cu fixarea în conştiinţa publică a unor mari valori culturale.
Poetul Cezar Ivănescu ar fi meritat, ca şi Arghezi în 1961, ca
şi Lucian Blaga, ca şi Nichita Stănescu în 1983, funeralii naţionale. Toate ratate din cauza invocatelor “conjuncturi”.
Nu demult l-am visat pe Don Cezar cu o cutremurătoare
limpezime. Ne plimbam împreună prin nişte grădini (ale cerului?) şi vorbeam. El îmi spunea, ca într-un pomelnic numele
netrebnicilor de care trebuie să mă feresc. M-am trezit transpirat. Trecusem oare Styxul?
Începând cu La Baaad, carte care dezvoltă extraordinare şi
originale energii lirice, care l-a impus total în poezia română,
şi până la Doina, Rosarium şi Sutrele muţeniei, Cezar Ivănescu ni se înfăţişează ca unul dintre cei mai mari poeţi tragici ai secolului european douăzeci. Ca şi Bacovia sau Blaga,
şi ca orice mare poet, el nu e încadrabil în nici o generaţie
(deşi, biologic, aparţine celei aşa numite ‘60), dar, cum s-au
exprimat şi alţi comentatori ai poeziei sale, prin tot ceea ce
a scris Cezar Ivănescu e cel mai aproape de poezia lui Mihai
Eminescu. Poezia sa, întoarsă la cântul primordial, are ca blazon tragicul. Totul e amestecat cu moarte, chiar naşterea e o
moarte deghizată, o zadarnică zbatere. Cui îi va fi dor de Cezar
Ivănescu, să citească: „!voi ce mă priviţi la faţă/ îndrăgiţi-mi
faţa mea/ mai îngăduiţi-mi faţa fiindcă mult va sângera,/ mai
îngăduiţi-mi faţa/ fiindcă mult va sângera!”. Sau, în una dintre Doine: „! orice-ar spune gura/ jale mi-i urât / suflet, pentru
cine/ te-ai mai coborât?// ! pizmă, nici mânie/ pentru voi nu
simt/ nu mi-i rău nici bine, nu mi-i larg ori strâmt!”. Şi versurile răsar în forţă precum gheizerile, într-o muzicalitate originală, apăsat cezarivănesciană: „!Merg şi scriu / şi scriu! -/ şi
că te caut nu-ţi promit,/ iar compun mintal/ de când hârtia
s-a scumpit,/ scriu pe creier/ cu negreala de pe suflet/ negru
negru negru negru -/ şi negreala asta negreşit/ apele-or s-o
spele -/ când îmi va ploua direct pe creier -/ asta după ce-mi
voi fi vândut calota/ fiindcă osu-i bun pentru hârtie -/ asta
după ce mă vor fi otrăvit:/ zilnic iau şi beau otravă,/ zilnic
beau otrava lor,/ mă omoară, ştiu, dar cu zăbavă,/ doamnelor şi domnilor!” (Doina - Oralităţi). Scrisul cu sfâşiere, cu
sânge, cu carnea păcatului, oferă poemului aparenţa de veche
melopee. Pentru Cezar Ivănescu, naşterea este o condamnare
la moarte, ca în tulburătorul poem Copilăria lui Ario Paradis, care încheie cartea La Baaad: „! spune-mi, pe ce ai mai
sfânt,/ ai văzut vreodată în copilărie,/ sexul mamei tale care
te-a născut?/ spune-mi, ai văzut decât el o altă/ mai pură făgăduinţă a morţii?”.
Nu s-ar putea încheia însă acest scurt portret evocator
al nostru, fără a spune că La Baaad, cartea apărută în 1979,
impresionantă şi prin dimensiune (500 pagini, format academic) este un reper în poezia noastră postbelică, la fel ca
Moartea căprioarei de Labiş sau Necuvintele lui Nichita Stănescu. Temele sunt cele mari, ştiute de câteva mii de ani: naşterea, iubirea, înălţarea la ideal, păcatul, moartea. Aşa cum se
poate observa în poemele devenite populare (Amintirea paradisului, Doina, M-a prins dorul de Moldova, Arlechinul, Efebul de la Marathon, Tatăl meu Rusia etc.), dar şi din amplele
poeme dramatice (La Baaad, Bocet şi Numitul G.B. – dramă
în trei tablouri şi un epilog), pentru Cezar Ivănescu poemul e
o sumă de mantre, care lucrează în cel ce le acceptă ca forţe
ale katharsisului, până la înălţarea în absolut sau până la distrugere. Unul din marii critici români de poezie, Gheorghe
Grigurcu, scria, pe bună dreptate, despre poezia lui Cezar Ivănescu, că e „abruptă ca o stâncă spre care nu există poteci”.
Nimic mai revelator!
Dacă intuiţia nu mă înşeală (şi poezia va reveni curând la
forma presocratică, de cântec primordial), îl putem considera
pe Cezar Ivănescu un mare poet al viitorului.
HYPERION
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TEATRU

Teatrul Mihai Eminescu
Botoşani

„AVARUL“
DE MOLIÈRE

O COMEDIE OPTIMISTĂ ÎN
CARE CĂMĂTARUL MOARE
DISTRIBUŢIA:
Harpagon – Bogdan Muncaciu;
Cléante – Sorin Cimbru;
Élise – Lidia Uja;
Valère – Sorin Ciofu;
Mariane – Cristina Ciofu;
Amselme – Gheorghe Frunză;
Frosine – Mirela Nistor;
Jupânul Simon – Petruţ Butuman;
Jupânul Jacques – Vali Popa;
La Flèche – Ioan Creţescu;
Comisarul – Mihai Donţu;
Banii (dansatori) – Alexandra Vicol; Ioana
Nimigean; Sorina Băleanu; Codruţ Andrici; Ana
Baciu; Raul Poamă-Neagră; Theodor Şoptelea.
Regia – Cristian Gheorghe; Scenografia –
Mihai Pastramagiu; Coregrafia – Victoria Bucun;
Asistent regie – Lidia Uja; Regia tehnică – Constantin Adam.
Premiera Avarul (sâmbătă 21 iunie) de la capătul stagiuni 2013-2014 a marcat, cu nostalgia de
neocolit, ultimul spectacol în această formă a
sălii mari, locul în care, mai bine de jumătate de
secol, s-au ju3cat spectacole în montări memorabile, au răsunat mai toate vocile ilustre ale
teatrului românesc, ale multor personalităţi de
marcă, tot aici generaţii la rând de botoşăneni
venind în contact cu spiritul vremii, până când
să-l înfrunte, până când să i se alăture. A sosit
timpul ca întreaga clădire să intre în necesarele
lucrări de restaurare pentru ca, reîntinerită, să
primească o lume nouă, un spirit nou.
*
În termeni fără echivoc, din galeria personajelor lui Molière, Harpagon este cel mai apropiat de definiţia integrală a arhetipului în înţelesul junghian. Avarul, operă de maturitate trasată în paradigmă clasică, are ca pilon central
un personaj puternic motivat, individul care-şi
impune voinţa cu agresivitate şi împătimire, călcând peste voinţa şi sentimentele altora, indiferent dacă sunt copiii săi, prietenii sau doar
slugi cu simbrie. Puterea lui Harpagon se trage
dintr-o dublă sursă: una sacră, cutumiară, cea
de pater familias, în virtutea căreia dispune de
soarta membrilor familiei; a doua sursă: una
pământească, secularizată prin averea care îi
asigură poziţia socială. Mai mult, ca burghez
înstărit dispune de bani şi îi dă cu camătă. În
evoluţia firească a lumii, Harpagon, prototip al
marii burghezii bancare, va ajunge peste secole
bancherul respectat şi influent care face jocul
subteran al lumii. Da, soarta ni se hotărăşte în
bănci şi se joacă la bursă. Ne şi mirăm că Harpagon nu e vreun brand de bancă ori măcar un
produs bancar prin care fiii nerăbdători să aibă
acces rapid la împrumuturi cu dobânzi paricide!
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Cum Harpagon nu-i primul cupid din istorie, nici Avarul nu-i o temă nouă. Subiectul, în
mare, se află în Ulcica (Aulularia). De la Plaut,
Molière a înţeles valoarea patimii înrobitoare
ca motor al intrigii în teatru: până să devii sclavul altuia, eşti sclavul propriei tale patimi, taină
care, pătrunsă de altul, va fi folosită ca mijloc de
şantaj. Recreat în felul său, că doar nu originalitate căuta Molière, spre deosebire de Euclion,
eroul lui Plaut, Harpagon va avea pulsiunea irepresibilă de a-şi înmulţi banii prin cămătărie şi
escrocare perfidă a naivilor, mijloc rămas şi azi în
uzul băncilor. Personajul va fi ridiculizat în plus
când, la concurenţă cu fiul său Cléante, va râvni
la nurii Marianei, slujindu-se de aceleaşi abilităţi
de zaraf. Meritul lui Molière stă în colarea acestui viciu ordinar, lăcomia, pe patima morbidă
a lui Harpagon de a aduna bani cu patosul, cu
extazul cu care alţii suportă privaţiunile ascezei. Puterea vizionară a lui Molière a intuit încotro se înclină lumea încât, prin poziţia în care e
aşezat Harpagon în schema socială, află şi logica
situării sale ca personaj vital. Prin Avarul, dramaturgul a conturat tipul ce purta semnul lumii
noi, în devenire, tip luat din realitate dar care
va cuceri şi scena ficţiunii ca personaj de forţă.
Fără îndoială Avarul este o piesă cheie în
ansamblul operei lui Molière dar capodopera
rămâne, şi nu doar din privinţa noastră, Tartuffe, lucrarea pentru care, conform dorinţei creştineşti a cucernicului preot Roullé, autorul trebuia ars pe rug! Şi în anii aceia, solicitarea nu era
o figură de stil, rugurile Inchiziţiei încă fumegând, urmând a fi reaprinse în Spania începutului de secol XIX. Duplicitatea morală, ipocrizie inerentă se pare oricărei formule de societate civilizată, a încurajat dintotdeauna tartufismul surprins de Molière. Şi totuşi, ipocriziei,
când nu poate desfiinţa geniul, când nu-l poate
arde pe rug pe autor pentru blasfemie, nu-i
rămâne decât să-l aplaude, să-l premieze dar,
desigur, după moarte!
În logica acelui secol toţi supuşii gravitau în
jurul Regelui Soare, precum planetele în proaspătul sistem heliocentric propus de Copernic.
Dacă tânărul Jean-Baptiste Poqueline, viitorul
Molière, fiu al furnizorului de mobilă tapiţată
pentru curtea regală, funcţie apropiată de valoarea unui rang nobiliar, refuză onoarea titlului
transmis de pe când avea 15-16 ani, va rămâne
totuşi pe orbita aceluiaşi „astru” devenind favoritul ce va furniza Curţii nu mobilă, ci hohote
de râs. Aşadar, la 21 de ani, fermecat de l‘Illustre
Théâtre, devine actor, profesia care, la vremea
aceea, te aşeza în rând cu prostituatele. Ce să-l
fi împins pe tânărul şcolit de iezuiţi şi în faţă cu
o carieră strălucită de notar ori avocat să se lase
în seama unei toane? Trebuie să fi fost cu totul
înrobitor mirajul acestei arte, pentru el întruchipată prin întîlnirea cu Madeleine şi Joseph
Béjart, fondatorii trupei. Dar nici pe atunci nu
era atât de uşor să ai un teatru strălucit cu adevărat, şi nu doar pe firmă, când existau numeroase trupe, unele sub protecţie regală ori a
unor mecenaţi nobili, când textele erau furnizate de dramaturgi de talia lui Racine sau Corneille. Trupa nu are la Paris succesul dorit, şi vor
urma 12 ani de turnee în vestul şi sudul Franţei, timp în care învaţă meserie, joacă orice dar
şi scrie. Sunt anii dedicaţi cunoaşterii vieţii adevărate: trăind o experienţă decisivă va afla astfel
substanţa viitoarei sale dramaturgii, întâlnind o
bună parte din eroii săi. În anii de lungi pere-

grinări descoperă o lume intermediară, precum
cea din Avarul, ce pare să nu conteze prea mult
în ochii celor nimeriţi în partea de sus a ierarhiei şi din care hazardul îşi alege personajele cu
rang înalt ale jocului său: este lumea celor născuţi să împlinească numai dorinţele stăpânilor
nu şi pe ale lor, inşi mărunţi lăsaţi în umbră dar
care ştiu, fac totul şi ar trebui, tot pe atât, să fie
discreţi, lor fiindu-le impus ca blazon tăcerea,
muţenia. Purtând nume banale, La Flèche, Frosine, Jupân Jacques, Jupân Simone, ei sunt interpuşii, oamenii de paie, înlocuitorii, mijlocitorii,
peţitoarele, lacheii, bucătarii, vizitii, rândaşii,
comisionarii, într-un cuvânt – slugile. Simpatia
şi înţelegerea lui Molière pentru aceşti oameni,
sarea şi piperul comediilor sale, se vede şi după
savoarea replicilor, umorul şi, nu rareori, după
pilda lor de înţelepciune, cel mai adesea exprimată prin resemnare. Trupelor li se cerea să
se adapteze după gustul şi toanele publicului,
oameni de rând care umpleau pieţele în toate
zilele, piesele având textul în versuri ori în proză,
uneori fiind cântat şi însoţit de dans, alteori
recurgându-se la improvizaţii încât acest Harpagon care astăzi dansează şi cântă n-ar trebui
să sară cu nimic din obişnuit.
Istoricii au reconstituit traseul trupei lui
Molière dar sigur este că nicăieri în acei ani nu
a dus-o prea fericit, peste tot ochiul vigilent al
bisericii având grijă ca nimeni să nu fie prea fericit aici pe pământ, bucuriile iscate de teatru
fiind, neapărat, un dar al puterilor necurate. Şi
totuşi, marii feudali, iubitori de festinuri fastuoase, de sărbători prelungite şi carnavaluri, veritabile parade ale grandorii, îi primeau în castelele
lor, comedianţii aducând cu ei culoarea vieţii,
culoarea vie a acelei joi de vivre. Altfel cum să fi
dăinuit o artă ca teatrul într-o epocă ostilă oricărei încercări de supravieţuire a spiritului liber?
Norocul se schimbă când, întoarsă la Paris
(1658), trupa va primi protecţia fratelui regelui,
mâna de actori schimbându-şi, fireşte, numele
în Troupe de Monsieur. Pentru Molière revederea cu ai săi nu e deloc o bucurie. Ruptura de
familie, primirea unui mic acont din zestrea ce i
se cuvenea din partea mamei decedate nu sunt,
probabil, de natură să-l păstreze în relaţii bune
cu tatăl, cu rudele. Cum profesia aleasă nu era
dintre cele onorabile pentru un burghez bănuiesc că, dincolo de cutumă, acesta putea fi un
motiv serios pentru a-şi lua numele de Molière,
aşa protejând onoarea şi prestigiul familiei de
care se va detaşa cu totul. Alegerea pseudonimului e încă o nebuloasă pentru cercetători dar
îmi spun că, în fantezia sa, Molière ar trebui să fie
spaţiul imaginar liber de orice servitute pământeană, acea margine de Paradis unde artiştii sunt
oricând bine primiţi, aplaudaţi.
Spre deosebire de cei parveniţi în artă,
succesul nu-l moleşeşte şi nu-l transformă pe
Molière într-un conformist şi nu intră în convenţiile lumii bune, ci îl incită la alte acte provocatoare. În culmea gloriei, ce îşi putea dori un şef
de trupă mai mult decât să fie favoritul regelui, în
răspăr cu morala vremii şi a vremurilor, Molière
scrie Tartuffe (1664 – urmând tot să o rescrie…),
piesă cu un personaj de o ambiguitate maximă
prin care scoate la rampă devoţiunea ipocrită
a unui slujitor al bisericii ce nu poate renunţa
la patimile sale atât de pământeşti, altfel zis, un
escroc ce se foloseşte de sutană ca argument al
bunei-credinţe. Tartuffe îl va obseda pe Molière
şi în crearea altor personaje, multiplicându-l,
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cedând uneori compromisurilor ce i se impuneau, alteori accentuându-i caracterul nefast.
Tartuffe devine lucrarea cu cea mai palpitantă
istorie din opera lui Molière, istorie ce se suprapune cu înţelesuri proprii peste evenimente religioase din acei ani. Dar lupta lui Molière împotriva făţărniciei cu atâtea chipuri, a convenţiilor
nefireşti ce sugrumă bucuriile simple ale omului
e o luptă câştigată de vreme ce înrolarea generaţie de generaţie în ipocrizia moştenită ca tradiţie – a rămas mai departe una din temele de
succes ale comediei.
După cum ni-l descrie Voltaire (Vie de
Molière), preluând şi el mărturii din epocă, în
ciuda ţinutei nobile, fizionomia lui Molière avea
un aer foarte comic când vorbea. Deşi actor
înnăscut, vocea nu-i era pentru tragedie, pentru dramă, frazarea fiindu-i sacadată de un fel
de sughiţ deloc pe placul domnilor mai scorţoşi, un defect totuşi foarte nimerit pentru un
comedian. În mai toate comediile sale, Molière
îşi rezerva, în spectacolele trupei sale, rolul principal, verificându-şi aşa nu doar capacităţile
actoriceşti, cât şi pe cele de dramaturg, fiind
oricând gata să modifice textul pentru a desăvârşi o replică, o scenă – fapt ce îl solicita deseori până la epuizare. Dăruirea până la sacrificiu
pentru teatru, pasiune care i-a adus succesul la
public şi respectul breslei, avea să-i fie fatală: în
1673 (17 februarie), în a treia reprezentare a Bolnavului închipuit, deşi bolnav cu adevărat, deşi
sfătuit să nu joace, Argan va fi scos de pe scenă
într-o stare foarte gravă.
Dacă acesta era omul proiectat în umilitatea pe care a trebuit să o suporte în secolul său,
nu vom ezita să-i vedem şi geniul: Molière, creatorul de tipuri, de arhetipuri, de caractere care
îşi depăşesc clasa, epoca, geografia, va rămâne
în istorie pentru că aduce pe scenă omul viu şi
întreg fără a fi desăvârşit, fără a fi erou, fără a fi
sfânt. Inevitabil ne vom aminti de Spinoza, cel
ce şi-a propus să înţeleagă şi să privească sentimentele şi pasiunile precum dragostea, ura,
mânia, pizma, trufia, mila... nu ca vicii ale naturii omeneşti, ci ca proprietăţi care-i aparţin în
acelaşi fel cum căldura, frigul, furtuna, tunetul
ţin de natura atmosferei.
În Franţa şi mai ales la Paris biserica reuşise să
se impună, actorii fiind sub riscul excomunicării,
la fel ca pantomimii, călăreţii de circ, histrionii.
Aşa se face că o bună parte dintre actori, chiar
şi din trupa lui Molière, au semnat că renunţă la
profesie, alt compromis ipocrit acceptat de biserică. Credincios doar convingerilor sale, Molière
nu abdică (autorul lui Tartuffe, nu o putea face!)
iar biserica nu-l iartă nici mort. Pus în faţa unui
scandal iminent, cum să-i refuzi înmormântarea creştinească celui aflat în graţii regale, episcopul căruia i se înaintase cauza spre cercetare constată că Molière, ca un bun creştin, ar
fi dorit să se confeseze dar n-a mai avut răgazul! Aşa s-a îngăduit ca dramaturgul să fie îngropat, totuşi, în cimitirul capelei Saint Joseph dar
fără ceremonie şi nu ziua. Târziu, după Revoluţia Franceză, mormântul lui Moliére ajunge în
Pierre Lachaise.
Ar fi fost de crezut că Molière, cu stare civilă
certă, cu rang clar în ierarhie, gratulat de public
şi beneficiarul unei pensii regale, să aibă o posteritate liniştită. Iată că nu-i aşa. Începutul acestui
mileniu i-a adus titluri incendiare în presă precum: Corneille fut-il le nègre de Molière? Molière
est-il vraiment l‘auteur de ses comedies? Incerti-

Note, comentarii, idei
https://biblioteca-digitala.ro

tudinea este alimentată de unele zone de umbră
din biografia dar şi din opera lui Molière şi, în
plus, cercetătorii, ajutaţi (sau încurcaţi!) de şansele fabuloase ale informaticii, au văzut că structura semantică, formalismul frazelor, frecvenţa
vocabulelor alese la întâmplare ar fi comune cu
ale autorului de tragedii contemporan cu el. Încă
un semn că, pentru un geniu, moartea nu face
decât să-i eternizeze misterul vieţii care s-a ridicat mult peste înţelegerea comună.
*
Cu oarecare maliţie, în veacurile ce au urmat
lui Molière, critica a amendat schematismul construirii piesei, personajele fiind create şi aduse
în scenă doar pe măsura nevoii de a susţine
anvergura lui Harpagon. Cristian Gheorghe a
observat probabil formalismul criticii demonstrând, meticulos şi cu rigoare, că substanţa piesei deţine toate datele unor personaje complexe,
cu o personalitate vie ce poate fi decelată integral din replici, astfel Harpagon căpătând parteneri apropiaţi de vigoarea patimii sale. În variantă botoşăneană, Harpagon înfruntă o lume
ostilă, de o talie morală asemănătoare lui, nu cu
necesitate mai bună, deseori şovăielnică dar nu
uşor de învins. Oamenii din piesă sunt răi, iar
Harpagon ca unul dintre ei, ştie asta, şi-i foloseşte în interes propriu aşa cum sunt, fără a se
strădui să-i schimbe. În adaptarea lui Cristian
Gheorghe personaje din planul secund capătă
relief, devin vii, pregnante, au o viaţă şi interese
proprii, opuse eroului, şi se bat în chip legitim
pentru binele lor până în pragul crimei cu toate
mijloacele: stăpânii înşală slugile, bărbaţii înşală
femeile şi invers – totul curgând în deplină civilitate, în maniera politeţii curtenitoare a acelui
secol. Nimeni nu-i luat prin surprindere, toţi
ştiu despre ce e vorba încât, în termeni realişti – lumea lui Molière este o lume de oameni
cinstiţi! Élise şi Cléante, bunăoară, cei doi fraţi,
(un sinonim schematic pentru complementaritate!) prin dorinţele lor de a-şi trăi fiecare propria viaţă aşa cum vor se definesc drept colerici şi determinaţi în atingerea scopurilor, gata
să înfrunte toate riscurile, inclusiv cele ale unui
paricid. Valère, focosul bine temperat, dăruit pe
de-a-ntregul iubirii sale pentru Élise, primeşte să
fie slugă şi se smereşte făţarnic numai pentru
a fi aproape de iubita sa. Frosine, pitorească şi
abilă în crearea şi mânuirea intrigilor matrimoniale, suportă cu viclenie şi ea umilinţe dintre
cele mai grele pentru o femeie doar-doar va reuşi
să-şi atingă scopul. Dar cel mai complex ca viziune psihologică rămâne Jupân Jacques, bucătar
şi şofer, dedublarea sa accentuându-se până la
o criză de personalitate, sfâşiat între drama de
a spune adevărul ce-l gândeşte şi-l ştie şi riscul
de a minţi numai pentru a fi pe placul altora
– nici o cale, se vede, nefiind bună pentru a-l
scăpa de necazuri pe cel slab, incapabil să se
bată până la capăt.
Regizorul, optând pentru o montare
modernă, eludează limitele unui timp şi ale
unui spaţiu datate, asumându-şi libertăţi ludice
modelate după o intenţionalitate estetică proprie şi încărcând spectacolul cu note puternic
personalizate pe măsură ce a aflat în colectivul
teatrului resursele actoriceşti capabile să-i acopere în bună parte proiecţia imaginată. Vom
vedea în continuare cât a reuşit, prin abandonarea convenţiilor impuse de tradiţie, să adauge
o valoare nouă viziunii sale. Textul e subţiat din
replici şi adaptat prin reordonarea scenelor pen-

tru nevoi regizorale îndrăzneţe. Chiar dacă, prin
forţarea aducerii la zi, rămân inadvertenţe formale ce ruinează coerenţa unor scene, acestea
se înscriu în convenţia acceptată pentru condiţia spectacolului. Prin abilitatea scenografiei (Mihai Pastramagiu), toate spaţiile de joc
precizate ori abia sugerate de autor, magazie
de vechituri, saloane, holuri, camere intime,
grădină, peron pentru trăsuri – toate se concentrează într-o zonă intermediară, ceva între
mizeria unei barăci cu lucruri scoase din uz şi
strălucirea salonului de primire a oaspeţilor de
onoare într-o casă de burghez înstărit, fără să
poţi numi totuşi, fără să poţi defini locul. Este
acel spaţiu fascinant al scenei în care imposibilul devine posibil ca sub bagheta unui magician. Înşirarea vechiturilor recuperate parcă din
groapa de gunoi dau cadrul concret, redau spiritul casei şi al vieţii lui Harpagon şi, în chip subtil, înrămează portretul real al cămătarului dintotdeauna. O metaforă puţin mai amplă decât
o punere în scenă!
Apoi, Cristian Gheorghe a actualizat cu
mână forte începutul baroc al piesei: ca din
corpul unei case de bani (mai târziu şi catafalc
vertical!) apar Banii, spiritele răului, în negru şi
auriu, moarte şi bogăţie, într-un dans îndrăcit care, pas cu pas, îl va cuceri şi pe Harpagon.
Dansul Banilor – oricând imaginea unui diavol
multiplu, cu înfăţişarea sa elegant-atrăgătoare
de o pasiune exacerbată până la viciu. După care
Jupân Simon, mijlocitorul cămătarului, se întâlneşte cu La Flèche, mijlocitor al clientului, şi se
discută condiţiile cametei – aceasta fiind cheia
intrigii, o afacere pusă la cale cu arma la vedere
ca între mafioţi, o operaţie bancară sublimată,
după care e adusă în scena piesa lui Molière.
Scena de debut din Actul II, devenită incipit,
este esenţială pentru că aici stă secretul funcţionării cametei, acelaşi cu principiului de funcţionare dintotdeauna al băncilor. Contractul,
cătuşe grele pentru datornic, este o capodoperă şi se pare că Molière, venit dintr-o familie
de burghezi, ştia multe despre camăta, despre
cămătari şi tertipurile lor din toate timpurilor.
În varianta lui Cristian Gheorghe, barocul
replicilor unui secol XVII este înviorat printr-un
realism brutal, flirtul căpătând accente mai apropiate de comportamentul tânărului de astăzi.
Curtenitoarele declaraţiilor de început, întorsăturile galante de frază sunt tăiate cu severitate de chirurg iar spectatorii află din câteva
replici cine sunt personajele şi ce vor să facă,
restul comunicându-se prin gesturi; Élise face
un joc cu note apăsate de preludiu, legitimat ca
o pătimaşă declaraţie de iubire pe când Valère
(Sorin Ciofu) o va tempera pentru a nu-şi compromite statutul de slugă şi confident credibil
al lui Harpagon. Şi totul prin subtilităţi de gesturi intuite în replică încât, păstrându-se ambiguitatea cuvântului, gestul capătă concreteţea
actului. Este admirabilă spontaneitatea, naturaleţea jocului realizat de actori. Regizorul are,
se vede, un mod propriu de a realiza caracterul personajelor pentru a fi cât mai apropiate
de autentic, mulând ficţiunea molierescă pe
datele psihologice ale actorilor, nu alţii decât
cei avuţi la îndemână. Actorul nu forţează performanţe străine lui ci joacă personajul fără a-şi
schimba reflexele, automatismele din afara scenei şi din toate zilele!
*
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Pilonul în jurul căruia pivotează acţiunea şi
restul personajelor este Harpagon, ca un discret
maestru de ceremonii, întregul spectacol fiind
conceput dintr-o singură mişcare, un dans de la
început până la sfârşit, cu o coerenţă sacadată de
întâmplări neaşteptate. Unele stridenţe ce apar
le presupunem aporturi personale ale actorilor,
nu totdeauna şi oportune. Dar Harpagon? Distribuit şi până acum în roluri de mai mare, de
mai mică întindere dar esenţiale în intriga piesei
şi pe care le-a întrupat, pe toate, ca fascinat de
chemarea scenei, de data aceasta Bogdan Muncaciu a primit cu totală încredere din partea lui
Cristian Gheorghe rolul vieţii sale. Actorul şi-a
asumat cu dăruire totală nu doar un personaj,
ci un întreg spectacol pe care l-a dus cu excelenţă până la capăt. Polivalent în virtuţi actoriceşti, a reuşit un personaj complex, un Harpagon măcinat adânc de patima sa în slujirea
căreia îşi pune viaţa, îşi sacrifică familia, fiind
gata să sacrifice şi restul lumii – şi totul într-o
interpretare căreia elocinţei i s-a adăugat, o dată
cu jocul scenic, cântecul şi dansul.
Vom reţine finalul actului IV drept climax al
intrigii, când dispariţia casetei prilejuieşte eroului celebrul monolog, acesta rămânând proba de
foc pentru generaţii de actori dedicaţi rolului.
Alternarea stărilor afective care cutremură personajul, sincer în durerea lui vicioasă, se transmite sălii printr-un crescendo de emoţii succesive, trecându-se de la repulsie la compasiune,
până se ajunge la temperatura la care îl poţi înţelege pe cel din faţa ta şi fără să-l aprobi. Efortul lui Bogdan Muncaciu, un travaliu de două
ore aproape, nu-i performanţă sportivă cât una
actoricească pentru ca în final personajul, un
caracter imposibil de suportat, să devină credibil şi viu. Virtuţile jocului s-au văzut prin transmiterea însufleţirii actorului către partenerii din
scenă, s-au văzut prin ritmul impus, prin înălţimea interpretării, totul susţinut armonios de
efortul întregii trupe. Aş îndrăzni să spun că prin
reuşita sa Bogdan Muncaciu se înscrie în lista
memorabilă a actorilor români ce şi-au gravat
numele în istoria acestui rol: Constantin Ramadan (Nottara, 1954); Grigore Vasiliu-Birlic (Naţional, 1963); Corneliu Revent (Ploieşti, 1973);
Dionisie Vitcu (Iaşi, 1990); George Constantin
(Nottara, 1994)… dar cine îi mai ştie pe toţi?
Să nu sărim peste Avarul montat de Marietta
Sadova la Botoşani (1972), cu Ion Plăeşanu în
rolul principal!
Ca servitor al lui Cléante, fiul lui Harpagon,
La Flèche (Ioan Creţescu) cel abil ca un şperaclu,
va primi cu zgârcenie din virtuţile/viciile necesare unei slugi cât pentru a supravieţui: un pic
onest, un pic mincinos, un pic tentat de nurii Frosinei, un pic spărgător. El intermediază cămătăria, lecturează cu savoare contractul, tot el reuşind, să fure caseta. Însă exagerându-şi rolul, La
Flèche iese uneori din cadrul scenei când apelează, artificial, la un exces de recuzită tehnică ce
poate fi supărător ca un fundal prea zgomotos.
Dintr-un răsfăţ şi, bănuiesc, peste voia regizorului, La Flèche riscă altă piesă! Frosine, peţitoarea jucată cu aplomb şi generozitate de Mirela
Nistor, ne arată o şcoală sublimă a seducerii, în
tempo de tangou fierbinte, languros-agresiv atât
de convingător încât Harpagon se vede silit să
dea şi el ceva şi dă… promisiuni: va rămâne îndatorat până la sfârşitul zilelor sale! Frosine/Harpagon – un cuplu bine ales, o mostră de ars amandi
în cheie comică; un maximum de înţelesuri în
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două feţe luate ca din text dar tranşate prin
gest. Frosine – codoaşa vulgară şi seducătoare
de-odată, perechea perfectă pentru cămătar.
Şofer şi bucătar într-o singură simbrie, şi
jocul lui Jupân Jacques (Vali Popa) e plin de
sensuri şi jocuri subtile. El face două meserii
care, conform rumorii create pe seama lor şi în
zilele noastre, construiesc un personaj versatil,
capabil de manevre false, în marşarier, acesta
fiind şi singurul personaj gândit de autor în spirit modern, cu o personalitate dublă. Haina sa
exterioară acoperă, şi formal, ambivalenţa slugii dedublate ce încă nu şi-a găsit conduita în
faţa stăpânului, nu s-a pliat stării sale în lumea
în care ipocrizia şi lipsa de sinceritate dau spoiala bunei înţelegeri – lumea de ieri, lumea de azi.
Jupânul Jacques crede că îşi arată devotamentul mărturisindu-i stăpânului destul de brutal,
e adevărat, tot ce gândeşte lumea despre el: …
îşi bat joc de dumneavoastră cum le vine la gură.
Harpagon, ca orice stăpân, îi dă o replică de s-o
ţină minte toţi cei sinceri: Eşti un nătâng! (…)
Învaţă cum să vorbeşti! – formula universală a
relaţiei dintre şef şi subaltern, dintre stăpân şi
slugă. În rolul acesta, unul dintre cele mai complexe din cariera sa, Vali Popa s-a arătat într-o
versatilitate ce i-a permis jocul ambiguu, cu intuiţia spontană până la nivel de reflexe – calităţi
care îl anunţă candidat valid pentru drama de
mare anvergură.
Cléante (Sorin Cimbru) ar putea fi numit,
ca personaj la zi, băiatul de bani gata, cartofor
muşcat adânc de viciu, risipeşte bani pe care
nu-i are şi e grăbit să intre în posesia moştenirii, fie şi prin paricid. El nu ezită să-şi şantajeze
părintele pentru a-şi atinge scopul, ca un demn
urmaş al tatălui său. Un punct tare al piesei
este întâlnirea lui Harpagon, cămătarul cel mai
lacom de pe piaţă, cu fiul său, clientul lacom şi
pripit. Avarul şi risipitorul, din aceeaşi familie,
din aceeaşi carne, din acelaşi sânge, doar generaţii diferite, semn că oricând omul se poate
schimba. Sorin Cimbru s-a angajat în acest rol
cu violenţa unui coleric ce nu-şi poate stăpâni
pornirile, pofta de a trăi extremele apropiindu-l
mult de psihologia tânărului de astăzi. În interpretarea, burlescă aproape, a Lidiei Uja, sub un
make-up gotic, într-un costum de nimfă de
cabaret, jocul Élisei va avansa mult spre uvertura
nupţială. Refuzul Élisei de a se căsători cu Seniorul Anselme trebuie să fi şocat într-o epocă în
care fiicele, şi cele din familii sărace, şi cele din
familii bogate, se căsătoreau pentru zestre aşa
cum hotăra tatăl. La fel ca Jupân Simon (Petruţ
Butuman) şi Comisarul (Mihai Donţu), aduşi
în scenă ca personaje de mică amploare necesare unor rezolvări de circumstanţă, şi Mariane (Cristina Ciofu) e concepută convenţional, tânăra care nu apucă să-şi clarifice statutul
fără a-şi refuza însă dreptul de a iubi după placul inimi, ea nereuşind să se impună cu adevărat în faţa lui Harpagon. Făcând parte din generaţia Élisei, regizoral, va fi şi ea rescrisă la zi cu
habitudini uşor de recunoscut pentru spectatori. Cu o biografie rămasă în trecut, lăudat de
Harpagon dar îngroşat în supratext de regizor
– Senior Anselme (Gheorghe Frunză) e bărbatul
matur, foarte matur, fără copii din prima căsătorie, nici din a doua, nici din a treia! Actualizat
în codul Mafiei, Gheorghe Frunză întruchipează
Naşul, tatăl de familie ce va plăti toate cheltuielile, fără nici o condiţie la vedere: a fi generos –
modul de a-ţi arăta superioritatea şi, în acelaşi

timp, de a dispreţui pe ceilalţi profitând de lăcomia lor gata să primească orice dacă e pe gratis.
Ce poate face un regizor astăzi mai mult
decât, într-o lejeritate deplină faţă de text, eliberat de respectul mortifiant pentru valori, să
recompună în cadre contemporane nouă drama
clasică în toată complexitatea sa psihologică şi
socială, încât să ne dăm seama, sub fior artistic,
ce s-a petrecut cu lumea de atunci, ce se petrece
cu lumea de acum. Cristian Gheorghe aparţine,
evident, şcolii moderne de regie, care mizează pe
participarea inteligentă a spectatorului, cedarea
în faţa celor dornici doar de divertisment fiind
minimă. Nu-l moralizează pe spectator, nu-l
educă, nu-i creează complexe de vinovăţie, ci
îl ia părtaş la neliniştea sa… În varianta lui Cristian Gheorghe, gestul dramatic de închidere, ca
miză a întregii intrigi, prin care caseta cu tezaurul este dăruită unui anonim, capătă încărcătura axiologică şi etică maximă dar aflată în riscul
de a-şi pierde din greutate prin expedierea sub
urgenţa finalului. Ce ne rămâne? Caseta, tezaurul, tot ce a crezut un om că are mai de preţ,
idealul său clădit timp de o viaţă nu valorează
nimic, nu înseamnă nimic, patima sa pentru bani
trecând în neant, orice ideal fiind de unică folosinţă. Aerul straniu spre magic pe care regizorul îl dă montării sale se rotunjeşte prin moartea Avarului tocmai când el ar fi avut motive
să se bucure de viaţă. Da, la Botoşani Harpagon moare pe scenă şi tot ce a agonisit trece,
dar otrăvit desigur, în mâna străinului de azi –
o generaţie adunând pentru ca următoarea să
risipească, aceasta fiind şi sinteza existenţială a
unei filosofii de viaţă. Finalul adăugat de regizor
este un act de curaj, Cristian Gheorghe încredinţând publicului un mesaj indigest: Harpagon,
om şi el, valorează cât idealul său, adică nimic!
Mircea Oprea

CARTE

A patra ediţie a cărţii
„Paşii Poetului“

A apărut a IV-a ediţie a cărţii Paşii Poetului,
carte publicată la Editura Sport-Turism în iunie
1989, cu prilejul centenarului morţii poetului
Mihai Eminescu. Cartea a fost scrisă, în urma
unei cercetări în teren, timp de o lună, făcută
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de Gellu Dorian şi Emil Iordache. O a doua ediţie, păstrând acelaşi titlu, revăzută şi adăugită a
apărut la Editura Timpul în anul 2000, după ce
s-a realizat cercetarea şi în afara graniţelor ţării,
pe acolo pe unde l-au dus paşii pe Mihai Eminescu. Cea de a treia ediţie, cu titlul Eminescu
- pelerin prin vămile timpului, a fost necesară
în anul 2009, tot revăzută şi adăugită, şi a apărut
la Editura Princeps Edit. Acum, la Editura TipoMoldova, în colecţia Opera Omnia-Patrimoniu,
a apărut cea de a IV-a ediţie. Această ediţie
poartă titlul Eminescu – după 125 de ani şi
este prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la
moartea poetului Mihai Eminescu şi a fost prezentată în cadrul manifestărilor din ziua de 15
iunie de la Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”.

Ca la noi la Tudora

Profesorul Vasile Ungureanu se numără printre
cei mai aplicaţi cercetători ai sub-zonei etnofolclorice în care trăieşte. Tudora, că despre ea este
vorba, deşi o comună nu cu adânci atestări în
timp, dar, totuşi, cu oameni aşezaţi, ai locului,
care se mândresc cu câteva secole în spate, prin
tradiţiile preluate de la ambiţioşii ei înaintaşi şi
menţinute cu sfinţenie, fără artificii, influenţe
megieşe, se numără printre puţinele sub-zone
etnofolclorice, aşa cum le numesc specialiştii,
din judeţul Botoşani, un areal în care acestea
sunt delimitate, acolo unde este cazul, cu destule tuşe de influenţă, fie din cele de nord-vest,
cum ar fi cele bucovinene, fie din nord-est, cum
sunt cele basarabene sau ale „ţării de sus”. Tudora
fiind plasată în zona de margine de pădure, de
sud-vest a judeţului, dar şi pe malul Siretului,
deşi învecinată cu Vorona, la est, o sub-zonă
de reală particularitate în arealul etnofolcloric botoşănean, şi-a conturat distincţia pregnant mai ales prin ceea ce a reprezentat jocul
popular, dansul, hora, punând la dispoziţia cercetătorilor coregrafi, de la Tita Sever la Vasile
Andriescu şi Mihai Chelărescu, mostre de dans
autentic, specific numai acestei zone, la care
s-au adăugat secvenţele de folclor literar, de la
strigăturile din timpul jocului, dansului, horelor la urături, poezii, balade, bocete, cimilituri
şi altele. Nu mai vorbim aici de portul popular,
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particularizat şi bine fixat în timp pe generaţii,
de la copii şi adulţi până la bătrâni.
Toate acestea, profesorul şi cercetătorul
Vasile Ungureanu le-a prins cu acribie de-a lungul activităţii sale, în cele câteva cărţi publicate
din 1998 încoace, de la culegerea Pe sub poale
de pădure, din 1998, la excelenta carte, exemplară, de analiză a aspectelor din lumea vegetală din poezia populară botoşăneană, Verde,
verde şi iar verde…O privire asupra lumii vegetale din poezia populară botoşăneană, lucrare
scrisă în colaborare cu Alice-Mădălina Ungureanu şi Eugen Ungureanu şi prefaţată de Prof.
univ. dr. Vlad Artenie, apărută în 2011, şi care a
avut la bază antologia „Săracă Ţara de Sus. 1001
poezii populare din judeţul Botoşani, editată de
centrul Judeţean de Conservare şi Promovare a
Culturii Tradiţionale Botoşani.
Cartea de faţă, care preia în titlu o sintagmă
din strigăturile tudorenilor, şi anume „Ca la noi
la Tudora”, este structurată pe trei mari secţiuni, bine ilustrate, şi anume: Vatra folclorică a
Tudorei, în care autorul prezintă zona din care
extrage, în special, „giocurile”, aşa cum se spune
în Tudora jocului popular, dansului, horei, o
zonă, aşa cum am spus, foarte bine particularizată; apoi, prin exemplificări concrete, în secţiunea a doua, intitulată chiar Giocul, autorul
ne relevă o bună cunoaştere a acestuia, monografiind astfel un aspect distinctiv al folclorului
tudorean, cum puţini au ştiut să o facă, eliminând improvizaţia şi artificiul atât de frecvente
în mai toate ansamblurile de dansuri populare
care evoluează pe scenele judeţului în diverse
ocazii; şi, ca un corolar al vechilor tradiţii transmise din ani în ani, care implică şi coregrafie, şi
etnografie, şi costum popular, dar şi folclor literar anonim, secţiunea a treia, intitulată Obiceiurile sărbătorilor de iarnă. Cartea se încheie cu o
scurtă postfaţă, în care autorul justifică iniţiativa sa finalizată într-o lucrare de timp monografic, de mici dimensiuni, dar relevantă pentru ceea ce înseamnă cercetarea şi conservarea folclorului autentic din sub-zona etnofolclorică a Tudorei.
Bine ilustrată, cu imagini reprezentative,
din diverse perioade ale evoluţiei folclorice, pe
aspecte relevante, semnificative, cartea Domnului Vasile Ungureanu se adaugă la zestrea de
reale tradiţii pe care instituţia noastră o adună
în lada sa prin menirea pe care o are.
Gellu Dorian

Claudiu Komartin,
„Cobalt”

În volumul „Cobalt” (Casa de Editură Max Blecher, 2013), semnat de Claudiu Komartin, vedem
forţa unei poezii expresioniste de a elibera în
vid strigătul.
În răspăr cu orice linii de câmp ale convingerilor umane, sub acţiunea eclipsei de sens
şi sub presiunea spaimei ce saturează câmpul
existenţei, pulsează în fascicule de senzaţii contrastele vieţii: „Felie de pâine uitată pe masă. /
Susurul robinetului. / Zaţul din cana de tablă.
// Îmi amintesc: stăteai cu genunchii la gură, /
Ghemuită între pat şi fereastră. // În spaimă ca
într-o placentă mare. Cald rece / Şi iarăşi cald”.
În prim-plan rămâne trauma: „Pe jumătate-n
lumină, / ca o jumătate de faţă peste care / un
an încheiat au trecut lovituri”. „Urma” ei dăi-

nuie în conştiinţă, încremenind acedic voinţa:
„Cu fruntea plecată, / cu picioare de pluş, / cu
inima căzută-ntr-o rână, / mă îndrept către zi
fără spaimă / şi fără speranţă. Pâş pâş / prin
camere pline de mirosul ei amărui (şi amintirea, da, / amintirea cafelei într-o dimineaţă ploioasă şi calmă). / Şi eu rămas aici, cu mâna înţepenită pe clanţă”.
Peste toate lucrurile pluteşte un sentiment
al de-realizării, la graniţa unei nebunii convinse
totuşi să „respecte un ritm cunoscut”. Sunt înregistrate ca pe o peliculă-martor reacţiile în faţa
„pierderii” de înţeles, emulsia imaginativă secretată la intersecţia stranie cu lucrurile, cu celălalt:
„Căluţul de lemn nu se mai leagănă / piticii de
grădină au căzut cu faţa în jos. // Te-am cunoscut în luna fructelor roşii, / când mâinile erau
un evantai prăbuşit. // Faţa mea tristă a trecut
pe lângă tine, prin faţa ta, / a inventat o parte
din cer, apoi nişte dealuri, / o herghelie şi o barieră de ceaţă care / să te împiedice să mai pleci”.
Sentimentul de de-realizare se prelungeşte
în limbaj: „sintaxa e-acum o ceaţă în care decupăm / siluete întâmplătoare, contururi care se
spulberă-ntr-o clipă / mari galioane de fum călătorind spre răsărit”.
Pierderea de sine şi deprecierea cuvintelor
sunt contrapunctate de muzică, imaginea lumii
fiind substituită de reprezentări incendiare: „În
locul lumii pe care o visasem, un câmp de proteze / în flăcări”.
În acest holocaust al imaginii se derulează filmul tăcut al vieţii puse în abis: „Imaginea se întunecă progresiv, până în punctul unde / pelicula
începe să ardă. / Dăm ca disperaţii din mâini,
cineva încearcă să / stingă ce se mai poate, proiectorul derulează în beznă, / cu ploaia alături,
filmul nostru tăcut”.
Un film blurat, „fiindcă am plâns şi plânsul
era zgrunţuros şi greu ca pietrişul / de pe un
ţărm unde nu înnoptează nici hoţii de cârje”...
Florin Caragiu

Dimineaţa cercului

Născută pe 24 iunie 1969, la Botoşani, în miresme
de sânziene, de ziua Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, Camelia Răileanu a trăit doar 33 de ani,
sfârşindu-se trupeşte pe 2 martie 2002, la capătul a cinci ani de suferinţă. A lăsat în urmă respirarea a zeci de poeme pe care, în timpul vieţii,
le-a copertat în două volume: „Dimineaţa cercului”, Editura Axa, 1998, şi „Cântec pentru cei
nesinguri”, Editura Grafik-Art, 1988 (scos de sub
tipar în aprilie 1999).
„Dimineaţa cercului” reuneşte 55 de poezii scrise în decursul a nouă ani (1988-1997), o
perioadă de acumulări, dar şi de disperări ale
prezentului consumat într-o lume arahnoidă,
plină de păianjeni imaginari cărora poeta li se
oferă necondiţionat, pentru că „de pânzele lor
se ţin suavii nervi ai iubirii”.
Versurile volumului de debut ne dezvăluie
o sensibilitate în alertă, dar fără urme vizibile de
ostilitate sau instigări inutile, chiar dacă adevărul
lăuntric se afişează franc, pasional, fără emfază.
Camelia Răileanu dovedește o exigentă aplecare asupra propriei fiinţe, însă nu depășește
niciodată limita confesivă impusă de o anume
discreție în sfera concretului. Elementele fantastice nu sunt decât o nevoie stringentă de
negare a realului, de neacceptare a ceea ce este
palpabil. Transpuse în poem, tragediile perso-
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nale devin semne ale trecerii, mărturii cu certă
valoare artistică.
Camelia Răileanu cultivă în volumul „Dimineaţa cercului” un abandon în sfera seducţiei, cu
predispoziţie spre transfigurarea iubirii ca evadare din spaţiul real, rigid al manifestărilor cotidiene. Sensibilitatea îşi lasă amprenta pe fiecare
vers, autoarea urmând deseori un ritual al supunerii, al cedării în faţa iubirii, ca singură menire a
trecerii: „mi-amintesc doar/ că m-ai întrebat/ ce
căutam eu pe pământ/ şi ti-am răspuns iubire”
(Întâlnire). Poeta afişează fără sfială, de-a lungul acestui prim volum, o tulburătoare disponibilitate a trupului fizic („ca să dau de tine,/
urc în două, trei sau patru labe/ spirala turnului mov” – Turnul mov), chiar dacă la capătul
acestei supuşenii terestre o aşteaptă „toată tristeţea lumii”. Însă iubirea se cere asumată, trăită,
şi este de ajuns o mână întinsă pentru ca acolo,
în „turnul mov”, poeta să experimenteze miracolul suprem - „căderea în înălţare”: „Venită să
mă arunc de pe turn,/ e de-ajuns să-mi întinzi
o mână/ ca să fac din ea/ o scară de urcat la
ceruri/ convertind căderea în înălţare,/ niciodată invers” (Turnul mov).
Dotată cu o inteligenţă nativă căreia i-a
adăugat, pe parcurs, o capacitate de autoanaliză aparte, poeta pare să fi cunoscut – în viaţă
ca şi în moarte – o supremă solitudine. Versurile sunt rezultatul unor îndelungi acumulări
lăuntrice, descărcări ale unei fiinţe din ce în ce
mai greu de mulţumit. „Am înnebunit/ să tot
fiu PESCĂRUŞ,/ să joc pe-o scenă goală/ de-a
viirea şi de-a iubirea.// Şi totuşi, ce e FERICIREA,/ domnule Cehov.// În samovarul minţii/
fierb dorinţele nespuse ale firii” (Bună seara,
domnule Cehov!).
Camelia Răileanu îşi (pre)figurează imaginile poetice într-un tipar comun femeii îndrăgostite, poezia devenind în final o amplă manifestare a feminităţii, chiar dacă presărată cu paradoxuri, şi acestea previzibile, dând naştere unor
noi realităţi: „El aduce marea pe uscat/ demonstrând că/ nu s-a inventat încă înecul” (Lagună).
Dualitatea atitudinal-creatoare este prezentă în poemele Cameliei Răileanu prin aducerea aproape obsesivă, în poem, a simbolului uşii.
De o parte şi de alta a uşii se nasc cele mai multe
stări şi sentimente contradictorii. Uşa nu este
doar aici şi dincolo, la Camelia Răileanu există
şi „starea de (între)deschidere”, o zonă de vulnerabilitate pe care o simte atunci când spaţiul
uşii deschise se lasă pătruns de lumină/întuneric, de vedere/nevedere. „În ochi mi se zbate o
uşă./ Zadarnic încerc s-o scot/ Nici nu vrea să se
închidă./ Mai stau puţin şi trag uşa.../ S-au adunat prea mulţi curioşi/ să vadă ce-i înăuntru”,
citim în poemul „Uşa”, din 1988, cu care începe
volumul de debut „Dimineaţa cercului”. Poeta
are o singură ieşire din această stare de vulnerabilitate: „uşa se face ţăndări”, văzul se eliberează
şi „mă aşez la capul podului/ grăbindu-mă să uit
de lume” (Uşa).
Eliberarea nu durează. Tulburarea, disconfortul fizic şi psihic, teama se instalează în poemele următorilor ani, acelaşi simbol al uşii devenind o formă de manifestare a temerilor legate
de iubire. În 1993, „Crima de a iubi” anunţa furtuna ce avea să o cuprindă în scurt timp. Din starea de (între)deschidere („Cuţitul de lumină al
uşii taie/ o felie de întuneric/ care mă-nghite”)
pe care o înfruntă cu inconştienţa unui săritor
la trapez fără plasă de siguranţă, poeta trece în
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realitatea şi mai dură („În urma mea, dincolo
de uşă,/ se aude gâlgâind sângele/ din cadavrul
indiferenţei tale”). În final, urmând înţelepciunea proverbului chinezesc care spune că „uşa cea
mai bine închisă este aceea pe care întotdeauna
o poţi lăsa deschisă”, poeta pare să depăşească
acest „complex al uşii”, chiar şi numai pentru
a experimenta înălţimea, lumina, perspectiva:
„O uşă deschisă/ m-aduce la verticala fiinţei./
Inima se caţără/ pe lujerul de lumină/ crescut
între umerii noştri” (Apariţie).
Limbajul poetic al Cameliei Răileanu este
un depozitar matematic al cărui echipament
nu este neapărat unul al cunoaşterii, al motivaţiei experienţiale, ci conţine un strat senzorial, o
formă de reacţie afectivă la ceea ce nu este perfect, dar poate deveni perfectibil. Dacă alăturăm
acestei percepţii teoria conform căreia cunoaşterea matematică este de natură predominant
metaforică, descoperim în poezia Cameliei Răileanu ceea ce Solomon Marcus definea metafora drept „protagonistă a scenei matematice”,
un concept care trece de la metaforă ca ornament oratoric la metafora cognitivă, ca instrument al cunoaşterii. Or Camelia Răileanu, fără
să aplice conştient acest principiu, nu face decât
să recunoască statutul primordial al metaforei şi
să îi confere dimensiunea prin care, uzitând de
matematică, ea concepe existenţa, adică „trăirea unui lucru prin altul” (Solomon Marcus):
„Jumătăţi perfecte de cerc,/ complexele mele şi
complexele tale/ se împlinesc în complexul lui
Oedip,/ cerc ce se-nscrie perfect/ în triunghiul
echilateral al vieţii./ Această elementară lecţie
de psihanaliză/ se poate învăţa/ bând cafeaua
amară a dragostei/ la un triunghi de masă/ care
are doar două scaune” (Geometria psihanalizei). Mecanismele minţii umane se raportează
la nivelul pragmatic al trăirii, dragostea devenind „un multiplu de cinci” care începe de la
„sfiala/ celor cinci degete/ pe care ne tot numărăm/ emoţiile, suferinţele, anii,/ până obosim”.
Metaforă care o însoţeşte până în târziul iubirii,
când „ultima strângere de mână/ e tot un multiplu de cinci” (La aniversară).
Ultimul poem din volum este datat 31
decembrie 1997, Camelia Răileanu încheind astfel un an al sfâşierii trupeşti şi sufleteşti, după moartea unui alt poet, Horaţiu Ioan Laşcu. „Luna noiembrie fu/ luna
poeţilor damnaţi./ Horaţiu cel tânăr muri,
înălţându-se./ Vestea ajunse la mine când/
omul în alb şoptea/ dezvelindu-mi ţeasta
ca pe pântec:/ parc-ar fi Fecioara Maria!/ A
doua zi din Iisus/ îmi rămăseseră-n creştet/
doar cununa de spini şi piroanele LUI. Cu
toţii îi purtăm crucea,/ Horaţiu, bătrâne“
(Crucea poeţilor).
Eul poetei rămâne însă nevindecat, neobosit căutător de sensuri şi deschideri care să evite
moartea până în ultima clipă. Suferinţa telurică se compensează cu universul astral de care
Camelia Răileanu dispune cu lejeritate, salvând
parcă un destin ratat, dar o ratare ce ţine mai
degrabă de carnalul sfidător, oferind la schimb
crucea verticală a pătimirii omeneşti. O pătimire care devine, prin poezie, formă a absolutului grandios, o transcendere către catapeteasma Cuvântului.
Florentina Toniţa

Repertoriul arheologic
al judeţului Botoşani

Octavian Liviu Şovan, Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani, Botoşani, 2013, 499 p.
Păstrarea valorilor istorice, ascunse în
pământ de-a lungul veacurilor, a fost prevăzută
în prima lege privind conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, din „Vechiul Regat“,
aprobată prin Decretul nr. 3226 din 25 aprilie
1913. După Marea Unire, legea cu acelaşi titlu a
fost publicată în Monitorul Oficial nr. 82 din 29
iulie 1919 şi a funcţionat până în 1948. În privinţa monumentelor arheologice, legea prevedea „conservarea staţiunilor sau localităţilor
preistorice, clasice, medievale şi în genere istorice, inventarierea lor şi supravegherea tuturor
săpăturilor şi căutărilor de monumente“, inclusiv publicarea lor şi a studiilor rezultate.
Publicarea unui inventar - subînţeles general - al monumentelor istorice, formulată ca un
postulat la articolul 6 al Legii din 1919 („până la
publicarea...“) a rămas un deziderat până în ziua
de astăzi. În 1952, Ministerul Învăţământului a
dispus efectuarea unui inventar general, distribuind regiunilor un chestionar detaliat, care urma
să fie completat de institutori. Materialul rezultat a fost pus la dispoziţia Comisiei ştiinţifice a
muzeelor, monumentelor istorice şi artistice - a
Academiei R.P.R. -, care a publicat, după o prelucrare, a cărei organizare nu este cunoscută, Lista
monumentelor de cultură de pe teritoriul RPR,
înglobând în acelaşi volum noua lege aprobată
prin HCM 661/1955, privind păstrarea şi folosirea „monumentelor de cultură“ (denumire preluată desigur de la sovietici), precum şi HCM
1160/1955 privind „declararea de monumente
de cultură a unor monumente arheologice, de
arhitectură, de artă plastică şi istorice“. Volumul publicat de Academie nu are nicio precizare a organizării sau a colaboratorilor care au
întocmit lista pornind de la inventarul institutorilor. O singură categorie, monumentele de
arhitectură, are autorii precizaţi prin procesele
verbale ale Comisiei de avizare a Direcţiei generale a monumentelor istorice, din cadrul Comitetului de Stat pentru Construcţii, Arhitectură şi
Sistematizare (CSCAS). Aceşti autori, foşti membri activi ai Comisiunii Monumentelor Istorice,
desfiinţată în 1948, sunt: Horia Teodoru, Ştefan
Balş, Grigore Ionescu şi Emilian Costescu. Acelaşi
colectiv a redactat şi legea aprobată prin HCM
661/1955, rămasă în vigoare până în 1990, care
păstra - miraculos - înţeleapta prevedere a Legii
din 1913, conform căreia administraţia locală
răspundea de paza şi protejarea monumentelor istorice. Abrogarea acestei legi în ministeriatul lui Andrei Pleşu a declanşat o masivă distrugere a construcţiilor civile din oraşe şi sate.
În consecinţă, nu ştim la cine a apelat Comisia Academiei pentru lista monumentelor arheologilor, care nu are decât opt pagini pentru
toată ţara, faţă de cele 126 de pagini ale monumentelor de arhitectură. Carenţa documentării
(teoretic, s-a apelat şi la publicaţii, în afara fişelor de inventariere) elimină comentariile, cel
puţin pentru regiunea Suceava, care cuprindea
la acea dată întregul judeţ Botoşani. Acesta lipseşte din listă şi nu este de mirare, întrucât toată
regiunea Suceava figurează doar cu patru poziţii:
două monumente arheologice (la Suceava, ruinele de la Câmpul Şanţurilor - şi la Gura Humorului, ruinele „Cetatea“) şi două rezervaţii arhe-
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ologice (la Suceava: „Cetatea de Scaun a Sucevei“ şi „Sectorul Curţii Domneşti“).
Începând cu anul 1950, în toată ţara s-au
declanşat cercetări arheologice sistematice,
urmărind descoperirea valorilor istorice naţionale, dar rezultatele lor au fost prezentate în
publicaţii de specialitate - reviste şi anuare -,
necunoscute centrelor de proiectare şi sistematizare ale oraşelor şi regiunilor.[1]
Prezentarea cercetărilor arheologice în
lucrări destinate publicului interesat de istorie
a debutat în 1970 cu volumul Aşezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVII-lea,
de N. Zaharia, M. Petrescu-Dâmboviţa şi Emilia
Zaharia. După numai şapte ani, judeţul Botoşani, inexistent în lista monumentelor istorice
din 1955, ocupă un loc de frunte în publicarea
cercetărilor prin apariţia Repertoriului arheologic al judeţului Botoşani, autori Al. Păunescu, P.
Şadurschi şi V. Chirica.
Cele două publicaţii ale anilor ‘70 au pus
în evidenţă bogăţia spaţiului geografic şi istoric
al judeţului Botoşani, cu numeroase şi variate
monumente arheologice încă prezentate: movile
funerare, Valul lui Traian, cetăţi geto-dacice ş.a.
Lucrarea de faţă, Repertoriul arheologic al
judeţului Botoşani, este, însă, un model-cadru,
deschizător de drumuri, întrucât urmăreşte un
dublu scop:
1. Evidenţierea bogăţiilor arheologice scoase
la iveală prin cercetările efectuate până în prezent, la care autorul a luat parte - în ultimele
patru decenii - atât prin participarea la săpături de mare amploare, cât şi prin însuşirea unor
tehnici de investigaţie actuale, prin satelit, interpretare cartografică şi informare computerizată.
Tot acest efort, însoţit de o cercetare bibliografică exhaustivă, cuprinsă în 14 pagini de bibliografie, pune la dispoziţie - pentru arheologi,
istorici de artă, arhitecţi, ingineri şi, în general,
intelectuali interesaţi de trecut - imaginea unui
ţinut fertil, bogat în aşezări omeneşti şi în fenomene de cultură care au fost măturate periodic de factori orientaţi către jaf şi distrugere.
2. Folosirea cercetării pentru protejarea de
distrugere a descoperirilor făcute, definind categoria obiectului cercetat, localizarea sa prin date
certe: longitudine, latitudine şi repere topografice precise. Acest al doilea scop, mai rar întâlnit în cercetare, este concis formulat de autor în
Introducere, p. 5: „...necesităţile presante actuale de a rezolva practic obligaţiile autorităţilor
1 Carenţa de informare rezultă, în primul rând, din absenţa în învăţământul superior de arhitectură a oricărei atenţionări
privind depunerile istorice stratificate de-a
lungul secolelor pe terenul destinat lucrărilor de construcţii sau de infrastructură. În
seria mea (1947-1952), toate acestea s-au
proiectat pe terenuri libere, despre care ni
s-a vorbit doar într-un indigest curs de mecanică a solului, din care am reţinut doar
obligaţia consultării geologilor. Totala
ignorare a valorilor istorice şi artistice, existente sub nivelele actuale de călcare, este
demonstrată în cel mai înalt grad de nepăsarea cu care sunt excavate reţelele de galerii boltite, din oraşele medievale ale Moldovei, dispuse pe două sau chiar trei nivele
(vezi oraşul Roman), fără a fi cel puţin consemnate prin releveu.
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administraţiei publice locale (s.n.), de exemplu PUG-urile comunelor şi oraşelor, şi de a
pune la îndemâna primarilor (s.n.) o situaţie
exactă a siturilor arheologice din raza comunelor pe care le administrează, cu marcajul cât
mai exact al acestora pe hartă, tocmai pentru
a conştientiza răspunderile pe care le poartă în
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare...“.
Repertoriul Şovan combină, pentru prima
oară, două scopuri înrudite teoretic: descoperirea valorilor culturale şi asigurarea conservării lor, scopuri care, în practică, se ciocnesc violent cu multiple interese de exploatare incultă
a teritoriului. Pentru a elimina cel puţin scuza
lipsei de date necesare aprecierii elementelor
ameninţate, Octavian Liviu Şovan a conceput
o fişă de sit, pentru fiecare din cele 1802 obiective arheologice cuprinse în repertoriu (aşezări, necropole plane sau tumulare, fortificaţii
sau aşezări fortificate şi - pentru prima dată! zona centrală a oraşelor medievale). Conform
autorului, fişele conţin „informaţiile minime,
dar esenţiale pentru evidenţierea caracteristicilor fiecărui obiectiv, pentru a fi utilizate şi de
către cercetătorii interesaţi de realităţile arheologice din judeţul Botoşani“ (p. 5).
Pentru aprecierea îndeplinirii conţinutului
propus, consider utilă exemplificarea printr-o
singură fişă de dimensiuni medii: fortificaţia
medievală din satul Tudora.
Localitate: Tudora
Cod RAN*: 39408.02
Cod LMI**: BT-I-s-B-01841
Localizare
Punct (Toponim): La Ocup
Parcela cadastrală: PD123
Long.: 26° 41‘32‘‘, Lat.: 47° 31‘ 36‘‘
Observaţii: extravilan. Fortificaţia are o
formă aproximativ patrulateră, cu pante abrupte
naturale, lungi de cca 120 m, iar în partea de est
s-a observat un şanţ de apărare lung de cca 70
m, cu un val lat de 15 m, cu înălţimea faţă de
platou de 3,5 m.
Reper: situat la 2400 m nord-est de cartierul Poeni, pe un deal aflat între pârâul Ocupului la sud şi pârâul Căprioarelor la nord-vest.
Stare de conservare: precară, s-au efectuat
săpături neautorizate.
Factori de risc: naturali
An descoperire: 1970
Descoperitor: Dan Teodor, A.C. Florescu,
Gh. Tănăsachi
Cercetare: periegheză CRA***, 1974
Descoperiri
Nr.
crt

Tip descoperire

Perioada

Cultura

Faza
culturală

1

Aşezare
deschisă

Eneolitic
dezvoltat

Cucuteni

A

2

Fortificaţie

Medievală
timpurie

LoznaBorniş

3

Fortificaţie

Medievală
timpurie

Dridu

4

Aşezare
deschisă

Medievală
târzie

Bibliografie****: Teodor 1974, p. 113; Păunescu, Şadurschi, Chirica 1976, p. 278; Monah,
Popovici 1985, p. 157; Monah, Cucoş 1985, p. 157;
Popovici 2000, p. 79; Teodor 2001, p. 107-130;
Teodor 1997, p. 158.

_________
*RAN = Repertoriul Arheologic Naţional
**LMI = Lista Monumentelor Istorice
***CRA = Colectivul Repertoriului Arheologic
****Autorii sunt nominalizaţi cu anul şi
pagina lucrării de referinţă care figurează în
bibliografia finală.
Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani
introduce o premieră absolută în domeniul localizării pe hartă a patrimoniului studiat. Descrierea metodei folosite apare într-un capitol independent, extrem de tehnic, datorat analistului
şi specialistului GIS (Geographic Information
System) Bogdan Şandric. Rezultatul este concentrat într-un DVD fixat pe coperta 3, în care
cititorul găseşte pentru fiecare dintre obiectivele
înregistrate aşezarea pe hartă în cadrul propriului perimetru administrativ, însoţit de suportul
geografic al zonei şi de cartarea elementelor de
clasare. Invocarea distrugerii prin necunoaştere
este astfel eliminată teoretic.
Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani
este o lucrare unicat, care pune în lumină fantastica bogăţie istorică a pământului României,
pe care călcăm cu nesimţire şi pe care urmaşii
„oamenilor noi“, modelaţi în comunism, se pregătesc să îl distrugă prin exploatări criminale şi
ireversibile. Îi doresc colegului de luptă Octavian
Liviu Şovan să apuce ziua când avizarea intervenţiilor de construcţie, infrastructură, exploatare ş.a. va implica protejarea bogăţiilor arheologice ale terenului vizat de lucrări, fără recurgerea la «descărcarea de sarcină arheologică»,
formulă fariseică inventată pentru spălarea ruşinii distrugerilor acceptate conştient. Pentru
moment, suntem la un Tiefpunkt al protecţiei
monumentelor şi ansamblurilor istorice, marcat de cazul Roşia Montană, crimă culturală a
cărei evoluţie, începând cu 1965, este admirabil
şi detaliat expusă în lucrarea lui Mihai Goţiu, Afacerea Roşia Montană, Cluj-Napoca, TACT, 2013.
Nu mă miră susţinerea acestui proiect de către
politicieni cu funcţii de conducere, dar apariţia
Comisiei Naţionale de Arheologie (Goţiu, op. cit.,
p. 448) în tabăra apărătorilor „descărcării“ prin
dinamitare şi cianurare a unui tezaur arheologic dublat de un sit mirific mă face să fiu pesimistă. Dar, ca şi în anii dezolanţi ai distrugerilor
ceauşiste, oamenii cinstiţi care îţi iubesc domeniul de lucru vor pune în lumină, în scris, datele
valorilor condamnate la dispariţie.
Cel puţin se va şti ce a existat şi cine sunt
autorii distrugerilor.
Îndemnul vremurilor de restrişte, atât
de elocvent transmis prin Repertoriul Şovan,
rămâne: Fais ce que dois, advienne que pourra!
Eugenia Greceanu

Claudiu-Valeriu
Conţevici – „Dragostea
şi Securitatea“

După 1989 se credea că piaţa cărţilor va fi invadată de literatura de sertar, curajoasă, valoroasă,
spectaculoasă şi interesantă, care stătea bine
ascunsă şi aştepta momentul prielnic să iasă la
lumină. Nu a fost aşa, probabil teama de securi-
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tate a fost prea mare ca autorii să-şi pună energic protestele pe hârtie.
În schimb, literatura concentraţionară a fost
impresionantă. Ion Ioanid – Închisoarea noastră
cea de toate zilele (patru volume), Paul Goma
– Fenomenul Piteşti, Lena Constante – Evadarea tăcută şi multe altele au dezvăluit ororile
incredibile la care erau supuşi deţinuiţii anticomunişti, în special intelectuali. Relevăm un
amănunt extraordinar, unii poeţi şi-au memorat sutele de creaţii pe care le-au publicat în
volume, după eliberare. După ce s-au putut cerceta fragmentar unele dosare aflate în Arhiva
Securităţii, după 1999 (Legea nr. 187 promulgată de preşedintelede atunci, Emil Constantinescu), au apărut volume memorialistice deosebit de interesante. Unul dintre acestea, aparţine constănţeanului Claudiu-Valeriu Conţevici şi se intitulează Dragostea şi Securitatea şi a
fost tipărit desigur la editura Ex Ponto (în anul
2012) din localitatea în care domiciliază autorul.
Claudiu-Valeriu Conţevici a transformat întâmplările din dosarul său într-un roman autobiografic despre care ne spune în textul reprodus
pe postcoperta volumului şi în Avertismentul
din debutul cărţii: „Această carte reprezintă, în
proporţie de 98%, fapte întâmplate în realitate.
Diferenţa până la 100% este acoperită de evenimente pe care prefer să nu le prezint (1%), sau
altele inventate, fiindcă nu mai ţin minte cum
s-au petrecut cu adevărat (1%).”

Multe din dosarele de securitate publicate
ca proze romanţate sau jurnale memorialistice
conţin întâmplări previzibile şi destul de anoste,
dar ceea ce i s-a întâmplat actantului nostru este
cu adevărat tragic şi spectaculos, aşa cum vom
vedea în continuare.
Din punct de vedere al tehnicii narative,
romanul aparţine genului neomodern pe de
o parte şi textualismului pe de altă parte, prin
inserţia de documente din dosarul de urmărire
operaţioală la ce a fost supus atorul.
Născut în localitatea Criş, judeţul Mureş,
Claudiu Conţevici a absolivit liceul la Predeal,
iar după o încercare eşuată de a urma Facultatea de Filosofie a Univesităţii din Bucureşti, reuşeşte la şcoala postliceală de biblioteconomie
din cartierul bucureştean Pajura. La scurt timp
vrea să abandoneze şcoala, pentru a se întoarce
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la Constanţa şi a lucra în port, ca să câştige un
ban grămadă. Apare o colegă, frumoasa Cătălina, care îi va schimba destinul. După absolvirea
şcolii, este luat în armată la Unitatea Militară
01217 din Slatina. Aici încep problemele. Între
subofiţerii şi ofiţerii unităţii erau şi unii răutăcioşi care îi chinuiau pe soldaţi, cel mai nechibzuit fiind locotenentul-major Luţu care avea obiceiul să-şi pălmuiască soldaţii din senin. La o astfel de manifestare animalică, naratorul îşi pierde
cumpătul şi vrea să-l loveasă cu pistolul mitralieră pe conducătorul grobian, dar este oprit de
colegi. Subofiţerul se sperie şi nu-l reclamă, în
schimb, autorul îi scrie Cătălinei o scrisoare în
care îşi arată nemulţumirile din armată, ceea ce-i
va aduce necazurile imense. Un pretendent ciudat, Buţulică (labil pshihic), la mâna Cătălinei,
pune mâna întâmplător pe scrisoare, şi după ce
o citeşte, pentru a destrăma relaţia, sesizează
securitatea. Aşa se deschide dosarul 71425 pe
numele lui Conţevici. Delaţiunea menţionată
devine intriga romanului.
La atacurile mârşave ale anchetatorului,
Lt. Col. Casapu Nicolae, ofiţerul de sesecuritate al unităţii, incult, agramat, mojic şi dornic
de parvenire, autorul are inspiraţa şi curajul de
a contraataca, ameninţând că va da în vileag
neregulile care se petrec în unitate, ba chiar va
ajunge la tovarăşul Nicolae Ceauşescu în audienţă - şi astfel scapă de umilinţă. La acest prim
interogatoriu i se arată scrisoarea sa către Cătălina în care se arătase nemulţumit de armată.
Întâmplarea relevată în Dragostea şi securitatea, devine similară, desigur pe alt plan, cu
aceea din Contele de Monte Cristo a lui Alexandre Dumas, Buţulică şi Fernand Mondego, uneltesc împotriva autorului, respectiv a lui Edmond
Dantes, pentru a le fura logodnicele (Cătălina
şi Mercedes), ceea ce vor şi reuşi. Mîrşăvia lui
Buţulică merge până acolo încât o şatajează pe
Cătălina spunându-i că se va sinucide dacă nu
se va mărita cu el.
După efectuarea stadiului militar, autorul se
întoarce la Constanţa unde îşi reocupă locul de
muncă păstrat la Biblioteca Judeţeană. După o
căsătorie eşuată, în urma căreia se naşte un copil,
autorul se recăsătoreşte cu Rudiana (care avea
şi ea o fetiţă din prima ei căsătorie). De această
dată relaţia este exemplară.
O întorsătură neaşteptată de situaţie în cursul desfăşurăriii epice, un fel de intrigă secundă,
o constituie faptul că autorul devine şi el informator al securităţii, în perioada când lucra ca
macaragiu în port. Compromisul se datorează
faptului că soţia sa era presată de ofiţerul Râlea
ca să devină informatoare şi atunci se autosacrifică.
Maiorul de securitate Oprescu, cel care îl
racolase, dorea să afle cine se arată nemulţumiţi de regimul comunist; cine fură din containerele din vapoarele străine produse lipsă
pe piaţa noastră; cine doreşte să fugă în străinătate. Dar rapoartele autorului sunt voit dezamăgitoare pentru securitate, conţinând numai
informaţii generale. În final nu mai e solicitat şi
vine schimbarea regimului, în decembrie 1989.
În democraţie, îi revede pe Oprescu, pensionar
liniştit şi pe Râlea, excesiv de amabil, care conducea un sector în Poliţia Judeţeană, semn că
nu se schimbase mare lucru, după 1989.
În anul 2007 face cerere să-şi vadă dosarul
la CNSAS, ocazie cu care constată că numele
reale ale informatorilor nu sunt deconspirate.

Totuşi îi descoperă uşor întrucât lipsa lor de
inteligenţă în face să se deconspire singuri, din
faptele relatate.
Deznodământul romanului este prezentat
în Epilog şi este fericit. Din anul 1992 autorul
face gazetărie sportivă timp de 15 ani, devenind
primul gazetar sportiv constănţean care: a transmis la TV Neptun, a participat la Olimpiada de
la Atlanta din anul 1996 şi la Campinatul Mondial de Fotbal din Franţa, în 1998. În anul 2007
i se decernează Premiul pentru întreaga carieră al Asociaţiie Presei sportive din România. În
anul 2008 pleacă la fiica lor din anglia, şi în 2009
când era deja în străinătate, Direcţia Judeţeană
de Tineret şi Sport Constanţa îi acordă premiul
Fair-Play pentru întreaga activitate.
Romanul Dragostea şi securitatea, este desigur realist, la graniţa dintre epică şi memorialistică. Desfăşurerea cronologică, liniară, nu delimitează categoric momentele epice. Dacă intriga
e clară, deznodământul pare a fi momentul
1989, prin relaxarea survenită în viaţa autorului.
Stilul uzitat este limpede, clar, de la inimă la
inimă. Pentru autenticitate sunt redate fotocopiile delaţiunilor din dosarul de securitate. Este o
mărturie menită să contribuie la neuitarea avatariilor produse de perioada totalitară în care
acţiona poliţia politică infernală.
Autorul este o fire romantică, se îndrăgosteşte total, în două rânduri, odată este deziluzionat, a doua oară iubirea se împlineşte. Romanul este străbătut de mari frământări sufleteşti,
care vor emoţiona cititorii. Claudiu-Valeriu Conţevici se dovedeşte un romancier autentic, realist, impresionabil prin confesiunea autentică.
Lucian Gruia

Mariana Pândaru –
„Leoaica albastră“

Mariana Pândaru s-a născut la 20 aug. 1952 în
comuna Pleşoi, jud. Dolj.
A debutat cu versuri în revista „Tribuna”, în
anul 1974 şi editorial cu volumul Dincolo de râu,
câmpia (Ed. Facla, Timişoara, 1987)
În anul 1990, împreună cu soţul ei, poetul
Valeriu Bârgău înfiinţează Grupul de publicaţii “Călăuza” (săptămânal şi editură) şi revista
“Ardealul literar” (pe care astăzi le conduce).
Urmează cursuri intensive de jurnalism la Bucureşti, Timişoara şi Salzburg (Austria). Din anul
2006 este membră a Uniunii Scriitorilor.
Antologia de versuri Leoaica albastră (Ed.
Tipo Moldova, 2012 – colecţia opera omnia
poezie contemporană), îmi permite sa conturez o viziune de ansamblu asupra liricii autoarei.
Mariana Pândaru cultivă o poezie neomodernistă cu filon tragic alimentat de evenimente
biografice. Există şi latura luminoasă a împlinirilor, rezultând în consecinţă o poezie crepusculară. Sunt antologate cinci volume, în ordine cronologică, începând cu Salt mortal (1992), titlu
simbolic pentru viaţa autoarei: “Viaţa (răstălmăcită/ cum nu te aştepţi)/ îmi stătea înainte/
ca un superb salt mortal” (Îmi fluturau bucuria).
Volumul este dedicat adolescenţei exuberante: “Am ieşit din copilărie/ ca dintr-o piele
prea strâmtă” (Pe zăpadă numai urme fierbinţi)
şi spiritului de frondă manifestat în acea perioadă: “Ai mei s-au răspândit/ să mă caute// Şi
m-au găsit într-un mugur/ cu ochiul greu de
lumină// Mi-au frământat gândurile/ Mi-au

Note, comentarii, idei

pus într-un petic de iarbă/ Tinereţea// Şi mi-au
dat drumul în lume/ spre cea mai frumoasă/
cădere.” (Cuvânt de aramă - Salt mortal, 1992).
Căderea în viaţă fără armură, a determinat-o,
după experiente dure, să ne ureze aceste Sărbători fericite, calde, umaniste, contrastând cu
sufletu-i îndoliat: “Îţi spun ţie/ Sărbători fericite!/ Chiar dacă în suflet/ Umbra s-a-ntins
cât o noapte// Îi spun lui/ Sărbători fericite!/
Chiar dacă n-au mai rămas/ Decât urme pe
zăpada-argintie// Vă spun vouă/ Sărbători fericite!/ Chiar dacă depărtarea/ Înghite toate cuvintele// le spun lor/ Sărbători fericite!/ Chiar dacă
stau/ sub un clopot de gheaţă/ În sfârşit/ îmi
spun mie/ Sărbători fericite!/ Chiar dacă nimic/
Nu mai seamănă/ Cu ceea ce spun”.

De la volum la volum, tranzienţa se
petrece adâncindu-se latura meditativă,
confesiv-elegiacă. Capitolul cu poezii selectate
din volumul Ferigi înzăpezite (1996) se deschide
astfel: “Scriu cu dragoste/ cu tristeţe şi deznădejde/ scriu cu păcat şi ardere/ până când /
iată // mâna mi se duce/ spre un mare/ semn
de-ntrebare” (Scriu pe albul zăpezii).
Universul se întunecă în urma evenimentului tragic familial: “Dar câte nopţi de tăcere/
câte gânduri de fulger/ lăsate ca o pedeapsă/ în
urma paşilor tăi…” (Dimineţi fericite)
Efemeritatea vieţii e resimţită din plin, evenimentele existenţiale devin urmele paşilor lăsaţi
prin nisip ori zăpadă. Dezorientarea sceptică
devine interogaţie ontologică: “Ce să mai fac şi
eu/ - o biată femeie/ cu însingurarea în cârcă?”
(Podul cu bufniţe)
Compensarea lirică provoacă iluzie protectoare faţă de greutăţile vieţii simbolizate prin
parabola cristică: „Dumnezeu/ mi-a dat poezia/
- coroană de spini// să pot traversa/ mai uşor/
deşertul acesta de viaţă/ trăgând după mine/
o cruce incandescentă/ călcând eu – nisip/ Pe
nisip.” (Poezia – coroană de spini)
Rămâne amintirea unor frumoase împliniri în dragoste din vremurile aurorale: “Iar eu/
m-am făcut flacără/ în crengile mâinilor tale.”
(În primăvară)
După tragedie, trece timpul: „ca lama unui
cuţit” (Timpul ca lama unui cuţit)
Al treilea volum antologat, Lacrima de
ambră (1998), dă seama asupra relaţiei poetei cu Dumnezeu. Începe constatând slăbirea
religiozităţii in rândul cetăţenilor: „La sfârşit
de mileniu/ Iată: templele-s goale!” (La sfârşit de mileniu)
Parcurgând etapele vieţii pline de greutăţi,
poeta simte nevoia unei reculegeri: „Am nevoie/

Note, comentarii, idei
https://biblioteca-digitala.ro

să rămân singură/ şi în tăcere/ să cer îndurare/
Lui Dumnezeu.” (În splendoare de câmp)
Viaţa pare o alergare absurdă spre moarte
şi o scăldare prin păcatul ademenitor. Salvarea
vine din credinţa în puterea de supravieţuire
prin poezie, prin care durerea se preschimbă în
cântec: „Ne vine rândul încet-încet/ să trecem în
cântec/ şi numai în cântec// (...)// Ne vine rândul încet-încet/ să lăsăm cuvintele/ în locul nostru/ ca şi când am fi fost/ numai cuvinte/ Trup
– niciodată.” (Cuvintele în locul nostru)
Condiţia femeii pe pământ urmează modelul cristic: „Sunt vulnerabilă Doamne!/ Căci sunt
femeie/ şi crucea mea/ niciodată/ nu se vede
întreagă.” (Portretul pe sticlă subţire)
Despre efemeritatea vieţii se vorbeşte şi în
volumul Fulgere pe mare (2002): „cât de fragedă
e viaţa/ şi câtă singurătate încape în ea” (Într-o
vară, la Varna)
Meditaţia îndelungată asupra poeziile îşi
arată roadele, limbajul devine esenţializat, limpede şi profund: „De-ar fi cuvântul ca apa/ Să
treacă şi să nu rămână nimic/ dar cuvântul
adeseori e ca piatra/ loveşte şi lasă în urmă/
O greutate de plumb// (Cuvântul şi gândul)”
În aceeaşi poezie găsim o frumoasă iluzie revigorantă, relevată prin contrast cu situaţia concretă: „De-ar fi viaţa omului/ Ca un măr înflorit/ Cu trupul mirosind a fragă şi smirnă/dar
viaţa omului/ e o strigare-n pustiu/ iar trupul
– o carne/ sfâşiată de slăbiciunile firii.” Şi poezia
menţionată se sfârşeşte cu o întrebare tulburătoare: „De-ar fi moartea/ Fereastra de trcere/ de
la cuvânt/ la lumină/(...)// Dar moartea este/
De cele mai multe ori/ O stingere/ În propriile
noastre nisipuri.”
Trecând de „cumpăna apelor”, poeta priveşte spectacolul vieţii ca pe un bazar în care
decisivă devine întâmplarea (hazard pentru noi,
destin scris de Dumnezeu): “apoi intri şi luminezi întunericul/ cu dragostea Ta/ cea fără de
margini// (…)// Şi lumea aceasta/ pare să fie de
jucărie/ cuvântul aruncat/ precum zarul/ închide
– deschide bazarul” (Semne în crucea nopţii)
Ultimul volum antologat, După căderea
nopţii (2007) ne cufundă într-un univers crepuscular, uneori nocturn de-a binelea. Întunecarea
e în fond a sufletului, relaţiile social-economice
globaliste conducând la decădere morală: „Adeseori/ trec printre oameni/ cu trupuri de sticlă//
Le văd inima/ pâlpâind ca o rană deschisă/ Le
văd sufletul/ răstignit pe crucea inferioară/ Dar
mai ales/ le văd ochii/ cu privire sticloasă/ aruncată spre mine/ ca o condamnare la viaţă.// Şi
atunci alerg/ în câmpul deschis/ unde cântă
privighetoarea// dar pietrele lor/ mă ajung din
urmă/ şi mă lovesc drept în inimă.” (Oameni
de sticlă)
Faţă de lumea ostilă, poeta trebuie să se
apere şi să ia atitudine civică, după ce priveşte
lumea cu luciditate, metamorfozându-se într-o
leoaică albastră: „Privesc lumea cu ochiul meu/
de leoaică albastră / şi văd cum trece stiletul/
din mână în mână/ şi văd cum se fac jocuri
perfide/ în piaţa unor vânzători de cuvinte”.
(Leoaica albastră)
Privind cu răceală lucrurile, poeta constată
cu îndreptăţire că timpurile nu sunt propice
poeziei: „Încercarea ta de a păşi/ pe lunecosul
zid de cuvinte/ nu e, omule, de nici un folos/
când dimineaţa/ pasărea sufletului se-nalţă/ splendidă purpură/ peste micile umbre ce suntem.” (După măsura dragostei)

Tristeţea specifică poetei se înseninează,
în final, prin dragostea faţă de semeni: „Alerg,
alerg/ după fantasmele albe/ amăgindu-mă că
voi găsi/ calea spre iluminare// (...)// Şi iată-mă
totuşi/ întoarsă spre tine/ ca spre o ultimă/
iubire de oameni.” (Iarnă ucigaşă)
Ca ardeleancă, poeta elogiază spaţiul mioritic şi civilizaţia ţăranului tradiţional demn, cinstit, harnic şi creştin reprezentat prin părinţii şi
bunicul ei. Călcând pe străzile unui burg transilvan simte în tălpi urmele paşilor celor care au
mai trecut pe acolo acum 1000 de ani, semn al
continuităţii neamului.
Poemul in XV episoade, Către Bertha,
rezumă cartea prin interogaţiile acesteia.
*
Departe de experimentele epatante,
şocant-pornografice sau pulverizatoare a idealurilor umane, Mariana Pândaru scrie o poezie neomodernă, urmând calea regală tematică reprezentată prin: viaţă-dragoste-extincţie.
După moartea prematură a soţului, poetul Vasile
Bârgău, timpul liric a devenit de tip cascada (în
terminologie blagiană), orientat spre trecut.
După acel timp original, paradisiac, universul a
devenit crepuscular, evoluînd spre nocturn. În
contrapartidă, cuvintele poeziei devin tot mai
luminoase şi transparente. Poeta şi-a conturat stilul propriu tocmai din această descriere
tristă dar luminoasă a condiţiei umane precare,
ce curge ineluctabil spre întunecare.
Versul liber este propice meditaţiei. Poezia
Marianei Pândaru se profilează pe un fundal
tragic mioritic, solar.
Lucian Gruia

Focul inocenţei

Copiii nu fac numai lucruri trăsnite, ci şi lucruri
deosebite. Elleny Pendefunda e un copil aparte,
e un copil ce visează matur, e un copil cu o imaginaţie bogată, nu una debordând de infantilism, ci cu una fixată pe idei solide, antrenând
în spaţiul său liric şi jocurile copilăriei, dar fără
a face exces de ele. Dacă este să ne raportăm la
vârsta ei, abia 13 anişori, produsul poetic rezultat e unul absolut extraordinar, articulat într-un
limbaj estetic de excepţie, impresionând şi prin
suplimentul pictural inserat în cele trei volume:
„ Fluturele înnodat”, „ Foc angelic” şi Chaos şi
lumină”, apărute la Editura „Contact internaţional”- Iaşi, 2014. Fanteziile ce compun imaginarul au farmecul lor, nu se desprind numai din
fanteziile copilăriei şi din magia lor, nervul mistic este cel ce întreţine respiraţia lirică, credinţa
în Dumnezeu e ecoul sensibilităţii sale. Nu ştiu
cât de conştientă este Elleny Pendefunda de
tot ceea ce scrie, oricum, lasă impresia că totul
vine ca un dicteu, vine din lava nativă a eului ei
suprasolicitat de întrebări mari şi mici. Orizontul ei de cultură e mult peste cel al copiilor de
vârsta ei, acesta o aşează pe un suport de gândire organizat, disciplinat pe idei solide, venite
prin lectură şi de la sine putere. Lucru impresionant. Deja stăpâneşte dispunerea oximoronică a imaginilor supuse efervescenţei lirice şi
atunci când temele abordate sunt din zona copilăriei; cu basme şi poveşti, cu mici drame specifice vârstei, cu vise şi speranţe. Este evidentă
şi slăbiciunea ei pentru pictură, aproape fiecare
poem e schiţa unui tablou ce prinde viaţă abia
sub magia cuvântului. „Dificultăţile” cu care se
confruntă sunt fireşti pentru vârsta pe care o
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are, dar au şi o aură de maturitate, ceea ce conferă textului un plus de consistenţă: „E întuneric şi lumină / în cărţile ce le citesc; / simt lanţuri
dispărând / în nuanţele ferestrelor ce le pictez. /
Pământul e minune , / pădurile şi lacul; / dar dincolo de ele / pe Tine, Sfântă Maică / te întâlnesc./
Şi nu-mi ajung / cuvintele pe care le cunosc / să
le rostesc şi scriu / în Tine simt ceva neomenesc.”
Fragilitatea sentimentului exprimat dă încărcătură textului, chiar dacă la prima vedere pare
atins de naivităţi, greutatea este dată de sinceritatea ce frisonează fiecare vers, ce încarcă firescul cu pioşenie. Portativul credinţei e mereu prezent în scrierile micuţei Elleny Pendefunda, indiferent că-i vorba de proză sau poezie, răspunsurile întrebărilor ce o frământă devin notele
unei adevărate simfonii a unei inocenţe, mintea ei pare a fi pregătită să găsească cheia enigmelor Universului : „Adunaţi-vă acum, colegii
mei / şi ascultaţi Secretul Secretelor / care vă va
da putere / să descoperiţi / în glasul îngerilor /
Regina Universului / şi împreună cu mine şoptiţi :
/ învaţă-ne Cântul Adormirii Tale, / cuvintele tainice prin care / ne dai putere şi ne ocroteşti / din
chaos cobori şi ne-nveleşti / cu a Ta binecuvântare / Din harul Tău ne dă câte o clipă / şi ca la
îngeri măcar câte o aripă / de pace-n apa vieţii într-un pahar / adus / să umple lumea Fiului
Isus / ca râul care marea o-nfiripă. / Cu calea ce
ne-o dau, aşa, prin / versuri, / ajută-ne să descifrăm atâtea / înţelesuri, / pe noi ce căutăm , ce
bâjbâim, / ajută-ne mai înţelepţi să fim / şi să ne
alegem dintre mersuri / acela care să deschidă
şi să cânte / laolaltă / în cântul nostru bun /
iubirea-adevărată! / Adunaţi-vă acum, colegii
mei / şi ascultaţi la ruga care-o spun…”
Poezia Elleny Pendefunda e acea melodie
diafană ce vibrează în sufletul fiecărui copil,
numai că prin cuvânt ne este proiectată şi partitura, care este una cu adevărat poetică. Micuţa
creatoare nu se opreşte doar la nişte versificări
facile care să dea doar bine auzului. Lumina pe
care o focalizează spre tot ceea ce scrie este
una dirijată de forţa talentului, de bogata ei
imaginaţie, de fiorul liric ce-i atinge sufletul.
Cu aceeaşi delicată expresie se opreşte şi asupra lumii palpabile, din ograda copilăriei: „ şi
dacă s-a întors / un cocostârc sihastru / din
lunga lui călătorie / el mi-a adus în dar / cerul
albastru / şi-o libelulă gingaşă şi vie./ La ciocul
lui se-ngrămădesc / cosaşi şi libelule; / în mână
mi se zbate / cu aripi nevăzute / frumoasa libelulă / iar bunicu-mi spune: / Dă-i drumul ca să
zboare / mai departe! / I-am dat. Şi-am plâns /
toate au zburat - /doar amintire să rămână. /
Şi dacă s-a întors / pasărea la gârlă / aripi de ce
nu-mi dă şi mie / să nu mai ţin în mână / cu dor
de zbor / firava libelulă, / cu ele să încep şi eu /
o cât mai lungă călătorie”
Şi povestioarele din volumul „Chaos şi
lumină” sunt scrise cu atenţie, au încărcătură
emoţională, nu sunt doar nişte compuneri
improvizate, păţaniile ei sunt frisonate de sentimente curate, încorporate atent în materia
textului. E drept, fără cine ştie ce construcţii
narative solide, dar extrem de bine echilibrate.
Şi exprimările descriptive sunt bine aşezate în
fraze şi, spre surprinderea mea, micuţa povestitoare nu umblă la cutiuţa cu dulcegării, cuvintele expuse în materia stilistică sunt sobre, dând
bine tabloului ce se vrea pus în valoare. Uneori
micuţa naratoare se foloseşte excesiv de culori
pentru surprinderea naturii în spectrala ei fru-
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museţe, fără îndoială, are proprietatea nuanţelor la nivelul unui artist matur, poate o mai
atentă dozare a cuvintelor din gama cromatică
ar da povestirilor o mai mare relaxare stilistică.
Lucian Alecsa

REVISTE

EUPHORION – 25

După decembrie 1989, în mai multe centre culturale din ţară, unde exista o efervescenţă creatoare (să o definesc aşa, într-un limbaj de o
esenţă oarecum lemnoasă!) şi unde nu au putut
fi înfiinţate noi reviste de cultură (o strategie a
fost aceea a suplimentelor inserate în anumite
reviste, cum a fost cazul „Paginilor bucovinene”
de la Suceava, în revista „Convorbiri literare” şi
„Caiete botoşănene” de la Botoşani, în „Ateneu”),
au apărut aproape instantaneu anumite reviste
literare, unele renăscînd nume de reviste îngropate de ideologia comunistă, altele noi. Aşa a
fost şi la Sibiu, unde „Euphorion”-ul revenea în
peisajul revistelor literare de la noi după o lungă
întrerupere. Iată că acum face douăzeci şi cinci
de ani de la reînfiinţare şi este, în acest peisaj
extrem de divers şi inegal al revistelor literare
ce apar în România în prezent, una dintre cele
mai elegante şi în acelaşi timp valoroase reviste
de gen. Nici nu se putea altfel. Nu encomioanele de acum, la aniversare, o scot în evidenţă,
ci acest sfert de secol din spate care promite
o existenţă îndelungată şi elegantă a acestei
reviste sibiene. Avea şi de ce să arate aşa, avînd
în faţă exemplul revistei „Transilvania”, care, în
acea epocă aurită de mîini sălbatice, era cea mai
elegantă revistă de cultură din ţară. Concurenţa
şi-a spus cuvîntul şi iată ce a rezultat, o revistă în
care este o onoare să publici, o revistă pe care o
priveşti cu nesaţiu, o citeşti într-o dulce zăbavă
oricînd, numai să-ţi cadă în mînă!
Anul acesta am sărbătorit douăzeci şi cinci
de ani de „Poesis”, la Satu Mare, douăzeci şi
cinci de ani de „Arca”, la Arad. Am fi putut sărbători aceeaşi vîrstă şi la Braşov, pentru „Interval”, la Piteşti, pentru „Calende”, la Iaşi, pentru
„Timpul” (lui Cassian Maria Spiridon!), la Piatra Neamţ, pentru „Antiteze”, la Tîrgu Neamţ,
pentru „Lumina”, la Iaşi, pentru „Moldova” şi în
alte oraşe, cine mai ştie pe unde, pentru alte
reviste, însă n-a fost să fie. E bine însă că sărbătorim acum, la Sibiu, douăzeci şi cinci de ani
de „Euphorion”, gîndindu-ne la toţi cei care au
format „Cercul literar de la Sibiu”, consolidînd
o tradiţie care, iată, renaşte ca Pasărea Phoenix
din cenuşa unui imperiu comunist care, sperăm,
nu-şi va mai răscoli cenuşa vreodată pe aceste
meleaguri darnice în efecte culturale de lungă
durată. La mulţi ani, Euphorion!
Gellu Dorian

ATENEU – 50

În 1964 împlineam unsprezece ani! Se năştea,
la Bacău, revista “Ateneu”. Habar n-aveam, evident. Abia prin 1969 începeam şi eu timid o epopee despre Gheroghe Doja. Am scris la ea vreo
trei mii de versuri. Revista “Ateneu” împlinea
pe atunci primii cinci ani de existenţă. Dacă aş
avea la îndemînă acele două volume cu sumarele
revistei, aş şti cine publica pe atunci. Eu trimiteam poezii lui Geo Dumitrescu la Poşta redacţiei la “România literară”. Primeam răspunsuri
încurajatoare. Nu totdeauna! Dacă nu m-ar fi

publicat în decembrie 1972 în peginile revistei
“România literară”, nu ştiu dacă aş mai fi continuat. Ba cred că da, aş fi continuat să scriu, pentru că exista la Bacău, pe Strada Caişilor, revista
“Ateneu”, pe care o găseam la chioşcurile de difuzare a presei. Făceam economii de la o zi la alta,
pentru a avea la final de săptămînă (sau lună)
bani pentru reviste. Nu îndrăzneam să trimit la
“Ateneu” poeme. Ştiam că acolo, la Bacău, trăiau poeţii Mihai Sabin, Sergiu Adam şi Ovidiu
Genaru. Cînd l-am cunoscut pe Sergiu Adam, la
Suceava, la ediţia din 1975 a Concursului Naţional de Poezie “Nicolae Labiş”, am ştiut că vom
avea, nu peste mult timp, bune relaţii de colaborare. Şi aşa a fost. Sergiu Adam reprezenta pentru mine revista “Ateneu”. Poate şi Radu Cârneci,
dar el era mai distant. Iar din ianuarie 1983, cînd,
ca într-un marsupiu, revista bacăuană a început
să găzduiască în corpul ei revista “Caiete botoşănene”, realizată la Botoşani de Lucian Valea, deşi
nu am fost de la început în colegiul de redacţie al acestei reviste dar colaboram număr de
număr, am început să mă simt, la nici douăzeci
de ani de la înfiinţarea “Ateneului”, colaborator
al acesteia. Sergiu Adam avea grijă să-mi trimită
lunar remuneraţia, care, adăugată la salariul meu
mic de bibliotecar, îmi venea ca o mănuşă. De
cîteva ori pe an eram la Bacău. Duceam şpalturile corectate la Botoşani, aşa cum era regula.
Mi se făcea acest hatîr, cînd unii dintre redactorii revistei nu aveau timp pentru aşa ceva. Mă
simţeam important. Din 1984 a venit secretar
de redacţie la “Caiete botoşănene” Emil Iordache, cu care, în decembrie 1989, la opt ani de la
apariţie, am extras din marsupial revistei bacăoane revista noastră şi am rebotezat-o “Hyperion”. Şi astfel revista botoşăneană, crescută în
corpul revistei “Ateneu”, a trecut anul acest în
cel de al treizeci şi doilea an de la apariţie. În
timp ce revista “Ateneu” îşi sărbătoreşte anul
acesta semicentenarul! Cum mai trece timpul!
Cu siguranţă, peste optsprezece ani, cînd revista
“Hyperion” va împlini cincizeci de ani de la apariţie, îi vom invita la Botoşani pe toţi redactorii
“Ateneului”, acum prezenţi, pentru un festin pe
cinste. Ce zici, domnule Sergiu? Batem palma?!
Acum eu împlinesc şaizeci şi unu! La mulţi ani!
Gellu Dorian

PICTURA

Destinaţii şi destine –
repere spaţio-temporale
în Galeriile de Artă
,,Ştefan Luchian”

Fierbintea vară a lui 2014 şi-a anunţat prezenţa
în Galeriile de artă botoşănene în avanpremieră, printr-o subtilă invitaţie la voiaj, respectiv prin expoziţia sugestiv denumită ,,Clujul –
oraşul comoară”, al cărei vernisaj a avut loc în
23 mai , la ora 17.
Realizată cu sprijinul Consiliului Judeţean
Botoşani, a Consiliului Judeţean Cluj şi a Muzeului Judeţean Botoşani, expoziţia - cuprinzând
lucrări de pictură şi grafică realizate de cursanţi ai Şcolii Populare de Arte ,,Tudor Jarda”
Cluj-Napoca, a reprezentat un proiect unic în
România, fiind o expoziţie itinerantă, de promovare a Clujului şi a artiştilor săi, în contex-
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tul activităţilor legate de iniţiativa desemnării
oraşului Cluj pentru titlul de ,,Capitală Culturală Europeană – 2021”. Asfel, purtând denumiri
diverse, precum: ,,Iubesc Clujul”, ,,Iubesc Clujul,
iubesc Turda”, ,,Cluj-Kolozsvar-Klausenburg”,
,,Scrisoare de dragoste pentru Cluj”, ,,Despre
Cluj”, expoziţia a fost prezentată publicului din
mai multe localităţi din România, printre care
Bucureşti, Reşita, Satu Mare, Târgu Mureş, Alba
Iulia, Carei, Turda, Brăila, urmând ca în luna iunie
să ajungă pe simezele Centrului de Cultură al
Judeţului Timiş.

La Botoşani expoziţia a ajuns ca urmare
a bunelor relaţii care s-au stabilit între Şcolile
de Arte din Cluj-Napoca şi Botoşani, existând
multe proiecte comune aflate în desfăşurare, în
beneficiul propriilor cursanţi şi al comunităţilor
cultural-artistice din judeţele Cluj şi Botoşani.
În cadrul vernisajului a avut loc si un
moment artistic sustinut de către elevii Şcolii de Arte şi Meserii din Botoşani, respective
elevi de la clasa de canto-muzică uşoară, coordonaţi de prof. Cătălina Constantinovici şi elevi
ai clasei de chitară.

artistului plastic botoşănean Corneliu DUMITRIU, marcând o premieră în cadrul activităţii
sale artistice: prima expunere a lucrări de grafică într-o expoziţie personală.
Penultima expoziţie personală a artistului,
deschisă la Galeriile botoşănene în perioda 15
decembrie 2009 -10 ianuarie 2010, intitulată
,,CD 55”, a avut un caracter retrospectiv.
Artistul, născut la 1 iunie 1954, în localitatea Rădăuţi-Prut, este membru U.A.P.R. din anul
1995. Pasiunea sa pentru artă s-a concretizat
în realizarea a numeroase lucrări de artă, care
au făcut obiectul a peste 25 de expoziţii personale în ţară şi în străinătate.
Multe din lucrările realizate de Corneliu
Dumitriu au intrat în colecţiile unor prestigioase instituţii de cultură sau în colecţii private.
De asemenea, pentru creaţiile sale, artistul a fost premiat la nivel naţional, primind
diverse distincţii.
Date detaliate privind activitatea artistului
Corneliu Dumitriu pot fi găsite accesând adresa
de facebook: www.facebook.com/corneliudumitriu.ro, precum şi pagina de internet: www.corneliudumitriu.ro.
Vineri, 4 iulie 2014, ora 14. Un nou vernisaj, o nouă invitaţie o invitaţie la meditaţie
asupra unor destine, asupra unei ...destinaţii,
dar şi la conştienzarea unei părţi a istoriei naţionale văzută atât prin prisma lentilei fotografice, cât şi prin preaplinul iubirii de ţară: expoziţia tematică ,,Eşti floare de dor, Basarabie”,
realizată în parteneriat cu Fundaţia ,,Nicoară”
Botoşani şi Primăria Municipiului Botoşani,
în cadrul Proiectului transfrontalier denumit
,,În aceeaşi limbă”.
Expoziţia a reunit un număr de 60 de lucrări
– fotografii imprimate pe o pânză specială – care
lăsa impresia unor adevărate picturi, imagini surprinse în Republica Moldova de către jurnaliştii şi artiştii fotografi Alecu şi Lucian RENIŢĂ.
Îndrăgostiţi şi impresionaţi de istoria, destinul, frumuseţea şi pitorescul acestui spaţiu,
autorii, originari din judeţul Lăpuşna, au realizat de-a lungul vremii peste 15.000 de fotografii ale peisajului basarabean. O parte a acestor
lucrări au fost prezentate publicului din România în cadrul unor expoziţii găzduite de Muzeul

Ţăranului Român - din Bucureşti, de Muzeul
Unirii din Alba–Iulia şi la Palatul Parlamentului.
Referindu-se la Alecu RENIŢĂ, unul dintre
autorii fotografiilor, Mircea Druc, fostul prim
ministru al Republicii Moldova, menţiona:
,,Alecu Reniţă a intrat în istorie ca unul dintre
liderii de frunte ai Mişcării de Eliberare Naţională din Basarabia. Acum 27 de ani, când l-am
descoperit, era acelaşi unionist convins ca şi în
ziua de astăzi, numai că atunci, în Uniunea Sovietică, ţi se lua capul dacă afirmai că eşti român
şi Basarabia e românească. Alecu a cunoscut
ce înseamnă teroarea sovietică, a fost persecutat şi a suferit prigoana comunistă pentru con
vingerile sale româneşti“.
Vernisajul a început în acordurile mereu
actuale ale ,,Doinei” eminesciene, iar la final
publicul prezent a avut bucuria de a asculta adevăraţi artişti – păstrători şi creatori de folclor,
membri ai grupului folcloric ,,Vatra” din Botoşani, coordonat de prof. Mariana HONCERU a
fost prezent, din partea autorităţilor din Republica Moldova, domnul Valeriu ŢARIGRADSCHI,
preşedintele Raionului Glodeni.
Un alt eveniment expoziţional de excepţie
a avut loc duminică, 20 iulie, ora 11, în ziua
naşterii celui care a fost scriitorul şi graficianul
Constantin DRACSIN. Expoziţia retrospectivă
,,Constantin Dracsin (1940-1999)”, a fost realizată în parteneriat cu Fundaţia ,,Constantin
Dracsin” Botoşani.
Expoziţia a reunit un număr de 141 de
lucrări de grafică, originale, realizate în tuş, în
perioada 1985-1998 de către artistul - poet botoşănean, cunoscut drept ,,artistul fără mâini”, un
caracter de excepţie care a reuşit să-şi construiască opera sub semnele divinităţii, cu condeiul între dinţi.
Lucrările au fost ,,înmânate“ spre eternitate,
de către autor, nu cu mult înainte de neaşteptata
sa ,,înălţare”, domnului Gheorghe IAVORENCIUC, cel care i-a fost şi i-a rămas aproape, cu
fapta şi cu gândul, preţuind deopotrivă şi omul
şi opera, considerând că: « La Constantin Dracsin ,,imposibilul devine posibil”. E ziua naşterii sale. Sigur trăieşte în fiecare dintre noi.!»
Născut la 20 iulie 1940 în Draxinii Botoşaniului, înzestrat cu profundă sensibilitate şi un

Destinaţii şi destine, oraşe şi caractere, locuri
şi oameni… 1 iunie 2014, duminică, miezul
zilei. Un eveniment de marcă pentru arta plastică contemporană: vernisajul expoziţiei personale ,,CD-60” - lucrări de grafică şi pictură a
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Romanul Vremea încercuirii (I-II, 2001-2002)
transpune experienţa biografică a autorului
din perioada de „clandestinitate“, volumele
subintitulându-se Urmărirea şi Ancheta şi Întrezăriri – Itinerarii Istorice și Metaistorice.
În ultimii 15 ani a colaborat constant la
revista ieşeană Convorbiri literare.
Prin plecarea lui Nicolae Stroescu-Stînişoară
dispare o conştiinţă naţională şi un mare patriot,
un adevărat model moral şi un foarte bun scriitor memorialistic.

gust aparte pentru frumos, Constantin Dracsin
va aborda în egală măsură, dar cu acelaşi talent,
literatura şi arta plastică (grafica). Va publica
volumele: Poezii – 1981, Singurătatea Sâmburelui – 1984, Lacul septentrion – 1985, Zborul
- 1995, Athosul de sub imaginaţii – 1995, precum şi Ochii şi omătul cerului – 1997, devenind
membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Referindu-se la creaţia sa, filozoful Constantin
NOICA afirma: ,,Am fost impresionat de tabloul
şi mai ales de versurile prietenului dumneavoastră. Mă bucur că e recunoscut de Uniune.
O merită din plin!”
Grafica realizată de Constantin Dracsin a
fost expusă la: Botoşani (1985, 1987, 1988, 1989),
Iaşi (1988), Bucureşti (1990) şi Essen-Germania
(1991), parte dintre lucrările sale intrând în
colecţii particulare din ţară şi străinătate, iar
autorul devenind membru al Asociaţiei Artiştilor Plastici din Bucureşti.
În cadrul vernisajului a fost prezentat un
film autobiografic, care a impresionat şi emoţionat publicul prezent prin povestea de viaţă
şi de creaţie a lui Constantin DRACSIN, a cărui
personalitate deosebită a fost evocată de câţiva
dintre cei care l-au cunoscut: scriitorul Gellu
DORIAN, managerul Muzeului Judeţean Botoşani – Lucica PÂRVAN şi de cel care păstrează vie
memoria artistului, Gheorghe IAVORENCIUC,
acesta din urmă dând glas, alături de muzeografa Ana FLORESCU, sensibilelor şi profundelor versuri ale artistului-scriitor.
Două destinaţii - două destine. O singură
locaţie : Galeriile de Artă ,,Ştefan Luchian” Botoşani. Locul în care se întâlneşte povestea cu
personajul, abstractul cu realul, în care artele
se întrepătrund, iar creatorii recompun culorile existenţei.
Foto: Victor Foca
Ana-Elisabeta Florescu, muzeograf

IN MEMORIAM

Nicolae Stroescu
Stînişoară

Jurnalistul şi scriitorul Nicolae Stroescu
Stînișoară, fost director al Departamentului în
limba română al postului Radio Europa Liberă,
membru al Uniunii Scriitorilor din România -Filiala Iaşi, a plecat la cele veşnice în dimineaţa zilei
de vineri, 27 iunie 2014.
Născut la data de 1 noiembrie 1925, Nicolae
Stroescu Stînișoară a absolvit Colegiul „Carol I”
din Craiova și a urmat cursuri de drept și filosofie la Universitatea din București, dar nu a reușit
susținerea examenului de stat fiind urmărit de
Securitate.După cel de-al Doilea Război Mon-
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dial s-a implicat în activitatea unei organizații
studențești anti-comuniste, purtând numele
conspirativ Hans, deși la acea vreme nu era un
filogerman. Astfel, între anii 1952 și 1964 a trăit
în clandestinitate, fiind în permanență urmărit
de Securitate, până în anul 1964, când a fost emis
decretul de eliberare a deținuților politici.În septembrie 1964 se prezintă la Procuratura Generală
Militară din București și se predă Securității. A
fost închis și anchetat la închisoarea Malmaison,
dar a fost eliberat în urma ulcerului și datorită
faptului că dosarul său fusese închis ca urmare
a decretului de eliberare a deținuților politici. În
septembrie 1969 a emigrat în Republica Federală Germania, fiind căsătorit cu Inge, o doamnă
de etnie germană, originară din Bucovina, care
plecase în Germania în anul 1963.S-a stabilit
la München unde își reia studiile în filosofie și
devine colaborator al Radioului Europa Liberă,
în anul 1972, apoi începând cu anul 1978 este
angajat redactor și realizează emisiunea „Lumea
creștină”. În anul 1982 devine director asistent al
Departamentului Românesc, iar din anul 1988
este director definitiv și va deține această funcție
până în anul 1994, când postul de radio este
mutat la Praga.În anul 1983 obține titlul de doctor în filosofie la Universitatea din München.
După anul 1990 începe să scrie și să publice
volume de publicistică și de memorialistică.
În 1991 lui Nicolae Stroescu-Stînişoară îi apare
în ţară volumul de publicistică Pe urmele
revoluţiei,care cuprinde editorialele radiofonice dintre 14 octombrie 1989 şi 22 februarie
1991, surprinzând aproape ca într-un jurnal nu
numai cursul evenimentelor, dar şi ceea ce se
dovedea continuitate a oligarhiei comuniste
în noile împrejurări istorice. De altfel, jurnalul
devine modalitatea de expresie cea mai adecvată a publicistului după mai 1994, când părăseşte Europa Liberă.
În zodia exilului (1994), cea de-a doua carte,
se compune dintr-o serie de „fragmente de jurnal“ ce completează semnificativ observaţiile
din editorialele publicate anterior, fixând retrospectiv momentele exilului pe care şi l-a asumat
autorul. Întrebuinţând acelaşi procedeu de valorizare a însemnărilor zilnice, selecţia operată
pentru Întrezăriri (1998) dă naştere la o carte
înscrisă tot „în zodia exilului“.
La rândul ei, antologia de texte La răscruce.
Gânduri spuse la Radio Europa Liberă şi în „Jurnalul literar“ (1996) conservă editorialele ce au
urmat evenimentelor consemnate în primul
volum. Publicistica lui Stroescu-Stînişoară se
remarcă prin percutanţa observaţiei politice şi
prin rezonanţa ei culturală, editorialistul încercând să găsească semnificaţii şi motivaţii intelectuale ce surprind sensul actualităţii sau valenţele cotidianului.

Oana Orlea

În ziua de 23 iulie 2014, a încetat din viaţă, la
Maignelay-Montigny (Franţa), scriitoarea Oana
Orlea (Maria Ioana Cantacuzino). Născută la
21 aprilie 1936, la Bucureşti, Maria Ioana Cantacuzino era fiica celebrului aviator Constantin
(Bîzu) Cantacuzino, mama sa fiind Anca Diamandi. Nepoată a Marucăi Cantacuzino, soţia
lui George Enescu, Maria Ioana Cantacuzino a
fost arestată în 1952, ca elevă în clasa a X-a, sub
acuzaţia de complot şi acţiune subversivă împotriva statului. Condamnată la patru ani de închisoare, a fost eliberată după trei ani de detenţie. După eliberarea din închisorile comuniste
(Văcăreşti, Jilava, Ghencea, Pipera, Târgşor, Mislea, Malmaison) a fost trimisă la „munca de jos”.
A fost, pe rând, ajutor de sudor pe un şantier
din Bucureşti (1955-1956), taxatoare la IRTA
(1959-1960), şamponeză la Cooperativa Higiena (1962-1965) etc. A fost arestată din nou,
în 1960, în legătură cu atacul asupra unui furgon al Băncii Naţionale din Bucureşti («operaţiunea Ioanid») şi reţinută două luni la Miliţia Capitalei. Şi-a terminat liceul la fără frecvenţă în 1965. A publicat mai multe cărţi de
proză, semnate cu pseudonimul Oana Orlea,
care a consacrat-o: Calul de duminică (schiţe şi
povestiri), 1968 ; Ţestoasa portocalie (roman),
1969; Numele cu care strigi (schiţe şi povestiri),
1970; Pietre la ţărm (roman), 1972; Competiţia
(roman), 1974; Cerc de dragoste (roman), 1977;
Un bărbat în rîndul lumii (roman), 1980. S-a stabilit, în noiembrie 1980, în Franţa, unde a primit
azil politic. Aici a publicat cărţi în care dezvăluie
tratamentul aplicat deţinuţilor politici în „cea
mai dreaptă dintre lumi”, lagărul comunist: Un
Sosie en cavale, Le Seuil, Paris, 1986, Les Années
volées. Dans le goulag roumain à 16 ans, Le Seuil,
Paris, 1991, precum şi romanul Le Pourvoyeur,
Compiègne, 2000 şi volumul de proză scurtă
Rencontres sur le fil du rasoir, Gallimard, Paris,
2007, iar după căderea regimului comunist, i-au
fost editate în România următoarele cărţi: Ia-ţi
boarfele şi mişcă! Interviu realizat de Mariana
Marin, Bucureşti, 1991 (apărut în franceză sub
titlul: Les années volées. Dans le goulag roumain
a 16 ans), Perimetrul zero, (varianta românească
a volumului Un sosie en cavale, Bucureşti, 1992)
şi romanul Alexandra iubirilor, Bucureşti, 2005.
În timp ce Maria Ioana Cantacuzino se afla în
închisoare, George Enescu a fost invitat de primul ministru Petru Groza să susţină un concert la Bucureşti. Enescu, soţul bunicii Ioanei
Maria Cantacuzino, respinge această invitaţie
atâta vreme cât ea nu va fi eliberată din închisoare. Oana Orlea a fost moştenitoarea marelui
compozitor, soţul bunicii sale. Scriitoarea Oana
Orlea a încetat din viaţă în Picardia, acolo unde
a trăit în ultimii ani. Dumnezeu să o odihnească!
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