YPERION
H
Revistă de cultură • Anul 33 • Numărul 4-5-6 / 2015 (252-253-254)

Eminescu in aeternum:
pp 109-136

[...] obiectivele mişcării
naţionale a românilor din
Bucovina nu puteau fi
prezentate deschis şi în toată
complexitatea lor, ci mai
mult îmbrăcate într-o haină
culturală pentru a nu atrage
ostilitatea autorităţilor
imperiale. Epoca impunea
mai întâi soluţii de
solidaritate culturală, înainte
de a putea emite răspunsuri
pe plan politic. Cultura
însă a premers întodeauna
politicului, sugerându-i
rezolvări.
Valentin Coşereanu
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Gellu DORIAN

M

Lumea pe dos

Multă vreme literatura a fost considerată (doar de unii –
alţii nici n-au băgat-o în seamă, ceea ce fac şi acum urmaşii lor ignoranţi!) o cale de îndreptare, de educare a sufletului, inimii şi minţii. Foaie pentru minte, inimă şi literatură, nu! Lumea intrată în paginile de literatură, pentru a
reflecta mai bine unele calităţi, defecte, în contrapondere,
poate fi şi pe dos. La îndemîna autorului. Aşa cum era şi
este şi în viaţa reală. Realitatea este faţa cealaltă a literaturii, uneori hidoasă, alteori frumoasă, în toate felurile,
dar cu siguranţă lipsită de estetica de care are absolută
nevoie literatura ca să fie de valoare, să existe continuu, aşa
cum există viaţa reală. Viaţă care poate fi de-a valma, că
astea îi sunt regulile nescrise. Literatura, nu! Ea are regulile ei stricte, pe care numai neaveniţii le calcă din nepricepere, dar visează la nemurire. Doar unii autori devin scriitori de literatură, cei ce ştiu cît şi cum trebuie dozată estetica în pagina scrisă, cum arată artisticul, cum arată realul. Chestiuni, în general, cunoscute de adevăraţii scriitori
şi de către cunoscătorii de literatură.
Ceea ce mă preocupă acum, în acest scurt articol, nu
este lumea din literatură, una cu care sunt de acord în totalitate, cum nu sunt de acord cu viaţa literară de la noi, una
total anapoda, ci lumea din viaţa reală, una total pe dos. Să
mă limitez doar la spaţiul românesc, de la lumea din perioada interbelică, cînd a cunoscut o evidentă asimilare culturală, care s-a reflectat în civilitatea evidentă de atunci, la
lumea de azi. Lumea românească, odată cu instalarea bolşevismului la noi, a comunismului devastator, s-a aşezat pe
dos, într-o ordine în afara eticii sociale, în afara echilibrului
creştin, cu promovarea falselor valori, acceptate de o ideologie concepută astfel. Cei mai nenorociţi oameni, în sensul de prost crescuţi, analfabeţi în fond, fără orizont, fără
o spiţă educată cît de cît măcar în tradiţia familiei lor, au
ajuns la vîrf. Şi ce este mai prost într-o astfel de lume decît
să pui în fruntea satului pe prostul lui! Criteriul a funcţionat ca o regulă de fier. Originea sănătoasă – care în fond
era una evident bolnavă, seacă la minte, la inimă şi suflet
(minte sănătoasă în corp sănătos!), pentru că nu avea edu-
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caţia necesară, nici măcar cea minimă, de acasă! – a stat la
baza promovării omului nou. Om care a devastat, a secătuit
toată snaga acestui popor ce şi-a încercat o aşezare identitară după modelul statelor civilizate din Occident abia la
final de secol XIX şi început de secol XX. Om care continuă să devasteze, să fure, să se simtă bine numai în vîrful
societăţii, fără a fi stîlp al acesteia, vorba scriitorului, ci pur
şi simplu bandit sau mafiot, acţionînd animalic, în haită sau
în partid, fiind oprit din acţiune numai dacă este închis în
cuşcă. Ceea ce vedem acum că se întîmplă aproape zilnic.
Priviţi doar la lumea din jur, din imediata apropiere şi
veţi observa că acest criteriu politic, ivit din cutuma bolşevică – cea a marelui activist al răului social! – funcţionează şi astăzi de la cele mai mici nivele la cele mai înalte.
Instalarea în posturi de conducere a unor inşi de alt profil
decît cel necesar pentru un domeniu anume, numai că fac
parte sau au aderat la un partid sau altul, aflat vremelnic
la putere, a aşezat lumea pe dos. În aşa măsură încît acest
lucru a afectat şi cele mai conservatoare şi civilizate minţi,
care s-au mulat pe valul politic actual, dîndu-se sentinţe de
valoare pe dos, ca într-o orchestră simfonică, dirijată prost.
Această lume pe dos este dominantă, funcţionează după
regulile ei, care se dovedesc de la o zi la alta fără scrupule,
creînd un disconfort social care nu are cum să nu răbufnească într-un fel sau altul. Mîrlănia, lipsa de comunicare,
infatuarea, hoţia ca formă de acumulare a averilor, dispreţul faţă de valori, ignoranţa şi tot ce poate defini o astfel de
adunătură reprezintă caracteristicile unei lumi ce-a clădit
o societate bolnavă, ce se dă drept sănătoasă.
Cum poate acţiona literatura într-o astfel de lume pe dos,
cînd ceea ce emite nu este receptat, este ca un strigăt într-o
peşteră surdă, fără ecou? Scriindu-se bine, depozitîndu-se,
îngropîndu-se în cimitirele numite biblioteci, şi ele înţelenite şi uitate de cei ce nu ştiu să deschidă o carte, dar stau
cu ochii holbaţi pe sticlă la tot felul de prostii care le alimentează, evident, prostia, singura care persistă şi pare a
prolifera înspăimîntător de la o zi la alta. Şi astfel cine să-l
aprecieze pe scriitor: administratorul de bloc ajuns şef la
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o instituţie de cultură de interes naţional, meseriaşul, croit
după şablonul politic pus să împartă regulile într-un domeniu unde cultura este stofa pe care nu o poate aprecia sau
recunoaşte, dar cu care îmbracă trupuri neadecvate, ciobanul, scos de la strungă şi pus să ordoneze lumea, tehnocratul care a uitat cum arată o şaibă, o foaie contabilă, un
bilanţ, o balanţă, pentru că politica l-a urcat pe o altă treaptă
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decizională, alţii şi alţii, născuţi din tolba ideologiei care a
creat omul multilateral dezvoltat? Da, din păcate, doar el,
numai el. În timp ce scriitorul, omul de cultură în general,
pentru că nu acceptă forma devastatoare a politicii de azi,
este lăsat să măture, să sape, să şomeze, să moară de inaniţie, pentru că nu vede în sistemul politic actual forma
adecvată care să întoarcă lumea în tiparele ei de civilitate.

2 APRILIE 2015

Comunicat al Consiliului USR

Luni, 30 martie, Consiliul Uniunii Scriitorilor din
România s-a reunit sub conducerea domnului preşedinte Nicolae Manolescu, în şedinţă lărgită.
Ordinea de zi a cuprins Raportul de activitate pe
2014, vicepreşedintelui Gabriel Chifu revenindu-i sarcina de a prezenta principalele proiecte derulate în
perioada respectivă (vezi textul alăturat).
Doamna Stela Pahonţu, director economic, a prezentat situaţia patrimoniului U.S.R., doamna avocat
Corina Popescu, situaţia proceselor în care este implicată Uniunea, domnul prim-vicepreşedinte, Varujan
Vosganian, Raportul financiar pe 2014, situaţia colectării timbrului cultural şi destinaţia fondurilor respective,
stadiul celor două legi, a timbrului cultural şi, respectiv, a finanţării revistelor literare, subliniind: „proiectul, rectificările şi execuţiile bugetare au fost prezentate anual, la termen, în Consiliul U.S.R.”.
Raportul Comisiei de Cenzori a fost prezentat de
domnul Nicolae Corlat, preşedintele Comisiei, şi a dovedit că activitatea financiară a U.S.R. s-a desfăşurat în
condiţiile Legii şi Statutului. Raportul a fost aprobat
de Consiliu.
Ca urmare a solicitărilor formulate de un grup de
membri ai U.S.R., autointitulat „de reformă”, domnul
Mihai Zamfir a prezentat Decretul de înfiinţare a Uniunii Scriitorilor din 1949, iar doamna avocat Corina
Popescu a nuanţat: Uniunea Scriitorilor din România
a fost înfiinţată şi recunoscută ca persoană juridică
de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949 care,
la art. 2, prevede că ”Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română funcţionează în conformitate
cu statutul său”. Având în vedere aceste aspecte juridice, solicitările făcute în baza Ordonanţei 26/2000
nu se aplică la Uniunea Scriitorilor. De altfel, în Ordonanţa 26/2000, art. 85 precizează:„Persoanele juridice
de utilitate publică – asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel – înfiinţate prin legi, ordonanţe,
decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice
alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.”. Potrivit Statutului, Raportul de activitate
şi Raportul financiar sunt prezentate şi aprobate anual
în şedinţa Consiliului.
Solicitările de schimbare a Statutului şi de convocare anuală a Adunării Generale, supuse la vot, au fost
respinse de Consiliu.

În chestiunea acordării indemnizaţiilor de merit,
domnul Gabriel Chifu a reamintit prevederile legii referitoare la acestea. Prin vot secret, s-au stabilit trei propuneri pentru indemnizaţia de merit.
Calendarul principalelor activităţi în 2015 continuă, firesc, proiectele din 2014, cu unele modificări
de date (vezi site).
Se amână la o dată ulterioară decizia de continuare a contractului Cartea Românească-Polirom.
S-a propus ca deţinătorii unor funcţii de conducere din Uniunea Scriitorilor din România, din Filiale
şi de la reviste, să fie exceptaţi de la diversele premii
literare. Consiliul a considerat că o asemenea decizie
ar încălca prevederile din Cap. 3, art. 7, alin. b) şi c)
din Statut, referitoare la drepturile membrilor U.S.R.
S-au înregistrat demisia din Uniunea Scriitorilor
a domnului Gabriel Liiceanu, demisia din Consiliu a
doamnei Gabriela Adameşteanu şi demisiile din Comisia de Relaţii Externe a doamnelor Denisa Comănescu
şi Ruxandra Cesereanu.
Din partea Comisiei de Monitorizare, Suspendare
şi Excluderi, domnul Mircea Mihăieş a prezentat Consiliului o sesizare, în baza Cap. 3, art. 9, alin. b) din Statut, privind„atacuri concertate împotriva Uniunii Scriitorilor ca instituţie şi ale unora dintre membrii săi”.
Domnul Nicolae Manolescu a analizat campania
de denigrare a U.S.R. în ochii opiniei publice. „Informaţii incorecte lansate în spaţiul public au indus ideea
că la Uniune lucrurile nu sunt în ordine; rapoartele
prezentate de specialişti în cadrul şedinţei de Consiliu – un Consiliu normal în condiţii de anormalitate –
dovedesc că U.S.R. funcţionează în limitele legalităţii şi ale eficienţei.”
Ca urmare a analizei, luând act de sesizarea Comisiei de Monitorizare, domnul Nicolae Manolescu a propus sancţionarea cu avertisment a unor membri U.S.R.
care fac parte din organele de conducere ale instituţiei: Dan Mircea Cipariu (membru în Comitetul Director
şi în Consiliu, preşedinte de Filială, co-autor al Statutului din 2013), Peter Sragher şi Rita Chirian (membri
în Consiliu, preşedinţi de Filiale). Motivul: aceştia fac
parte din structurile de conducere ale U.S.R., Consiliu
sau Comitet Director, dar au preferat să facă propunerile direct în spaţiul public, fără a le fi supus întâi discutării în cele două organisme de conducere ale U.S.R.
Prin vot, sancţiunea de avertisment aplicată celor trei
a intrat în vigoare.
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În pofida cosmopolitismului, trebuie să
rămâi fidel sieşi, dacă e posibil – original,
irepetabil, interesant

D

GELLU DORIAN ÎN DIALOG CU LEO BUTNARU

Gellu Dorian: Dragă Leo, te-am auzit spunând vehement
în Consiliul USR, atrăgând în fond atenţia urechilor care
trebuiau să audă, că în R. Moldova sunt cel puţin trei
poeţi care merită să intre în orice discuţie la nivel cu poeţii importanţi ai României. Mi s-a părut firească atitudinea ta, care a trecut pe la acele urechi nepăsătoare. Ai
putea să-mi spui care sunt poeţii din Basarabia şi să spui
şi câteva vorbe despre ei? Pentru că eu sunt chiar interesat de fenomenul poetic din Moldova de peste Prut, unul
extrem de evolutiv, avansat, de la o zi la alta. Există posibilitatea, în timpul recent, a unei paradigme poetice dincolo de Prut?
Leo Butnaru: Dragă Gellu Dorian, în fond problema ţine,
totuşi, nu de o atenţie şi de o reacţie… colectiviste, chiar
dacă e vorba că suntem, cei care suntem, inclusiv mai
mulţi colegi din stânga Prutului, membri ai USR. Uniunea nu poate impune cuiva ca acesta să-l includă în antologia „sa“ (probabil, acest pronume posesiv, sa/ lui, poate
fi dat aici şi fără ghilimele) pe Arcadie Suceveanu sau
Vasile Gârneţ, Vasile Romanciuc sau Em. Galaicu-Păun,
pe Marcela Benea sau Teo Chiriac, Dumitru Crudu sau
Nicolae Esinencu, Irina Nechit sau Nicolae Popa, Grigore Chiper sau Nicolae Leahu… – (ca să mă opresc aici,
şi dând deja mult mai multe nume de poeţi „de la noi“,
decât „cei trei“, care, am certitudinea, sunt mai buni sau,
unii, mult mai buni decât mai jumătate din poeţii din
dreapta Prutului antologaţi, răzgâiaţi, premiaţi, traduşi,
duşi prin străinătăţuri etc. Eu am clamat, vehement,
cum ai reţinut tu, nu că aş fi fost la Consiliul USR, ci
pentru că venise vorba de o antologie recentă de poezie
românească (antologatorul se pare că era şi el de faţă)
care trebuia să apară nu mai ştiu pe ce continent, dar în
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care, eram sigur fără să mă fi „documentat“, vârfuitorul ei
nu ar fi inclus niciun poet din, cel puţin, cei pe care i-am
amintit, în schimb, iarăşi sunt sigur, şi trist, figurează şi
autori îndoielnici din dreapta Prutului. Ca să nu vorbim
(sau să vorbim, totuşi?) de lucida indiferenţă cu care trec
membrii juriilor USR peste cărţile propuse de autori de
la Chişinău sau Bălţi, să zicem. Este a mirării (aici te rog
să fii foarte atent şi… obiectiv, poate chiar solidar…) că
în topul poeţilor propuşi la Premiul Naţional Eminescu
nu a fost admis niciun pruto-nistrean care, sunt sigur, nu
ar fi fost mai puţin valoros decât alţi nominalizaţi deja.
Ce ar fi la mijloc? Comoditatea, nepăsarea, aroganţa sau
ignoranţa? (Sau… – he, he, – lipsa de… patriotism panromânesc?…) Greu de spus, însă cazul recidivează de la
antologie la antologie; de la o decizie la alta a Juriului
USR, din care lipsesc poeţi autentici din Estul Moldovei
Istorice, alias României. Repet: nimeni nu are nicio obligaţie faţă de un poet sau altul de a-l include în vreo antologie. Însă bunul simţ trebuie să le amintească respectivilor antologatori că o antologie de poezie românească,
dacă vrea îngrijitorul ca ea chiar să fie aşa ceva, e, înainte de toate, un act valorizant, exegetic, nu unul aleatoriu, ce ţine de simpatii şi antipatii, de gaşcă şi… pleaşcă
(de importanţă, ca ceva nemeritat!) ce le revine unor
autori mai slabi, însă care sunt din dreapta Prutului sau
de primprejurul antologatorului. Ceea ce clamam, scurtissim, la acea întrunire am spus-o şi în scris, cu alte ocazii. Însă trebuie să reiterez că antologatorii, ca şi criticii
literari, sunt persoane particulare şi nicidecum supuse
colectivismului. Ca şi actul critic, regizarea unei antologii ţine de voluntariat, de proprie iniţiativă şi perspectivă
de a căuta editura, sponsorizarea, traducătorul etc. Slavă
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Domnului, nici un antologator nu poate fi „tras la răspundere“ pentru subiectivismul sau şubrezenia cu care
ctitoreşte (sau doar înjgheabă) un volum colectiv. Altceva e că antologatorii prea nerespectuoşi faţă de valorile
autentice lăsate pe dinafara selecţiilor pe care le operează
pot fi oarecum… admonestaţi, aşa, colegial, de la obraz.
Ceea ce am făcut şi eu, probabil, încă odată, latineşte şi
biblic, cu – mă tem – acea: vox clamatis in deserto. Mă
consolez cât de cât, Gellule, constatând, implicit, că tu
eşti dintre cei care cunosc şi apreciază valoarea colegilor
noştri ce ţin de, precum zici, fenomenul poetic din Moldova de peste Prut, unul extrem de evolutiv, avansat, de
la o zi la alta. Ai perfect dreptate, dacă mă gândesc că şi
unii dintre tinerii scriitori basarabeni au câştigat cu brio,
la vârf, concursuri serioase, inclusiv la Botoşani, premiul
Eminescu pentru debut, premiul „Porni Luceafărul“…
Cele spuse îmi dau certitudinea că, dacă ar fi să propună
o antologie a poeziei contemporane româneşti, Gellu
Dorian s-ar gândi şi la poeţii pe care i-am amintit eu,
dar şi la alţii. Iar răspunsul la interogaţia despre posibilitatea apariţiei unei paradigme poetice în stânga Prutului
nu trebuie localizat, particularizat, ci trebuie „extras“ din
contextul general al literaturii române, deoarece eu unul
cred că scriitorii buni „de la noi“ sunt integraţi, firesc şi
fără… convulsii, paradigmei sau paradigmelor transprutene, în ambele direcţii. Deocamdată, până la paradigmă,
să ne gândim la – nu mă tem să zic – un fel de pacoste
care atacă fenomenologia creaţiei poetice şi care transformă prozodia – pentru tot mai mulţi – în versificaţie
anostă dată drept poezie, încât, azi, acelaşi domn Jourdain deja ar fi putut spune: que je dis de la poésie sans
que j‘en suisse rien…
G.D.: Tu reprezinţi, prin activitatea ta literară, atât prin creaţia proprie cât şi prin cea a traducerilor, un nume care
ocupă un vast areal poetic universal. Trasează-l cu creionul tău, să le amintim iubitorilor de literatură de el.
L.B.: Să fiu… topograful propriului areal, cum zici, poetic universal?… Măgulitoare ispită, iar dacă mă decid
să spun ceva aici, o fac numai şi numai cu un irezistibil sentiment de recunoştinţă pentru toţi şi toate care
m-au familiarizat cu globalitatea literaturii ca fascinaţie şi impulsuri pentru propria mea creaţie (considerând
că şi actul traducerii tot de creaţie ţine). Hai să-ţi spun
ce cred eu despre traducere, în general, dar şi emblematic, poate. Atunci când un foarte bun traducător transpune în limba naţiunii sale o mare operă a unui scriitor
dintr-o altă ţară, când acea operă apare de sub tipar sau
e prezentată în librării, ar trebui să se intoneze imnurile celor două ţări ai căror cetăţeni sunt scriitorul şi traducătorul, doi binefăcători, doi învingători. De ce doar
sportivii să aibă parte de atare solemnităţi înălţătoare, la
care unii, mai sentimentali, chiar lăcrimează? Mă gândesc cu recunoştinţă şi la norocul care, prin 1967, m-a
dus la Biblioteca Naţională din Chişinău, spre fişierul cu
numele revistei „Secolul 20“, care – iarăşi noroc! – era
abonată curent de această instituţie, iar eu iscodeam şi
colecţiile anilor trecuţi. Cu timpul, am început să colecţionez excelenta revistă, ea însăşi valoroasă operă literară, editorială, exemplară. O revistă model. Deţin cam
350 de numere „Secolul 20“, care mi-a fost un adevărat
şi generos profesor de iniţiere în literatura lumii, îndrumând ţărănaşul de ieri să afle ce a fost şi ce este avangarda, cum au apărut şi au evoluat importantele mişcări
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poetice moderne în Italia, Franţa, Spania, Anglia, America Latină etc. Astfel că, pot spune, şi eu mă trag de la
Râm, dar şi de la revista „Secolul 20“. Apoi fascinantele
colecţii ale editurilor din Ţară – „Poesis“, „Orfeu“, „Cele
mai frumoase poezii“. Sclipitoarele răsărituri şi ascensiuni de destine poetice care au fost cele ale lui Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru (cel din „Infernul
discutabil“), Mihai Ursachi, Fănuş Neagu (şi pe el îl consider un mare poet), Ion Gheorghe etc., etc. Şi, bineînţeles, descoperirea creaţiei iluştrilor noştri poeţi interbelici
– Barbu, Arghezi, Bacovia, Blaga, Minulescu, Fundoianu,
Voronca… Plus că, în URSS, se traduce foarte mult din
poezia modernă a lumii, inclusiv din poezia nouă românească, lucru ce ar putea să pară straniu pentru „bastionul realismului socialist“. Apăreau, în ruseşte, colecţii superbe – „Maeştri ai traducerii poetice“, „Clasicii şi
contemporanii“, „Poezia ţărilor lumii“, „Poezia Americii Latine“, Poezia Oceaniei, volume de haiku şi tanka
japoneze etc. Apropierea de altfelul poeziei moderne
mi-au însoţit-o, din câte aveam să înţeleg ceva mai târziu, şi muzica „grea“, pictura. Ţărănaşul de ieri, născut
şi crescut la 70-80 de kilometri nord de Chişinău, studentul ce ajunsesem, era abonat la prelegerile despre
muzica clasică la care audia mostre din creaţia Titanilor
Armoniei, adăsta în sala-audio a Bibliotecii Naţionale.
Nou-venitul la oraş a avut şansa să fie acceptat ca „unul
de-al casei“ în Hollywood-ul (comparaţia îi aparţine unui
coleg din Estonia) pictorilor chişinăuieni, un bloc de ateliere moderne, spaţioase şi suspicioase faţă de flăcăi cu
ochi albaştri, spaţii prin care îmi face plăcere să hălăduiesc şi astăzi. Apoi, mai cred că şi matematica mi-a ajutat să-mi… imaginez poezie, metafore. Eram cu adevărat
fascinat de geometria spaţială, vibram la gândul că aş fi
putut merge spre ea, concurenta opţiunii pentru jurnalism şi filologie, unde aveam să mă statornicesc. Graţie
celor amintite, dar şi altor întâmplări-întâlniri memorabile, care au lucrat în spiritul meu de student la Universitate, dar şi student-bis, autodidact, ancorat-nemişcat
prin bibliotecile Chişinăului (spuneam de cea naţională,
apoi biblioteca universitară şi cea municipală), mă făceau
ca şi… transfrontalier (cu spiritul şi visul) în statul acela
draconic cu hotarele înţesate de păianjenii sârmei ghimpate, dincolo de care mi-a permis să trec abia în august
1987, când, împreună cu Vitalie Ciobanu, Vasile Gârneţ
şi Teo Chiriac (ce tineri erau aceşti colegi ai noştri!), am
intrat în Ţară, ne-am odihnit la Mamaia, iar la Bucureşti,
la început de septembrie, i-am întâlnit pe marele regizor
de film Ion Popescu-Gopo şi pe colegul nostru Matei
Vişniec care, peste vreo zece zile, aflam de la „Europa
liberă“, avea să rămână în Franţa. Uite, el a fost mai
norocos, nouă însă, chişinăuienilor, nepermiţându-se
să rămânem nici măcar în… România! Şi de atunci, din
secolul XX, spre acest mijloc de deceniu secund al secolului XXI, tot am cutreiera prin spaţiile literaturii universale. Am cutreierat, dar, metaforic vorbind, am şi… arat,
am semănat, am recoltat-treierat, zic, dacă mă gândesc
la antologiile şi florilegiile pe care le-am alcătuit şi le-am
tradus, la atâtea cărţi ale marilor poeţi de pe alte meridiane pe care le-am românizat. În primul rând, este vorba
de cei care au înnoit şi diversificat spiritul poetic atât în
ţara lor, cât şi în Europa, în Lume, autori ai modernismului şi avangardismului. La Bucureşti am editat antologiile avangardei ruse – de poezie, proză, teatru, mani-
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feste. La Iaşi am publicat antologia „Avangarda – jertfea Gulagului“. La editurile importante din Ţară au apărut volume şi antologii ale lui Velimir Hlebnikov, Vladimir Maiakovski, Osip Mandelştam, Marina Ţvetaeva,
Anna Ahmatova, Aleksei Krucionîh, Ninei Habias, Tatianei Veciorka-Tolstaia. În româneşte, dar la Madrid, l-am
publicat pe Igor Bahterev. Apoi ampla antologie „Traduceri din secolele XX-XXI“, în care am inclus poeţi din
circa 35 de ţări. (Îţi imaginezi de câte zeci de ori, în onoarea literaturii şi a poeţilor ei, ar fi trebuit să se intoneze
imnurile, concomitent cu arborarea drapelelor României, Franţei, Statelor Unite, Rusiei, Ucrainei, Italiei, Bulgariei, Mexicului etc., etc.?!) Am tradus şi am editat cărţile poeţilor contemporani, printre care unii foarte interesanţi – Ian Satunovski, Ghennadi Ayghi, Vera Pavlova,
Viaceslav Kuprianov, Aleksandr Tkacenko etc. Mă gândesc şi la „Panorama poeziei avangardei ruse“ (cca 1500
de pagini format A4), „Panorama poeziei avangardei
ucrainene“… (Pentru ca, în loc de punct, ferm, la acest
răspuns, să las în volnicie de perspective tradiţionalele
trei puncte…)
G.D.: Aminteşte-le cititorilor revistei „Hyperion“ despre
debutul tău literar.
L.B.: Ce să spui despre propriul tău debut? O legendă, nu
altceva… În jocul de lumini – ale tinereţii şi creaţiei – şi
umbre – ale timpurilor sovietice când, citindu-te, cei de
la Comitetul de Stat pentru Presă îi spuneau redactorului
cărţii tale că, poate, ar fi bine să fie stopată, „uitată“ acea
„Aripă în lumină“ (aşa s-a numit prima mea carte; titlu
extras din imaginea: „Prin rotocoale de soare/ şi ceaţă/
zborul păsării/ se vede/ pe jumătate/ – o aripă-n lumină,/
cealaltă-n/ obscuritate“), iar colegul, redactorul, criticul
literar Ion Ciocanu să reuşească totuşi să-ţi apere ieşirea editorială în lume. Când, nedumerit, parcă, un critic literar exclama despre debutul tău: „Ce poet ambiţios, pe parcursul întregii cărţi nu a comis nicio pereche
de rime!“, de parcă lipsa rimelor, verslibrismul ar fi fost
duşmanii realismului socialist. (Cum naiba să fii realist
în visul, fascinaţia, irealitatea metaforelor?! Şi totuşi, eu
„comisesem“ o pereche de rime, cea din versurile citate
mai sus. Criticul fusese… neatent şi, deci, nu avea dreptate.) De la debutul în presa republicană, adică „serioasă“,
pe 5 mai 1967, până la apariţia cărţii de debut trecuseră
11 ani, bineînţeles, cu un stagiu de amânare în sertarele
editurii (vreo 2 ani).
G.D.: Dar şi poemul cu tractoristul şi cântecul ciocârliei…
L.B.: Da, e unul din textele din prima carte, scris însă, am
impresia, cam pe la finele studenţiei mele. Iată că, peste
ani (vreo 30!), acest poem a început să-şi încropească şi o
„biografia“ drept-pruteană, prin faptul că a fost memorizat şi, iată, solicitat „la bis“ (de altfel, de fiecare dată când
ne întâlnim, mă roagă să-l mai spun şi Ion Mureşan).
Situaţia şi reacţia, să zic aşa, mă duc la gândul că acest
poem laconic se împrieteneşte instantaneu cu omul, cu
cititorul, cu ascultătorul. Adică, este un poem… sociabil (nu ştiu dacă este şi social ca… ideaţie, atitudine).
Iar odată ce e „biografie“, să dau şi unele detalii ce ţin de
CV-ul acestei metafore impresioniste, presupun (dacă e
să mă gândesc la cromatica impresioniştilor francezi, dar
şi la distihul lui Esenin: „Parcă-n răsunătoare dimineaţă/
Aş galopa pe-un cal trandafiriu“): poemul se intitulează
„Peisaj“ şi se află la pagina 18 a cărţii. E acesta:
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Peisaj

Purpuriu e tractorul
trecând peste câmp – enorm
mac sunător
ce afânează solul din
jurul propriei sale tulpini.
Hei, hei!
Cum e,
trac-to-ris-tu-le,
ziua întreagă să vezi ciocârlia
dar
să n-o auzi?!
Ceea ce, însă, nu înseamnă să nu le fac dreptate şi altor
poeme din acel volum dintâi. Permite-mi să mai reproduc 2-3 texte laconice: „Precum pumnalul: Către amurg/
priveam neprihănitele roze/ în infime clipe simţind/
marile daruri ale odihnei/ pe care ţi le-ar putea oferi/ o
îndelungă duminică doar… // Dar subit şi crunt/ erupse
furtuna: izbit orbeşte/ ramul îşi repezi spinul/ în inima
privighetorii oploşite în/ boschetul de trandafiri…“ Sau
acest – „Motiv hispanic: Lăsând toreadorul nemişcat/
reuşi să fugă din arenă./ Îşi spunea că la sfârşitul străzii/ vor începe/ libertatea lui şi tihna…//…dar i-apăru
în faţă câmpul roş’-aprins/ andaluzul câmp împurpurat/ şi-nnebunitul taur îşi înfipse/ coarnele-n ţărână/
aruncând spre ceruri/ rădăcini şi floare/ sângele de
maci“. Mai există în „Aripă în lumină“ şi alte secvenţe
dramatic-impresioniste, să zic, cum ar fi: „Undeva oamenii şi-au ucis speranţa/ şi până la mine ajunge/ sângele
cadavrelor albastre,/ ajunge ceaţa…“ (Să vezi! Aici ar fi
a doua pereche de rime de pe toate cele 82 de pagini ale
debutului meu editorial! Ce neatentă era critica sovietică moldovenească…) Am dat aceste exemple, pentru a
completa, poate, răspunsul la precedenta întrebare despre cum se putea debuta în stânga Prutului şi, cu gând
ascuns, dar, iată, făcut public, de a spulbera unele prejudecăţi ce mai există în mintea unora că, chipurile, la
Chişinău chiar ar fi fost cel mai… realist şi crunt realism
socialist… În orice caz, la Chişinău nu au existat autori
care să le fi dedicat „poeme“ lui Hruşciov sau Brejnev,
în timp ce… Dar să lăsăm deschise parantezele aluziei…
G.D.: Ai scris la început în chirilice, să-i spun aşa alfabetului rusesc. Câte cărţi ai publicat aşa? A fost mai simplă, mai aproape de suflet, trecerea la scrierea cu caractere latine?
L.B.: Să o încep cu finalul întrebării. Chiar dacă, în şcoli
şi universităţi, se studiau limbile franceză, spaniolă,
germană, adică chiar dacă noi, elevii, studenţii cunoşteam şi utilizam alfabetul latin, acesta era totuşi ca şi
strict interzis celor care intenţionau (doreau!) să scrie
cu el cuvinte… româneşti! Puteai să scrii în caietul
tău „maman“, dar nu şi „mamă“, „patriote“, dar nu şi
„patriot“, „affirmation“, dar nu şi „afirmaţie“ etc. Trebuia
să scrii „corect-sovietic-imperialist“: „мамэ“, „патриот“,
„афирмацие“… Paginile pe care le scriam româneşte,
adică în alfabetul firesc nouă, le tăinuiam de ochii ciclopilor KGB-işti, delatorilor, le duceam la ţară, acolo,
departe de Chişinău, alfabetul latin (românesc) fiind mai
în afara pericolului. Studenţii care aveau nenorocul să le
fie interceptate paginile de conspect scrise româneşte,
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pur şi simplu erau exmatriculaţi din instituţii. Pentru
alfabetul latin se duceau adevărate, aprige lupte ideologice, în special la întrunirile scriitoriceşti. La acest capitol ar fi multe de retro-povestit, cu abundenţă de exemple, aspiraţii şi nedreptăţi comuniste care curmau acele
aspiraţii, frângeau destine omeneşti, zăngănind lacăte
de închisori. Bineînţeles, pe atunci, unele poeme le-am
scris cu alfabet latin, însă ele nu puteau să vadă lumina
zilei (redacţionale, editoriale) decât în grafia impusă, cea
chirilică, în care eu am publicat cinci cărţi de poezie
(1976; 1983; 1985; 1988; 1989, una din ele pentru copii),
o carte de proză, „De ce tocmai mâine-poimâine?“
(1990) şi alta de interviuri, „Răspuns şi răspundere“
(1989). Iar primele cărţi cu alfabet latin le-am editat
începând cu anul 1991. În ce mă priveşte, alfabetul latin
s-a dovedit a fi de (foarte) bun augur, părându-mi-se că
el conţine şi emană o energie mai specială pentru omul
scrisului, ajutându-l, sugerându-i nuanţe ideatice, chiar
orientându-l spre spaţii… mănoase în poezie, filozofie.
Şi, probabil, e firesc să simtă aceasta cel care, îmbrăţişând alfabetul latin şi fiind îmbrăţişat de acesta, a trăit
momentul respectiv ca pe o descătuşare, ca pe o eliberare a conştiinţei, a sufletului său. Eliberare din glaciaţie, din străinie, din anormalitate.
G.D.: Dacă ar fi să-ţi iei de la început cariera literară, cum
ai proceda? Ai fi acelaşi, altul? (Ca să folosesc sintagma
unui titlu de antologie pe care ai publicat-o).
L.B.: Dat fiind că, de fapt, este exclus un astfel de reînceput,
fiecare om, de e întrebat ce sunt întrebat eu, bineînţeles
că îşi alege şi îşi poziţionează răspunsul cu o anumită
tactică, strategie, convenabile lui, să pară mai… – cum?
– mai deştept, inteligent? Dar, dacă am şti că e posibilă,
totuşi, o astfel de reluare, fireşte că fiecare dintre noi ar
gândi îndelung, înainte să facă primul, al doilea, al treilea pas. Asta, dacă, bineînţeles, nu a uitat cum a fost în
prima… variantă. În ce mă priveşte, cred că aş fi rămas,
şi la… reluare, la fel de pasionat de dezinvoltura poeziei,
de metaforă, de poemul de proporţii restrânse, însă dens
în conţinutul său ideatico-metaforic, pasiune susţinută,
de mai multă clarviziune, înţelepciune.
G.D.: Eşti mulţumit de prezenţa literaturii scrise dincolo
de Prut în paginile de critică şi istorie literară de dincoace de Prut?
L.B.: Ar putea fi mai bună, mai amplă (dacă nu… panoramică) prezenţa. Însă aceasta trebuie să ne preocupe
pe noi mai puţin, grijile şi acţiunile căzând în cea mai
mare parte pe seama (personală) a unui autor sau altul,
în ipostază solo. Mai întâi, dânşii să-şi facă scrisul…
transfrontalier, dintr-un spaţiu în altul românesc, să şi-l
propună redacţiilor, editurilor, criticilor. Literatura nu
e ceva instituţionalizat, etatizat, dirijat, aşa că prezenţa
la care te referi pune eminamente în ecuaţie talentul/
valoarea cu libertatea de decizie, acţiune. Azi, indivizii/
cetăţenii (…patrioţii), inclusiv criticii, scriitorii sunt tot
mai egocentrişti, astfel că nu se vor găsi altruişti care să
treacă Prutul, să vină la Chişinău, să caute scriitori talentaţi, pentru a-i promova, pentru a le asigura prezenţă
în pagini, antologii, monografii, teorii şi chiar utopii…
G.D.: Este vorba, cumva, de două literaturi? De două
moduri de a înţelege literatura?
L.B.: Cum să fie vorba de două literaturi? În acest caz, eu
şi cu tine unde ne-am situa, unde şi despre ce am dialoga? Întrebările tale, toate, poate cu excepţia acesteia,
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constituie tocmai răspunsul, că suntem în unul şi acelaşi spaţiu spiritual, literar, că ne înţelegem bine şi sperăm să ajungem a ne înţelege dacă nu perfect, cel puţin
de minune (sau minunea e ceva mai mult decât perfecţiune?… Uite, nu-mi dau seama…). Ne întâlnim pe
paginile aceloraşi reviste, în incertitudinile aceloraşi edituri, înăuntru sau pe dinafara aceloraşi antologii, înjurăm aceleaşi jurii, ne îndoim de competenţa aceloraşi
critici (din păcate, nu prea mulţi demni de atenţie)… Nu
ştiu de unde, asociativ, îmi vine să compar situaţia cu
„două literaturi“ române (una mai română decât cealaltă
şi invers) cu mărturisirea unuia care spunea: Ştii, prietene, uneori eu joc şah de unul singur, cu mine însumi,
şi totdeauna câştig…
G.D.: Cum decurge, în fond, viaţa literară la Chişinău? Seamănă cumva cu cea de la Bucureşti? Este Chişinăul o
provincie a Bucureştilor, aşa cum toate celelalte oraşe
mari din România sunt considerate provincii de către
Bucureşti? Vorbim aici de provincii culturale, nu geografice.
L.B.: Zău că-mi vine să zic: Tocmai de la tine, Gellule, nu
mă aşteptam la una ca asta! Tu, care cunoşti destul de
bine ce se întâmplă la Chişinău, Bălţi, Soroca, Orhei te
prefaci că nu ştii absolut nimic. Dar nu zic, pentru că
am realizat şi eu zeci de interviuri cu interlocutori pe
care îi cunoşteam bine, însă, când îi întrebam, parcă aş
fi fost unul căzut de pe lună. Cum s-ar spune, convenţiile şi intenţiile meseriei. Lucru cunoscut: tot mai multe
evenimente literare de la Chişinău se întâmplă şi cu participarea colegilor, prietenilor noştri din Iaşi, Bucureşti,
Cluj, Botoşani, Timişoara, Oradea, Piatra Neamţ, Alba
Iulia etc. Şi ele seamănă, cumva, cu cele de la Bucureşti, dar şi din oraşele amintite aici, din altele (Craiova,
Suceava, Târgu Jiu, Galaţi, Brăila, Târgovişte, Focşani…).
Azi, când scriitorul e liber de a sfida şi transgresa orice
fel de hotare, inclusiv prin fantasticul internet, a vorbi
despre provincie pare a fi uşor anacronic. Prin Skype
poţi pune la cale o conferinţă internaţională, transprovincială, dar şi transmetropolitană, la care să participe
scriitori importanţi din Bălţi, Havana, Botoşani, Novosibirsk, Berlin, Roma, Caracal… Sau, poate, în măsura
în care deprovincializează într-un fel, libertatea şi internetul provincializează în alt fel?… Libertatea şi contemporaneitatea înseamnă descentralizare sau policentrism,
inclusiv literar. Rămâne să studiem fenomenul, din care
s-ar putea fila, cred, şi teme pentru literatură.
G.D.: Când călătoreşti, unde te simţi mai bine, în spaţiul
ex-sovietic sau în România, Europa?
L.B.: Nu cred că am motive şi repere de a compara, deoarece România e chiar casa, patria mea. E spaţiul meu
ontologic, vital şi de creaţie. Iar spaţiul sovietic nici
măcar „ex“ nu mai poate fi numit, deoarece există, distinct, Letonia şi celelalte două ţări baltice, Ucraina, Gruzia, Armenia etc. Există ca entităţi, ca particularităţi, ca
diferenţe etnice, spirituale în libertate, în statalitate, în
legalitate. Pentru că Uniunea Sovietică a fost, de fapt,
un stat ilegal; în ilegalitate politică. A fost un imperiu,
iar toate imperiile sunt nelegitime. Mă simt bine şi în
Europa cu România parte componentă a ei. Însă jurnalele mele de călătorie (dar am scris multe; jurnalistul din
mine nu aţipeşte, nu cade în grevă chiar şi atunci când
intră în grevă aeroporturi, porturi) sunt mărturii că nu
m-am simţit rău nici în Mongolia, China, Turcia ori-
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entală, Tatarstan, Tadjikistan, Uzbekistan… Vorba aia a
lui McLuhan cu global village. Dar, în pofida cosmopolitismului, scriitorul trebuie să rămână fidel sieşi, dacă e
posibil – original, irepetabil, interesant. Pentru că ce tainică e această noţiune, categoric-dihotomică, odată ce,
într-un singur rând, DEX-ul o explică în cheia „înţelege
cum vrei“; mai bine zis, alege ce-ţi place: „cosmopolitism
1. participarea la bucuriile şi durerile întregii omeniri; 2.
lipsă de iubire de patrie“. Ei bine, fără emfază vorbind,
eu sunt cel care-şi iubeşte patria, participând la bucuriile şi durerile întregii omeniri, adică – ale satului global.
Sunt cel care, de cele mai multe ori, când călătoreşte, cel
mai bine se simte tocmai în… călătorie.
G.D.: Care este diferenţa între receptarea scriitorului de
blog şi cea a scriitorului pe hârtie? Deşi este clar care
este, cum o percepi tu, care eşti un blogger activ, consecvent? Satisfacţia este aceeaşi?
L.B.: Parcă ar mai persista impresia că blogul nu ar însemna
ceva (chiar) serios, cu atât mai mult – temeinic. Poate
şi din considerentul că sunt rare cazurile scriitorilor de
blog, care plasează în spaţiul virtual nu orice le vine în
minte, ci lucruri serioase, de literatură, exegetică, eseistică, poate şi de filozofie. Sunt puţine şi persoanele care
ştiu că unii dintre cei mai… serioşi oameni ai planetei,
matematicieni de un prestigiu indiscutabil ca personalităţi unice, îşi au bloguri în care îşi publică uluitoarele,
uneori, descoperiri. Cel mai jos-pălăria! exemplu îl oferă
matematicianul japonez Mochizuki care, în august 2012,
a postat pe blog 4 articole ştiinţifice despre noile sale
descoperiri în teoria numerelor, care până astăzi, chiar
dacă rămân oarecum într-un con de umbră pentru cei
mulţi, întreţin spiritul polemic sau colocvial-ştiinţific.
La rândul lor, alţi doi matematicieni celebri, tot pe bloguri personale, opinează despre teoriile colegului lor
japonez. Este vorba de Jordan Ellenberg care, referitor
la textele lui Mochizuki, concluzionează: „Privindu-le,
te simţi un om care citeşte un articol scris în viitor sau
pe o altă planetă“, celălalt blogger „activ“ fiind renumitul
fizicianul Peter Woit, care reflectă la rezultatele descoperii încă… „secrete“, codificate ale japonezului. Însuşi
Mochiuzuki spune că, pentru a-i pătrunde în corpusul
de texte pe care l-a elaborat, un matematician profesionist ar trebui să studieze circa 1500-2000 de pagini,
iar profesorul Ivan Fesenko de la Universitatea din Nottingham, cunoscând precedentele lucrări ale japonezului, susţine că, pentru a înţelege teoria lui Mochiuzuki,
un bun specialist ar avea nevoie de 250-500 de ore. De
ce dau aceste exemple? Pentru ca, implicit, să spun că
eu sunt dintre cei care iau un blog în serios, contează
pe eficienţa lui, pe modul de a înmulţi şi de a propaga
ideile printre cei interesaţi de ele, în societate, în lume
(dacă nu cumva scriu un cuvânt prea mare). Şi pentru
a le sugera, delicat, unor colegi la care ţin, adică buni şi
foarte buni, că nu este bine că nu au şi ei bloguri, că din
acest motiv pierd ceva ei, creaţia lor. Deja au fost elaborate mai multe studii despre cum influenţează internetul situaţia cărţii în format clasic, dar, legat de aceasta,
şi despre cum se modifică raportul dintre scriitor, cititor, critic în procesul literar contemporan. Deci, problema nu poate fi abordată fără a se ţine cont de realităţile aproape… ireale ale virtualităţii digitale, ale modificărilor radicale în structura entropiei universale. Încă
acum nu prea mulţi ani, comunicarea dintre cititor şi
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scriitor se făcea în cel mai „tradiţional“ mod: cartea de
hârtie, revistele, ziarele. În timpurile noastre, însă, performanţele în domeniul tehnicii comunicării au activizat un impresionant număr de cititori care caută să se
includă în procesul de intercomunicare cu autorii de
literatură. În această ipostază, cititorul îşi modifică statutul, situaţia, ca şi cum ar ieşi din anonimat şi singurătate. Apoi, stimulaţi de noua virtu-realitate, anumiţi cititori încearcă ei înşişi să treacă de la rolul de lector la cel
de autor, scriindu-şi propriile texte, dintre care unele pot
fi chiar opere în toată legea. E adevărat că lectura internautică are şi minusul ei, uneori fiind una mai puţin concentrată, profundă, meditată. Însă nu s-ar putea spune
că cititorul internaut e mai puţin competent, ci doar că
e ceva mai grăbit în a-şi exprima opiniile. Dacă e să ne
reamintim de tehnicile tipografice, de construcţiile de
caligrame sau de poezia vizuală ale avangardiştilor de
acum o sută de ani, putem lega de ele, implicit şi imprevizibil, textele din internet care, într-o anumită măsură,
se contopesc parcă într-un adevărat potop de litere şi
simboluri şterse, din care e greu să înţelegi ce ţine de
rezultatul eforturilor intelectual-creatoare ale omului şi
ce-i revine, ca merit, maşinii. De aici şi ideea că cyber(lite)ratura ar atesta scăderea nivelului profesionismului. Sau, profesionismul e în imediata vecinătate a amatorismului. Însă, de pe alt versant, se ivesc unele raze
de optimism, ce vor să ne convingă că lucrurile nu sunt
chiar atât de triste, cum cred unii. A trecut perioada
de incertitudini şi nelinişti pe care le-a adus odată cu
el internetul, încât literatura contemporană a supravieţuit, deconstrucţia (moartea) personalităţii autorului
fiind stopată. Pentru că, de fapt, internetul nu depersonalizează, ci pur şi simplu face ca selecţia să fie mai
severă tocmai din cauză că numărul participanţilor la
procesul literar a crescut considerabil. Iar cei mai optimişti sunt de părere că internetul se înscrie armonios în
procesul literar, devenind parte componentă a acestuia.
Ba chiar că publicaţiile apărute eminamente, ca proces,
în reţeaua internautică nu ar fi decât unele facultative,
autorii (serioşi…) preferând acestora plasarea în spaţiul virtual a operelor lor care, iniţial, au fost editate (pe
hârtie). Pe de altă parte, scriitorii (puri…) internautici
caută posibilitatea să-şi publice pe hârtie textele, ceea
ce, la prima etapă, a cyber-aturii, nu se întâmpla. Astfel, internetul este treapta/ trambulina spre cărţile de
hârtie. Prin urmare, internetul e şi el un mediu de existenţă a cărţii, a literaturii. Nu trebuie să deplângem destinul cărţii de hârtie că, chipurile, va dispărea, parţial sau
total, ci să-i oferim şansa să cunoască o viaţă deplină şi în
acest, alt mediu: virtual, cibernetic. Unde cartea de hârtie valoroasă poate să devină o audio-carte, care înlesneşte lectura, dar mai ales recitirile marilor opere. (O
spun din proprie experienţă.) Şi cine poate exclude faptul că internetul, ca formă de editare şi lectură a cărţii,
nu se va… clasiciza, nu se va… academiza şi el (de altfel,
ca şi avangarda, zisă istorică, nu?), devenind, pe bune,
parte componentă a preocupărilor (artistice) serioase,
valabile, valoroase ale lumii? Că doar fotografia nu a anihilat pictura, filmul – teatrul, televiziunea – pe toate cele
amintite la un loc, precum se proorocea/ cobea destul
de naiv şi neinspirat.
Aprilie 2015
HYPERION
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Antologie de poezie basarabeană contemporană, propusă de Leo Butnaru
Vasile ROMANCIUC

Un ochi

Rătăceşte, trist şi înlăcrimat, un ochi prin oraş.
O lume amărâtă trece pe lângă el
prefăcându-se că nu-l vede.
Nimeni, nimeni nu-l întreabă:
ochiule, vrei să fii al meu?
Nimeni, nimeni nu-i zice:
ochiule, ce mult îmi lipseşti!
Orbii nu vor să mai vadă.
Văzătorii nu vor să vadă mai mult decât văd.
Lumea se teme de ochiul acesta
care mai ştie ce-i plânsul:
i-ar putea schimba punctul de vedere
asupra propriei sale orbiri.
Rătăceşte, trist şi înlăcrimat, un ochi prin oraş.

Arcadie SUCEVEANU

Eterna Danemarca

E ceva putred în Danemarca
W. Shakespeare, Hamlet
Ce mai face Danemarca? Ce să facă Danemarca?
Putrezeşte mai departe, bea la votcă şi tutun.
Doar c-o mai înjură Hamlet şi-o ameninţă, săraca,
C-o să-i sfarme-odată tronul… Şi-o
să-l sfarme, că-i nebun…
Rugineşte adevărul ce a fost uitat în ploaie,
Se împute şi cloceşte oul în privighetori.
Dogmele se înteţesc ca muştele pe măruntaie
Şi se bănuiesc luceferi chiar în malul cu duhori.
Cariu-şi scrie înainte cronica în tronuri roase,
Măcinând dulci putregaiuri c-un vag miros actual.
Viermii? Viermii cei din baltă au veleităţi de raze
Forfotind pe-un soare tulbur ce pluteşte pe canal.
Danemarca e eterna Danemarcă socială,
Morbul ei e viu în toate, viciul ei e patogen.
Dinspre tronul ei adie parcă-a beci şi-a mucezeală,
Raiul ei e-un rai specific, ce duhneşte a infern.
Pân' la zidul ei s-ajunge pe un pod din aripi arse,
Lebede înjunghiate stau zidite în decor,
Teatrul ei e-o moară care drame macină şi farse,
Un şurub mai mult nimica este fiece actor.
Un şurub! Viziunea simplă-a Danemarcei e şurubul,
Eu şi tu şi noi şi dânşii suntem şurubaşe mici.
Dumnezeu (chiar el se pare) e şurubul fără scrupul
Ce-a prăsit lumi de şuruburi şi le-a răspândit pe-aici.
O, ce tulbure dospeală! Nu simţiţi? Fierbem în drojdii,
Stăm în mâzgă pân-la coate, stăm
în mâzgă pân-la gât.
Ni se furişează-n sânge, trece în copiii noştri
Şi ne umple cu otravă, c-un miros pervers, urât.
Ce ziceaţi? Sunt graşi păunii cei
hrăniţi doar cu vopsele?
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Ce ziceaţi de-aceste ţeste? Grohăie ca nişte porci?
Ah, te simt bătând sub tâmplă,
Danemarcă-a vremii mele,
Ah, miroase-a Danemarcă orişiunde te întorci!
Filozofi de ham şi pinteni, din cei fără nervi şi şale,
Îi cresc larvele sub limbă, o cultivă în noroi
Şi ea creşte, se extinde şi ia forme ideale,
Şansa ei fiind egală chiar cu viciul din noi.
Ce comerţ ideologic, ce trafic de Danemarcă!
Exportată, ambalată şi vândută la pachet
Mici bucăţi de iad, cangrene purtând râncezita marcă.
Nu-i aşa că domnul Shakespeare pare azi un desuet?
Ce mai face Danemarca? Ce să facă Danemarca?
Putrezeşte mai departe şi e sănătoasă tun.
Doar c-o mai înjură Hamlet şi-o ameninţă, săraca,
C-o să-i sfarme-odată tronul… Şi-o
să-l sfarme, că-i nebun!

Marcela BENEA

Un ou

Pui la fiert un ou proaspăt
cu bănuţul intact
pentru micul dejun.
După trei săptămâni,
din acest ou
ar fi ieşit un pui pufos
şi nevinovat.
Acum vede iadul.

Teo CHIRIAC

Cântecel de adormit
moartea

A fost frumos a fost adevărat a fost bine
Cititul şi răscititul cărţilor mi-au mâncat tinereţea
Din opera lui T. S. Eliot preferam
„Oamenii goi de sine“
În traducerea strălucitului eminescolog
român Petru Creţia
A fost frumos a fost adevărat a fost foarte bine
Cititul în stele îmi va mânca bătrâneţea
Va fi bine va fi frumos va fi adevărat
Diamantele ploii se vor împrăştia pe asfalt
Luna îşi va pune masca de aur a soarelui cu dinţi
Pe deasupra grotelor de lumină devoratoare de sfinţi
Va fi bine va fi frumos va fi foarte adevărat
Din ochii mei va curge albastru cristalizat
La vederea grotelor de lumină împodobite
Cu raze-stalactite cu raze-stalagmite
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Este adevărat este bine este frumos
Îngerii cântă sufletele zburdă zeii se veselesc
Las cartea din mâini şi cartea pluteşte – nu cade jos
Este adevărat este bine este îngrozitor de frumos
Precum călăuza lui Tarkovski prin
zona memoriei rătăcesc
Strigând – cutremurat – la fiece pas: „Îmi amintesc!
Îmi amintesc!! Îmi amintesc!!!“

Dumitru CRUDU

dimitrie

eu sunt şobolanul şi eu sunt viermele
eu sunt fluturele care zboară prin aer
noi cu toţii suntem cei care mergem
pe pământ şi ne târâm în coate vocile
noastre nu se aud sunt slabe slabe
dar uneori noi ne vedem eu sunt şobolanul
care îşi scoate capul dintr-o gaură veche ştiu
că sunt urât şi din cauza asta sufăr enorm
iar eu sunt viermele
care mişună prin bălegar
şi eu am complexe dar vine seara şi ea mă ia
în palme şi se joacă cu mine noi cu toţii suntem
singuratici singuratici şi suferim enorm
din cauza asta iar eu sunt fluturele care
zboară pe sus şi eu sunt singur singur şi mă
înspăimânt uneori când mă uit în oglindă
dar vine seara şi vine vara şi noi
ieşim pe câmpie şi ascultăm cântecele
voastre şi nouă ne plac enorm
eu sunt şobolanul şi eu sunt viermele
şi eu sunt fluturele care zboară prin aer
şi nouă ne plac la nebunie
cântecele voastre absurde

Irina NECHIT

Armata

Nu m-au luat la armată
nu aveau mitralieră, aruncător de
mine sau măcar un pistol
şi pentru mine
nu aveau cizme pentru picioarele mele
nici sutien militar
pentru sânii mei
cum arată un sutien militar?
întrebaţi-o pe demi moore
care a slujit în armata sua
de fapt nu ea a slujit,
ci personajul feminin pe care l-a jucat
personaj tuns zero
tăvălit prin glod
bătut de ostaşii sua cu bocancii –
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pe mine filmul acela
mă face să râd
nu cred în el
nu cred în femeia-soldat
pentru mine o blindată
e doar o grămadă de oţel
moartea e mult mai frumoasă decât o blindată
are păr negru
ţinută de seară
decolteu adânc
şi bretele subţiri
azi la Iaşi
probez haine în cabinele mallului
nici una nu-mi place
nu ştiu ce caută imaginea mea
în oglinda aceea
aş vrea să-l privesc liniştită în ochi
pe tânărul care a spart serverul
armatei sua
ce personaj grozav!

Vasile GÂRNEŢ

gellunaum

de la o vârstă încolo omul îşi adulmecă umbra
ca un copil lasă să i se odihnească lumina în palmă
zile întregi stă nemişcat la fereastră şi priveşte spre
gara de trenuri
de unde ar trebui să vină poeţii
tineri – leo, simona, dan
şi învaţă să reproducă liniştea lui interioară
de care nu se mai teme aproape deloc
uneori se aşteaptă pe sine – vede mai mult decât
ar putea el înţelege
ascultă muzică – când plouă pune
trompetele lui Händel
şi aşa se retrage în materia secretă a viselor sale
când revine e întotdeauna bucuros – aşa pare –
şi spune ceva care mai temperează
solemnitatea discuţiei
noastre
de pildă: „eu n-am tras niciun foc
de armă în război/ am
mers cu calul meu flămând şi slăbit
prin Basarabia până în
Rusia / mi-era frică şi milă / am
făcut şi o gripă nervoasă / şi
medicii – încurcaţi – au recomandat
să fiu lăsat în pace“
„un poet nu omoară pe nimeni niciodată
ceilalţi îl omoară pe el“ – spune zâmbind şi se
retrage din nou în materia secretă a viselor sale
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Nicolae POPA

Pix

În cele din urmă totul se va sfârşi cu bine:
pixul meu, nenorocitul acesta de Bic,
va urca la cer.
şi toată lumea va spune: „Uite un pix înălţându-se!“
vor mai spune: „Mamă, mamă,
că multe cuvinte a mai chinuit!“
la care o voce-nţeleaptă va riposta: „Mai rău de
cuvintele pe care nu le-a chinuit!
mai rău de cuvintele pe care nici nu le-a scris!“
o groază de foi curate împăturindu-se
cu de la sine putere
vor căuta mântuirea în sfârâit de chibrit
înţelegând că pentru ele alfabetul e mort,
iar dicţionarele – putrede.

ce nu dispare nicicând,
izbucneşte din nou
ca linia ce desparte viaţa de moarte.
Nu eşti singur
atâta vreme cât lucrurile nu se schimbă,
zgâlţâitul maşinii
e preludiul unui val mai mare,
şi apoi stupii…
Fă un gest cu mâna,
alungă zumzetul îndepărtat
care poate fi un ecou al neliniştii

Emilian GALAICU-PĂUN

ca pe ace – trupurile
noastre-ngenuncheate-n
ikebană

în vremea asta pixul meu va ajunge
suficient de sus ca să se simtă în ceruri.
îngerii vor zice: „Uite, ne-a aruncat cineva
un os!“ „Nu-i os, e un pix!“ va riposta o voce
înţeleaptă, cu atât mai înţeleaptă cu cât
va ieşi din gură de înger.
şi – fâl! fâl! se vor lărgi iar cerurile
se vor deschide, se vor tot lărgi ceruri noi
prin care alţi îngeri vor şti cu siguranţă că nu
li s-a aruncat un os,
că doar un pix. Sigur că da – pix! şi fâl-fâl!
tot mai sus,
tot mai spre locul unde pixul
va trebui să afle ce s-a ales din tot ce-a scris.

şi strigătul eliberat propagă
hotarele fiinţei dincolo
de spaţiul domestic unde

Nicolae ESINENCU

– ca pe ace – trupurile
noastre-ngenuncheate-n ikebană

Umbră

M-aş da niţel
La umbra copacului ăla,
Dar uite ce se face sub copac –
Lume de pe lume.
Dar cei mai mulţi sunt
Cei agăţaţi de crengi
Şi de frunze.
Nu-mi rămâne decât
Să iau copacul în braţe
Şi să merg la umbra lui un timp,
Măcar un timp

Grigore CHIPER

Stupii

sub diferite unghiuri faţă de
dumnezeu
ca trei crucificaţi de pe golgota

altfel (acor)dându-şi fiecare
sufletul
pentru a-L recepta
atât de singuri că se naşte:
eli eli lama sabacthami!

fac umbră
pământului şi-ncearcă-ncearcă-ncearcă să pătrunză
dincolo de amintirea alor mei tăi săi – stafii pe mirişte –
ca pe ace – îngenuncheată ikebană
o ţară-n patruzeci şi şase: „dă-ne-o
nouă astăzi!“
când însuşi Tatăl nostru-asemeni nouă
este –
ca pe ace – îngenuncheată ikebană
în trei feţe: nu ştie niciuna
ce fac celelalte două, fiindcă
tac nu aud nu văd nici chiar cu umbrele
nu se intersec…

Uită-te, stupii. Au fost duşi, cu maşina,
şi în negrul punct
s-au contopit cu zumzetul
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„Lanţul şi privirea olimpiană“
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU LINDA MARIA BAROS

Linda Maria Baros
Poetă, 1981, Bucureşti.
Păr verde.
Membră a Academiei Mallarmé din Franţa.
Doctor în literatură comparată la Sorbona.
Locuieşte la Paris.
Laureată şi secretară generală a Premiului Apollinaire
– cel mai important premiu francez pentru poezie.
Înotătoarea dezosată. Legende metropolitane
şi alte cinci volume de versuri.
Poezii publicate în 28 de ţări. Două piese de teatru,
două lucrări de critică literară.
A tradus peste 30 de cărţi în franceză sau în română.
Directoare a Festivalului franco-englez de poezie din Paris.
Redactor-şef al revistei internaţionale de poezie şi artă
vizuală La Traductière.
Poartă o gheară enormă de argint pe
mâna dreaptă.
Foloseşte metafora, spun criticii, ca pe
un kalaşnikov.
Site: www.lindamariabaros.fr

E

Andra Rotaru: Eşti cea mai tânără
membră a Academiei Mallarmé din
Franţa, ai obţinut în 2006 unul dintre cele mai importante premii internaţionale de poezie, Premiul Apollinaire, scrii, traduci şi îi promovezi
pe scriitorii români în ţările francofone – dacă nu mă înşel, peste 80 de
poeţi. Cât de dificil este să aparţii
mai multor culturi, să te mulezi pe
specificul lor sau să te împotriveşti
acestora?
Linda Maria Baros: Până prin 2010,
am locuit, timp de opt ani, într-un
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cartier evreiesc absolut minunat din centrul Parisului, cartierul Marais. Cele mai vechi magazine, foste
prăvălii sau ateliere, păstrează şi astăzi firmele lor
iniţiale, aşa cum au fost concepute pe vremuri. Chiar
dacă şi-au schimbat profilul de-a lungul timpului.
Citeşti deasupra „Încălţăminte“ iar înăuntru, într-un
spaţiu reamenajat într-un stil supermodern, se vând
numai cămăşi bărbăteşti şi cravate haute couture. Pe
strada mea, de exemplu, dacă te apucai să citeşti firmele, regăseai aproape toate naţionalităţile. Intrai
într-un mic restaurant să cumperi – după cum te
îndemna firma rămasă de la începutul secolului al
XX-lea – câteva sandvişuri casher. Cei care deţineau
respectivul spaţiu comercial, nişte indieni, îţi preparau sandvişurile pe loc, doar că erau americăneşti
după o reţetă mexicană care se baza pe produse din
Grecia. Acest melting-pot extraordinar poate fi regăsit şi în literatura francofonă. Totul este
să poţi să anulezi distanţele culturale,
să trăieşti zi de zi fără a îmbrăca vreun
culoar ionic sau vreo cămaşă de kevlar,
cum spuneam altădată. Dar nu pentru
a te mula, supus, pe un specific pe care
ţi-l dictează cineva sau pentru a-l combate, nu. Ci pentru a putea, cunoscând
perfect orizontul de aşteptare al spaţiului în care evoluezi, să impui constant
noi formule poetice – dacă mă refer
la creaţia literară, noi scriitori – dacă
mă raportez la traduceri, noi teorii –
dacă mă gândesc la sfera academică. Şi,
subliniez, trebuie să ai întotdeauna în
vedere orizontul de aşteptare. Aminteam într-un articol că în Franţa se
publică peste 70.000 de titluri anual.
Adică vreo trei vagoane de marfă pline
ochi cu cărţi… Cine ar trebui să scotoHYPERION
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cească după tine pe acolo?! Ce şanse ai să fii remarcat
între aceste titluri? Greu de spus, dar îţi vine să crezi
că ai mai multe şanse să fii lovit de un fulger atunci
când te plimbi prin peştera Altamira.
A.R.: Bagajul poetic românesc contemporan este asemănător celui francez?
L.M.B.: „Bagajul poetic“ depinde în special de bibliografie, ca să zicem aşa. Iar lecturile – care îţi permit
să te desprinzi din magma generală şi să ai o viziune inovatoare – nu sunt asemănătoare decât într-o
foarte mică măsură, dacă e să cântărim situaţia din
România şi, respectiv, din Franţa.
A.R.: Volumul tău, Înotătoarea dezosată. Legende
metropolitane, apărut de curând la Editura Cartea Românească, a fost foarte bine primit; scriitorii
şi criticii literari vorbesc despre „o poezie extraordinară“ (Mircea Bârsilă).
L.M.B.: Dacă au dreptate, înseamnă că mi-am îndeplinit misiunea, că volumul este, aşa cum l-am conceput, un pistol de inseminare poetică necondiţionată.
A.R.: Această carte face parte, cred, dintr-un vast
ansamblu poetic.
L.M.B.: Într-adevăr, volumul Înotătoarea dezosată.
Legende metropolitane este partea a patra a unei
pentalogii la care lucrez deja de mulţi ani. Pe scurt,
lucrurile ar suna aşa.
La început, a fost Dicţionarul de semne şi trepte (Le
Livre de signes et d‘ombres, Premiul pentru Vocaţie poetică, Cheyne éditeur, 2004; Editura Junimea,
2005) care remotiva mitul big bangului din punct de
vedere genezic şi metapoetic.
După macrocosmos a venit, cum era şi firesc, microcosmosul Casei din lame de ras (La Maison en lames
de rasoir, Premiul Apollinaire, Cheyne éditeur, 2006;
Cartea Românească, 2006) în care se lega şi se dezlega nodul pereţilor şi al cuvintelor.
Între macrocosmos şi microcosmos, se prefigurează,
potenţial, un drum. Prin urmare, am reactualizat
în volumul următor, Autostrada A4 şi alte poeme
(L‘Autoroute A4 et autres poèmes, Cheyne éditeur, 2009), motivul drumului, atât ca nexus între
lumea de-afară şi cea de dinlăuntru, între macro
şi microcosmos, cât şi în calitatea sa intrinsecă de
labirint. Dar, înainte de toate, am parcurs în mare
viteză Autostrada A4/pagina de format A4 alături
de poeţii-motociclişti care au vitezometrul versului
bătut în frunte.
La începutul acestui an, a apărut, iată, Înotătoarea dezosată. Legende metropolitane, volum în care marile
oraşe se prezintă ca un medium de integrare a spaţiului intim în placenta universală. Vorbesc despre
oraşul care a înghiţit, de exemplu, şi casa poetului.
Urmează aşadar încă o carte, cea care va încheia pentalogia. Dar să nu punem încă în mişcare – e prea
devreme – angrenajele ei poetice.
A.R.: „Bărbaţii pe care-i întâlnesc/ îmi ling mâna şi
gleznele,/ mă urmează îndeaproape./ Calc pe ei ca pe
nişte cărbuni aprinşi,/ ca pe valuri, pe-acoperişuri./
N-am nici o milă/ pentru bărbaţii care mă iubesc./
Lanţul meu le-a crestat pe spate pupile de şarpe.“, scrii
în volumul Înotătoarea dezosată. Legende metro-
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politane. Există o trecere a unui regn într-altul, o
pedepsire a unuia, o nevoie de schimbare a speciilor
în căutarea senzaţiei de „acasă“?
L.M.B.: Nu este vorba despre vreo pedeapsă. Şi nici despre vreo trecere de la un regn la altul. Ce-i drept,
m-am ocupat de metamorfoze mult timp. Pe vremea când îmi pregăteam lucrarea de doctorat, preschimbam zilnic bărbaţii în somoni, iepuri şi alte vietăţi. Dar aceasta este o altă poveste. Şi, à propos de
leporizii academici, voi susţine chiar în curând, aici,
la o universitate din România, o conferinţă cu titlul
Cum să sculptezi un personaj literar dintr-un iepure
de câmp. În volumul Înotătoarea dezosată. Legende
metropolitane, accentul cade pe lupta cu locurile
comune. Tocmai de aceea, versurile de mai sus trebuie citite dintr-un unghi pur metapoetic. Ca să poţi
propune, aşa cum precizam mai devreme, o nouă
formulă poetică, nu trebuie să ai nici o milă pentru
stereotipuri, imagini bon enfant şi siaje literare. Eu
am un lanţ. Vorba lui Cesare Pavese: „furia şi visele
nu sunt îndeajuns; trebuie mai mult, să ai testicule
grele. Ceea ce numim, de asemenea, o privire olimpiană.“
A.R.: Unele poeme înfăţişează o realitate brută, urâtă,
plină de personaje de care ne ferim aproape cu toţii.
Se poate vorbi de o degradare a speciei umane contemporane?
L.M.B.: La nivel anecdotic, volumul Înotătoarea dezosată. Legende metropolitane disecă miturile, legendele, istoria marilor oraşe crucificate de întâmplările
cotidiene într-o perspectivă hyperrealistă. Oricât de
metaforică ar putea să fie abordarea, acest lucru nu
este menit, aşadar, să ducă la distorsiuni. Din contră,
metafora (ca să iau drept exemplu această figură de
stil) exfoliază realitatea. În poezia „Circuitul recompensei. Dopamină şi plezir“, spuneam că „lucrurile
se văd, până la urmă, aşa cum sunt./ Dezbrăcate de
numele translucide care le desemnează,/ curăţite de
vezica oricărui concept./ Pure, inevitabile, de o mare
cruzime.“
A.R.: Lumile din volumul acesta există la limite, pe
muchie de acoperiş sau la intersecţia unor formaţiuni aproape inimaginabile, unde zonele intermediare, de linişte, par să nu fie accesibile.
L.M.B.: Scriam, în prezentarea cărţii[1], că oraşul este pe
jumătate hyperrealist, pe jumătate fabulos. Însă termenul „fabulos“ nu face aluzie la un spaţiu „inimaginabil“ în absolut, ci la dimensiunea mitică a metropolelor. În fapt, cele şapte părţi ale cărţii – macadamul, zidurile, acoperişurile, podurile, subteranele, periferiile şi drumurile de centură – prezintă o
nouă mitologie urbană. O mitologie decapantă care
recompune realitatea metropolitană, delestând-o
totodată de stereotipurile care îi sunt asociate în
mod obişnuit. Metaforic vorbind, înotătoarea dezosată e ca un deget care se plimbă înlăuntrul rănii
şi o lărgeşte.

1 www.cartearomaneasca.ro/catalog/carte/inotatoarea-dezosata-legende-metropolitan-405
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„Folosim 10% din ceea ce am creat, dar
pentru asta epuizăm resursele planetei“
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU FELIX NICOLAU

Felix Nicolau este profesor universitar la Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare al Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti. În 2003 şi-a susţinut
teza de doctorat pe literatură comparată şi este autorul
a cinci cărţi de poezie (Kamceatka – time IS honey, 2014),
a două romane (Tandru şi rece şi Pe mâna femeilor) şi a
opt cărţi de interpretare literară şi teoria comunicării:
Homo Imprudens (2006), Anticanonice, 2009, Codul lui
Eminescu, 2010, Estetica inumană: de la Postmodernism
la Facebook, 2013, Cultural Communication: Approaches
to Modernity and Postmodernity, 2014, Comunicare şi creativitate. Interpretarea textului contemporan, 2014 şi Take
the Floor. Professional Communication Theoretically Contextualized, 2014. Este membru în consiliile editoriale ale
revistelor „Metaliteratură“ şi „The Muse – an International
Journal of Poetry“. Pornind de la cel mai recent volum de
versuri, Kamceatka – time IS honey, Andra Rotaru a dialogat cu Felix Nicolau.

L

Andra Rotaru: Lumile se separă încă de la prima poezie: o lume obiectivă, cu rigorile ei automatizate, şi
una care gravitează, mai mult estetic, fără să aibă
repere ale primei. Se poate încă vorbi de ceea ce ne
separă, accentuând aceste separări? Sau se poate
vorbi de ceea ce este comun lumii masculine/feminine?
Felix Nicolau: La unii se mai poate vorbi, la alţii nu
prea. Şi mă întreb dacă poezia nu scoate, de fapt, din
noi anima sau animusul ascunse. Dar mai sunt şi cei
care nu-şi revarsă sinceritatea în versuri, din contră, se simt bine după o persona, iar în cazul lor vine
ca o mănuşă transgenderizarea. Mai mult ca sigur
că există un sex estetic, şi ţine de fiecare să şi-l rafineze în aşa fel încât să îl menţină viu. În epoca emo
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şi Fashion TV poate că e mai dificil să putem vorbi
despre poezie masculină şi feminină, întrucât sexele
adesea îşi inversează aptitudinile. Dar faptul că e mai
dificil nu exclude deloc existenţa poeziei feminine
ori masculine, fie ele scrise din perspectiva surprinzătoare a sexului nostru. Azi scriitura mea e masculină, dar mâine?
A.R.: Timpul lasă urme asupra relaţiilor, chiar şi asupra celor bine închegate. Lucrurile nu rămân pe
loc, se transformă, pasiunile încep tot mai mult să
semene, în timp, cu relaţiile fraterne. E necesar vreun
antidot, vreo împotrivire? E ceva bun în rigidizare
sau schimbare?
F.N.: Nu strică să avem două case, să ne separăm câteva
luni pe an. Asta ar fi împotrivirea. Fraternitatea ori
sororitatea este o stare spirituală, deci bună. Din
păcate, relaţiile ajung în timp la nivel de sororitate,
ceea ce poate fi benefic doar pentru o creaţie disperată ori compensatoare. Cred că e ceva bun în rigidizare ori schimbare când sunt experimentate pe
durată nu prea lungă. E ca experimentarea iernii
pentru a trăi mai acut primăvara.
A.R.: Aspectele unei lumi corporatiste se răsfrâng mai
în toate realităţile vieţii: de la regnul animal la cel
uman, iar pasivitatea nu este modul ideal de a le
respinge.
F.N.: Am un amic bisericos care zice că, până la urmă,
corporaţia e un succes. Mai sunt şi alţii care zic că
aşa bine ca în lumea actuală nici nu va mai putea fi în
viitor, că Occidentul protejează natura etc. Şi totuşi,
impresia este că încet, dar sigur, dărâmăm tot. Cum
bine spui, pasivitatea nu e chiar kosher, însă cum nu
poţi lupta cu tot răul generalizat, care provine din
lipsa de educaţie, îţi vine să recurgi la atitudinea unui
HYPERION
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personaj de-al lui Kurt Vonegut din Micul dejun al
campionilor: el spune că Dumnezeu nu e ecologist,
că de la început a avut în vedere distrugerea capodoperei lui, deci nu are rost să ne facem speranţe sau să
ne foarte întristăm când omul spurcă locul. Şi totul
decurge din educaţie, care nu mai este ceva experimental, aparte de util. Nici universitatea nu îşi mai
respectă definiţia, care înseamnă unitas multiplex,
ci este redusă tot mai mult la o pepinieră de corporatişti, îmbibaţi cu doctrina profitului şi a eficienţei. Despre sustenabilitate se tot ciripeşte, dar câţi
o aplică? Câţi o înţeleg? Aşa că literatura mea este o
luare de poziţie fără să-mi propun aşa ceva. Asta trăiesc şi gândesc zi de zi, asta scriu. Turnul meu de fildeş are fisuri serioase. Nu m-am izolat destul de bine
în skholé, cum ar zice Bourdieu, şi nici nu am devenit un intelectual al burgheziei, cum ar spune Sartre.
A.R.: Mai există vreo posibilitate de a relaţiona sau înţelege ceea ce se petrece în jurul nostru, în „situaţia-lup“
sau „situaţia-cal“? Scrii într-un poem: „dacă plângi
nimic nu pricep din plânsul tău/ dacă râzi nimic nu
pricep din râsul tău“ Mai contează individualităţile
sau doar generalizarea ne mai umple mintea?
F.N.: Aş vrea să cred că mai contează, dar tot în jurul
meu îmi arată că nu. Miracole pe dos la tot pasul. De
pildă, te uiţi în metrou la oameni cu telefoane sofisticate: au în mâini o enciclopedie, o hartă globală, un
ziar complet, toate într-un singur device, iar ei stau
pe jocuri sau pe poze şi fleacuri. Aici suntem: folosim 10% din ceea ce am creat, dar pentru asta epuizăm resursele planetei. Mult pentru puţin, inversul
lui multum in parvo. Este ceea ce anunţa Beckett în
piesele şi romanele lui: multe instrumente de comunicare folosite pentru pseudo-comunicare, încât nu
mai ştim de ce şi pentru ce suntem.
A.R.: Schimbările apar în toate formele posibile, vârsta
fiind marcată de trecerea timpului. Se poate întineri
odată cu vârsta?

F.N.: Cred că numai aşa se poate întineri, dat fiind că
ne naştem bătrâni, adică anchilozaţi, plini de prejudecăţi şi lipsiţi de energie. Bătrâneţea nu e ceva
bun, maturitatea este, cea pe care unii o confundă
cu bătrâneţea. Când eram licean(u?) şi învăţam pentru examene, mi se părea atât de greu, încât visam
să ajung muncitor necalificat. Acum e o plăcere să
învăţ, e o plăcere să mă mişc, să fiu în viteză. Doar
birocraţia, hârţogăria şi oamenii (tinerii) bătrânicioşi
mă îmbătrânesc.
A.R.: Există un „cel mai bun“, mai ales la noi în ţară, în
mentalitatea aceasta mioritică?
F.N.: Mi se pare că mentalitatea mioritică nu ştie să
funcţioneze decât cu piuneze de tipul ăsta: avem
nevoie aprigă de un „cel mai bun“, ca să putem linguşi, linge, să ne căciulim, să adorăm penibil şi, în
final, să ieşim în faţă strălucitori, gata să fim susţinuţi
de limbile altora, de data asta. Ne e greu să acceptăm
că cineva poate să nu mai fie „cel mai bun“ sau că pot
fi mulţi „cei mai buni“ şi nu neapărat din tabăra noastră. De aici şi scepticismul curat pe care trebuie să îl
avem când găştile se ceartă între ele: e doar o temporară reglare de conturi, o reîmpărţire a lumii –
curând se vor îmbrăţişa între ei şi intruşii vor fi călcaţi în picioare.
A.R.: „n-am ştiut că literatura e o chestie de ce bei/ cu
cine şi unde“. Din „fericire“, cred că mulţi sunt de
acord cu aceste versuri…
F.N.: Şi nu numai literatura e aşa o chestie, şi nu
numai la noi în ţară. În Occident e piaţa mai mare,
se vinde-cumpără mai mult, aşa că sunt şanse mai
bogate. La noi se vede mai bine cum se fac cumetriile pentru că cifra de afaceri în cultură e minoră.
Chiar şi cei mai răsăriţi nu acceptă decât anumite
reţete, aşa încât e limitare şi infatuare cât cuprinde.
Senzaţia pe care mi-o lasă existenţa în limba română
e deja de sufocare. Îmi doresc o limbă mai întinsă,
mai „numeroasă“.

„La noi există o cultură a
numelui care primează
înainte de toate“
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU MARIUS SURLEAC

Absolvent al Facultăţii de Fizică,
Marius Surleac a debutat cu volumul de poezie Zeppelin Jack (Herg
Benet, 2011). Publică poezie în
reviste din ţară şi străinătate, se
ocupă de traduceri de poezie din
engleză în română. Este pasionat de fotografie, jazz şi ciclism.
Poate fi citit pe www.mariussurleac.ro. Andra Rotaru a dialogat cu
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Marius Surleac despre traduceri şi
nu numai.
Andra Rotaru: Cel mai recent poet
pe care l-ai tradus este Marc
Vincenz, al cărui melanj identitar este greu de omis: are cetăţenie britanică şi elveţiană, fiind
născut în Hong Kong. El însuşi
se declară britanic! Cum ai ales
să traduci volumul „Fabrica de
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propagandă sau Apropo de copaci/ The Propaganda
Factory, or Speaking of Trees“? Ce te-a atras la poezia lui?
Marius Surleac: Cu vreo doi ani în urmă, în perioada în care am început să citesc tot mai multă
poezie contemporană engleză, am dat din întâmplare peste poezia lui Marc, în speţă poemele Continuum şi Imago. Mi-a plăcut mult modul său de a
experimenta şi tabloul vizual pe care îl generează.
În plus, intra cumva şi în domeniul ştiinţelor exacte,
punând accent puternic pe fenomenologie. Am
simţit oarecum că poezia mea se apropie de a sa.
După ce am tradus câteva poeme, el mi-a propus
volumul de faţă, dacă sunt de acord. L-am citit şi
mi-am dat seama că experimentul său nu se opreşte
aici. „Fabrica de propagandă“ e într-un fel cartea
sa de vizită, un jurnal de călătorie care mixează cu
teme politice, filosofice, istorice şi cumva multe dintre frame-uri se mulează destul de bine pe traseul
pe care România l-a avut în perioada ceauşistă, şi
nu numai. În plus, poezia din acest volum este una
densă şi care ar putea să-ţi arate elemente noi la o
a doua lectură. Aş vrea să-i mulţumesc în primul
rând lui Chris Tănăsescu pentru ajutorul enorm în
redactarea la sânge a acestui volum. Am avut şi am
în continuare enorm de multe de învăţat de la el.
Nu în ultimul rând, îi mulţumesc şi lui Alex M. Pruteanu pentru feedback-ul dat la traducerea volumului mai sus menţionat.
A.R.: Cât de dificil este să publici un poet străin contemporan la noi? Ai întâmpinat dificultăţi în demersul de a propune un manuscris, în traducere, editurilor din România?
M.S.: E foarte dificil pentru că, sper să nu greşesc, la
noi există o cultură a numelui care primează înainte de toate. În loc să te uiţi în primul rând la calitatea textelor, te uiţi să vezi dacă persoana respectivă
intră în target-ul de persoane ultra-importante. Mai
mult decât atât, contează să ştii pe cine trebuie. E
foarte posibil să greşesc, dar ştii cum se zice: „prove
me wrong“. Cel mai mult însă mă deranjează lipsa
de profesionalitate. De exemplu, încerci să contactezi edituri mari (top 10) româneşti, le explici cine
e omul tradus, ce premii a câştigat cu poezia sa, cât
de implicat este în poezia contemporană universală
şi cât de ok ar fi ca el să poată fi vizibil şi cititorilor români, iar totul e vacs – cei de la astfel de edituri nu se sinchisesc să-ţi răspundă măcar, cum ar
fi fost normal, indiferent dacă răspunsul e negativ
sau afirmativ.
A.R.: De mult timp ţi-ai canalizat atenţia şi asupra
traducerilor. Cum ai învăţat că un poem tradus a
căpătat cea mai bună formă pe care ar fi putut-o
lua?
M.S.: Nu sunt sigur că aici e vorba de un anumit pattern pe care-l înveţi şi care, cumva, să se aplice în
general. De fapt, cel mai important aspect este că
în permanenţă discut cu autorul pe care îl traduc.
De cele mai multe ori am mai multe variante ale
unei expresii, şi caut să mă adaptez la ceea ce a vrut
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autorul să transmită, dar în acelaşi timp încerc să
nu ajung la expresii care să sune greoi. În plus, trec
de foarte multe ori peste traducere – o recitesc şi
încerc să îmi dau seama cum sună, iar ciclul continuă până cred că a ajuns într-o formă plăcută auzului.
A.R.: Care sunt, pentru tine, dificultăţile unei traduceri?
M.S.: Principala dificultate vine din zona expresiilor, a
multiplelor sensuri pe care limba le oferă dar şi din
faptul că există acea lipsă a interacţiunii continue cu
vorbitori nativi de limbă engleză.
A.R.: De asemenea, multe poeme scrise de tine au apărut în reviste internaţionale. Ce satisfacţii apar ulterior publicării?
M.S.: În urmă cu aproximativ 3 ani am fost îndrumat de Magdalena Dale să trimit poeme tanka la
una dintre cele mai cunoscute reviste internaţionale, Atlas Poetica, revistă care se axează numai
pe stiluri poetice japoneze (gen haiku, tanka, haibun, ş.a.m.d). După ce am fost acceptat şi publicat în revistă, am început să-mi traduc în engleză o
parte din poemele din Zeppelin Jack. Unele au apărut în reviste foarte bine cotate (ex. Pif Magazine).
Însă am avut unele probleme la nivel de expresie şi
am fost taxat pentru asta. Mă bucur însă că unele
dintre revistele unde am trimis mi-au dat şi feedback, pozitiv în general, însă cu sfaturi utile pentru direcţiile în care mai am de lucrat. Astfel, m-am
apucat serios de citit cărţi direct în engleză pentru
a-mi îmbogăţi limbajul şi a mă acomoda cu expresiile. Încet-încet am început să scriu textele direct în
engleză şi pe parcursul a aproximativ doi ani mi-au
fost acceptate şi publicate poeme în aproximativ 30
de reviste (cele mai multe din US, dar şi în unele din
Mexic, Canada, UK, Serbia, Austria).
Ce pot să spun? Satisfacţia e imensă când ştii că eşti la
concurenţă cu sute ori mii de scriitori care trimit
texte spre publicare într-un număr al revistei X şi
ajungi să faci parte din cei o mână de oameni selectaţi spre publicare.
A.R.: Următorul tău volum va apărea în ţară sau în
afară? Îţi traduci singur poemele?
M.S.: Nu ştiu unde o să apară, pentru că lucrez de vreo
doi ani la un volum în engleză, şi tot cam aşa la
unul în română. Volumul în engleză este în mare
parte finalizat însă înainte de a trimite manuscrisul
la edituri, aş vrea să mai public o parte din poeme
în câteva reviste din US.
În ce priveşte a doua întrebare, răspunsul este „Nu“ –
îmi scriu textele direct în engleză.
A.R.: Există în România o „pepinieră“ de traducători care exportă literatură română, de exemplu, în
afară?
M.S.: E foarte probabil. Depinde la ce se referă „export“.
Cei mai faini, ok, activi, implicaţi cu sufletul, sunt
Chris Tănăsescu, Claudia Serea, Florin Bican, Felix
Nicolau, Gene Tanţa.
A.R.: Alte planuri?
M.S.: Da. În curând.
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Scriitorul
- destin şi opţiune -

Recuperarea memoriei, înainte de toate, dintr-o peri4. Ce personalitate (personalităţi), grupare literară, prieoadă mai veche dar şi mai nouă a existenţei noastre,
teni, eveniment biografic etc., v-au influenţat viaţa ca om
m-a determinat să întreprind acest demers. Scopul
şi scriitor?
lui este, mai ales, unul de introspecţie, de re/descope5. Raportul dintre conştiinţă, politică şi gândirea liberă
rire, a acelor zone mai mult sau mai puţin cunoscute
constituie o mare problemă a lumii contemporane. În
din biobibliografia unor scriitori contemporani… Cum aceste condiţii, care este, după dvs., raportul dintre cetăscriitorii, oamenii de cultură în general, s-au dovedit a ţean şi scriitor, dintre scriitor şi putere?
fi în toate timpurile avangarda prospectivă, credem că, 6. Literatura – la frontiera mileniului III. Din această
în condiţiile de astăzi, o mai bună înţelegere a fenoperspectivă cum apare, pentru dvs., literatura română
menului literar nu poate fi decât benefică…
contemporană?
7. Credeţi că există un timp anume pentru creaţie sau este
1. Pentru un scriitor, destinul şi opţiunea sunt dimensiuni
vorba despre un anumit „program” al scriitorului? La ce
existenţiale fundamentale. Ce rol au jucat (joacă) acestea
lucraţi în prezent?…Pe când o nouă carte?…
în viaţa dumneavoastră ?
2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar momen- Facultativ:
tul debutului unui scriitor. Pentru dvs., când credeţi că s-a 7 + UNU. În contextul celor afirmate, pentru a avea un diaprodus (cu adevărat) acest eveniment? Vorbiţi-ne câte
log mai direct cu cititorii noştri, selectaţi din opera dvs. un
ceva despre primele încercări literare.
text care, în linii mari, generale, să vă reprezinte. Vă mulţu3. Care a fost drumul până la prima carte ?
mesc pentru înţelegere.
Anchetă realizată de Petruţ PÂRVESCU

ALEXANDRU ULIAN

“Dacă eşti conectat perfect
la Energia universală
totul este destin (sau
nimic nu e întâmplător)“
1. Dacă eşti conectat perfect la Energia universală totul
este destin (sau nimic nu e întâmplător). Dacă eşti
complet separat de Divinitate, când vorbeşte numai
Ego-ul, ţi se pare că toate opţiunile sunt exclusiv ale
tale. În realitate, ca Om(când conectat, când rupt de
Centru) sunt undeva la mijloc, deşi – indiferent de
gradul de conectare – recunosc că am o problemă în a
lua decizii (chiar şi mărunte) în viaţa de zi cu zi. Cred
că pentru fiecare din noi, evenimentele majore: naşterea, căsătoria, copiii, ocupaţiile, „străfulgerările revelatorii“, abisurile sau culmile – într-un cuvânt, plăţile
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sau recompensele, ne sunt date de la început – prescrise în matricea sufletului încă dinainte de naştere. “
Ne-a fost dat, totuşi, şi ceva ce am vrea să credem adesea că este numai al nostru: Puterea de a da un sens
la ceea ce ni se întâmplă. Puterea de a vedea Seninul
– Ceaţa în iminenta-i risipire în limpezimea Zorilor,
chiar dacă – fiind în postura Călător – Corabia are o
destinaţie prescrisă, unică.
2. La naştere (ori poate dinainte), odată cu prima respirare, atunci când fiecare din noi începe „să scrijelească“ – cu simţirile-i, cu inima, cu gândul, cu fapta
sau cuvântul – în pagina albă a Cărţii Vieţii ce i se
aşterne în faţă. Fie că eşti cerşetor, sfânt sau mare om
de stat, "scrii" în fiecare secundă a vieţii tale – mai
bine sau mai rău, mai frumos sau mai urât, mai vizibil sau abia perceptibil, foarte cunoscut sau complet
anonim. Revenind la întrebare, ca scriitor în sensul
de "martor prin Cuvântul scrijelit pe un suport vizibil, eventual publicat" nu prea exist. Totuşi au fost
câteva momente importante în "devenirea" mea ca
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artist: frecventarea grupării literare „Poesis“ condusă
de scriitorul Val Guraliuc (înainte de ’89), publicarea
într-o plachetă de uz intern de către poetul Corneliu Gavrilescu precum şi publicarea în periodice (Collegium, Colloquim, Intertext), în ultima la îndemnul
şi încurajările mult-apropiaţilor mei de suflet: poetul
şi artistul plastic Augustin Eden şi poeţii Petruţ Pârvescu şi Gabriel Alexe.
3. Am mai spus: Nu am publicat nimic până acum în
domeniul Literaturii, via edituri, ISBN, etc. (şi deşi
ştiu cauza principală, am să spun ca Poetul: “Fără pricină“!). Am publicat (edituri, ISBN) – în co-autorat –
însă în domeniul Educaţiei. Cât despre drum, cred că
am răspuns în contextul întrebării precedente.
4. M-au influenţat mai degrabă anumite produse (creaţii
artistice)/ legende/biografii de la personalităţi foarte
diverse fără să pot explicita, raţional, cum au « infuzat »/ « tuşat » textele proprii. Începând cu Orfeu,
Pitagora, Socrate, Aristotel – continuând cu Homer,
Dante, Khalil Gibran, Pius Servien Coculescu, Eminescu, Ahmatova, cu Dimov, Grigore Vieru, Cezarii
– Baltag şi Ivănescu, cu « optzeciştii » (Cărtărescu
cu precădere), în egală măsură cu clasicii didactici
Coşbuc, Goga, Alecsandri, Topârceanu, Macedonschi,
M.R. Paraschivescu, Ion Barbu, Nichita Stănescu şi cu
clasicii locului, ai zonei până la complet anonimii poeţi
de alcov, la colţ de stradă, de pahar etc. Din punct de
vedere al propriei biografii, 3 evenimente importante
: 1. Întrebat la un concurs de muzică folk (prin anii
’76) « Care este poetul preferat », am răspuns spontan (fără să mă gândesc vreodată la asta înainte) : ‘ Eu
însumi, probabil ! ‘ », 2. Am negat oarecum conştient
orice formă de creaţie care presupune un grad sporit
de imprecizie – deci explicit şi Poezia (Mi-am dorit
foarte mult să studiez Ştiinţele şi Fundamentele acestora, între anii ’78-'84 aprox.). „Paradoxul“ face că, cu
cât am ignorat Arta, cu atât mai mult m-am apropiat
de „Filozofie“ şi cu cât m-am cufundat în „Fundamentele Ştiinţelor“ cu atât mi s-a revelat esenţa poetică a
creaţiei, indiferent de domeniul abordat. Şi 3. O excursie de 12 zile cu cortul în munţii Căpăţânii (pe la 27 de
ani), după care am început să „scrijelesc pe albul Colii
„cu conştiinţa că fac un act scriitoricesc explicit" (deci
cu Imaginea cititorului potenţial în minte). Am uitat
esenţialul (numai că acesta nu este un moment anume
ci un tot continuu, unitar): Relaţia cu mine însumi, cu
cei mai dragi mie – Copilul meu Ana-Maria, soţia mea
Doina-Elena. Cu tot ce este Viu şi neViu din înLăuntrul
şi înAfara mea, adică cu Oglinzile în care mă reflect cel
mai adesea, în Întunericul Nopţii, în Amiaza de Foc a
Zilei, în amurguri violine de sonet sau în nudul Curcubeului de lumini din Roua Zorilor.
5. Dramatic (în cazul meu cel puţin), dacă mă refer la
raportul intrinsec om – scriitor – microunivers terestru pe de o parte şi Om – Univers – Putere Divină pe
de altă parte. Cu cât sunt mai în acord şi armonie cu
Legea Universala a Iubirii şi Răsăririi, cu atât Cuvântul mi se oferă din abundenţă – spre a fi dăruit tuturor–, ca o respirare, natural. Cu cât te abaţi mai des
şi mai mult de la Lege, dând glas Ego-ului şi fantas-
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melor neputinţei de a fi, cu atât puterile ţi se împuţinează: Prea mult ai dorit/ prea si(n)gur ai fost/ –o
cât de oarbă / dorinţa / de chiar înălţare!/ Ci iată-te
acum, / în crucea vieţii, / fără Cuvânt / aproape gol
/(subţire-dârele acestea) /Cu pustiul şi umbra aceleiaşi singurătăţi / călăuzitoare/ în piscul amăgirii. /
Rătăcit. Despre celălalt raport Scriitor/Fiinţă socială
– Societate/Putere, important este să fii prezent Tu
însuţi, atât cât poţi, prin atitudini şi comportamente
care să iradieze – după măsura a Ceea ce Eşti – în
microcomunitatea ta – o rază de lumină, ca expresie
a Axei tale de Credinţe şi Valori, dincolo de « Fiinţa
ta minorată – de Umbră târâtoare », cu debilităţile şi
abisurile ei! A te implica înseamnă « A FI », « A rosti,
A scrie “ sau, cu alte cuvinte, « A Te exprima corect în
Limba Ta ! ». Teoretic. Practic şi din păcate, sinuozităţile Ego-ului, frustrările, fricile şi spaimele de petele
„Imaginii“ tale în ochii celorlalţi, mă fac să mă abat, să
ignor şi chiar să fiu – adesea – la polul opus. Această
componentă esenţială a Scriitorului, ca fiinţă socială şi
chiar politică ne cam lipseşte, ca să nu lungesc vorba
inutil. (Intelectualul îşi găseşte oricând scuze!)
6. Ca un fenomen, extrem de complex. Nu îmi apare decât
raportată la rădăcinile-i preistorice. De la scrijelirea
pereţilor peşterilor până la scrijelirea Colii cereşti cu
sacrificii şi rugi, de la învăţăturile ezoterice transmise
– cea mai mare parte pe cale orală – la cărţile scrise
ale anticilor şi mai apoi ale Părinţilor Creştinismului
în încercarea de a împăca „Logos-ul raţionalizat aristotelic“ cu spiritul şi valorile creştinismului, până spre
Renaşterea timpurie (amintind şi Mioriţa şi pe Meşterul Manole), de la Ur şi Sumer via Egipt-Cumran până
la Galaxia Guttenberg şi Iluminism, marea parte a
creaţiei artistice (nu numai literatura) poartă, în spiritul ei, amprenta şi forţa ANONIMATULUI, centrată
pe produs ca expresie a Spiritului care lucrează prin
Artist/Iniţiat pentru a fi dăruit tuturor. Începând cu
Renaşterea şi Iluminismul (de fapt tranziţia începe
odată cu antichitatea greacă) Cultura Europeană, în
special, începe să fie dominată de spiritul pigmalionic al Artistului-om care creează Obiectul pe care
şi-l admiră până la fetiş, centrul fiind Creatorul-om
şi deci NUMELE, iar produsul mai degrabă un purtător al Brand-ului decât o potenţială sursă de bucurie
şi re-legare între şi cu „consumatorii“. Secolul trecut a
însemnat, în opinia mea, un apogeu din acest punct de
vedere. Odată cu globalizarea, cu New-Age-ul informaţional (şi nu numai), cu INTERNETUL, apare fenomenul complementar de autonomizare a culturii în
grupuri şi micro-comunităţi din cele mai diverse,
în care – deşi amprenta Ego-tică/a Personalităţii şi
NUMELUI este încă foarte puternică, se poate întrezări şi o „disipare“ a marilor NUME şi personalităţi în
beneficiul Comunicării/Comuniunii de grup, în beneficiul Produsului ca potenţială sursă de re-legare între
Divinitate şi Om prin intermediul „Scriitorului“, şi nu
ca CENTRU/NUME.(Vezi de exemplu „fenomenul
poetic“ actual al adolescenţilor pe INTERNET, gratuitatea, suavitatea şi inocenţa acestuia, în raport cu
normele criticii canonice clasice ale culturii culte contemporane!). Fără a profeţi, cred că asistăm la o inversare graduală şi pe termen lung(?!)de polarităţi (tinHYPERION
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zând spre echilibru) în sensul revigorării amprentei
şi forţei anonimatului şi a cultului Impersonalului – a
mitului asiatic al creaţiei (Creatorul absorbit până la
sacrificiu de Produsul propriei creaţii!)
7. Există un timp anume pentru Inspiraţie – Înmugurire (să zicem 1-5%), pentru momentele de graţie,
de conectare la Centrul Universal Divin. În rest este
Program, adică cioplire în piatră seacă (cum spune
un proverb arab despre educaţia unui copil) - informare, documentare, incubare, germinare, stagnare,
îngheţare până la epuizare, cădere şi dezintegrare ori
– Clipa de Graţie a Împlinirii – Înflorire şi Punere în
Rod. Pentru că, Cuvântul – odată intrat în miezul
de Foc al acestuia, odată desacralizat, te poate arde
până la cenuşă, dacă nu îl respecţi în Poemul Vieţii
Tale aşa cum a fost (re)scris în Poemul scrijelit pe cerul
Colii albe. Pentru că fiecare Scriitor nu face decât să ia
notiţe, să rescrie ceea ce a fost rostit în chipul de a Fi
al Lumii, al nostru, al fiecăruia din Noi şi din Nenoi,
încă de la Facere/ « Scriere » şi până la Întunecarea
mare / „Rescriere!“ La ce lucrez în prezent, pe când
o nouă carte?– Fiecare lucru se întâmplă când trebuie să se întâmple. Am o singură problemă – Capitală!!!: Când va fi să public, adică oare când voi începe
şi eu să mă adaptez normei şi cutumelor vremii în care
trăiesc!?. Încă nu ştiu să răspund la această întrebare.
De ani de zile, ispita NUMELUI, a manifestării Egopersonalităţii este în dispută cu tentaţia ANONIMATULUI şi universalizării. Încă nu am aflat rezolvarea.
La început scriem din Trecut, în Prezent către Viitor.
Apoi vine un timp când Viitorul – ceea ce e deja proiectat sau scrijelit pe albul Colii- vine în Viaţă către
tine, trebuie trăit în Prezent către Trecut. Apoi va veni
o vreme când trebuie să scrii natural, aşa precum respiri, fiecare Clipă fiind egală şi suficientă sieşi, fără
Trecut şi Viitor sau cu amândouă la un loc, contopite
în Prezent. Căci : « Când Ochiul clipeşte Afară/senin/
Atunci se naşte Poetul /Târziu/La marginea Visării
sale/Când dorul de sine înecat fi-va adânc în Lacrima
Lumii…/ Abia la sfârşit/Orb de Lumina Cuvântului/
Pustiu şi fără memorie/Silabisind:/ Iată – Soarele a
Răsărit ! »
Botoşani, 2007
7+UNU
Chiar şi naşterea ucide
Închide Spiritul în Trupul faptei
Lumina în culorile curcubeului
Iubirea într-o rostogolire de sfere
Versul
Unicul Vers
Într-un surâs de copil!
Pentru bucuria privirii noastre
(desigur)
Pentru mereu sperat-a clipă
A fericirii
Din ochii tăi
Prin ochii mei
În ochii semenului drag
Senini
Sub cerul dimineţii
În Zorii puri
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Ai absolvirii
Totul
Atins de suflul Zorilor
Cântă la Unison
Totul
Purtând stigmatul răstignirii
Vibrează spre Tarii
Înalt
Ca într-un sacru imn!
***
Cu fiecare Respirare
Cu fiecare Răsărit
O Pasăre bate în inima mea
Să moară nu vrea
Să se înalţe nu poate
Sufletul - Pasăre
Jumătate - Viaţă
Cealaltă jumătate
Întuneric şi Moarte!
(Din ciclul: Peregrinări fără de voie)

BARA HAKI

„Scriitura mea nu e pedantă,
ci simplă, metafora mea e
povestea. Şi, din acest punct
de vedere, destinul meu este
povestea.“
1. Scriitura mea nu este, şi mă învăţ cu gândul că nu va fi
niciodată, una elitistă, erudită, minuţioasă. Scriitura
mea nu e pedantă, ci simplă, metafora mea e povestea. Şi, din acest punct de vedere, destinul meu este
povestea. Spuneau prieteni la o lansare a unui volum al
meu că arta mea, dacă putem vorbi despre aşa ceva, se
coboară tocmai din acest destin al meu, care m-a târât
între două lumi, pe care, ambele, le numesc ACASĂ.
Între iubirea de mamă şi cea de ibovnică. Între tărâmul
unde m-am născut, pe care îl visez în fiecare noapte,
şi cel pe care calc, zi de zi, cel pe care calcă şi fiul meu,
pe care vor călca nepoţii mei. Ca atare, destinul este
pentru mine, cu adevărat, o dimensiune fundamentală. Nu spun că sunt o victimă, că am fost păcălit de
destin… poate, puţin, eu însumi am contribuit… Dar
scriu mult astăzi despre două ţări, despre două repere
pe care le am, două resorturi, despre două iubiri veşnice pe care le trăiesc. Şi, de aici, drama… Dorul de
acasă, atunci când sunt, de fapt, acasă. Dorul de copilăria pe care am trăit-o cu oameni ce astăzi nu mai
sunt. Dorul de nisip, de un râu, de pâine nedospită,
de berbec tăiat proaspăt. Şi invers, atunci când plec
departe, acasă, la toate acestea, dorul de studenţia mea
frumoasă, de familia mea de aici, de elevii mei, de ninsori fără de sfârşit.
2. Pentru răspunsul la această întrebare ar trebui să mă
întorc la destinul meu… A existat o perioadă dificilă
pentru mine şi mai toţi compatrioţii mei, când ţara
mea natală era sub asediul unui clan mafiot autori-
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tar, condusă de un dictator fără de seamăn. Veştile de
acasă veneau rar, mai mereu trunchiat, comunicarea
fiind tot timpul întreruptă. Au fost ani în care nu ştiam
dacă ai mei mai trăiesc, dacă au cu se hrăni şi, am aflat
asta mai târziu, sentimentul lor era în oglindă. Nici ai
mei nu ştiau mai nimic despre mine, despre familia
din România. În acea perioadă am citit mult, am căutat scriitori din exil, m-am îmbătat cu poezia patriotică adevărată, cu revolta celor ca mine. În lipsa gazetăriei adevărate, oneste, din ţara mea, m-am înfruptat
cu poezie, cântec, cu articole fie ale unor autori contemporani, fugiţi din ţara unde nici eu nu mă puteam
duce, fie ale unor titani ai culturii arabe, de dorul de
acasă. Probabil că versurile mele au apărut atunci, în
momente de dor de casă, de mamă, de prieteni despre care auzeam că nu mai sunt. Numai că, aşa a vrut
Dumnezeu, versurile mele trebuiau ascultate, numai
aşa puteam să mă descarc. Prin urmare, am început,
cu greu, să scriu în limba română, mi-am armonizat
cuvintele pe care le visam în limba arabă, dar le gândeam în limba română. Simţeam nevoia să plâng, dar
să mă şi plâng cuiva. Aşa s-a născut poezia mea românească.
3. Drumul până la prima carte a durat câţiva ani; ani
mulţi, de chin, cu hârtii purtate de colo-colo, cu dezamăgiri, cu dureri şi doruri pe care aproape că nu mă
găseam în stare să le duc. Am colectat, încă din anii
'90, fel de fel de hârtiuţe, de şerveţele din restaurante,
de bloc-notes-uri într-o dezordine ordonată, pe care
eu şi numai eu o puteam înţelege. La un moment dat,
m-am oprit pur şi simplu. Am pierdut atunci bună
parte din „opera“ mea de început, când revolta mea
era netrunchiată, nestăvilită. Este o pierdere pe care
nu cred că am să o acopăr vreodată. Am căutat să refac
acele sentimente, în mintea mea, le-am transpus iarăşi
pe hârtie, doar că de această dată mai organizat. A
apărut astfel un soi de caiet, pe care l-am îmbogăţit în mod continuu şi îl purtam cu mine. Din el mai
citeam uneori, îl completam cu gânduri noi. După
ceva vreme, la îndemnul familiei, am dorit să constitui
un dicţionar român-arab. Am muncit multe nopţi dar,
după un timp, nu-mi mai aduc aminte din ce motiv,
am renunţat. Această încercare mi-a format totuşi
suficient curaj pentru a traduce operele unor scriitori
arabi consacraţi. Abia în anul 2009 am publicat primul
volum, care cuprindea traduceri din limba arabă, ale
unor poezii aparţinând lui Nezar Al Qabbani şi poetei Suad al-Sabah, precum şi o parte din poeziile mele.
4. Cu siguranţă scriitura mea datorează mult lui Nezar
Al Qabbani, un uriaş poet sirian, extrem de cunoscut lumii arabe şi prea puţin cunoscut Occidentului.
Arta sa este abruptă, directă, poezia sa naţionalistă
nu are ascunzişuri şi m-a alinat multă vreme. Cât priveşte influenţa cuiva în ceea ce mă priveşte, nu pot
uita contribuţia Cenaclului Editor la a mă privi eu
însumi ca scriitor. Prietenii mei de la cenaclu m-au
încurajat continuu, atunci când eu citeam poezia mea
în şoaptă, revista Hyperion m-a promovat.
5. Nu ştiu dacă scriitorul poate fi astăzi un lider de opinie.
Eu, unul, nu cred în astfel de scriitori. Consider poe-

Anchetele revistei
https://biblioteca-digitala.ro

zia un act de intimitate absolută, ca un act de rugăciune. Sigur că am citit şi am şi scris mult despre ce
nu-mi place aici şi în ţara mea natală, pentru că, am
mai spus-o, prin poezie mă revolt. Pe de altă parte
însă, nu îmi pot propune mai mult decât să îndemn
cititorul meu să gândească. Nu mă văd supus unui
curent, nu mă văd supunând unui curent. Cu ani în
urmă am blestemat un regim politic, nu pentru ceea
ce el reprezenta, ci pentru situaţia în care mă găseam
eu. Din acest punct de vedere am fost egoist.
6. Există mult talent neexploatat la noi. Eu, ca om simplu, mic, de rând, văd ideea de literatură nu doar ca
un ansamblu de scriitori consacraţi. Pentru mine scriitor contemporan nu înseamnă neapărat Pleşu, Coşovei, Cărtărescu, Mălăncioiu sau Muller… Pentru mine
scriitor, mai cu seamă poet, este acela care scrie, despre sine sau alţii, cu demnitate şi echitate. Am primit
norocul unei alăturări cu oameni deosebiţi, la Dorohoi
şi Botoşani, în cenacluri şi cercuri literare unde am
auzit sentimente mari, profunde, recitate nemaipomenit. Cu promovarea stăm prost. Se publică greu,
se citeşte puţin, se caută tot mai puţină verticalitate şi
inocenţă. De altfel şi consacraţii vând extrem de puţin
azi. E păcat. La Dorohoi, Cenaclul Editor promovează
tineri, a pornit cu mult avânt şi mi-aş dori să rămână
la fel.
7. Nu cred într-un program al scriitorului. Uneori m-am
chinuit o noapte întreagă pentru trei versuri, atunci
m-am încărcat cu sentimente de tot felul, pornind de
la o ştire la televizor. Alteori, se întâmplă să îmi arunc
privirea pe un text de ziar, pe o poezioară scrisă de un
prieten şi să mă gândesc la asta pur şi simplu câteva
zile. În general, prefer să lucrez noaptea, pentru că e
mult mai linişte, dar scriitura îmi depinde de stare, nu
de ceas. În prezent, m-am concentrat mai mult pe traduceri pentru că simt că cititorul român cunoaşte prea
puţin despre cultura arabă. Mi-am propus să schimb,
cât pot, lucrul acesta. Spre exemplu, Gada Al Saman,
Nezar Al Qabbany, şi Ahmed Mutar. Mulţi oameni
din lumea arabă iubesc poezia lui, pentru că exprimă
ceea ce este fierbinte în inimile noastre. Îmi fac curaj
şi pentru sentimente noi, dar în principiu vreau să traduc cât mai mult.
7 + UNU

ATÂTA NEBUNIE

Atâta nebunie de mine cuprinsă
Şi zarul în van aruncat,
Un rege în rocadă,
O viaţă în doi de hazard.
Atât desfrâu de idee,
Atât amar de trecut,
Suntem o simplă medee
A omului de-a pururi pierdut.
Sunt simplu om, de oriunde
Sunt eu şi sunt de ajuns
Sunt un miraj de idee
Sunt un nimic şi sunt un plus.
HYPERION
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CAFENEAUA

A venit iarna şi ninge întruna
Iar eu te aştept, tot aici, de zor.
Mă uit afară, prin geamul aburit, cum ninge, liniştit.
În jurul meu sunt numai scaune libere,
Ce lasă de dorit,
Şi aşteaptă noi clienţi,
Veseli sau trişti,
Călători, nou-veniţi.
Savurez ca de obicei,
Ceaiul meu preferat, ca sufletul
meu: trist, negru şi amar!
Unde eşti? Când apari?
Nu ştiu,
De mult sunt aici,
Tabloul nu s-a schimbat,
Tot la fel este,
Nu se schimbă deloc!
25. 04. 2014

GEORGE LUCA

„Există o expresie folosită
des astăzi ce ilustrează
situarea între destin şi
alegerea personală: „actor
în sistem“. Fiinţa umană
interpretează un rol
potrivit regiei şi normelor,
iar regimul şi normalitatea
îi administrează spiritul liber. Sistemul
supraveghează realitatea socială, ideologic,
pândeşte efectiv individul, stabilind
momentele sale contravenţionale. În numele
binelui său.“
0. Mai întâi stimularea. Pe vremuri de glorie, activismul
cerea o acţiune, respectiv acţiunea celor trei „R“: recuperare, recondiţionare şi refolosire. În agoniseala de
piaţă afacerea respectivă se cheamă şi second hand.
Ceea ce pentru un consumator este gunoi, pentru un
operator este marfă. Producătorul de literatură este
un alt fel de operator ce recuperează, recondiţionează şi refoloseşte. Memorie, confesiune, imaginaţie… Resturi, deşeuri provenite din trăire. Se deduce
că tomul şi plachetuţa devin container şi coş de gunoi.
Excitant…
1. Există o expresie folosită des astăzi ce ilustrează situarea între destin şi alegerea personală: „actor în sistem“. Fiinţa umană interpretează un rol potrivit regiei
şi normelor, iar regimul şi normalitatea îi administrează spiritul liber. Sistemul supraveghează realitatea socială, ideologic, pândeşte efectiv individul, stabilind momentele sale contravenţionale. În numele
binelui său. Nu sunt un scriitor în sensul profesio-
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nistului care periodic scoate câte o carte, căutând să
obţină un venit din scris. Într-o vreme am crezut că
am destinul acestui tip de producător. Mulţumesc lui
Dumnezeu că pot scrie poezie, adică, după o teză cistelecaniană, ceva ce nu se poate citi pentru un cititor
care nu există. Când apare cerinţa ca poezelele mele să
intre într-o carte, înţeleg să mă cenzurez. E un fel de a
fi desprins de piaţă şi sistem. Piaţă şi sistem care nu au
nevoie de mine şi nici de poezelele mele. Prin urmare,
avem de recuperat o zonă a memoriei ce vizează devenirea ca scriitor, dar nu după cum vor muşchii literatului, ci pe două coordonate: ce a fost fatalitate şi ce
a fost alegere personală. Aşadar nu e vorba de o răscolire a trecutului fiecăruia, trecut în care nimeni nu
va include şi eventualele momente compromiţătoare,
ci de un prilej ca autorul de literatură să-şi prezinte
„strategia identitară“ (cf. Dan Lungu). Ocazie pentru
darea în spectacol, pentru fentarea realităţii, pentru
mitizare. Dau şi eu un exemplu ca autor de poezele de
peste patru decenii… Fericit în visare şi dedat izolării, influenţat de cărţile populare „Alexandria“ şi „Esopia“, dotat cu ceva naivitate, am înţeles târziu, odată
cu moartea părinţilor, la sfârşitul pubertăţii mele, dispoziţiile firii, ordinea naturii, condiţiile politice ce-mi
determinau viaţa. Fundalul în care evoluez îmi induce
un comportament cotidian de neadaptat. O anume
pornire rebelă îmi fusese indusă prin ciocnirile cu găştile din zona fostului Copou din Botoşanii anilor '50'60, aşa cum se numea strada care a luat numele lui
Nicolae Iorga. Stare de nesupus care, pe fondul unor
lecturi provocate şi administrate de profesorul Nicolae Andrieş (tatăl lui Andi Andrieş) s-a adăugat unei
stări conflictuale cu tatăl meu. Sunt un revoltat fără
ţintă, pregătit pentru disperare şi plâns când îmi văd
limitele. Învăţ să mă bat în ringul de box, trec lunar
prin drame amoroase, scriu poezele şi ceea ce voiam
să fie un roman poliţist. Deşi am crescut ascultând
rugăciunile mamei şi închinându-mă în biserica Sf.
Ioan din Botoşani şi în Mănăstirea Coşula, nu excelez într-o înţelegere creştină, mă revoltă calculele lui
Dumnezeu, iar după câţiva ani de subzistenţă îl înlocuiesc pe Christos cu Albert Camus. Descopăr că filosofia e altceva decât ceea ce sunt obligat să buchisesc
în manuale, dar nu decad în nihilism şi concep o teorie
a sfidării şi una a definitului şi nedefinitului. Scriu cu
modelul Nichita Stănescu în faţă, ajung vedeta revistei
„Lyceum“. Aşa cum destin a fost să locuiesc în curtea
unui rabin habotnic, să am o suită de profesori formaţi
înainte de război, destin a fost să apară în viaţa mea
redactorul şef al ziarului „Clopotul“ Nicolae Cântec şi
poetul Lucian Valea. După care, în 1971, deşi am primit multe sugestii pentru o carieră militară, deşi am
trecut de toate barierele pentru asta, renunţ pentru că
vreau să fiu liber şi-mi doresc o viaţă de boem. Pur şi
simplu asta a fost motivaţia pe care i-am dat-o unui
general. Din acel moment devin Gică Contra, adică
practic sfidarea, înţeleasă nu ca ofensă, ci ca refuz disimulat de încadrare în norma zilei. Figura de negativist
nu este însă aducătoare de beneficii imediate.
2. Examinarea clipei primelor încercări interesează istoricul, dar face parte şi din strategia mitizantă a unui
literat… Cu excepţia primelor două-trei texte mâzgă-
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lite, în revista liceului „A. T. Laurian“ îmi publicam
între 1969-1970 versuri ce credeam eu că mă înfăţişează. Nu exista nimeni să mă cenzureze, compuneam
cu uşurinţă, după modele ale zilei. Mizam pe metafora
neobişnuită şi cadrul neprefăcut, folosind un instrumentar destul de redus. Este adevărat că pentru a fi
publicat in ziarul local toţi trebuiau să plătească tributul patriotismului. Nu aveam deloc simţământul autodiscreditării, iar drepturile de autor obţinute le tocam
cu amicii de pahar. Cunosc autori care, scriind după
clişeul ţuguian-crangulean-patriotard, au trăit din
banii căpătaţi de la ziar. Cine însă căpătase conştiinţa
scrisului, nu rămânea la inconsistenţa festivă şi registrul paradei de civism, ci îşi aduna în sertare probe ale
autenticităţii lirice. Un episod deosebit a fost primul
colocviu naţional de poezie de la Iaşi la care „m-am
strecurat“ şi eu trecând de cerberul Traian Iancu. Discursul lui Laurenţiu Ulici, dar şi scandalul provocat la
Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri“ de Ion Nicolescu
mi-au schimbat oarecum viziunea asupra propriului
scris. A fost momentul în care am căpătat un nou suflu
de încredere în poezie şi de irevenţiozitate faţă de autorităţi. Împotrivă îmi era locuirea în provincie, ceea ce
însemna să fiu mereu în contra-timp, să fiu constrâns
la tardivitate. Am iniţiat un ordin literar „Lira eretică“
şi am rămas singurul membru(!), am publicat versificaţie cu mesaj ascuns (de exemplu, formula „model
negativ“ reieşind din iniţialele fiecărui vers), am socotit să-mi exprim vehemenţa anti-patriotardă şi am înaintat primului secretar de judeţ şi apoi la Uniunea scriitorilor o scrisoare de protest faţă de promovarea în
publicaţiile locale a versificaţiei proletcultiste… Având
acordul verbal al câtorva colegi de cenaclu, am adăugat la semnătura mea şi numele lor. Toţi au negat că ar
fi părtaşi la protest în momentul când autorităţile au
făcut „cercetări“. „Vitejia“ mea nu era decât o „sminteală“. Nu-mi reneg primele apariţii în „Clopotul“ din
1971, unde am cunoscut o adevărată şcoală de gazetărie, dar şi a duplicităţii, ci constat că adevăratul debut,
adică publicarea primelor texte care mă reprezintă s-a
petrecut în revista „Familia“, după un deceniu. Aici în
anii 1980-1982 atrag întâi atenţia lui Ştefan Aug. Doinaş, apoi a lui Al. Cistelecan şi lui Virgil Podoabă, care
fac posibilă apariţia unor poeme ale condiţiei mele…
Editorial, debutul îmi este fracţionat în două grupaje,
unul intitulat „Speranţa matematică“, cuprins în plachetuţa scoasă în 1979 de autorităţile judeţene în cultură, celălalt, „Unităţi de suflet“, în „Caietul de poezie“
al Editurii Albatros pe 1980-1981, odată cu Romulus
Bucur, I. Bogdan Lefter, Călin Vlasie, Lucian Vasiliu…
3. Nici în tinereţe, nici acum n-am redactat/nu redactez
cărţi. Aşa cum am spus, scriu poezele fără să pretind
că rezist estetic şi nu cred să am privirea imbecilă a
autorului de deliruri poeticale. Înainte de '89 am trimis manuscrise la mai multe edituri. Titlurile ar putea
spune ceva: „Elemente de ereziologie“, „Antibarbari“,
„Pajiştea dinlăuntrul pietrei“… Cu alte cuvinte, nu am
căutat, n-am fost presat să intru în atenţia sau graţiile
nici unui editor. De altfel, ştiam că redactorii de la edituri nu citesc manuscrisele celor „necunoscuţi“ decât
ca urmare a unei intervenţii. În 1988 aveam la Cartea
românească sau Albatros un volum intitulat „Geni-
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alităţi şi poezioare“… Afirm că Mircea Ciobanu ştia
să mintă. Altă promisiune aveam la Junimea, aflată
într-un moment de scleroză. Bine că a rămas promisiune. Nu mă preocupă în mod deosebit scoaterea de
cărţi nici după „revoluţie“, înregistrez binele făcut de
amici, aşa că mă desprind de orice grupare. Acum realizez că m-am autoexclus din provincie. Ignorării îi
opun ignorarea şi decretez că prietenia este adevăratul duşman al literaturii. Sesizez invazia maculaturii
şi devalorizarea cărţii… Într-una din deplasările mele
la Tg. Mureş, în 1998, în interes de afaceri, regăsesc la
„Vatra“ şi îmi fac altfel de prieteni. Eugeniu Nistor îmi
propune scoaterea unei cărţi, îmi fac o selecţie severă
din producţia poetică începând cu 1968 şi astfel apare
la Editura „Ardealul“ volumul „Efectul pervers“.
4. Iniţial scriam în stilul facil stănescian şi de această
formă m-am desprins cu ceva greutate. Nu conta
ce spun, ci cum spun. O înrâurire deosebită asupra
mea a avut în anii de început şi preocuparea pentru
enigmistică, criptologie, substrat, precum şi literatura ştiinţifico-fantastică a vremii. Ce înseamnă demnitate şi rezistenţă spirituală am învăţat de la Lucian
Valea, care substituia într-un fel părintele… Nu i-am
cărat geanta cu cărţi, dar am început să ascult emisiunile, în speţă cele culturale, de la „Europa liberă“
la sugestia lui şi tot la sugestiile sale căutam anumite
cărţi şi articole în revistele literare. Atracţia pentru
polemică şi dispută, pentru descoperirea „şopârlei“
într-un text, deviza „vexatio dat intellectum “ mi le-a
cultivat Lucian Valea, chiar fără vrerea lui. Influenţa
lui a rămas la nivelul instrucţiei, deşi avea tendinţe şi
asupra vieţii private. Într-o măsură stăruitoare, promova crezul poetului neînsurat, iar eu am fost primul
care l-am trădat. Şi nu doar din acest punct de vedere.
Fireşte că nu aveam cunoştinţe de poeticile şi filosofia lui Bachelard şi Heidegger. Mai târziu, m-a marcat
moartea celui de al doilea copil al meu. Eram adeptul necesităţii ca literatul adevărat să suporte o golgotă, dar nu credeam că pot fi eu cel sfâşiat. Aveam
deprimarea venită în linie maternă şi dispoziţia pentru starea de absurd la care se adăugau şocul şi un
sentiment al înfrângerii. Una este să faci teorie, alta e
să fii supus probei trăirii. Fireşte că influenţe, a căror
pondere asupra vieţii şi scrisului meu nu o pot estima
acum, au exercitat mediile în care am lucrat (construcţii şi cooperaţie), medii folositoare prin răsplată, relaţii, circumstanţe, adică un univers de viaţă palpabilă,
contradictorie şi captivantă în care am fost prins… dar
discursul meu a rămas şi după experienţa „revoluţiei“,
a episodului politic şi intrarea în afaceri axat într-un
fond de provocare, revoltă şi furie. Mi-am asumat o
poziţie ex-centrică, chiar teoretizând ex-centritatea,
dintr-o tendinţă spre libertatea negativă şi sfidarea
creatoare. Trebuie să recunosc şi că anumite cărţi
mi-au influenţat alegerile în viaţa şi modul de a gândi.
Am învăţat stilul intelectual din „Imaginaţia sociologică“(1975) a lui C. Wright Mills, lecţia despre „Manierismul în literatură“(1977) a lui G. R. Hocke, despre
gândirea lui Marcuse. O revelaţie a fost „Experienţa.
Arta. Gândire“(1977) a lui N. Tertulian. Sunt matur
când cred că scriu poemele mele esenţiale şi citesc pe
George Steiner în „După Babel“ (1983), eseurile din
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1986 ale lui Anton Dumitriu şi descifrez pe Jaspers.
Mă fascinează şi SF-ul, în speţă contra-utopia şi interpretez silogismul SF drept poezie.
5. Faptul că nu sunt un scriitor în sensul ordinar al termenului nu înseamnă să nu fac referire la condiţia de
cetăţean a profesionistului de litere. Mă închin eroismului său permanent şi observ că în postura sa de dispozitiv de înregistrare şi prelucrare a imaginilor date
de mai multe camere de luat vederi, dispuse în interiorul propriu şi înafară, scriitorul actual e un locuitor al statului pasiv şi de ale cărui testicule creţe puterii politice nu-i pasă… Era o vreme, exista un context în care delăsarea de actul politic/neparticiparea
putea/puteau fi o formă de protest. Când, însă, politica înseamnă ignorarea scriitorului lovit de excesul
oratoric, nu mai sunt îngăduite neimplicarea, decăderea în faţa clanurilor de partid… În fapt însă, copleşit
de activitate, dedicat măreţ labei mentale, scriitorul
care a dobândit pe seama prietenilor prestigiu excelează în diagnoza gazetărească, vizată tele, necruţătoare a faptului politic. Când autoritatea politică exersează teroarea în interesul cetăţeanului, scriitorul se
agită pe margine, dând calificative cu tendinţe paroxistice şi revine extenuat în culcuşul său călduţ. Duplicitar, oportunist şi plângăreţ, scriitorul român actual
este un cap limpede de maimuţă a lui Borel evoluată
prin administrarea „normalităţii“de către „manometrul“ literaturii actuale. Excepţiile, câte sunt, consolidează ordinea. Fireşte, m-am asigurat de ocară. Hulă
meritată.
6. O temă care impune o viziune mai destinsă. Un mileniu = o veşnicie cuprinzând câteva epoci, câteva ere
de consecinţe neintenţionate, aşa cum ne-am delectat
în „era socialistă“. Adică un timp în care limba română
are toate şansele să devină o limbă moartă. Au murit
ele imperii, după multă chinuială, cât ii trebuie unui
stătuleţ criminal, blestemat, să-şi extermine populaţia?… Prin urmare, după sfârşirea douămiiştilor în
propria sforţare vizionară, arhiereii canoanelor literare au de proiectat în noul mileniu încă maximum
nouzecişinouă generaţii-promoţii-serii de tip ulician.
Posibile în măsura în care europenizarea şi globalizarea nu vor însemna înghiţirea limbii române de către
limba de comunicare viitoare. Ce le poate compromite
rămâne acelaşi inamic: maculatura. La a cărei producţie îşi dau concursul scriitorii băgaţi în priză, scoţând
cărţi în ritm alert. În prezent, s-au stabilit câteva victorii în acţiunea de separare a maculaturii de impurităţile cu însuşiri deosebite apărute între '45-'89, numai
că mecanica non-spunerii, uşurimea suportului nou,
mimetismul dispoziţiei emoţionale, absenţa cerberilor necesari, menţinând şansele de afirmare pentru
oricare „cuvântător“ permit o expansivitate a textului redactat ce are drept consecinţă denaturarea serviciilor de recepţie ori sufocarea singularităţii şi a
excepţiei. Lectorul specializat care dă avizul de recunoaştere a valorii e aglomerat, nu mai citeşte efectiv,
frunzăreşte în diagonală. Pe de o parte, devalorizarea cărţii, pe de alta elitismul „oficial“ al grupurilor
dominante. Chiar gratuită, cartea a devenit un produs de refuzat, neacceptat nici drept cadou. Ea circulă
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într-un cerc exclusivist, scriitorii se citesc tot mai mult
între ei. Nerespectându-se, lipsită de exigenţă, câmpia literaturii (de la …E. Barbu citire!) pare compromisă de grupurile închise şi redundante, de reţeaua
în care dictează liderul – făbricuţă pe bandă rulantă,
ocupat şi cu tocmeala premierilor ori strategia ignorării adversarului…
7. Centrat pe o idee ori o comandă, în funcţie de genul literar şi de circumstanţe, autorul profesionist urmează
un program propriu. Excepţie face un tip de poezea a
cărei scriere intervine pe neaşteptate, pe fondul unor
achiziţii mentale. Există un anume moment de autostimulare ce are ca urmare discursul poetic într-o
anume formă. În ce mă priveşte, eu nu-mi las textul
aşa cum decurge iniţial, îl regândesc şi îl prelucrez.
Ocupat cu trăitul (primum vivere), în memoria calculatorului meu rezultă şi ceva texte. Nu mai am prolificitatea de altădată, scriu cu întreruperi, îmi concentrez discursul. Ştiu că am multe restanţe. Am multe
lucruri de scris pe care le tot amân. N-a venit încă termenul de predare, sper să o fac. O temă care mă incită
acum e condiţia poetului dotat cu… armă de autoapărare. Oricâte poezele, consemnări şi însemnări s-ar
aduna, nu este pentru mine un motiv imperios pentru
o nouă carte, pentru un nou „coş de gunoi“. Înclin de
mai mult timp pentru postarea pe net a producţiilor
mele, mi-am cumpărat propriul domeniu, dar întârzii. Prefer grupajul de versuri dintr-o revistă literară.
7+UNU
SATIRA. Văzduhului meu
La noi se mănâncă bine din poezia lui Eminescu
şi la fel de bine se şi bea din povestea fiecăruia.
Codiţele de topor papă însă alte averi
lumea bună papă şi crapă ca toată lumea.
Papă cotlet şi sfârşeşte în metafizica de la closet.
Detalii la băieţii de la Cultură. Buni la beutură.
Târgul zace şi zace şi zace ca o moluscă
strada zace ca o şopârlă beată
oraşul întreg lâncezeşte de parcă
ar fi acoperit cu flegmă şi cenuşă
boschetarii ling sticla vitrinelor
tarabagii trag de cureaua parlamentarilor
taxatorii taxează astrologia natală
din grija de cetăţean zmeul zmeilor
gâtuie cetăţeanul
unde nu te aştepţi te pândesc sperietorile
ca să câştige titlul de sperietori premiate
muritorii de rând sunt fericiţi să fie cocoşaţi
pe ghiţă îl cheamă gheorghiţă
pe primar îl cheamă viermele politic
judecătorul care se miră şi nu face filosofie
înmărmureşte filosofia adevărului
ţâşneşte o sirenă şuierând ridicol să salveze nimicul
suferă cumplit juneţea băgată pe jumătate în monitor şi
tastatură
circulă aberaţia ca o cucoană sulemenită
la primărie trepăduşii au program de lălăială.
Botoşani, 2012

Anchetele revistei
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Marian DRĂGHICI

Caii de la biclă sau
re-capitularea

P

in memoriam Ion (Nino) Stratan

plânsul mă podidise-n în pădure, bine că nu acasă.
şi plângi, şi plângi
o lacrimă masculină
oricât de mare tot puţină
măcar că nu se mai termină.
lacrimă să fi fost
sau jalea şi servituţile unui soare de iarnă
când săracu astru dă colţul undeva, la capătul zilei,
într-o altă lumină
oricât de mare tot puţină
măcar că nu se mai termină?

oricum
plânsul mă podidise-n în pădure, bine că nu acasă
şi plângi, şi plângi

„Nino, Nino cum-necum
am scris:
cailor mei de la biclă
o mână albă de departe le face semnul adormirii.
Nino, Nino cum-necum
am scris
poezie sub teroare
şi nimeni nu-mi poate lua asta
şi caii de la biclă
în curând ne vom recunoaşte de departe, ca munţii.
Nino, Nino cum-necum,
bătrânelule,
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nu minciuna instituţionalizată a triumfat,
ci duhul adevărului care pretutindeni este adiere
de glas subţire şi, în cele din urmă,
uneori după ani şi ani,
poate că în timpul vieţii noastre,
poate că în timpul morţii noastre,
toate le plineşte, până când – aferim! –
iar e întuneric ca în demon,
zise plictisită rău negresa.
Nino, Nino prin lacrimă masculină oricât de mare tot puţină
în curând ne vom recunoaşte de departe, ca munţii,
care pe negresa lui cu armonică roşie,
care sub negresa lui cu armonică roşie.
(mai ales de când te-ai aruncat în cuţit)
între care şi care nu e altă scăpare
decât la negresă printre picioare.
Nino, Nino mai ales
de când te-ai aruncat cu inima ta de poet
în cuţitul proptit în tocul uşii,
tremură carnea pe mine cu macul dintre coline lepădat de sine,
tremură carnea pe mine cu macul dintre coline
numai vânt şi subţirime-a îngerului din vechime lepădat de sine,
pentru ce va fi cu noi dincolo din snobeala atâtor versuri cretine,
frumoase nu zic nu,
dar spiritualmente absolut cretine, auzi şi tu:
iar e întuneric ca în demon, zise plictisită rău negresa.
….
în curând ne vom recunoaşte de departe, ca munţii,
care pe negresa lui cu armonică roşie,
care sub negresa lui cu armonică roşie.
între care şi care nu e altă scăpare
decât la negresă printre picioare.
etc.
moartea nu există, omul nu poate muri,
spun caii de la biclă, voci în deşert
răsădite într-o sticlă
de mii
de ani
plutitoare pe ocean,
moartea nu există, omul nu poate muri,
adică tu eşti viu pe undeva, dragă Nino, trăieşti?
unde şi cum, bătrânelule?
Nino, Nino până la judecata de apoi a cuvintelor/poeţilor
care sigur va fi,
un delir auster, o plesnitură de bici din rădăcinile
unei mări secătuite,
la tine în cartier,
pe pajiştea de lângă cer,
dar sigur va fi –
ca să mă pot ruga
cu lacrimă masculină
oricât de mare tot puţină
măcar că nu se mai termină
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mă dezic ca de nişte gunoaie de toată
snobeala scrisului meu, de balastul
atâtor versuri şi poeme frumoase nu zic nu,
dar spiritualmente absolut cretine, auzi şi tu:
iar e întuneric ca în demon, zise plictisită rău negresa.
(jale! gu-noi!)
şarpele-n ceruri şi zburătoarea sub pământ
dacă acolo
mai e puţin aer.
(jale! gu-noi!)
anii au tot dus lumina în care trebuia să apari
glorios, în elementul tău
ca bufniţa pe catedrală.
clopotul cel mare bate încă rar şi departe,
dar moartea cu surâs din corpul cui va culege
o muzică albind pereţii până la spasmul divin?
aşa da respiraţie:
scrum
scrum
scrum
la aceleaşi cuvinte ca pe ţânţar sângele adormiţilor
mă umflă râsul acum.
(jale! gu-noi!)
dar cel mai mult te-am iubit
prin reprezentări în carne şi oase, golan
cum bunăoară într-o noapte din iarna acelui an
jucând o nesfârşită partidă de biliard cu Galina Sorocian
la o casă de vânătoare în pădurea rusească.
taman ca-n basme, ca-n poesii
afară mesteceni scârţâiau în gerul iernii
sub stelele albăstrii, goale
cum goală Galina cânta, surâdea ca beatificată
de vodcă,
de lanţul juisării – nu ştiu dacă
în pauza dintre reprize
aruncând câte un lemn pe foc
cu graţia rasei sale făcea de sclipeau şi mai tare, după impact
ochii jivinelor împăiate în camera aceea
totuşi intimă, de culcare.
aşa cucerii eu imperiul: prin act.
(jale! gu-noi!)
ah, indiferenţa ta măreaţo
umflă praful pe străzi,
mişcă morile de vânt în capul lui Dumnezeu,
perverteşte lucrurile până la a face din tine bunăoară
un zid negru. un zid absolut negru. un zid.
ai fost pentru mine un zid negru,
una dintre cele patru mori de vânt
din capul lui Dumnezeu:
muzica femeia vinul şi însuşi Dumnezeu.
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gol cu mâna mea m-am strâns de pe arie,
gol la patru mori de vânt m-am măcinat.
indiferenţei tale îi spun:
după morţi succesive, iată-mă viu. credibil. măcinat
bob cu bob. atâta timp m-a privit un duh negru
că din mine se va face o pâine negră,
va izbucni o muzică neagră.
o femeie neagră va veni şi-mi va duce ca pe nimic
inima neagră
înaintea unui Dumnezeu
gol, orbitor de negru.
(gu-noi!)
la lima, la lima într-un bar
săbiile ninja drogul crima
şi în senat în loc de cal
tronează porcul spiritual
umflat din inima morţilor
cât turla bisericuţei. ah, turla
bisericuţei, nu degeaba (sincer să fiu)
batracianul sângeros îi bate-n vitralii cu laba.
dar noi în iarnă fiecare cu laba lui noaptea sub stele
am dat deoparte ţarţamuri,
am cântat duios la ukulele.
şi-acum la lima într-un bar iată-mă pregătit
să tot dau deoparte ţarţamuri
să tot cânt duios la ukulele.
păi, la treaba asta ar păli de invidie şi saxul lui Bill
şi noul ram al timpului tâşnind spermatic
din saxul lui Bill.
iar de n’or păli olecuţă ne’or stropi.
(gunoiaş, gunoi, gunoi!)
etc.
etc.
etc.
gunoaie
gunoaie
gunoaie.
delete
delete
delete…“
plânsului meu din pădure
i-am adus stafia acasă: eu sunt.
punct.
o lacrimă masculină
oricât de mare tot puţină
măcar că nu se mai termină.
punct.
Doamne al luminilor, iartă-ne!
Doamne al luminilor, iartă-ne!
Doamne al luminilor, iartă-ne!
altfel,
e întuneric ca în demon, zise, le zise
plictisită rău negresa cailor mei de la biclă.
punct.
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Liviu GEORGESCU

Împărtăşanie

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.
Stau în câmpie printre ierburi înalte şi soarele răsare negru,
fumegând o trenă de stele peste ochii sparţi în inele.
Stau în câmpie între două mări, una de alge şi una moartă,
una de safir şi una de sepii, una de noroi şi alta de cerneală.

Cuvinte lungi se scriu pe valuri nemişcătoare –
scrisuri de aur înveşmântate-n linţolii.
Aştept cu sapa în mână. Aştept între gropi înfometate.
Începe să plouă cu aşchii de meteor. Cu piei de reptile
fătate pe plaje pustii.
Vântul stârneşte pietrele ascunse în valuri, departe, pe mare.
Pământul se crapă şi rănile mele se crapă.
Se crapă vederea în filigrane strălucitoare.
Păsări se ascund în ele,
să clocească un ou din care un zeu se va naşte.
El 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.
Lănci de turnir – laurii îmi pătrund în orbite.

Fiinţă şi negare

Realitatea vine albă şi indiferentă –
invadează străină
locul acesta rece şi gol
al dispersării
unde nimeni nu întinde mâna, unde
nimeni nu vrea şi nu vorbeşte.
Timp mort în care moartea-i prezentă,
prezent mort – imposibil să realizeze-o prezenţă,
dublându-se cu umbra lui
întunecă imprecis,
mă stârneşte din trecut.
Memoria mă salvează
deşi el neagă prezentul memoriei
deşi devenire nu există
şi apare că nimic nu apare,
noul nu se transformă în nou
şi nu înnoieşte nimic
dispărând când apare ceva.
Cineva care e acolo când nimeni nu e acolo
aici şi niciunde
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care transformă atingerea în pulbere
mai aproape de neadevăr şi de nimeni
mai aproape de lipsă
în locul ăsta rece şi gol ce nu-i glorificat ca etern
al singurătăţii în care aştept uimit
încercând nesfârşit să-i îmbrăţişez întoarcerea,
dar recunoscându-l, nu-l pot cunoaşte
nu-l pot cuprinde întreg, cu sufletul dezgolit,
ameţit în singurătatea absenţei,
gata de spaţiu, nesătul de timp.

Ispitire

Rugi albe şi roşii – globuri de cristal – se-nvârtesc în chilii,
cad bucăţi strălucitoare de lună prin geamul lichid,
îngeri lichizi, lume lichidă, stare lichidă
peste nimburi adormite în paturi de fier.
Meteori pătrund prin pereţi, prin coperţi de argint.
Ard foi şi aur, fibre de papirus, flăcări cu lance,
flăcări cu sceptru, flăcări cu zbor.
Orizontul e un laţ înveninat.
Păsări negre cad în chilii, pulberi de aripi
peste ochii închişi, pe dinţii albiţi.
Zbateri în somn, zvârcolire de viperi, luptă
cu drapele negre,
în câmpul verde şi gol.
Rugi roşii şi albe, crin şi sărut, ninsori asfinţite
aşază zăpadă pe ruguri
sub bolţi întunecate
rupte-n bucăţi.
Raze frânte, mirosul de pulberi,
sunete sparte peste urechi explodate.
Gonguri anunţă alaiul,
împreunarea de părţi – întregul iluminat –
atingeri de jumătăţi în carafele pline.
Împerecheri de chei, goluri şi miez, scări de piatră ridicate
peste priviri jupuite.
În chilii, rugi albe şi roşii, globuri de cristal se-nvârtesc,
cad bucăţi strălucitoare de lună prin geamul lichid,
îngeri lichizi, lume lichidă, stare lichidă
peste nimburi înmugurite.
Gongurile anunţă izbiri solemne,
lauri arzând pe culmile verzi,
salvarea,
împreunarea inimii cu bătăile ei.
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Angela FURTUNĂ

realul a intrat din întâmplare
în minţile noastre

I

într-o zi, am simţit că poezia poate muri, că
totul se preface în întuneric
atunci când sufletul meu devenise o zdreanţă
aruncată peste un morman de cărţi
ce nu se mai deschideau.
atunci m-am întrebat dacă nu cumva poezia este doar o
iluzie ce ţi se întâmplă în cele câteva morţi pe care trebuie
să le parcurgi în aşteptarea vieţii eterne
dar mai ales în căutarea unei galaxii
sau a unei ferestre către revelaţie.
– de ce eşti azi condamnată? de ce eşti atât de iubită de îngeri?
m-a întrebat, din foişorul său, Brâncuşi.
am luat asupra mea frica lor şi am transformat-o în poveşti. am
furat basme şi amintiri, am minţit, am născocit, am scris istorii,
niciodată nu am adormit, îi spuneam lui
Brâncuşi, în mansarda plină de cărţi,
aşezată deasupra şiragului de mărgele
din care el a ridicat coloana ce duce la cer,
ca să-i arăt de ce Guernica nu a fost posibilă la gurile Dunării,
doar Coloana Infinită
prin care toate poveştile, spuse de inimile îndoliate
după moartea soldaţilor români,
s-au transformat în mici amulete funerare
care au ajuns la sufletele lor
acolo sus
precum o boare de gheaţă
din prea mare oboseală
dintr-un trecut ce este numai viitor
şi dacă relaţia noastră cu lumea este una imaginară?
îl întreb,
şi mă privesc în ciobul mărgelei
întâiul ochi ce a văzut Coloana Infinitului –
chipul meu are textura hârtiei
nesiguranţa cuvintelor libere
relieful mişcător al picăturii de ceară –
Dumnezeu îi strânge pe oameni la un loc. mănunchi.
apropiindu-se, ei scad.
inima orbeşte
topindu-se
nu ştiusem nimic despre cuvintele care te ascund
rozând apoi din sufletul şi din mintea ta
iar după un timp te transformă cu totul într-o cochilie goală
în care doarme un parazit
ce nu e nici viu nici mort
doar ostatic
inert –
am luat asupra mea şi acest martor la realitatea
poveştii. am împrumutat viaţa lui, i-am dat un tâlc,
am încercat să salvez şi amintirile lui, furându-i-le
şi rescriind scenariul,
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pentru că lumea se schimbă astăzi mult prea repede
iar decorul minţilor accelerate scade în tonalitatea sa etică
practic, am reinventat legile după care se întemeiază poveştile
din criză de adevăr
înainte de a se fi pierdut prin mit.
şi abia atunci, a venit pentru prima oară visătoarea Kamakura
profetul blond
şi a rostit:
să fii tânăr
fără a fi învins vreodată muntele
(„până la primul adăpost sunt tot atâţia kilometri
cât anii pe care îi voi trăi
zgâriind piatra la urcuş“)
să fii tânăr
ca o tăietură greşită în carne
(„privesc firişorul de sânge cum mângâie fontanela
ţâşnind mai jos peste pleoape peste obraz peste buze
dezlegând limba de rostire beţie
luând cu sine trupul şi împărţindu-l cu prietenii din sălbăticie“)
să fii tânăr şi să priveşti o femeie oarecare
ca pe o durere difuză la decorporare
când apa dormandă te spală de sânge pe dinăuntru şi pe dinafară
ceea ce rămâne este o maşinărie de trăit intens
altfel spus deşertul înghiţindu-şi prada
îmi este dor de viaţa de acasă, de firul de aţă de argint cu
care am brodat feţe de pernă, dantele, poezie pe pergament
de pânză şi cămăşi pentru bătrânii de la azil, batiste şi
bluze, tablouri şi feţe de masă din damasc greu, rochii antice
şi fotolii de catifea, semne de carte şi coperţi de volume
resuscitate din lada de moştenire a unei fete cuminţi
îţi este dor să te simţi din nou acel băiat naiv, când iese vesel din
râul Suceava, ţinând câţiva melci în palmă fiecare botezat cu nume
de heruvim, copilandru alergând să prindă trenul, care te duce,
urcând un deal molatec, exact în inima vechiului târg, aproape de
Casa Bucovineană, de pe strada Karl Marx, unde aveai misiune să-l
scoţi de lângă polizeifeldwebel-ului Moczarski şi din mahmureală
pe unchiul Costache Aluncăriţei Al Doilea, fiul Mariei şi al lui
Vasile – vechi combatant din poveştile de familie cu turcii, cu ruşii,
cu tătarii şi cu neamurile lui Vârlan cel Necurat ce avea pizmă
pe Moldova -, să-l legi de tine cu o curea de piele, şi să-l cari apoi,
plin de grijă, pe strada principală, făcându-l să păşească poticnit
ca o barză pe macadamul pe care blacheurile de la bocancii vechi
militari austrieci răsunau precum alămurile unei orchestre –
pe strada Imperială, vă opreaţi să îmbrăţişaţi bălăngănit un
stâlp de felinar, şi atunci vă întâmpina cu hohote lui femeieşti
oi oi ioi Freide Lauber, mirosind veşnic a pâine proaspătă
atunci coaptă şi a magiun de prune, el se grăbea să vă aducă
din pivniţă şi o carafă de vin uşor, fermentat cu miere de
brad, în semn de bun venit pe bucăţica lui de trotuar –
după ce vă omeneaţi toţi trei, unchiul Costache prindea viteză,
şi începea să te tragă din ce în ce mai smucit de hamul din piele,
acum devenise din gloabă armăsarul de frunte care comandă
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atelajul de eroi, pe strada Dreaptă, alergând la galop, cu tine în
spate, pe lângă Biserica Catolică Ioan Nepomuk, visând că va da
o tură şi pe la Para de Aur sau pe La Şapte draci, tot cu tine în
spate, căci pe măsură ce vinul rozuliu începea să coloreze apa
chioară de sânge de seară, de soldat lăsat la vatră înainte de a
fi cules pe câmpul de luptă medaliile de vitejie, tu nu mai erai
nepotul lui grăsuţ, cu fundul mare, cărat ca un sac de povară ci, în
închipuirea sa din ce în ce mai plină de elan, unchiul Costache te
vedea ca pe un înger, ba chiar numai ca o simplă pereche de aripi
de înger care îl duc pe el, eroul din poveste, acasă, la Mânăstire,
sub Cetate, unde chilia curată, cu miros de tămâie şi busuioc
uscat, avea să răsune în curând de surle şi trâmbiţe, aşa cum se
povesteşte că se auzea de la un kilometru distanţă, de pe dealurile
Tătăraşului, somnul unchiaşului războinic şi bine aghezmuit
ne place să ne vizualizăm descreşterea şi să o arătăm celorlalţi
ca pe o hartă, pe care toate universurile
noastre instituie istorii literare
în timp ce le explicăm în procente cât de greu ne este să-i
înţelegem când ei scad la rândul lor şi îşi uită parola
pentru că simţurile noastre sunt diluate de
conexiuni virtuale şi tendinţe statistice
din care toate pulsiunile naturale au
evadat către plăsmuirea robotică
dar dincolo, îţi spun, e o beţie a blocajelor unde
te poţi recupera din toate haosurile în care ai fost
târât pe nesimţite şi împotriva voinţei tale,
este ca şi cum ai putea să vorbeşti din nou la plecare cu un
alt dibuk, spirit prietenos al morţii, după ce nu ai mai vorbit
cu nimeni altcineva timp de un mileniu, câtă vreme străin
ai fost şi alungat din toate trupurile şi din toate minţile
pentru că nimeni nu a vrut să se apropie de
inima ta ca un radar de gânduri
şi să vorbească pe limba ta despre lumea în descreştere
am ştiut că aşa se fac jocurile în timp ce
faţadele de sticlă ne înconjoară
iar trupul din corpul astral se fărâmiţează, în
timp ce corpul din minte se complică
alchimic
prin toate felurile de a uita cine suntem de fapt,
am ştiut că eşti pe moarte, îţi spun, şi am uitat ce este moartea
pentru că nu are rost să te gândeşti la nimic în timp ce
copilăria începe să se izbească de tine pe dinăuntru
o pasăre zvârcolindu-se
originea poetică a omului
precum un clopot de sticlă într-o peşteră fără ecou,
marionetele se adună în jurul nostru şi ne ţes în
vis cu picioruşele lor ritmice de fractali,
vom fi visaţi cum murim şi vom aduce la rândul
nostru moartea ca pe un joc al învierii
o, suntem priviţi de vidul celor ce ne ucid
pentru că nu venim din aceeaşi lume
realul a intrat din întâmplare în minţile noastre
o hartă care ne şterge urmele pe nisipul de dincolo
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Radu CANGE

ÎN NOAPTE

CA UN FACHIR

Un gol în suflet, ca o depărtare....
Mă leg de tine, moarte, sunt străin,
Mi-e dor ca de nemărginita mare,
Singurătatea-i neştiutul vin,

M-am răzgândit, azi nu mai vreau să mor,
Am să vă-nşir o mie de poveşti –
Şi faptul că voi fi nemuritor
Şi toate cele câte sunt, cereşti.

Pe care-o beau, mereu mă obsedează,
Mă leagănă, asemeni unui val,
Că de demult nu-mi este mintea trează,
Şi cumpăr visuri ca un vechi telal.

Mă voi predestina-n povestitor,
Să vă aduc şi vouă nişte veşti,
Ca propriu-mi demiurg, coborâtor
Din cele-o mie-o sută de caleşti.

Dar la răscruce, vine limpezirea,
Sunt doar un om şi sunt doar praf de stele,
Nu, n-am uitat care îmi e menirea,
Dar, uneori, sunt tulburat de iele.

Mărgăritare-am să vă-nşir, în noapte,
Agate prea mărite, dintre veacuri,
Că sunt în stare şi sunt pus pe fapte,
V-aduc o barcă scufundată-n lacuri,

În dansul lor nebun, neobrăzat,
Am să le îmbrăţişez şi-am să le bat.

Şi toate câte-acum le-am povestit,
Ca un fachir ce ziua v-a minţit.

DESPRE FEMEI ŞI VIN

CE VREI

Nebun, de mine mila mă apucă,
Sunt în singurătate, mai ales,
Cu toate astea, nu am chef de... ducă,
Şi nici nu pierd şi nici n-am de cules.

O, nu mă-ndemn cu visuri să te-mbăt;
Un fluture întârzie pe-o floare,
Căci nu m-ai întrebat de vreau sau pot,
Lumină să-ţi aduc sau disperare.

Şi nici nu vreau, ca, după vreo ulucă,
Să trag cu ochiul, poate rar sau des,
Pentru că nu am niciun chef de ducă,
Şi nu mai vreau, cumva, să mă îndes,

Erai dibace, blânda mea ursită,
Într-o destrăbălare mult discretă;
În voioşia ta, cea daurită,
Îm înscenai scenetă din scenetă.

S-alerg după vreo curvă mai bătrână,
Căci tânără, biştari n-am s-o plătesc,
Şi rost de-un franc, să pot să-i dau arvună,
Nu am de ce, oricum, nu mă spetesc.

Şi-mi risipeai surâsuri pe sub vintre,
Mă aromeai cu-mbrăţişări lascive;
Ca tânăr nepătat eram putinte
Şi pofticios când le priveam pe dive.

Mai bine vinului să-i aţin calea,
Când cineva din mine strigă: Valea!

M-ai întrebat: Vrei totul sau nimic?
Şi m-ai şcolit ca pe un ucenic.

TE ZBAŢI

CHINUIT

Mă-mbăt, cu sârg, la şapte fix din seară,
Şi sunt setos, ba poate chiar avid,
Mahmur, iar mă gândesc la suicid,
Că am picat din poarta mea stelară.

Dezamăgit de toate, cauţi lucruri
De care să te-nseninezi, să speri;
Cu niciun chip nu poţi să mi te bucuri,
Că viața ta de azi e ca şi ieri.

Ce fac cu băutura milenară,
Cu sufletu-mi nenorocit, arid?
Că mă întreb, ce fel de individ
A năvălit în mine, de cu seară?

Şi-ncerci, nebun, neînţelese trucuri
Şi-ţi aminteşti de toamne, primăveri;
Dezamăgit de toate, cauţi lucruri,
Visând absurdul unei reînvieri.

Tânăr, Cioran trăgea câte-o beţie,
Avea nemulţumiri, poate un of,
Străină,-atunci, când vreo melancolie
Îl îndemna să fie filozof.

Dar nu te laşi, tenace, ca o boală,
Ca apa piatra s-o supui ai vrea
Şi crezi că-n tine este o răscoală,
De sentimente, ce te-ademenea.

Stilist, poet sau om de rând, îmi pare,
Te zbaţi în viciu, fără de scăpare.

Şi-nfrânt de vârstă, ahtiat de stele,
Te laşi, în noapte, chinuit de iele.
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e viaţa care se apără viaţa care atacă
aceste ziduri în ruină neatinse de soarele primăverii
dincolo de care
o bunică citeşte scufiţa roşie
un bătrân plânge în faţa clasorului gol
melodii vechi ştanţate în discuri de picup prind viaţă
dincolo de ferestrele cu jaluzele din lemn

Cristina M. MOLDOVEANU

strada mântuleasa

era un oraş în care tocurile înalte pocneau rar
pe asfaltul cel de toate zilele
dar când se întâmpla pământul
tremura din încheieturi
precum mesele din vagonul restaurant
se învârteau mai iute moriştile de
jucărie din parcul copiilor
îndrăgostiţii cu tălpi subţiri păşeau
pe marginea bordurilor
învăţau mersul orbeşte ochi în ochi
ca într-un facebook citadin
oamenii îşi schimbau între ei
fotografiile de nuntă sau botez
uite eu îţi dau morţii mei trecutul
meu de la adam şi eva
tu mi-i dai pe ai tăi
stăm de vorbă discutăm despre discuţii
cuvântăm despre cuvinte
câte unul încerca să spună ceva de
capul lui după care se înstrăina
uita până şi de cel carele eşti în ceruri
intra la apă agăţat de firele electrice
ca o şosetă desperecheată
era la începutul mileniului trei
când mulţi încă credeau în biblia lui robinson crusoe
ţâşnea iarbă încă grasă în păşune şi asta era de mirare

culoarea schimbătoare
a hortensiilor

se întâmplă de fiecare dată când plouă în mahala
simţi dincolo de ritmul morţii apropiate
pulsul sângelui năvălind în ureche
ecoul mării într-o scoică
viaţa în echilibru ca o dansatoare pe sârmă
acoperind soarele cu umbrela ca să nu orbească
simţi cum se apleacă podeaua corabiei
când căpitanul adoarme
lumea se curăţă de tot scrumul
alunecă deoparte odată cu stropii purtaţi de vânt

*
e un miros de pâine în aburi
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la demisolul circului un cerşetor
recită glossa lui eminescu
fiindcă plouă
şi nimeni nu ştie de ce au dispărut ceasurile din pieţe
de ce apar şi dispar postere cu foşti artişti de scenă
binecunoscuţi odinioară
nimeni nu înţelege ce s-a întâmplat
cu fostele ceasornicării
atelierele de reparat unde duceam
umbrele pantofi pălării ciorapi
nimeni nu ştie de ce apar mai multe
farmacii şi pompe funebre
pe aceeaşi stradă
*
la periferie
pomii vii sunt parţial tăiaţi
stâlpii de telefon din lemn sunt scoşi cu totul
de parcă un copil decupează forme în hârtie lucioasă
se toarnă asfalt fierbinte în locurile goale
cei care speră o altă stea drept călăuză
dau mâna unul cu altul timp îndelungat
până şi copiii au palmele aproape negre
de mură sălbatică

prietenie

dacă eşti prietenul meu mă vei crede
întotdeauna pe cuvânt
vom muşca din aceeaşi portocală chiar dacă ştim
că pietrele trec şi apa rămâne
chiar dacă eu citesc Heidegger şi Kierkegaard
şi nu-mi plac Noica sau Ţuţea
chiar dacă îi preţuiesc pe Slavici şi pe
Sadoveanu şi încă mă îngrozeşte Picasso
chiar dacă plâng fără cuvinte încet
de tot şi vreau uneori
să mai jucăm un ţintar cu boabe de
fasole până se lasă noaptea
şi mă vei crede când îţi voi vorbi
despre pădurea neagră
de vise prea înalte şi despre catacombele
furnicilor războinice
în clipa asta stăm faţă-n faţă la masa tăcerii
şi măsurăm timpul necesar luminii
să fugă de la unul la celălalt
zâmbim amândoi la fel oricât ne doare
fiindcă lacrima ne-ar despărţi definitiv
precum sabia dintre Tristan şi Isolda
ca pe toţi oamenii care nu au
trădat nici de dragul iubirii
HYPERION
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Maria ŞLEAHTIŢCHI

Fugă
şi nervi
nervi în C minor

op. 69.63
«Când ai în faţă trei lămâi,
stoarce sucul din ele!» îmi zice
stoarce-l ca şi cum ţi-ai stoarce sângele din
vene artere mici şi subţiri capilare
stoarce-l ca şi cum ţi-ai întoarce stomacul esofagul
viscerele pe dos şi le-ai arunca – borhăi – afară
ca şi cum măduva din oase te-ar părăsi greu lipicios pic
cu pic picătură cu picătură gelatinoasă limfatică străvezie
ca şi cum ochii şi-ar scurge privirea ciuruită
pe zidul plângerii de vis-a-vis
ca şi cum
storc! storrc-storccc-stooorc!!! până la capăt până
la fund până la nodul din gât… până la!!! sunt o coajă
de lămâi
sunt
gal-be-nă-galbenă când mi-a veni să mor – să mor
nici întâiul
nici întâia
nici ultimul
nici ultima
galbenă ca lămâia
- „Să mor ai vrea întâia!!?»
vlăguit
mi-e miezul şi rupt în fâşii de-ntuneric
zdreanţă amară din mine atârn
mi-au ţâşnit seminţurile
smulse ciorchine din mine cu mine cu tot
din trupul meu trupul meu ştie ce de ce ştie mai mult
goooaallăăă
goaaaaaaaaaalăăăăăăă pe dinlăuntru
pustieeeeeee-a-puuuuuuuustiu
devastată
şi-aruncată pe jos pe sub tocuri subţiri de
damă saboţi şi balerini sub talpa de piele a
pantofilor salamander de culoare maro
pe caldarâm sub copitele cailor cu aripi /în surrealism
pegas comercializează carne de porc iepuri de casă
raţe mute/ în bric-à-brac pe covorul acesta – un
preş – aşternut cândva unui neghiob care neghiob
a fost înlocuit de alt neghiob care va fi înlocuit
de un alt alt neghiob de neghiob de neghiobi
gattttttttttttta m-am mântuit
cine? vrea? suc? suc de lămîe
«Când eşti o lămâie,
fă-te suc!», îţi spun
fă-te suc
întâmpinări în C major
op. 07.09
Prolog
Întâmpinarea Domnului
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Se făcea în biserica de vis-a-vis
Cu uşa închisă.
I
îl primeau cu braţele-ntinse cu colac
cât uşa împletit presărat cu mac
din cocă galbenă colorară cu gălbenuş de ou
proaspăt sau chiar cu boia alimentară
cu o pâine mare aurie de cozonac şi-o mică coroniţă
de sare ornată cu spice împletite mărunt
la mijloc arcuit uşor – un „bine-aţi venit la
şcoala de circumscripţie din măgdăceşti!»
II
Toţi se grăbeau se grăbeau să-L întâmpine se grăbeau
cu flori şi busuioc, Se grăbeau cu ramuri de măslin, de
salcie-mbobocit, Se grăbeau, Mângâiau măgarul pe
coadă, Coadă lui era plină de ciulini şi scaieţi de aur.
III
Întâmpinarea Domnului!
întâmplinarea domnului
întâmplinarea domnului
întâmpinarea
IV
Întâmpinaţi-L!
V
[ăsta-i? acesta? el să fie?
îngâmfat plinul de sine
precum îmbuibate-s
de ciulini şi scaieţi
cozile măgarilor pe care îi călări?
cum să împartă ăsta pâini la săraci dacă palmele-i
sunt late şi largi nişte căuşe bune de luat nu de dat
acru-i e chipul
ştearsă-i lumina
cum şi cui să o dea
când bucuros ar stinge-o
pe-a celor din jur?]
VI
Domnul
stătea luminat de propria-I lumină,
liniştit de propria-I linişte,
gândit de propriile-I
gânduri
În poartă.
VII
întîmplinarea se făcea undeva vis-a-vis
peste drum neobservat de celelalte priviri
uitat de toate celelalte aduceri-aminte
El s-arătă înconjurat de elohimii Lui înţelepţi şi ei ÎI
şopteau să termine cu omul. „Nu vezi, ÎI ziceau: a sa
răsuflare e-n nările lui!“. Să termine cu omul, căci ce
preţ are el? „Nu vezi, ÎI ziceau: pe el îl întâmpină!“
epilog
şi uşile închisu-s-au toate
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de femeie care pierde totul la semafor
care aleargă împotriva vântului şi care-şi
poartă virtutea ca pe un trofeu ciobit
dar aseara ţi-ai dezbrăcat cele 100 de piei
şi toate sonetele au îngheţat în faţa ta
nici o profeţie nu pregătea clipa asta în care
sarea mărilor ţi se lipeşte de picioare şi te smulgi
disperată din mormântul orgoliului.

În jurul nostru

Cristina ŞOPTELEA

Instrumente de tortură

Moartea se năpusteşte spre noi cu toată forţa
ne trânteşte la pamânt şi ne calcă în picioare
praful ne intră în ochi în nas ni se lipeşte de buze
ne smulge inimile din piept şi ni le îndeasă în gât
ne rupe degetele şi le lipeşte de tâmple
e deplorabilă imaginea, uşa se dilată şi
se crapă în milioane de aşchii
de bunăseamă că am fost odată
instrumente de tortură.
***
Toţi oamenii au plecat din oraş vârtejul cuprinde
nebuneşte străzile,
aud cum gem casele gata să se prăbuşească şi
cuibul de la fereastra ta a zburat peste copacii
aplecaţi într-o ultimă reverenţă
se văd acum doar
ochii lupilor tineri rotunzi cât soarele care arde
pieile înşirate pe asfalt
e parte din tine urletul lor
ei rătăcesc prin memoria ta
muşcându-ţi inima şi gura
tu bolboroseşti poveşti sentimentale
despre copii şi iepuri despre floricele şi femei
fără sex.
ar trebui să pleci şi tu.
***
Să te pot atinge pe mâini pe faţă pe ochi
să te pătrund în inimă şi să sparg lacătul ce-ţi
muşcă din vene şi-ţi arde sângele
de femeie care agonizează
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Am stat la masa de fier a cavalerilor
această pedeapsă îmi încolţeşte
în trup şi-mi răscoleşte
măruntaiele ca şi când nimic nu mai ating cu umbra,
devin apoasă în fiecare dimineaţă şi nu mi se aude
plânsul de fapt eu sunt vie şi apar
mereu unde se termină
această câmpie îmi aminteşti de cerşetorul de cafea
dormind pe grămezi de rumeguş vorbind în somn
despre pâinea noastră cea de toate
zilele mă aşez lângă el
şi-i mângâi strigătul dar totul se învârte
prea repede în jurul nostru
păsări
oameni
cuvinte
moarte.

Beţivi

Oameni ca noi
numără mierle în copacii uscaţi
dintr-un colţ al oraşului auriu
de unde atâtea mierle
glasul lor se lipeşte de bolta
cerului într-o zi de octombrie
cât de adânc e plânsetul mierlei
de inundă taverna în care beau cot la cot
marinari şi preoţi.
***
Uite dacă tot suntem aici noaptea muşcă din noi
noaptea muşcă din noi urlu şi nimeni nu reacţionează
plictisul adastă pe la mesele unde o
dansatoare bătrână îşi mişcă
încet şoldurile groase şi bucile lăsate ploaia
linge în linişte geamul murdar
plictisul adastă pe la mese şi paharele
taie degetele pe rând
din nou şi din nou până luna se sprijină
de gardul cimitirului Pacea
şi limba se împleticeşte în cuvinte. Îmi las mâinile
să zboare ca un cocor de aici de sus
totul pare de nerecunoscut
cu toate că lumea mea de azi
seamănă izbitor cu lumea
ta de ieri şi acum toţi scot sunete
ascuţite dar îşi acoperă
urechile şi se minunează de frunzele scuipate de vânt.
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Marin GHERMAN

Noul Don Quijote

În regatul luminii
Don Quijote vorbeşte cu spinii,
se consideră poet şi pare inervat,
caută-n memorie clipe de neuitat,
dar nu găseşte.
El este neliniştit şi puţin agitat.
În faţa oglinzii stând,
el şi-a adus aminte
de prima sa moară de vânt –
prima sa dragoste,
una mecanică,
una neînţeleasă.
Medita la rotaţiile unei elice,
ce face pâine din spice.
Retrospecta cum l-a muşcat un câine,
când i-a dezgropat din întâmplare
mâncarea lăsată pe ziua de mâine.
Şi stă singuratic Don Quijote,
vorbeşte cu spinii,
scriind poezii în regatul luminii.
Despre o lume utopică i se înşiră versul.
Şi de sute de ani crede
că doar cititorii-i vor înţelege sensul.

Inspiraţia

A câta oară
un fluture alb rătăceşte în mine.
Mă cuprinde naiv,
meditează o clipă
şi începe să strige că s-a plictisit.
El vrea să mă părăsească,
aducându-şi aminte clipele
când îi erau întregi aripile…
Cândva el zbura deasupra porţii Raiului,
balansa între două lumi antagoniste:
una reală
şi alta virtuală.
Lângă poartă – doi îngeri naivi
care-i şopteau „vino la noi”,
îi făceau din ochi,
îi citeau ode
şi-i vorbeau în limba franceză
cuvinte frumoase ca la o serată vieneză
cu oaspeţi din toată lumea.
Când era să fie de îngeri prins,
fluturele începu să cadă spre pământ
şi într-o dimineaţă l-am găsit pe masa mea de scris...

Statică

În camera mea
geamul mă priveşte atent.
E-un fel de ochi ce vede interiorul
şi nu observă cum ninge afară,
ca într-un Waterloo cu ciori croncănind.
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Trupul meu de copil
din casa de peste drum,
până la care se fac pe jos vreo 24 de ani,
şi-a lipit palma de geamul rece,
îndepărtându-se de mine
pe zi ce trece.
Ştim unul de altul:
eul de azi îl cunoaşte
pe eul de cândva,
iar cel de cândva e orb.
Putem, de fapt, să ne întâlnim
într-o după amiază a inexistenţei,
la mine în cameră
sau
la dânsul în cameră,
să dăm mâna, să ieşim în stradă,
să întrerupem fiorul tăcerii...
Trec zile de-a rândul,
nimic nu se schimbă.
Când mă privesc în oglindă
simt cum suspină Timpul
în spatele meu.
Mi-e frică să întrerup statica din mine,
atunci când geamul mă priveşte atent,
ca un ochi de Sfinx
rupt dintr-un trup de leu.

***

Uneori, în vreme de noapte,
În faţa teatrului din Cernăuţi
statuia lui Vasile Alecsandri
trece fastuos ca să-şi vadă copiii.
Oamenii mici
se ascund în mantia nopţii,
captivaţi de liniştea lunii.

Deodată, dar absolut himeric,
măştile teatrului învie
ca nişte feţe din lut ce respiră:
Masca tragediei râde în hohot o noapte,
Masca comediei îşi vede optimismul potolit,
iar Masca cea de toate zilele rămâne
în continuare moartă.
Măştile fac mare zarvă în vreme de noapte.
Un sunet abia auzit –
lumina soarelui lovind
oglinzile din culise –
întrerupe liniştea poveştii nocturne.
Domnişoara Dimineaţă se trezeşte din somn,
aprinde lampa,
slobozind câinii regali şi paznicii în stradă.
Măştile înfricoşate se retrag
ascunzându-se
care în trupul tainelor vii,
care în trupul tainelor moarte
ca nişte suflete fugare
ce-aşteaptă
să apară din nou luna
pe cerul Cernăuţiului de noapte.
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Andrei ZANCA

ÎNTÂMPINĂRI

când băgarea de seamă
se răsfrânge deplin în adânc
de adânc, aproape de Martorul impasibil

dintotdeauna presimţit acolo
totul în jur îşi pierde din însemnătatea
necugetată pe care i-am acordat-o mereu.
unde se bănuie ceva, o linie, un
contur, ori doar o furişare
nu e nimic, şi totuşi dezamăgirea mea caducă
trezeşte în mine o tainică, stranie bucurie.
în zorii grei de ceaţă
voalând netulburea
apei curgând
zăresc mai întâi prora unei bărci
desprinzându-se din unduirile albe
ezitând, atenuând
o bătaie de vâsle.
şi deodată ţipătul ascuţit al unei păsări
peste întinderi
încât închid ochii
copleşit de efemer
nu zboară acolo, sus
ci-n mine, laolaltă cu mine
pasărea / trezind singurătăţi uitate

ŞOAPTE

nimic nu trece în uitare, totul
se răsfiră cu vremea
în compasiune.
tăcerea rarefiată de linişte
mă sprijină spre a putea trece peste noaptea asta.

o uşă se deschide-n beznă. Nimeni.
ai venit, şoptesc…

spinul duinez

noaptea asta unduind timp înzăpezit peste ape
e spinul meu duinez, aici pe insulă
în spatele gratiilor de gheaţă
nimic nu e întâmplător. la începutul întâmplării
aflându-se mereu Unul
trecutul evocat nefiind nici pe departe cel adevărat
servind mereu prezentul.
pe atunci, ploaia
era o unitate de măsură
a singurătăţii decantând o înserare
sub cornul bizantin al lunii, totul contopit
în casa iernilor remuşcare şi tandreţe
azi, doar umbrele celor dragi mai freamătă
ca buzele anei boleyn încă mişcându-se-n rugă
după ce capul i-a fost retezat.
o viaţă întreagă aştepţi câteva cuvinte
care sosesc mereu prea târziu
totul fiind simultan ca într-o carte
pe care eziţi să o deschizi.
o viaţă întreagă m-au urmărit ochii vieţuitorelor
din spatele gratiilor. mă bântuie noaptea numele
gravat în fiecare celulă.
undeva, la un gând depărtare
o lume neconsolată, etern răbdătoare.
şi-ncet am luat-o înainte îndepărtându-mă
mult de cei care venau în urmă.
se spune că nici n-am fost.
rătăcit în diminuarea de lumină a străzilor
printre coloanele de marmură ale băncilor

în tânguirea târzie a unui saxofon
îmbătrânind / doare tot mai tare
aidoma unui cânt ce m-ar străbate ca o înfiorare
mistuindu-se neştiut de nimeni în apa din jurul insulei. splendoarea
între iertare şi iubire, aproape nici o deosebire
de când lumea, poezia ei niciodată atinsă
cântul dus de ape mi-e martor.
a fost mereu subminată, distrusă, detestată
şi
totul vine pe nesimţite pe aceste meleaguri
iar, dacă adevărul despre un om
în
acest an pe sfârşite. în acest an de salt
se află în ceea ce el caută mereu să ascundă
atunci totul se va înfiripa firesc, ca de la sine acum.

în după-amiaza scursă, târzie de noiembrie
o fată s-a oferit să-mi cedeze locul în autobuz
şi-am surâs lăsându-mi mâna pe umărul ei
în vreme ce pe parbriz alunecau
ramuri desfrunzite de toamnă
acum ploua. bate un vânt rece.
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după care nimic nu va mai fi ca înainte, undeva
doar la o bătaie de inimă, o lume
etern răbdătoare, neconsolată
din care mulţi s-au dus
îi simt mereu în preajmă, deşi
din moarte doar iubirea se întoarce.
când ea se stinge te lasă şi harul
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şi-aşa
a uitat cu totul de mine…
Alergînd de zor
spre…
confraţi

ÎN VIZITĂ LA ZEUS

I-am trimis s.m s. c-o să vin
În vizită chiar pe OLIMP
Norul alb de deasupra
Mi-a dat de ştire că-i acasă
Lăsase nimfele să mai zburde
Destul le alergase prin ruguri de mure
Ascunzîndu-se viclean de Hera
Ce-l tot urmarea de milenii
Ştiind ea prea bine despre
Aventurile lui galante
Cu…turistele
Pregitiri îndelungi
Imbăieri în celebra sa cadă
Piptănîndu-şi tacticos barba
Nimfele acompaniindu-l din liră

Nina VICIRIUC

GLORIA

Bătea deseori la geam
Îmbiindu-mă cu nectarul…nemuririi
Am şi gustat un pic (mostră)
La început nu avea nici un gust
Ba chiar mi-au ieşit bube…(negre)
Mai tîrziu DÎNSA a prins curaj
Bătea în uşă mai ales noaptea
Se tînguia în nopţi de insomnie
Părea pisica ce se isteriza cu motanul
Prin streşini
Uneori chiar urla la mine
Mai rău ca Pasat şeful de cadre
C-o mai duc mult cu vorba?
Că timpul e limited
Că mulţi s-au pierdut pe drum
C-o să sf îrşesc ca o simplă muritoare
Cu trei ţînci de gît
Şi-o sticlă de votcă la cap
Pensionară zbircită cutreierînd
Cu baston de fier printre vii
Dar totul a fost în zadar
Stau şi-acum pitită
Prin livada de vişini
Să nu mă mai vadă
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Mi-am pus rochia roz
Cu motive grecesti
Din pînză de ierburi
Păru-mi strălucea de spice
M-a primit sub un copac…tolănit
Pe blănuri de oaie
Era chiar un pic f îstîcit
Nu cunoscuse încă
Nici o poetă din Dacia minor
Îl stia doar pe Homer
Cu ale lui Iliade
Imi servi un pic de ambrozie
Din cupa de marmură verde
În stînga nelipsitu-i trident
Si-mi povesti amuzat
C-a scăpat cîteva stele pe jos
Iar licuricii i le-au prins în barbă
Că acum…e prea greu pe Olimp
Zeii nu mai sunt ce erau altădată
Prea des se iubesc cu Elene din sat
Uitîndu-şi menirea
Si umplînd sacrul pămînt
al Eladei cu puzderii de semizei
Că ambrozia s-a scumpit
Iar jertfele sunt tot mai rare
Şi-apoi la sf îrşit
mă pofti la măreţul banchet
În palatu-i de stînci
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ziceau bătrânii lupi copţi în
chesoanele marilor naufragii
aa ĂĂ ee II oo UU
e această splendidă arătare b e l i ţ i l o r şi
rând pe rând îşi înfigeau lacomi
ochii lor putrezi adânc între
ţâţele ei mari grele rotunde
uuuRaaa
trecea G L O R I A pe b u l e v a r d u l v i c t o r i e i
mireasa morţii în sărbătoare
nurlie zăludă şi cheală
cu surle şi tobe
mirosind a lingoare
a lăptucă tânără
a busuioc deocheat Ne
venea rău
ameţeala
D o a m n e Ne
venea să ne-aruncăm cu T O Ţ I I (k a m i k a z e) la
picioarele ei rotitoare
crescute direct din cerul înalt
aveam frisoane
aveam păreri oarecum indecente aveam idealuri
în fiecare anotimp Ne zvârcoleam
spasmodic cu fiecare generaţie
umpleam sufletul noduros cu năduf
ca pe un hârdău lepros

Petruţ PÂRVESCU

scrisoare către generaţia
mea sau gloria
oricărei victorii

aşa
gândeam fiecare pe atunci
lupi tineri vânam mai mult în haită
pe la colţurile gurii cu urechile ciulite
în nopţile albe fără frontiere
prin oraşe somnambulice aşteptam cutremuraţi zorile
departe
în provincia memoriei
trecea G L O R I A pe bulevardul victoriei masturbându-şi fesele (două felinare de aur potcovite
în noaptea adâncă de ceară)

nOi
o priveam cu ciudă
libidinos din spate (faţa
o avea mai mereu în reparaţie capitală)
trecută în revistele de gală eczema
unei cicatrice vulgare pe
ochii minţii noastre-nfierbântate
NU
pentru vOi
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AH
(ne ziceam)
mândri şi liberi în bantustanele fericirii va
veni EA z i u a a c e e a în care
o să-L întoarcem pe dos
cu J O S U L în S U S (să urle
steaua lui umedă mică lucitoare) şi o să-L bem
până la O S
dar
ziua a c e e A
venea prea târziu obosită
stoarsă
cră-că-na-tă
ca o mârţoagă leşinată puturoasă
muncită şi grea
nOi
rămâneam pironiţi mai departe în
poarta norocului cu ochii holbaţi pe U L I Ţ Ă
trecea G L O R I A pe bulevardul oricărei victorii
muncindu-şi în scârbă
fesele
iepele
două felinare de ceară în noaptea adâncă
hauuu
Hau–Hauuu
vuia pădurea tânără
turme de glasuri trăgând după ea
ecouri lichide răstălmăcind alese geometrii!
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Deznădejde cu stele rupte
din tăcerea abstractă
a inimii.
Te-am iubit ca un lup flămînd
Şi dragostea ta a fost ca
muşcătura unui şarpe veninos
şi am trecut peste semne
şi am trecut peste valea stearpă
a Sinelui
Ce lup am fost…
Ce lup am fost…
Te-am iubit ca un lup flămînd
Cu spaimă, cu spaimă, cu spaimă
Şi îngerii imi trimiteau în ceafă
mii de săgeţi
O, iartă-mă, iartă-mă,
Lupule,
Glontele meu fumegă şi este îndrăgostit
Să uit, să uit că
piatra are gust de cenuşă
Că sînii tăi se legănau plictisiţi
Prin parcările subterane ale fiinţei!

Ioan MANOLE

CÎNTEC DE DAT
MAI DEPARTE

Si tu, iubito, ti-ai pierdut chipul
Si piatra s-a rotunjit între
sînii tai cît doua catedrale.
Si tu, iubito, m-ai strigat
Peste gîndul meu plecat departe
prin ierburi
Si pasarea cînta peste
claviatura suava a inimii
Si eu îti eram zid
şi îti eram drum
şi chipul tau
era ca o icoana împuscata în frunte.
Si tu, iubito, ti-ai pierdut cararea
şi piatra s-a rotunjit între
sînii tai cít doua catedrale
şi eu îti sînt
golul si aripa
şi haul…

EU AM FOST
ACELA ŞI …

Te-am iubit ca un lup flămînd
Ce lup am fost…
Ce lup am fost…
Şi sînii tăi se legănau plictisiţi
prin parcări cu maşini scorojite
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FULGER
ORBIT DE MÎNIE

Orbii cei orbi
Conduc neliniştiti către oul
de platină
alţi orbi.
Fluturele cel orb devastat de
Lăcomie
Aduce pe pămînt
Neliniştile altor fluturi orbi
sălbăticiţi
în adolescenţa lor sentimentală.
Păsările sînt oarbe răstignite în
sentimentele malefice ale sîngelui
şi aceeaşi orbire le duce
Discret
Spre lăcomia naturală a morţii
Desfrîu de soldat orbit de
glonţul sf îrtecat al
disperării sale.
Orbii cei orbi îl conduc pe
Dumnezeu în iad cu voci
de copii treziţi din somn
Serafici
Născînd în jur imperii de orbi
Cu ochelari negri şi piane de oţel
Ruginite şi scoase din minţi
Orbii cei orbi intră în visele
urîte
Salvaţi-i cu gloanţele îndrăgostite
Ale statuilor.
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Lucian ALECSA

FEMEIA FĂRĂ ZÂMBET

N

PRUNCII HĂULUI

Noaptea, ca un sfredel de plumb, îmi înşuruba în minte fiecare ţipăt al copilului din apartamentul vecinului. Bietului
Laurenţiu numai asta nu-i mai trebuia pe cap, un orăcăitor
agresiv, de parcă nu i-ar fi fost de ajuns o soţie paralizată
şi sâcâitoare. Colac peste pupăză, avea şi o slujbă de rahat.
Învârtea câteva hârţoage la o instituţie a statului, era un fel
de conţopist la „Locativa“, societate a Primăriei din municipiul B. care avea în subordine tot ce însemna locuinţe sociale. Rolul lui era unul insignifiant; când se elibera câte o
locuinţă, fie că plecase locatarul, fie că decedase, avea obligaţia de a-şi anunţa şeful, apoi de a o şterge dintr-un registru şi a o înregistra în alt catastif. Prietenul meu era un tip
atât de timid încât dădea impresia, celor care nu avuseseră
de-a face cu el, că e naiv de-a binelea şi chiar un pic cam
prostuţ. E drept, avea şi-o privire bovină, ochii lui de un
albastru spălăcit păreau a nu exprima nimic. Se apropia de
vârsta pensionării, începuse a încărunţi. Era lipsit total de
curaj, nu ştia ce înseamnă a refuza pe cineva; dacă-i cereai,
sub formă de împrumut, bani, se scotocea prin buzunare
şi-ţi oferea, cu zâmbetul pe buze şi ultimul sfanţ, cu riscul
că rămânea fără pâine în casă pentru câteva zile. Nevastă-sa
îl bombănea la cap de cum dădeau zorile şi până adânc
în noapte. Vocea ei gâjâită, de raţă bătrână, mă scotea din
papuci, ajunsesem ca, în clipa când ridica tonul, să-mi pun
vată în urechi. Asta se întâmpla de vreo cinci ani încoace.
Înainte, în familia lor era o atmosferă paşnică, de parcă nici
n-ar fi existat pe scară. La ochi, în ultimul an, o singură dată
am văzut-o. Era cât pe ce să bolunzesc. Zău, aducea a stafie,
era numai piele şi os; o faţă cadaverică, ochi mari ca două
cepe, privire sticloasă şi rece, când te atingea te ardea la
maţe, buze cărnoase, lipsite de viaţă, ca două lipitori vineţii. Vreo trei luni am tot visat-o, devenise cel mai hidos personaj din ţinutul coşmarurilor mele. Mi se arăta ca zgripţuroaică, o cotoroanţă cu puteri supranaturale, care-i făcea
viaţa un iad pămpălăului de bărbat-su. Nu ştiu cât adevăr
ascundeau ecranizările mele onirice, dar ultima oară când
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l-am văzut pe Laurenţiu arăta îngrozitor: rahitic, ca o păstaie deshidratată, numai o carcasă fibroasă, ca de celuloză,
cu privirea nătângă şi rătăcită, venită parcă de undeva din
fundul capului cu rădăcini în lumea cealaltă. Ştiu că-mi
făcusem cruce cu limba. Nu era dată când treceam prin faţa
apartamentului lui să nu-i aduc compătimiri rugându-mă
şi pentru sănătatea lui. Mă gândeam atât la sănătatea lui
fizică, dar, mai cu seamă, la cea mintală.
De ceva timp eram servit cu ţipete la două voci! Dragul
lui de nepoţel urla piţigăiat enervându-mă şi mai rău, silabele pe care le scotea, la intervale de câteva secunde, îmi
bombardau timpanele cu atâta forţă, încât bietul meu creieraş vibra ca o piftie smucită de codiţele agitate ale unor drăcuşori. Primul impuls a fost să-i bat vecinului la uşă şi să-l
rog politicos să-şi astâmpere odrasla că altfel intru peste el
şi-l pun la punct, aplicându-i două perechi de palme de-o
să mă ţină minte toată viaţa. Instinctiv, am aruncat privirea
spre propriile mele mâini. Mă apucă mila, arătau ca două
labe de monstru, păroase şi zbârcite, tremuram din încheieturi de parcă aş fi fost atins de Parkinson. Mă luă cu frisoane. Am schimbat privirea de pe mâinile lui. I-am scanat faţa, vecinul meu arăta şi mai rău de cum îl ştiam, era
îngrozitor; pomeţii uscaţi şi proeminenţi îi plesneau pielea
de paloare cadaverică, iar maxilarele păreau de cimpanzeu. Un sentiment de confuz şi ciudat mă făcu să exclam:
„Cred că n-am nimerit într-un moment potrivit. Scuză-mă,
vecine!“ Cu greu mi-am reamintit motivul pentru care îi
bătusem la uşa. În acele clipe m-am gândit la nevastă-sa,
cine ştie ce mi-ar fi putut face dacă dădeam buzna în apartament şi-i pălmuiam odorul, cred c-ar fi chemat poliţia sau
mi-ar fi aruncat tot felul de blesteme cocoşându-mi restul
vieţii. Ca să evit să-i mai suport urletele nătărăului, m-am
retras la mine în apartament. După câteva minute am ieşit
în balcon luându-mi cana de cafea, s-o sorb în tihnă, să
mă afund în gânduri, sedat de aburii lăptoşi ai drogului, să
visez la zile cu adevărat frumoase. Soarele mai obraznic ca
niciodată îmi masa faţa proaspăt rasă cu razele lui aspre
şi calde. Simţeam că întineresc. Mă încerca un sentiment
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de beteagă stare de melancolie; plopul Mitică trona încremenit în miezul liniştii, ignorându-mă total, cum n-o mai
făcuse de mult. Zeci de glasuri de păsărele intonau partitura deznădejdii. Arborele din faţa apartamentului devenise
cel mai de taină prieten al meu, toate neliniştile i le serveam
fără a le cenzura în vreun fel, între noi se crease un dialog
aparte, chiar cu rezonanţe metafizice. Nu era dimineaţă să
nu-mi facă tot felul de semne discrete, probabil că asimilase
tot ce-i comunicasem, atât prin vorbe, cât şi prin gânduri,
zburătăcindu-şi frunzele, transmiţându-mi dragostea lui
prin câteva arcuiri de ramuri, redându-mi astfel buna dispoziţie. În muţenia lui vegetală de multe ori mi-am culcuşit
sufletul atins de tristeţi şi gânduri zbuciumate. Sunt convins, de vreo cinci ani îmi ştie toate ofurile, prin asperităţile
scoarţei sale am văzut adâncurile vieţii, seva lui mi-a preluat
o bună parte de durere, mi-a oblojit rănile produse de bisturiul singurătăţii. De multe ori m-am considerat pigmentul ce-i facilitez procesul de fotosinteză. E cel mai frumos
sentiment acela de-a deveni parte din metabolismul unui
arbore. După prima sorbitură de cafea mă loviră tot felul
de gânduri negre, indescifrabile, ce începuseră să-mi ciupească conştiinţa cu agresivitate. Luându-mă prin surprindere, nu am avut timp să-mi pregătesc apărarea. De obicei,
depresiile îmi erau anunţate prin tot felul de stări de nelinişte, care mă puneau în gardă cu două-trei minute înainte,
dându-mi timp de repliere şi răgaz pentru o eventuală pregătire a contraatacului, focalizându-mi în minte toate gândurile pozitive ce le aveam în acel moment la dispoziţie. De
cinci ani, de când mă părăsiră soţia şi copiii, aceste gângănii invizibile mă tratau cu agresivitate, îmi rodeau somnul
noapte de noapte. Uitasem ce-i aia odihnă. Dihăniile dracului se furişau şi-n carnea mea, după câte un coşmar nu-mi
mai simţeam trupul, eram ca şi paralizat, îmi rodeau nervii ca pe nişte aţe, scămoşându-mi gândirea. Carnea devenea fleaşcă, aproape fără viaţă. Nu o dată mi s-a întâmplat
să rămân ore bune înţepenit în pat fără să fiu în stare să
cobor şi să iau o lingură de apă. După asemenea smotoceli,
intram într-o totală confuzie, pe cerul minţii mele nu mai
rămânea nici un punct de lumină. Ajungeam tabula rasa,
un fel de prunc al neantului, fără a mai şti pe ce lume sunt.
Îmi trebuia cel puţin jumătate de oră să revin, să intru din
nou în ritmul normalului, iar mintea să înceapă a funcţiona din nou. Nu o dată mi s-a întâmplat, ca-n momentele
de luciditate, să mă autoevaluez şi să mă consider uşor sărit
de pe fix. Singurătatea pentru om e precum rugina pentru
metal, odată ce ţi-a intrat în suflet, te macină până dispari,
chiar dacă între timp mai încerci să laşi fereastra deschisă,
să-ţi pătrundă lumina şi-n adâncuri. Uite, iarăşi mă simt
cotropit de furnicături, din vârful urechilor până-n tălpi.
Tremur. Prin minte mi se derulează toată viaţa de până la
căsătorie. Tristă şi stingheră. Imaginile curg într-o curăţenie
totală; nimic confuz, albul era alb, negrul era negru. Creierul absorbea cu multă vioiciune fiecare secvenţă de parcă
toate mi-ar fi făcut plăcere; la un moment dat încremeni ca
un stop-cadru imaginea feciorului meu cel mic; cu chipul
lui plăpând, de la 3 anişori. Încerca să mă îmbrăţişeze. Nu
putea. Între noi era un hău. Se agita. Ţipa. O pâclă densă,
ca un fuior vineţiu, îi dădea târcoale. I se înfăşură în jurul
picioarelor. Cu greu şi le dezleagă. Acelaşi fuior vineţiu i
se pliază pe talie, ca un brâuleţ. Dând din mânuţe, atinge
fuiorul. Se arde. Duce degeţelele la guriţă, suflă asupra lor.
Durerea nu-i trece. I se citeşte pe faţă. Reuşesc să mă apropii de el, ne atingem, senzaţia de transpiraţie a mânuţelor
lui între palmele mele mă face să plâng.
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Nu mai puteam suporta urletul din apartamentul vecinului, răzbătea şi prin ziduri, pielea mi se făcea ca de găină,
pe albia spinării şiroiau broboane de transpiraţie, inima se
zvârcolea în piept de parcă ar fi fost un vultur în captivitate,
aceleaşi mâini păroase şi zbârcite, ce aduceau cu două labe
de cimpanzeu, îmbrăţişau aerul mulându-se pe forma invizibilă a micuţului meu odor, ce se îndepărtase şi mai mult.
Încercam să-l strig. Sunetele se pulverizau în gât, abia de
reuşeam să respir. În spatele lui se profila un cer plumburiu.
Micuţul păşea încet, cu mare atenţie, controlându-şi fiecare
mişcare. Începu să tremure ca apucat de friguri. Ochişorii îi
erau plini de lacrimi. Încercam să-i preiau durerea. Nu reuşeam. Faţa i se schimonosea. A mea, la fel. O simţeam ca
pe-o mască din tablă. Mi-am pipăit trupul. Totul era normal, doar faţa devenise rigidă. Eram conştient, cu fiecare
secundă îl pierdeam pe prunc din ochi. Îşi schimbase poziţia faţă de mine, păşea uşor cu spatele, la câţiva metri se deschidea hăul. „ Ai înnebunit, vecine, ce urli ca un descreierat?
Ai trezit tot blocul, vezi că vecina de la etajul trei a dat telefon la 112.“ Avertismentul vecinului mă făcu să-mi revin.
De îndată i-am întors-o: „Ce tot bâigui acolo, de la tine se
aud urlete, zi şi noapte, ba pe nevastă-ta o apucă istericalele, ba nepotul tău face ca toţi dracii!“. Pentru prima dată
l-am simţit înfuriat, cuvintele i se încălecau încă din gură,
înainte de a fi rostite: „Eşti bun de legat, trăiesc singur de
aproape trei ani, de când mi-am pierdut soţia în acel stupid accident. Ai halucinaţii. Hai, însănătoşire grabnică şi la
mult PA!“. La auzul acelor vorbe mi se propti un nod în gât.
Nu ştiam ce să mai cred. „Boncăluiţi şi vă împungeţi ca doi
cerbi în călduri, căutaţi-vă mai bine femei, decât să deranjaţi vecinii! Ori sunteţi castraţi? Amândoi sunteţi penibili.“
Era vocea unei femei a cărei faţă nu putea fi identificată,
nu i se vedeau doar ochii şi o parte a frunţii prin deschizătura uşii garsonierei din faţa apartamentului lui Laurenţiu.
Sirena ambulanţei seceră liniştea nopţii, doi haidamaci
în haine fosforescente coborâră din maşină şi se postară în
faţa uşii blocului. O doamnă între două vârste, cu stetoscopul agăţat de gât, îşi făcu loc prin mulţimea de gură-cască
adunată să savureze o secvenţă crucială, o ceartă între doi
nebuni. „I-am văzut, s-au luat la bătaie, s-au împuns cu
furculiţele, era cât pe ce să-şi scoată ochii, apoi şi-au tras la
gioale ca doi copii obraznici. Nu ştiu ce i-a apucat, păreau
oameni serioşi, cu scaun la cap, nu s-au mai comportat în
felul acesta de când s-au mutat în bloc la noi. Probabil că
singurătatea i-a înnebunit“. Secvenţa a fost relatată doctoriţei de bătrânica de la parter, care era la curent cu tot
ce se întâmplă în bloc. Locuia aici din momentul de când
s-a dat blocul în folosinţă, ştia ce-i în lună şi-n stele despre
toţi vecinii. Era cunoscută ca un fel de ghicitoare în cafea,
prin casa ei trecea foarte multă lume. În vorbă se băgă şi o
domnişoară, care apăru în faţa blocului imediat după ce sosi
ambulanţa. Era de la Poliţia Comunitară, cartierul „Domneşti“ intra în raza ei de activitate: „Li s-au mărit pensiile, de
prea mult bine fac spectacol. Ia să-i văd, dacă n-ar avea ce
pune pe masă, ar mai sări unul la altul? Nu cred.“ Pe trotuarul de vizavi, Flondor, maidanezul blocului, nu părea deloc
mişcat de agitaţia din jur. Cum dădea cu ochii peste câte
o cunoştinţă îl saluta mişcându-şi discret codiţa. O voce
stinsă, hodorogită, de alcoolic, aruncă în eter întrebarea: „Şi
totuşi, care dintre cei doi e pacientul? Nu cumva amândoi?“
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MĂGARUL LUI MITRAN
Cine a mai văzut vreodată iarbă brunetă? Iaca, Mitran aşa

vedea iarba, nişte firişoare lungi, măslinii, ce înotau în saliva
aburindă făcând mici valuri în gura leneşă a animalului său.
Pe moment crezu că Laur al lui înghite liţă şi se cutremură
la acest gând urât, abia după ce pipăi smocul realiză că se
înşelase. O secundă se temu ca animalul să nu fie electrocutat, deja îl văzu un morman de scrum. Se înşelă, în iesle era
iarbă-iarbă, doar că nu era de culoare verde, era de un brun
roşcat precum arama şi probabil că doar în închipuirea lui
îşi accentua culoarea. De mai multe ori avu tulburări de
percepere a realităţii, dar parcă de data asta lucrurile erau
ceva mai grave. Odată i s-a întâmplat să confunde o capră
cu o gazelă, cu toate că nu văzuse în viaţa lui un asemenea
animal. Altădată i se păru că se cuibărise peste noapte un
câine prin trupul lui şi dis-de-dimineaţă începu să-i latre
pe vecini. După ce realiză că totu-i o închipuire, avu inspiraţia să le spună că a fost doar o simplă glumă. Era conştient de astfel de halucinaţii, de percepere a realităţii într-un
mod fals, dar nu dispera, punea totul pe seama „matrafoxului“ pe care-l consuma foarte des la bodega lui „NEA
HAPSÂNU’“. Chiar dacă era convins că la cârciuma lui Grigore e băutură de proastă calitate, zilnic îşi alina durerile
şi-şi reîmprospăta gândurile. Nu o dată i s-a întors stomacul pe dos de la porcăriile pe care le ingurgita acolo, chiar
dacă se numeau votcă, lichior sau rom, toate aveau gust de
motorină. Uneori miroseau a ulei ars. Dar, cel puţin erau
ieftine şi te ameţeau de-a binelea, te făceau să uiţi de necazuri şi uneori să te visezi cineva. La trei sute de grame erai
beat turtă şi apoi două zile aveai capul cât baniţa. Cum stătea el cu mâna dreaptă pe animal, iuţeala aburului emanat de pielea animalului îi înţepa nările, pişcându-i plămânii, trăia o senzaţie ciudată, simţea mirosul unei băuturi
alcoolice, superioară poşircilor îngurgitate la hoţomanul
de Grig. Prin minte începură să-i curgă tot felul de imagini, care de care mai aiuristice. Pentru început îşi imagină
măgarul ca pe un alambic. Apoi îl văzu drept o maşinărie
zgomotoasă cu urechi, de tors metal, pe care o manevra,
ca un magician, din coadă. Laur servindu-l apoi cu valuri
întregi de liţă de cea mai bună calitate. Se şi visa bogat,
unic distribuitor de liţă pentru toate companiile de electricitate din România. După câteva secunde realiză că totu-i
doar o fantezie şi se îndepărtă de animal, revenind în scurt
timp cu-n balot de paie pe care i-l aruncă în faţă. Totuşi,
înainte de a-l pune sub botul animalului, mirosi balotul
pipăindu-l cu atenţie, să se convingă că-i ceea ce vede şi
nu altceva. Măgarul făcu la fel, îşi plimbă nările aburinde
pe deasupra hranei, atingând-o discret cu buzele catifelate
după care se îndepărtă ca ars de parcă ar fi fost muşcat de
vreo lăcustă, scoţând şi-un sunet ciudat. Mitran se sperie de reacţia animalului, făcu un pas lateral exclamând:
„Ce-i cu tine, diavole, de ce nu-ţi plac paiele mele? Ai grijă,
te dai mai deştept decât eşti, s-ar putea să-ţi măsor spinarea cu o scândură sau cu furca. Dobitocule, nu mi-ai făcut
aşa ceva de când te hrănesc! Ce, a dat strechea în tine?“ Se
şi repezi spre furcă, o înhăţă cu furie, o învârti pe deasupra
capului animalului bâiguind printre dinţi: „Ptiu, poate c-ai
fost deocheat, nemernicule, prea mulţi ochi s-au holbat azi
la tine. Muierile dracului, ţi-au împuiat capul cu prostii şi
te pomeneşti că te crezi vreun ditamai măgar, bun numai
de prăsilă. Dacă o faci pe-a nebunul, imediat îţi pun pielea la saramură.“
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Întâmplarea din seara anterioară îi era încă proaspătă
în minte. Un grup de muieri blonde şi grase, ce nu vorbeau
prea clar româneşte, au făcut chetă împingându-i în buzunar un pumn de bancnote străine rugându-l, prin intermediul românului care le însoţea, să le lase să-i pipăie „organul“ lui Laur al lui, asta după ce una dintre ele, cea mai
tânără îl excită, mângâindu-i ouţele preţ de câteva minute.
Nu mică i-a fost mirarea când a auzit-o boscorodind ceva
la urechea animalului, apoi sărutându-i organul. Cu toate
că scena i-a displăcut, se lăsă convins de foşnetul bancnotelor şi acceptă, fără a sta prea mult pe gânduri, târgul. Da,
e convins, din acel moment măgarul lui e mult schimbat;
e mai trist, are ochii în lacrimi, pe deasupra, nici poftă de
mâncare nu mai are. Ochii îi sunt împăienjeniţi şi atinşi de
tristeţe. Până când şi de fânul de cea mai bună calitate nu se
atingea. Evident, cuvintele muierii l-au bulversat. Remuşcările stăpânului nu durară mult, peste trei zile animalul îşi
reveni, îl simţi după răgetul de dimineaţă. Îi revenise glasul. Odată ce zorii dimineţii mângâiau ciobul de sticlă susţinut de o ramă putregăioasă, ce ţinea locul unui gemuleţ,
Laur, printr-un urlet prelung, dădea trezire stăpânului, dar şi
vecinilor. Dacă după incidentul cu acele cucoane răgetul lui
avea un ecou trist şi înfundat, acum îşi recăpătase vigoarea.
Printre consăteni, Mitran începuse să fie privit ca un
om straniu, şi nu din cauza handicapului – avea un picior
mai scurt cu cinci centimetri, defectul îl avea din naştere,
fiind chiar poreclit „răţoiul“, ci mai mult din cauza arătării
lui de animal; de vreo săptămână începuse să-l trateze ca pe
un prieten apropiat, conversa ore întregi cu el, îi depăna în
pâlniile auzului, cu voce caldă, visele de peste noapte. Unii
vecini erau dispuşi să pună mâna pe Biblie şi să jure că l-ar fi
auzit bârfindu-şi vecinii. Animalul era numai ochi şi urechi
la cuvintele stăpânului. Să-l fi văzut cum îşi ciulea urechile
la orice silabă rostită de Mitran, de multe ori aveai impresia că înţelege tot ce-i spune, mesteca din buze în ritmul
sunetelor, până şi privirea era alta dacă propoziţiile rostite
de stăpân transmiteau tristeţe. Pe bădia Gheorghe, vecinul lui de-o viaţă, îl apucă spaima într-o seară, pe la apusul soarelui. Surprinse o conversaţie între cei doi, era pregătit să jure în faţa preotului că-l auzise pe măgar rostind
cuvinte. E drept, era vorba de o bălmăjeală de sunete, care,
legate, aveau înţelesul unor cuvinte. A putut înţelege că i se
adresa stăpânului cu „dragul meu frate.“ Clar, din acea clipă,
era convins că necuratul se ascunde într-unul dintre ei. Nu
prea puteai ghici în care se cuibărise cel cu corniţe şi ce rău
pun toţi trei la cale. Mitran ajunsese să doarmă cu animalul sub acelaşi acoperiş, la nici jumătate de metru unul de
altul, nopţi întregi conversau. Nu numai bădia Gheorghe îl
suspecta pe animal de însuşiri umane, într-o săptămână toţi
vecinii erau convinşi de acest lucru, unii spuneau că animalul ar avea harul vorbirii numai în nopţile cu lună plină.
Megieşul Haralambie surprinsese momentul când animalul îi promitea stăpânului că-i va aduce în scurt timp „averea de pe lume“, dar pentru asta ar trebui să-l lase să-şi ia
lumea în cap, s-o taie cât mai repede din acest sătuc atins
de prejudecăţi, să ajungă în „ţinutul miracolelor“. Din acel
moment, bietul om tot se întreba ce-o fi însemnând „averea de pe lume“, ce-s alea „prejudecăţi“ şi unde o fi „ţinutul
miracolelor.“ Clar, la mijloc trebuia să fie vorba de o minune.
Cât era ziulica de mare, Haralambie trăgea cu ochiul peste
gardul lui Mitran în aşteptarea minunii. Într-o duminică, pe
când se întorcea de la slujba de vecernie, megieşul îl găsi pe
Mitran îngenuncheat în faţa porţii aprinzând lumânări pe
un muşuroi proaspăt. Hârleţul, cu care întorsese brazda de
HYPERION

43

pământ, era înfipt alături. „Ce faci, bade Mitran, te pomeneşti că te rogi pentru succesul lui Laur la femei. În ce limbă
vorbiţi voi noapte de noapte? Cea animală sau una doar de
înţelepţi ştiută?“ Mitran îi răspunse cu jumătate de gură:
„A murit acum două ore, Dumnezeu să-l ierte! Mi-a fost
ca un frate, multe i-am mai spus, poate aşa vorbele mele
vor ajunge acolo unde trebuie.“ Răspunsul vecinului era un
amestec de compătimire şi ironie ambalate într-un strat
de mister: “Dumnezeu să-l ierte! Jupoaie-l şi pune-i pielea
la saramură, poate că se transformă în aur sau cine ştie cât
va preţui peste câţiva ani. Deh, a fost primul animal vorbitor din istoria acestui sat sau poate chiar din întreaga lume!
Nu-ţi rămâne decât să-i păstrezi şi baliga care ţi-a rămas
prin ogradă. Acum, până dă o ploaie. Dar, vreau să te mai
întreb ceva: Laur a mai ajuns în «ţinutul miracolelor»?“
Între timp, la poartă apărură şi ceilalţi vecini, care din
care mai curios să vadă ce-i cu măgarul lui Mitran. Baba
Saveta, după ce făcu semnul crucii şi scuipă asupra muşuroiului, unde presupunea ea că se odihneşte leşul animalului, aruncă o răutate de cotoroanţă: „Aşa-ţi trebuie, zgârciobule, prea te-ai încrezut cu măgarul tău, nu mai aveai ochi
pentru vecini, te vedeai în palate de aur. Dacă nu avea grijă
Dumnezeu să-i curme viaţa, cine ştie ce-ar fi făcut necuratul
cu noi. Ehe, femeile-s nesătule când văd aşa sculă. Din acea
clipă şi-a băgat drăcuşorul coada în el.“Toţi începură să-şi
spună păsurile, fie că se refereau la cei doi, fie că rosteau
vorbe fără înţeles. Mitran nici nu mai luă în seamă flecărelile vecinilor. Luă carnea cu oasele animalului şi le îngropă în
spatele grajdului, iar pielea o conservă cu sare într-un butoi
de dud pe care-l duse în fundul beciului. Printre straturile
de sare şi piele aruncă şi penisul animalului. Aşa mort, tot
spoit cu aur părea. Înainte de a-l pune la conservat, îl mai
privi ca pe un obiect de mare valoare. Era convins că de la
el se trage moartea bietului animal, doi ochi sau mai mulţi
spurcaţi de femeie dornică de aventuri l-au ucis. Ce mai,
fusese deocheat!
Se spune că abia după moarte animalul începu să-i lumineze viaţa stăpânului, să facă tot felul de minuni. Vecinii
doar le bănuiau, fără a putea vorbi concret despre ele. Un
lucru e cert, după nici un an, Mitran a ajuns primarul comunei Lespezi, iar în foarte scurt timp, şi cel mai avut om din
raion. Nimeni nu ştie să fi avut vreo afacere sau un alt mod
de a face bani. Cică minunile s-ar fi ţinut lanţ. La nici o lună
după moartea lui Laur nu era gospodărie în sat care să nu
aibă cel puţin un măgar în grajd. Cei avuţi cumpăraseră şi
câte trei-patru. Cum unul răgea, toţi o luau după el, ecoul
prelung şi sinistru îi neliniştea pe săteni. Gospodinele îşi
fixau ceasurile, atunci când uitau să le întoarcă, după poziţia penisului animalului din curte. Micile diferenţe constau doar în două-trei minute. Femeile vârstnice erau cele
care mai greşeau. Nu se ştie dacă din grabă sau din dezgust.
Singurul care părea total detaşat de ceea ce se întâmpla cu
măgarii satului era Mitran, el îşi vedea de treburile gospodăreşti ale obştii şi de treburile gospodăriei. În curte nu mai
rămăsese decât cu şapte găini şi un cocoş. Într-o dimineaţă
se trezi cu o idee năstruşnică: pentru a creşte bugetul local
e bine dacă ar mări taxa pe cap de măgari, în doi-trei ani ar
fi putut transforma satul în oraş. Nu se ştie dacă şi-a materializat năstruşnicul gând. Acum localitatea este oraş şi se
numeşte MĂGARII DE SUS. Este aliniată tuturor standardelor europene.
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Se spune că dacă noaptea e sidefie, atunci Dumnezeu e mai
somnoros, nu trage cu ochiul spre sufletele noastre,
lăsându-ne şansa să ne privim atenţi în oglinda sufletului,
acesta fiind unicul prilej pentru visători de a-şi măsura sentimentele şi impulsurile. Ei bine, mai sunt şi visători care
vor altceva, aceştia se lasă seduşi doar de duhul răului şi
doar întunericul îi incită. Eu sunt unul dintre ei. Îmi place
la nebunie să cotrobăiesc prin mâzga nopţii, s-o tai felii ca
pe marmeladă şi s-o întind pe drojdia somnului, să-mi descânt apoi sufleţelul ofilit de necazurile zilnice cu pulbere de
fantezie. Se spune că dracii pot fi seduşi doar cu o asemenea peltea – surogat. Da, ei vor vis încrâncenat, filtrat prin
măduva unei imaginaţii perverse, aghesmuită cu tinctură
de coşmar şi cu foarte mulţi spiriduşi. În aceste clipe, în culcuşul gândurilor mele era o hărmălaie de nedescris, tot felul
de târâtoare argintii se hârjoneau sub pălăria protectoare a
minţii mele, care tocmai se pregătea să-şi tragă obloanele.
Eram încleştat ca-ntr-o menghină de braţul vânjos al nopţii şi aruncat pe plaja fanteziilor. Când ornicul imaginaţiei
despica noaptea în două anunţând prăbuşirea raţiunii în
groapa comună a frustrărilor, eram frisonat de emoţii şi
spaime. Îmi era clar că mi se va întâmpla aşa ceva, peste zi
numai gânduri de îndoială atinse de sindromul neputinţei
m-au bântuit. Broboane de transpiraţie începură să-mi
mişune ca un batalion de furnici pe albia spinării, tâmplele
îmi pocneau ca nişte doage răscoapte la soare, capul era asemenea unui vulcan încins, gata oricând să erupă şi să înghită
orice adiere de luciditate. Din burta moale a neantului, în
pragul zorilor, pe când în balansoarul timpului începuse să
se legene primele raze, îşi făcu apariţia o gânganie neagră
care, timp de câteva secunde, îşi înfipse trompa în lobul urechii mele stângi, burduşindu-şi trupuşorul, de mărimea
unei gămălii de ac, cu sângele meu călduţ. Gestul ei gurmand nu mă deranjă în nici un fel, din contra, îmi făcu plăcere. Aşa mă ciupea cândva iubita cu dinţişorii ei de scorpiuţă când intenţiona să-mi şoptească două-trei cuvinte
libidinoase şi să mă provoace la o partidă de amor. O scurtă
plăcere dureroasă. Am luat-o între palme. Bizară trebuie să
fie viaţa gângăniilor pofticioase de sânge uman spurcat cu
tot felul de boli lumeşti! Cine ştie, în sinea lor s-or fi crezând nişte vampiraşi. Era tare gingaş animăluţul, o biluţă
catifelată, frumos ornamentată, cu două steluţe fosforescente, abia perceptibile, în locul ochilor, leneşă, cu şase
picioruşe, dispuse în trei perechi, ce se mişcau sincron şi
destul de repede. Privind cu atenţie, i-am depistat pe spinarea ovală un romb maroniu în miezul căruia era insinuată o minusculă limbă de foc, de un roşu aprins. Am dat să
i-o măresc cu ajutorul ochiului meu lăuntric spre a-i putea
desluşi semnificaţia. Se spune că toate larvele ar fi însemnate, fie de Dumnezeu, fie de diavol. N-am înţeles despre
ce putea fi vorba, dar am rămas convins că, fiind vorba de-o
arătare atât de mică, Dumnezeu i-a desenat harta propriului lui destin într-un loc vizibil, pentru a fi la îndemâna celui
care doreşte cu tot dinadinsul s-o ajute, s-o repună în
incinta propriei sale sorţi în cazul în care se rostogoleşte,
din greşeală, pe un drum străin firii sale larveşti. Şi cum timpul e nemilos cu noi, dându-ne tot felul de preocupări
banale, am hotărât ca să-l dosesc pe noul meu prieten, pe
care de îndată l-am botezat Giorgione, într-o cutiuţă de chibrituri, după care să-mi văd de preocupările mele zilnice.
Asta după ce, timp de-o noapte, cu ajutorul unei lupe, am
„decupat“ rombul oval de pe spinarea gânganiei
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proiectându-l în minte pentru a-i decodifica toate semnele.
Abia în zorii zilei, când alarma ceasului mă făcu să sar din
pat, am simţit o eliberare. Nu ştiu dacă poate fi interpretată
ca o revelaţie sau doar ca un sictir metafizic, dar ceva ciudat, ca un suflu călduţ, abia perceptibil la nivelul epidermei,
îmi răvăşi toată fiinţa. Ceea ce ţineam eu în cutiuţa de chibrituri era o combinaţie dintre un fluture mic-mic şi-un
păianjen, o împerechere angelo-malefică, o întruchipare
larvească a spiritului bun şi a spiritului rău. Cu timpul arătarea dracului deveni tot mai agresivă, nu s-a mulţumit doar
să-mi apară în faţa ochilor, a trecut să-mi mişune prin minte
secundă de secundă, dezgropând zeci de întrebări dosite în
muşuroiul subconştientului. După o săptămână am realizat
că-şi făcuse un obicei din asta. Cât era noaptea de lungă mă
hărţuia, scormonind până hăt în trecutul meu îndepărtat
răvăşindu-mi şi cele mai tainice amintiri pe care le îngropasem cu bună ştiinţă pentru totdeauna şi despre care credeam că sunt spuză. Erau muşuroaiele mele de nimicuri
umilitoare, ce trăgeau foarte greu în mersul meu vioi şi relaxant spre linia finală. Unde mai pui, când dădea de-o imagine vie, agitată, încă definită total pentru stocare în adâncul memoriei, secreta un fel de lichid păstos, înfăşurând
gândul într-un cocon strălucitor, asemenea unei biluţe de
aur ce-mi sâcâia mintea în permanenţă. Într-un moment
de nebunie îmi trecuse prin cap ideea de-a valorifica această
şansă intenţionând să adun fiecare firişor de aur pus la dispoziţie de intempestivul animăluţ, eram convins că-n cel
mult doi ani pot deveni cel mai bogat om de pe planetă.
Uitasem de odihnă, somnul devenise o amintire. Trăiam o
senzaţie nemaiîntâlnită până în acel moment, simţeam în
permanenţă furnicături în creier, dar fără a simţi dureri de
cap. Şi plăcută şi neplăcută. Într-o bună zi, pe la prânz, când
tocmai savuram desertul, o savarină, Giorgione îşi făcu simţită prezenţa chiar sub streaşina minţii, cât mai aproape de
lumina reală, acolo unde sunt refugiate gândurile frivole, pe
care refuzi să ţi le expui cuvântului. În acele clipe ţineam
sub pleoape imaginea unei femei goale, o fostă mare iubire
a anilor de liceu. Trecuseră ani buni de când nu-mi mai
picase în laţul imaginaţiei. La început animăluţul a încercat
să fie cât se poate de discret, s-a insinuat în ţesătura străvezie urzită din zeci de întrebări fistichii după care, cu multă
discreţie, a dat să înainteze. Îi simţeam picioruşele minuscule zădărându-mi fiecare nerv. O stare confuză puse stăpânire pe mine. Paradoxal, nu era generată de prezenţa acelei gângănii, ci o resimţeam ca având focar în intestinul meu
gros, din acel punct plecau săgeţile spre tot corpul, era ţintită fiecare particulă a corpului. Brusc, mă luă cu leşin de la
stomac, burta îmi lua foc, sute de pitici îmi borfoteau
măruntaiele trasându-mi cu ajutorul colicilor drumul spre
iad. Durerile deveniră insuportabile, sute de săgeţi îmi brăzdau organele. Am stat pe budă vreo cinci ore până când, în
cele din urmă, am reuşit să-l elimin pe agresor. E drept, greu
mi-a fost, am încercat cele mai deocheate manevre, reuşita
a coincis cu lovirea capului de pereţi. În câteva rânduri am
plâns ca un copil. După această luptă cu gângania, care-mi
cucerise întreg trupul într-un mod pervers, lăsându-şi
balele în fiecare celulă, am realizat că aveam capul plin de
cucuie şi faţa pe alocuri însângerată. Gângania se agita pe
gresia din baie, se mărise, era chiar în plină creştere, îmi era
teamă să nu ia proporţiile unui câine ciobănesc. Ziua reuşeam s-o stăpânesc, o ţineam la distanţă apărându-mă cu
tot felul de blesteme şi vrăji ce-mi erau servite pe gratis de
memorie. Nu era secundă să n-o pomenesc pe bunica mea,
Casandra, care era recunoscută ca vrăjitoare. Calvarul se
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cuibărea în mintea mea mai ales noaptea, atunci când rămâneam singur cu el şi când sufletul e vulnerabil unor asemenea dihănii ce se hrănesc cu toate hoiturile conştiinţei.
Într-un moment de maximă luciditate decretasem solemn.
Textul suna aşa: „De astăzi înainte voi fi precaut la invaziile unor astfel de vietăţi minuscule, dacă o singură gânganie te poate destabiliza într-un asemenea hal, un batalion
îţi poate curma viaţa. Mai întâi te aduce în pragul nebuniei, după care te ia pe bucăţi, îţi stoarce vlaga şi-ţi ronţăie
fiecare celulă. E un fel de tumoare larvească. Jur în faţa propriei mele conştiinţe să-mi îndrept atenţia asupra unor astfel de vietăţi, să le palpez destinul, să le disciplinez prin
toată puterea minţii mele, să le modific rombul destinului
de pe spate spre binele omenirii, pentru a fi uşor de dominat de către cei atacaţi intempestiv.“ Nu suna deloc rău.
Putea fi adus la cunoştinţă chiar şi vecinilor, numai că-mi
era teamă să nu fiu luat în derâdere. Aceste entităţi larveşti
au fost create şi aruncate pe pământ poate cu un scop nobil,
iar ele, în şiretenia lor luciferică, s-au furişat în ţarcul cel
mai comod supravieţuirii, omul le e ţinta, e culcuşul păcatului primordial, aşa că hrană e pentru veşnicie. Mi-a fost
greu să-i vin de hac. Nu pentru toţi sunt vizibile. Unii doar
le simt, fără a avea posibilitatea de a le înfrunta. Aşa că mă
pot considera un privilegiat. La două-trei zile iarăşi am simţit furnicături în tot corpul, chiar şi-n creier. Am fost convins că lăsaseră ceva ouă în maţele mele. A fost de ajuns să
mă îndop ca un ţăran cu fel de fel de bunătăţi, creându-le
un şi mai mare confort, numai bun să se dezvolte cât mai
rapid. Eram convins că trebuie să fie un batalion de astfel
de animăluţe. Vorba aia: „fă-le bine ca apoi să te atace!“ De
data asta le-am luat prin surprindere, mai întâi le-am aplicat o doză dublă de furazolidon, să le astâmpăr agresivitatea şi să le controlez pe cât posibil agitaţia de trepăduşi onirici şi organici. Mai insuportabilă era mişunarea prin creier pe timp de noapte, decât forfoteala creată secundă de
secundă în intestine. Omul, în aroganţa şi egoismul lui, a
luptat pe brânci pentru a-şi proteja fiinţa vie, neglijând-o
aproape întru totul pe cea eterică, la fel cum pe mine m-a
împins instinctul să procedez la fel în cazul de faţă, mai întâi
m-am luptat cu paraziţii intestinali. Instinctul mi-a spus să
acţionez în felul acesta. Cu certitudine, Giorgione nu se va
astâmpăra, de teama unei recidive medicamentoase îşi va
găsi un culcuş nou sau va deveni imun la orice fel de acţiune de-a mea. Se va adăposti unde mă aştept mai puţin,
poate într-un vis inocent, va trece să-mi ronţăie tot ce i-a
mai rămas de ros, mă va ciurui şi mă va toca până la sânge,
mă va lăsa ca pe-o varză de toamnă prinsă sub zăpadă, la
dispoziţia iepuraşilor flămânzi. Da, îi place nespus de mult
să înoate într-o cremă băloasă aşa cum e terciul sentimental al unui visător ca mine sau cum e secreţia din intestine.
O asemenea băltoacă, plină de mâzga gândurilor negerminate până la capăt, e creieraşul meu, fierbe la această oră
sub ropotul picioruşelor lui Giorgione ca un ceaun încins
plin cu jumări. În nopţile în care peste zi uitam să-mi iau
medicamentul trăiam un calvar, ajunsesem să-l rog să mă
lase în plata Domnului, să caute trupuri robuste, cu burdihanele la vedere, acolo câmpul de luptă e cu mult mai mare,
iar plăcerea victoriei poate fi cu adevărat diabolică. Şi apoi,
în minţile îndoctrinaţilor se pot deschide mai multe fronturi de atac şi, până să fii depistat, poţi lucra în voie chiar la
lumina minţii lui desfătându-te sub protecţia divinităţii. E
ca-ntr-un rai al larvelor. Te poţi desfăta şi-n minţile celor
cu mulţi gărgăuni în cap, acolo tot e o bâzâială de nedescris,
vei fi greu de depistat. N-a răspuns în nici un fel, nici prin
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semne şi nici prin fapte, probabil că ţine mult la echilibrul
universului. Acum mă aştept să se ia şi de ţesătura amintirilor mele, care e asemenea unei scoarţe bătrâne, este de
ajuns s-o atingă puţin că se poate topi de povara anilor. Dar
mai ştii, se poate ca-ntr-o bună zi să-l vedem pe Giorgione
metamorfozat într-o molie. Ar plana în neştire prin toate
cotloanele dulapului, ar avea hrană pe îndestulate până
ce-mi voi da obştescul sfârşit, nu înainte de a mă încotoşmăna cu flaneaua de lână albă, moştenită de la tata, care-i
ţinuse de cald şi de urât când se lua la ţintă cu nemţii pe
frontul din Munţii Tatra, să-i simt picioruşele atingându-mi
sufletul chiar înainte de-a da ortul popii. Ce-ar fi ca în acele
clipe Moartea să simtă gâdilituri sub braţe sau sub barbă şi
să uite de mine?!

ISIDOR ŞI ELEONORA

Pesemne că luna şi-a dezvelit sfârcul pentru a-şi alăpta
vârcolacii. Zeci de nori vineţii, ca nişte balauri hrăpăreţi, îi dau târcoale. Se prăvălea peste orizontul sângeriu,
ca o târfă despuiată peste sofaua mângâiată de-un cearşaf proaspăt apretat, fiind gata să-şi desfacă palidele raze
molatece peste lume, incitând imaginaţia visătorilor. Fructul ficţiunii rodeşte în ceruri, e ticsit de îngeri şi demoni,
de zâne şi zmei, de spiriduşi şi fantome. Din el se hrănesc cu nesaţ toţi cei care mai cred în dragoste. Lampioanele cerului, noapte de noapte, le veghează gândurile.
E-o linişte mormântală în sufletele îndrăgostiţilor rătăciţi în păienjenişul geloziei. Nu-i vorba de acel sentiment
uman care a făcut milioane de victime de-a lungul istoriei,
este de ajuns să ne amintim de cei doi caraghioşi eternizaţi cu atâta măiestrie de marele William Shakespeare şi
servit peste timp ca otravă sigură a tuturor îndrăgostiţilor
îmbălsămaţi în aerul inocenţei. În cazul nostru e vorba de
o meta-gelozie, un flash mental provocat de zbaterea oarbă
a câtorva entităţi fumigene ce-au pus stăpânire pe minţile
celor doi protagonişti ciudaţi, hârşâiţi prin tranşeele dragostei. Pe umerii lor stau nişte fantome care le ciocănesc
minţile. De peste o lună, atât Isidor cât şi nevasta lui, Eleonora, noapte de noapte, sunt atacaţi de aceleaşi dihănii
înspăimântătoare, nişte câini negri, uriaşi, cu ochii roşii şi
sticloşi ca jarul. Înainte de a-şi dezveli dinţii şi a-i ataca,
urlă îngrozitor la lună până vibrează cerul. Lighioanele au
început să le muşte somnul chiar din prima noapte după
înmormântarea vecinului lor, Clement, de la apartamentul de vis-a – vis. Un fel de om-păianjen ale cărui secreţii
amoroase au ţesut tot felul de legende în jurul lui, numai
bune de servit îndrăgostiţilor experimentaţi.
Povestea lor de dragoste a început cu trei ani în urmă.
Chiar dacă se căsătoriseră la peste patruzeci de ani, când
alţii au copii mari, îşi juraseră iubire pe vecie; dragostea
lor, odată cu trecerea timpului, creştea în intensitate, nu
apăruse nici o umbră de suspiciune până nu şi-a dat ortul
popii dubiosul lor vecin, Clement. Un individ pe care nu-l
suportară nici unul dintre ei. Se spune că după un an,
cel mult doi, dragostea într-un cuplu începe să pălească,
monotonia începe să-şi bage codiţa şi să le decupeze protagoniştilor sufleţelele. Odată ce acestea ajung la vedere şi
nu mai pot ascunde mare lucru, se stinge şi focul. Nu era
cazul acestui minunat cuplu. Erau la fel de activi, iubăreţi
şi neastâmpăraţi ca-n primele zile. În luna de miere stabiliseră câteva principii de viaţă prin care să evite eventualele
stări de monotonie ce-ar fi putut apărea odată cu trecerea
timpului peste căsătoria lor. Decretaseră, de comun acord,
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ca primul ajuns acasă să devină şef pentru următoarea zi,
având libertatea totală de a-i dicta partenerului programul de lucru privind treburile gospodăreşti, dar şi orele de
amor cu întreg arsenalul de fantezii. Îşi făcuseră şi o numerotare a poziţiilor de sex. Se începea cu poziţia „misionarului“ şi se încheia cu cea de „covrig“. Acest joc nu numai
că-i ţinea legaţi, antrenându-le imaginaţia şi făcându-i să
zburde dincolo de cotidian, să fantazeze şi-n alte direcţii,
ci le crea bună dispoziţie la locurile de muncă. Erau iubiţi
de colegi. De când erau împreună, nici unul nu-şi aduce
aminte să fi existat vreo zi ternă, lipsită de dragoste. Zilele
libere nu şi le petreceau acasă, se urcau în maşină, puneau
cortul în portbagaj şi-o tăiau aiurea, pe unde apucau. Dar
şi în astfel de situaţie respectau un fel de ritual. Îşi alegeau
traseele în cel mai excentric mod, se foloseau de un compas. Vârful compasului era sprijinit pe punctul plecării,
adică pe orăşelul lor, după care se trasa un cer. Se alegea
cea mai apropiată localitate de pe circumferinţa figurii geometrice, se mai întâmpla ca linia să atingă vreun sătuc. Nu
făceau mofturi, acolo se opreau.
Bietul lor vecin, Clement, îşi dăduse duhul pe nepusă
masă, asta după o noapte nebună de chef cu prietenii. De
vreo trei luni făcuse un ritual din astfel de chindii, sâmbătă
de sâmbătă îşi persecuta, la modul cel mai agresiv, vecinii,
cu chiuituri, muzica dată la maxim şi ciondăneli între prieteni, uneori soldate cu bătăi şi telefoane la 112. După ce
plecaseră invitaţii, s-a aşezat să se odihnească, iar Dumnezeu simţi că inima derbedeului, biciuită de băutură, îi
galopa fără oprire, mai să-i străpungă pieptul şi hotărî să
i-o oprească pentru totdeauna. Isidor, când află nenorocirea, exclamă pe furiş, fără să-l audă consoarta: „curva l-a
trădat tocmai în momentul când destinul îi trimisese spre
alintare o tânără superbă“. Nu o dată trase cu urechea la
uşa vecinului rămânând surprins de delicateţea sentimentală a lui Clement. Paradoxal, faţă de comportamentul pe
care şi-l afişa zilnic faţă de vecini. O dezmierda în fel şi
chip, o alinta cu cele mai delicioase cuvinte, de la „bombonica mea dragă“ la „dulceaţa inimii mele“. Lui Isidor i-ar fi
plăcut pentru o fantezie cu o iapă în călduri precum arăta
cucerirea vecinului. Nu mai mult, atât cât să-şi împrospăteze imaginaţia, să simtă sub buricele degetelor şi o altă
carnaţie, poate mai fibroasă. Oricum, n-ar fi renunţat la
Eleonora lui nici în ruptul capului. Nici acum nu înţelegea ce găsise învăţătoarea Florentina, de la etajul doi, la
acest derbedeu. Era o tânără manierată, cu mişcări apetisante, provocatoare. E drept, nu arăta prea bine; avea un
nas borcănat şi un pic prea mare pentru faţa ei ovală şi pistruiată, ochii, de-un căprui spălăcit, nu transmiteau nimic,
iar buzele îi erau prea subţiri, cât foiţa de ţigară, respingătoare; sărutând-o, nu te-ar fi convins să faci dragoste cu ea.
Totuşi avea un ceva indefinibil care o făcea atrăgătoare. Şi
numai corpul. Trupul îi era de manechin; un fund rotund,
bombat cât trebuie, picioare lungi şi frumoase, un mers
alert, de răţuşcă grăbită. Orice bărbat, care îi urmărea cu
atenţie mişcările, cădea în plasa fanteziilor, intra în erecţie,
ar fi dorit-o cel puţin o singură noapte. Sunt convins poate
că unora li s-ar fi topit cheful când i-ar fi văzut faţa. Numai
că astfel de sclifosiţi şi pretenţioşi nu prea întorc capetele
după femei, ei se mulţumesc cu marfa de acasă. Eleonora
l-a surprins în câteva rânduri pe Isidor al ei urmărindu-i
învăţătoarei mişcările de şolduri. Ştiindu-l c-o iubeşte şi că
n-ar fi înşelat-o nici cu o actriţă de la Hollywood, n-a făcut
decât să-l ironizeze: „geaba, bre, te uiţi la curul ei, tot eu
sunt mai bună. Şi apoi, ce-ţi fac eu, nu ţi-ar face alta nici s-o
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plăteşti cu aur! Sexul femeii e în cap, eu de aici te lucrez.“
Orice ar fi spus nevastă-sa, pe Isidor îl încânta, vocea ei îi
provoca un scurt fior sexual.
Vecinii ştiau că „domn Clement“ suferea de inimă, nu cu
mult timp în urmă avusese un preinfarct, asta tot după un
chef zdravăn ce i-a ţinut treji pe vecini toată noaptea, care
s-a lăsat şi cu un apel telefonic la Urgenţă. Când se intersectau cu el pe scările blocului, toţi exclamau în şoaptă: „o
s-o sfârşească rău de tot, când îi va fi mai greu, nimeni nu-i
va da nici o lingură de apă. Femeile şi băutura îl vor duce-n
mormânt!“ Cu toate că nu era un tip conflictual, era chiar
excesiv de politicos cu doamnele, nu le scotea din „ Sărut
mânuşiţele!“, iar pe bărbaţi îi saluta cu “Să trăiţi!“. Era respins de toţi colocatarii blocului, chiar şi de către cei de la
cealaltă scară. Nimeni nu şi-ar fi permis libertăţile lui, era
şi-o fire greu de pus într-un tipar. Şi apoi, i se dusese buhul
de mare crai, se vorbea că în tinereţe a fost un mare iubăreţ,
nu-şi schimba lenjeria aşa des, cum îşi schimba femeile. Pe
ce punea ochii, de îndată îi pica la pat, fie că era virgină, fie
că era căsătorită. Şi cum inima nu-i de cauciuc să reziste o
veşnicie, ghionturile erotice au tot slăbit-o, se spune că orice
ardere erotică oxidează sângele în vene, în loc să-l învolbureze. Şi apoi simţi că nu se mai aprinde flacăra vieţii, oricât
de mult ai mai dori acest lucru. Asta i s-a întâmplat şi lui
Clement. I s-a stins tocmai când trebuia să-i lumineze nopţile de amor cu noua sa cucerire. În acele clipe tragice, când
toţi din bloc îl compătimeau pe răposat, Giovani Pârleaz,
cherchelit ca de obicei, se opri în faţa lor şi stabili diagnosticul, de parcă ar fi fost de la medicina legală: „ăsta a murit
de eros-manie, de priapism turbat, mintea lui era în pantaloni, nu şi-a folosit decât unul din capete!“ Pe moment,
gluma n-a prea fost gustată, fiind percepută ca nesărată,
dar în câteva ore era pe buzele tuturor celor care îl cunoscuseră câtuşi de puţin pe răposat. Vecina Tamara, de altfel
şi ea o poamă bună în anii tinereţii, îi replică fostului inginer, actualului taximetrist: „asta-i boală fără de păcat, cu
cât iubeşti mai mult, cu atât scapi de celelalte rele ce ne sunt
date să le ducem în cârcă. Unu: nu te mai gândeşti la bani,
la înavuţire, nu te mai porţi răutăcios cu cei din jur, scapi
de invidie şi lene, dragostea cere neastâmpăr şi vitalitate.
Şi apoi, dragostea fortifică organismul, din ţeapăn te face
şi mai ţeapăn. Iaca, pe vecinul nostru l-a înţepenit pentru
veşnicie. Cel puţin să nu uităm c-a murit îndrăgostit lulea.
Câţi nu şi-ar dori o asemenea moarte.“ Vorbele bătrânei
avură şi mai puţin succes, nimeni n-o luă în seamă pe vorbitoare, singurul oftat, tot din partea lui Giovani Pârleaz veni.
Isidor şi Eleonora n-au stat la praznicul de 40 de zile
al vecinului lor, organizat fără cusur de şeful asociaţiei de
locatari, un fost securist. După slujbă, mai exact după veşnica pomenire, hotărâră să plece acasă. De parcă vorbiseră,
chiar dacă erau la distanţă apreciabilă unul de celălalt, gândul plecării i-a lovit în acelaşi timp; s-au trezit în uşa bisericii şuşotindu-şi unul altuia: „Hai şi-om pleca! Nu-i de noi
aici, morţii cu morţii, vii cu vii. Şi apoi, ce, noi nu avem mâncare acasă? Ăştia merg la cantina socială!“ Pe drum n-au
scos o vorbă, fiecare ducea în minte aceeaşi imagine: răposatul în plină descompunere, cuib pentru viermi, iar târfa,
închisă în apartament bocindu-l de mama focului. Învăţătoarea nu se lăsă văzută la faţă de când amantul ei îşi închisese ochii pentru veşnicie. Când să tragă de uşa blocului,
Isidor o auzi pe nevastă-sa îndrugând în şoaptă, mai mult
pentru sine:„ când ţi-e lumea mai dragă, vine dracul şi-ţi
pune pumnul în gură, apoi moartea ţi-o umple cu ţărână.“
Pe bărbat îl luă cu frisoane dar nu avu curaj să-i pună vreo
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întrebare neveste-si, ca nu cumva s-o adâncească şi mai
mult în tristeţe. Simţi în glasul ei multă tristeţe, ceea ce nu
i se mai întâmplase de când erau împreună. Timp de-o lună
cei doi s-au comportat ca doi străini, uitaseră şi de decretul
din luna de miere şi de toate tabieturile. Posomorâţi plecau
la muncă, la fel de trişti se întorceau acasă. Se comportau ca
doi străini. Cum se apropia seara, simţeau că le fuge pământul de sub picioare, noapte de noapte trăiau în taină aceleaşi
coşmaruri. Isidor a fost primul căruia îi trecuse prin minte
ideea destăinuirii momentelor de groază prin care trecea.
Numai că i se întâmpla un lucru ciudat, când intenţionă să
se confeseze soţiei, aceasta i-o luă înainte, rugându-l să se
liniştească, să n-o bulverseze şi mai rău că ştie despre ce ar
fi vorba. Pentru el, ora şocului era trei, până atunci reuşea
să-şi controleze mintea, să îndepărteze orice tentativă a
învăţătoarei Florentina de a-i ocupa imaginarul. Oboseala îl
făcea să cedeze. Curva dracului, de cum simţea toate ferestrele sufletului lui deschise, începea jocul. Se despuia, apoi
ca o adevărată profesionistă în arta amorului, trecea să-l
posede. Bineînţeles, cu firescul preludiu. După ce-l excită
bine, sărutându-i fiecare părticică a corpului, se urca pe el
călărindu-l câteva ore ca pe un armăsar de prăsilă. În primele clipe, asta preţ doar de câteva secunde, Isidor simţea
o plăcere nebună, corpul fierbea sub căldura plăcerii, ceea
ce niciodată nu i se întâmplase alături de Eleonora. Plăcerile alături de nevastă erau de altă natură, filtrate prin simţul decenţei. Aici se dezlănţuia ca un sălbatic. Coşmarul
începea abia în momentul când Florentina se metamorfoza,
căpăta înfăţişarea unei babe hâde, ştirbe, cu pielea creponată şi pleoştită, cu gheare de zgripţuroaică în loc de degete.
O simţea pe coşul pieptului ca pe o menghină, iar el horcăia ca un porc căruia măcelarul îi înfige cuţitul în inimă.
În acele clipe simţea cum cerul vânăt, ca un balaur uriaş, îl
înghite ca pe o muscă. Numai ghionturile şi urletele Eleonorei îl aduceau în casă: „eşti ultima pramatie, boncălăieşti
ca un taur în călduri. Ţi-o suge, ce-ţi face?“ Transpirat, cu
respiraţia accelerată, cu mii de săgeţi haşurându-i trupul,
cu greu se putea ridica din pat să ajungă până la bucătărie
să bea o gură de apă şi să-şi umezească faţa. Cum se liniştea niţel, cum era nevoit să suporte în tăcere şi cu inima
cât un purice coşmarul nevestei, al ei începea după ce lui îi
reveneau respiraţia şi luciditatea. Plaja ei de coşmar era un
pic altfel, cel care o seducea cu brutalitate şi fără a-i provoca vreo cât de mică plăcere era chiar Clement, cel care
acum era în plină putrefacţie îngrăşând viermii pământului cu musculosul organ cu care în acele clipe o percuta pe
ea cu atâta obrăznicie. Groaza punea stăpânire pe fiecare
celulă a ei în momentul când mortul îşi înfigea colţii în beregata ei ca un adevărat vampir golind-o de sânge şi lăsând-o
apoi străvezie, ca pe un lujer ofilit, în bătaia vântului. Cu-n
ultim efort, cu viaţa abia clipocind în corpu-i devastat de
tot felul de pitici hrăpăreţi, asemenea unor drăcuşori, scotea câte un oftat. Isidor, de parcă ar fi fost în totală complicitate cu nărodul care o seduse, o îmbrăţişa trăgând-o
uşor la pieptul lui, atingându-i, ca din greşeală, sexul. De
fiecare dată degetele îi transmiteau că a lui soţioară avuse
orgasm. În acele clipe tot sângele îi năvălea în creier. Simţea cum noaptea se prăbuşeşte peste el ca un imens coviltir şi că oxigenul i se termină.
Cadavrele celor doi au fost descoperite de însăşi învăţătoarea Florentina care a simţit un damf de mort pe când se
întorcea de la şcoală. Disperată, de îndată a anunţat Poliţia.
Din cartea Fata fără zâmbet, în lucru)
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Dan PERŞA

Măi animalule!
(BELELE POLITICE)

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

P
Hapciu!

Primarul Gică Rasol se trezi cam pe la orele unsprezece
dimineaţa şi, sfrijit şi slăbănog cum era, se întinse din
încheieturile uscate, făcându-le să sune. Îi plăceau acele
sunete, acele pocnituri scoase de oasele sale, de încheieturile lui sterpe. Le ascultă o vreme şi se întrebă de n-o fi bolnav cumva, vreo boală de oase puţin cunoscută, o boală
aparte, fiindcă şi el era un om deosebit. Dar se simţea prea
bine, prea plin de energie, ca să fie aşa. Se simţea sănătos
şi era, fără îndoială, sănătos. Tun. În trupul său uscăţiv nu
se putea oploşi boala. Şi, mai ales, într-un psihic aşa robust
cum era al său… Intră în baie, dar numai ca să-şi facă
nevoile firave, după care uită să tragă apa, apoi îmbrăcă un
halat, îşi luă târlicii în picioare şi, fără să se spele măcar pe
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mâini, pe faţă şi pe dinţi, plecă spre sufragerie, ori, cum îi
spunea acesteia uneori, când se credea un adevărat Mazarin, spre antecameră… Citise, pe vremuri, când trăia la
cămin, un roman furat dintr-o valiză: Cei trei muşchetari.
Iar eroul său deveni, pe dată, cardinalul Mazarin, cu care
îşi găsi asemănări. Pe D’Aartagnian, Athos, Porthos şi Aramis nu doar că îi dăduse uitării, dar nici măcar nu-i băgase
de seamă la prima lectură. Erau plicticoşi. Ba îl şi bodogăni
pe acel autor, Alexander Dumas, fiindcă, aşa nevolnic, n-a
înţeles unde putea să stea tăria cărţii şi-a croit eroi de doi
bani, când istoria îi oferea un personaj aşa măreţ ca Mazarin. Îşi amintea şi de Richelieu, ba, în prima etapă a identificării sale cu un mare om, îl preferase pe aceasta, dar când
a fost să-i românizeze numele, ca să-şi aleagă unul aidoma
mentorului său, n-a găsit decât versiunea modestă de
Raşela, ce i se păru nepotrivită. Aşa că numele de Mazarin, ce putea fi transpus în nume neaoş fără efort şi dubii,
deveni al său. Mazarin devenind, îşi amplifică personalitatea, încât în timp preluă şi toate calităţile cardinalului
Richelieu. În fine, isteria nu l-a ţinut prea mult, fiind iute
scârbit de litere, cărora nu le-a mai dat altă socoteală apoi.
De unde se vede că omul ce citeşte puţin se alege cu
mult. Cel ce citeşte mult, păţeşte ca sărmanul Don Quijote, toate i se bulucesc în cap…
Dar cardinalul Mazarin i-a rămas în minte şi acum, când
mergea spre antecameră, nici nu era prea sigur dacă el se
află în pielea cardinalului, sau cardinalul însuşi se află în
pielea primarului Gică Rasol, adică a sa… Oricum, purta
un halat vişiniu, pe cap o imitaţie de mitră, iar de gât îi
atârna cu lănţuc o cruce pectorală… Avea de gând să stea
un pic pe sofaua sa albă, cu picioarele urcate pe bordura
havuzului şi, privind la tavan, să se reculeagă un pic. Dar
fă ce vrei în casa ta! De cum deschise uşa, o rumoare gata
să dea în gălăgie îl întâmpină, alături de mirosul de grătar, cartofi prăjiţi şi murături, ba, peste toate, detectă un
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firav miros de tutun, iar ăsta nu avea de unde veni decât
de la doamna Mia, care sigur fumase un Kent lung în baia
de serviciu, în timp ce şi-a băut cafeaua din ceaşca aşezată pe micuţul pervaz al ferestrei. O mai prinsese primarul fumând în baia sa şi străduindu-se să dea fumul
afară. Degeaba o apostrofase. Uite că fuma iar, nesocotind ordinele ferme. Luă miasma în nări şi se scârbi de ea,
dar închise uşa după sine fără să strige sau să vocifereze,
fără să tune sau să fulgere, pentru că, pe de-o parte, ăştia
erau oamenii lui şi trebuia nu doar să le treacă prezenţa
cu vederea, ci şi să-i ţină în braţe, deoarece, altfel, cine s-ar
mai învrednici să creadă în el, cine l-ar mai urma? Oamenii nu urmează pe orice prăpădit. Vin doar după acela ce
lasă firmituri în urmă, după acela ce îşi poate permite să
le ofere un mic dejun sau un prânz cu acelaşi aer cu care
ar oferi un ban unui cerşetor, adică având aerul că nu iese
în pagubă. Dacă ar fi dat cuiva senzaţia că e păgubit când
ceilalţi se înfruptă din bunătăţile din frigiderele sale, din
cămările sale, din beciurile sale, îndată ar fi fost abandonat.
Primarul ştia asta, ba chiar a cugetat o vreme ce şi cum,
iar teoria i-o destăinuise şi lui Triţă, numind-o Calea firmiturilor. De atunci, o urma. Ştia că forţa lupului stă în
haită. Şi, oricum, pe seama lor îşi lua partea leului. Pe de
altă parte, se obişnuise cu şleahta acestor pezevenghi şi îi
plăcea să-i aibă-n preajmă…
De cum intră, privi direct spre fotoliul alb, să vadă de
nu cumva doamna Mia se aşezase-n el, după cum avea obiceiul. Nu, fotoliul era gol, liber, în jurul său, respectul crease un halo, un balon luminos. Primarul îl privi cu drag,
nu era nevoie să se enerveze şi să ia de craci pe careva să-l
arunce de-acolo. În sfârşit, înţeleseseră că ăsta era fotoliul său, indiferent dacă se afla el de faţă sau nu… Deşi nu
ar fi stat acum în fotoliu, ci mai degrabă la locul său favorit, pe sofaua albă, se trânti totuşi în fotoliu şi se tolăni, cu
gând să mai dormiteze un pic. Privi printre gene. Doamna
Mia sta pe scaun, într-o poziţie demnă, privind înainte, cu
mapa sa albastră pe genunchi, iar pe mapă, cu grijă aşezaţi, stăteau ochelarii ei de prezbit. Domnul Nica şi doctorul Mânzescu stăteau pe două scaune alăturate şi şopticăiau unul la urechea celuilalt, râzând mânzeşte. Pictorul
Măţoiu stătea şi el pe-un scaun, privind drept spre primar
şi urmărindu-l, ceea ce-l enervă pe Gică, fiindcă se simţea
spionat. Fratele lui Măţoiu, acel peşte apatic, cu ochi apoşi,
stătea în picioare, sprijinit cu o mână de spătarul scaunului
frăţâne-său. Poetul Porumbelul îşi făcea treabă cu o sticlă
de şampanie, din care îşi turna când şi când lichidul foşnitor şi îşi muia buzele în el, destul de des. Nu renunţase
la paltonul ce-i da prestanţă, aşa că se afla îmbrăcat, nu-şi
scosese căciula de oaie măcar, sau fularul. Cumva, reuşise
să găsească un loc pentru scaunul său, încât să se observe
că nu s-a amestecat cu ceilalţi. Singular ca un luceafăr, sau
poate ca un far, departe de mulţimea ce l-ar fi putut contamina cu nimicnicia, cu deşertăciunea, cu zădărnicia ei.
Triţă însă lipsea, unde-o fi oare Triţă? Iar lipsa lui era vizibilă. Mulţimea aflată în antecamera primarului era haotică
acum, Triţă o polariza. Când era el aici, totul părea orânduit, stabil. Ba şi problemele erau clare şi el, Gică Rasol,
putea lua hotărâri. Pe când acum, în loc de-un pluton, avea
în faţă un buluc de oameni fără căpătâi, în loc de probleme,
o stare de confuzie. Vru să pună mâna pe telefon să vadă
ce-i cu Triţă, dar se răzgândi, în vreme ce una dintre ser-
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vitoare intra în mână cu un lighenaş din material ceramic,
plin cu apă călduţă, cu briciul, cu spuma, cu şervete albe
ţinute pe antebraţ, ca să-l bărbierească. Primarul vru s-o
expedieze cu un gest al mâinii, dar se răzgândi. De ce să nu
se lase bărbierit, era, până la urmă, ceva plăcut… Femeia
era bulănoasă, doar n-o angajase degeaba şi purta un halat
alb, aidoma asistentelor medicale. Şi scrobit, aidoma halatelor frizerilor. În vreme ce-i spumă faţa cu pămătuful, primarul se prinse cu mâna de încheietura bulanului ei şi,
când îi venea bine, îi atingea cu degetul mare Muntele lui
Venus, aflat mai sus de partea ruşinoasă, sau mai degrabă
a plăcerilor, făcând-o pe femeie să tresară.
- Acum gata, suntem cuminţi!, îi luă ea mâna de pe
piciorul ei şi i-o aşeză pe braţul fotoliului, când termină
de pus spuma… şi deschise briciul.
Primarul se strâmbă la ea cu rânjetul unui tembel din
Goya. Dar tăcu, temându-se de brici. Şi în vreme ce femeia
îl rădea, ceva cutremură văzduhul. Cu un reflex teribil,
Gică împinse mâna femeii, care brusc se panică şi rămase
cu gura căscată. Primarul se întoarse în fotoliu şi privi
în spate. Domnul Nica strănutase. Dar ce strănut! Ca un
tunet. Acum, domnul Nica sta servil pe scaun, spunând
parcă: asta e, n-am ce-i face. Se vede că era un om educat,
pentru că dusese mâna la gură şi acum nu ştia ce-ar putea
face cu ea. O ţinea în aer, plină de un fluid vâscos şi galben.
Cu cealaltă mână, începu să-şi cotrobăiască buzunarele,
dar nu găsi nici batistă, nici şerveţele, nici măcar un colţ
de coală de hârtie – pe care avea obiceiul să scrie adrese
sau numere de telefon, uita apoi de ele, până se făcea un
cocoloş de astfel de hârtii şi, atunci, le arunca. Aşa că domnul Nica, spre care erau acum îndreptate toate privirile,
luă hotărârea eroică de a-şi băga mâna cu mucii în buzunarul de la sacoul pestriţ. O şterse acolo şi dădu tuturor
de înţeles că acum e curat. Îl salvă de priviri Triţă Costin,
care intră val-vârtej în antecameră, flutură în aer geanta
diplomat. O trânti pe măsuţa din faţa scaunului său. Era
un scaun pe care de mult nimeni nu îndrăznea să se aşeze.
Nici pictorul Măţoiu măcar, care, secondat de fratele-i apatic, se credea mai presus decât Triţă.
- E de căcat, spuse Triţă şi se aşeză.
Deschise geanta, dar nu scoase nimic din ea. Era un
simplu reflex, ceva învăţat cu vreme în urmă, pe timpul
comunismului, când participa la şedinţe. Dacă îşi deschidea geanta şi scotea câteva coli de hârtie, era pe dată luat
drept vrednic de şefi. Păstrase acest reflex, deşi nimeni
nu-l mai judeca. Nici primarul, care ura genţile diplomat,
ura hârtiile, ura tot ce era scris pe hârtie. Dar se vede că
Triţă fu deranjat de ceva. Se opri din muncă, îşi ridică privirea şi o fixă pe fratele lui Măţoiu. Care îl privea cu ochii
lui apatici şi cu gura deschisă.
- Ce te uiţi, măi păstaie, îl ameninţă Triţă.
Nu-i plăcea să fie privit, iar fratele lui Măţoiu se uita
drept la el.
- Bă Mâţoi, spuse el, tu n-auzi, nu te mai uita la mine
aşa, îl apostrofă el iar pe fratele lui Măţoiu.
Fratele lui Măţoiu, parcă prostit, nu putea să-şi lase
privirea în jos. Triţă se ridică din scaun, se repezi la el şi-i
plesni o palmă peste faţă. O lovitură uşoară, prietenească,
dar care sună ca într-o sală de concerte. În sfârşit, fratele
lui Măţoiu se trezi şi-şi coborî privirea. Triţă se întoarse
la locul lui, se aşeză pe scaun. Capul lui enorm se clătină.
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- Astă noapte, zise el, chioşcurile de pe străzile lăturalnice şi de la periferie au fost doborâte cu buldozerul.
Primarul ciuli urechea. Era vorba de chioşcurile lui din
reţeaua de difuzare a presei. Aduceau un bun spor averii
sale. Dar treaba cu buldozerele era prea de tot.
- Eşti sigur? Cum dracu!, zise el.
Triţă îl privi şi dădu din cap. Se confirma. Nu mai puteau
exista dubii. Apoi, oricât părea Triţă de mahmur, nu era
omul care să greşească, să vină cu ştiri false.
- Ştiu că e de necrezut, spuse el, dar aşa e. Ăsta e adevărul. Am fost la faţa locului ca să verific.
- Dar cine dracu… zise Gică Rasol, se ridică din fotoliu, luă un ştergar de pe antebraţul frizeriţei şi se şterse de
spuma rămasă pe faţă, puse ştergarul la loc şi îi făcu semn
femeii să iasă.
Începu să se plimbe cu paşi mari prin odaie. Când,
dintr-o dată, alt cataclism îl opri în loc şi-l făcu să tresară.
Strănutase doctorul Mânzescu. Altădată, i s-ar fi părut
hazliu, dar acum nu.
- Ce dracu v-a apucat cu strănutatul?, îi apostrofă el,
cu un chip crunt.
- Cred că am luat răceala de la dumneavoastră, îndrăzni
doctorul Mânzescu.
- De la mine, auzi, de la mine!, se strpoşi primarul.
Îl salvă pe doctorul Mânzescu interfonul, care sună.
- Răspunde, îi ordonă primarul şi doctorul Mânzescu
sări de pe scaun, vorbi la interfon.
- E de la autobază, spuse.
- Lasă-l să intre, ordonă Gică.
Curând, în anticameră intră un şofer, ţinându-şi basca
ponosită în mână. Făcu vreo două plecăciuni înainte să
vorbească.
– Astă noapte, spuse el, or fi intrat unii în autobază,
au tăiat cauciucurile la maşini, au pus nisip în rezervoare.
Nici o maşină nu mai merge…
Primarul se scărpină în cap. Nu se întâmpla des să fie
luat prin surprindere. Dar surpriza nu era pentru el că i-au
fost luate chioşcurile pe sus şi i-au fost sabotate maşinile
chiar în autobaza lui, fără ca paznici să bage de seamă, ci
se întreba cine să fi îndrăznit una ca asta şi nu-i trecea prin
minte cine-ar putea fi. În tot oraşul, în tot judeţul, în toată
regiunea, nu ştia pe careva să aibă aşa tupeu, aşa coaie. Şi
doar îi cunoştea pe toţi. Sau, cel puţin, aşa credea. Privi la
Triţă, se vedea că nici el nu pricepe, altfel ar fi vorbit deja…
Aerul rece care intrase când doctorul Mânzescu i-a deschis uşa şoferului, îi trecu peste ceafă şi-i dădu un frison,
dar mai tare îl gâdilă la nas. Inspiră de câteva ori şi nu se
mai putu abţine şi, de data asta cataclismul veni de la el.
Se îndoi de şale ca un arc şi, hapciu!, strănută.
- Noroc!, spuseră cei de faţă în cor, fiecare cu o voce
diferită. Până şi fratele apatic al lui Măţoiu spusese, cu o
voce stinsă şi nazală, noroc.
Primarul îşi trase nasul de câteva ori, să vadă de nu-l
apucă iar, dar nu-l apucă. Şi tocmai când să spună ceva,
sună iar interfonul. Cu un gest, îl îndemnă pe doctorul
Mânzescu să vadă ce-i.
- E de la notariat, spuse doctorul şi primarul făcu semn
să fie primit şi omul notarului.
Când intră, zgribulit, de parcă ar fi fost iarnă, Gică Rasol
îl îndemnă, cu un gest, să vorbească.
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- Hotelul… hotelul… în mare secret… m-a trimis…
să spun…
- Dar spune dacului odată! se răţoi la el primarul.
- Notarul m-a trimis, să spun că au apărut acte pe terenul unde aţi construit hotelul, în centrul oraşului.
- Cum, mă, au apărut acte pe teren, le-a aruncat cineva
acolo?, întrebă primarul.
- Nu, cineva revendică terenul, are acte în regulă.
Primarul înţelese, în sfârşit. Cum notarul era omul
său, îi trimitea în secret veste că terenul unde dărâmase
un vechi hotel în chiar centrul oraşului, ca să facă pe acel
loc un alt hotel, al său, avea un proprietar.
- Şi proprietarul vrea, spuse omul notarului, să dărâmaţi hotelul, să returnaţi terenul şi să plătiţi despăgubiri
pentru clădirea dărâmată, că era proprietar pe ea.
- Ei na!, strigă primarul.
În sfârşit, se liniştise. Totul era anapoda. N-o fi cumva
1 aprilie? Deşi nu prea ţinea contul zilelor şi nu cunoştea
data curentă, totuşi ştia că nu e aprilie. Însă, şi aşa, părea
mai degrabă să fie un vis. Se ciupi. Îl duru. Nu visa. Nu-i
era că era atacat, că pierde bani. I se mai întâmplase aşa
ceva. Dar i se zădărniceau nişte planuri, cineva i se punea
de-a curmezişul şi asta nu suferea.
Trebuia să afle, urgent, cine a pus la cale planul de sabotaj. Era sigur că nu va dura mult. Dar nu mai vroia să se
gândească acum la asta. N-ar fi fost bine să facă aşa cum
simţise dimineaţa, să stea singur tolănit pe sofa fără să-şi
bată mintea cu ceva, să lenevească?
- Triţă, i-ai de pe capul meu, du-i undeva şi planificaţi
mai departe alegerile. Ai grijă tu de treaba asta.
Triţă înţelese starea primarului, se ridică, îşi luă geanta
diplomat şi le făcu semn celorlalţi să-l urmeze…

Poetul e atotştiutor

Trecuseră deja trei zile de când chioşcurile i-au fost
devastate şi microbuzele puse pe chituci şi nu aflase
cine-i poartă sâmbetele. Gică Rasol sta întins pe sofaua
din piele albă, aparent calm. Privi la domnul Nica, aşezat
demn pe scaun. Nu mai îndrăznea să flecărească, dar îşi
aşezase palmele sub fundul schilod şi se bâţâia fără încetare. Doctorul Mânzescu era roşu în obraji, se vede că se
tratarisise din zori cu un şpriţ, două, iar sprâncenele stufoase şi nasul coroiat îl făceau să pară un vultur bătrân,
flocăit. Doamna Mia privea drept înainte, parcă era Sfinxul, aşa cum stătea, cu palmele lipite de mapa aşezată pe
genunchi. Din când în când, avea o uşoară zvâcnire a trupului spre stânga, ca o tresărire provocată de-un junghi.
Poetul Porumbelu, deşi acceptase să şadă pe scaun, nu
părăsise atitudinea marţială, şi nici paltonul, nici căciula.
Probabil gândea la ceva, dar nimeni nu putea ghici la ce
gândeşte. Câte-o clipă, Măţoiu îl tăia cu privirea, îl împungea, îl buşea. Primarul îşi luă ochii de la ei şi privi spre
havuz, de fapt mai mult în gol. Îl aşteptau pe Triţă Costin, care plecase din zori la procuror, să vadă de unde vin
atâtea reclamaţii, de unde s-au ivit atâţia mici întreprinzători falimentaţi, ce-i atacau? Cum de prinseseră curaj,
brusc, când, până acum, tăcuseră mâlc, chiar şi când au
fost agresaţi fără menajamente? Cum ieşise la iveală faptul că el, Gică Rasol, cerea taxă de protecţie patronilor
de restaurante, de hoteluri, taximetriştilor, iar percepe-
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rea taxei a fost calificată drept acţiune mafiotă? Cine le-a
insuflat, tuturor, curajul să reclame? Gică Rasol ştia că,
deşi nu aflase nimic până acum, va afla în curând. Însă se
temea ca nu cumva oprimarea să vină de undeva de sus.
Atunci, ar fi fost mai greu să se descurce. Trebuia să facă
un plan. Chiar dacă Triţă era mai meşter în planuri, primarului nu-i plăcea cum gândeşte. Scara era prea mică,
era prea prudent şi prea amănunţit. În afaceri n-ai timp de
pierdut cu precauţiile inutile, tot ce e mărunt dai la spate,
trebuie să mergi direct la ţintă, direct sus.
În sfârşit, Triţă intră în anticameră. Îşi lăsă paltonul în
mâna servitoarei care-l întâmpinase, îşi trecu mâna stângă
prin părul răvăşit, în vreme ce-şi bălăbănea geanta diplomat din mâna dreaptă. Aşeză geanta pe masă, dar nu se
aşeză. Se vede că pregătise un discurs. Îşi drese vocea.
- Zilele astea s-au petrecut evenimente grave. Oraşul
întreg a fost cuprins de gripă. Şi care sunt consecinţele?
Strănută dl. Nica, zdrang chioşcurile de difuzare jos. Strănută dr. Mânzescu, zdrang microbuzele primarului cad
înjunghiate: roţi împunse cu şişul, nisip în benzină. Strănută dl. Gică Rasol, hotelul din centrul urbei, abia construit,
e gata să se surpe: apare proprietarul cu acte pe clădirea
dărâmată de noi, cu acte pe terenul unde-am construit.
Domnilor, gripa trebuie stârpită. Dar ca s-o stârpim, trebuie să vedem de unde vine răceala şi nu ştim.
Poetul Porumbelu, impresionat de solemnitatea
momentului se ridică în picioare, îşi scoase căciula de oaie
ţurcană de pe cap şi o coborî în dreptul sexului ţinând-o
cu amândouă mâinile, de parcă ar fi fost vreun timid.
- Aşa cum viteazul Ahile i-a cerut măritului Atrid
Agamemnon s-o dea tatălui ei pe îmbujorata Briseis cea
cu glezne subţiri, pentru a opri molima ce-i nimicea pe
ahei, aşa, acum, cutezătorul Triţă Costin a cerut destoinicului nostru primar…
- Ajunge, spuse Triţă Costin.
- Lasă-l să vorbească, se opuse primarul. Dacă are ceva
de spus?
- Molima fusese trimisă aheilor de zei. Cine ştie ce sfânt
şi-o fi băgat azi nasul în treburile noastre, nu ştiu, fiindcă
întortocheate sunt căile Domnului.
Triţă Costin vru să-l oprească iar, dar se răzgândi, de
vreme ce primarul vroia să-l asculte.
- Dar ce ştiu e că gripa vine de undeva. Şi de unde ar
putea veni dacă nu de la singurul om destul de puternic
din oraş ce s-ar putea încontra primarului? Şi e cel mai
bogat om din oraş, şi care s-ar putea împotrivi? Nimeni
altul decât Pitic Orfeanu.
- Las-o moartă, spuse primarul dezamăgit. Nu s-ar pune
Pitic Orfeanu cu mine. E prea laş pentru asta.
- Ba nu, spuse mândru poetul, sumeţindu-şi capul chel,
dar cu şuviţă. Doar nu vorbesc doar din deducţii, ci şi din
auzite. Pitic Orfeanu e unchiul Mirunei, fiica preotului
Sorescu. Iată mobilul!
Triţă şi primarul se priviră, dar nu cu subînţeles astă
dată, ci cu ciudă şi uimire.
- De unde mă-ta ştii tu de fiica preotului Sorescu?,
întrebă primarul.
- Poetul e atotştiutor, zice Porumbelu şi îi lasă cu gura
căscată.
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Ajută-i, Doamne, pe români!

Domnul Nica şi doctorul Mânzescu treceau, chercheliţi,
pe trotuarul staţiei din apropierea Bibliotecii Judeţene.
Prieteni la cataramă în ultimul timp, din câte se părea,
erau nedespărţiţi. Tocmai ieşiseră din cârciumioară de la
nea Petcu, pentru că nea Petcu mai păstrase ceva pelin
din toamnă şi făcea nişte hamsii de să dai cu căciula după
câini. Dar de n-ar fi fost hamsiii şi pelinul, ar fi găsit alte
delicatese. Nu s-ar fi dat în lături de la tochitura cu două
trei baterii de pinot gri, că le plăcea şi dulcele, nici de la
plăcinta dobrogeană, cu brânză şi stafide din belşug şi
stropită cu chardone de la crama din Castelul, cel mai
mieros şi mai parfumat vin din toată lumea, ba le-ar fi priit
şi-un meniu cu cârnaţi ceheşti (deşi, preparaţi de bucătari autohtoni păreau mai degrabă polonezi) şi bere neagră, ori câţiva păstrăvi la ţiplă, bine săraţi şi însoţiţi de-un
risling sec. Ce e drept, băuturile nu le alegeau după mâncare, nici nu dădeau cu banul să vadă ce-o cădea, ci, de e
s-o spunem mai de-a dreptul, luau pileală cum se nimerea,
după pofta inimii, iar mâncare cereau orice aflat în oale şi
tigăi prin bucătărie, fără pretenţii, mulţumiţi să-şi umplu
maţul. Cum întrecuseră măsura cu pelinul, domnul Nica,
după fire, perora şi, din când în când, de mirare la un om
distins ca dânsul, un bunic ce-şi ducea şi lua nepoţica de
la grădiniţă şi-o plimba uneori prin parc, îşi bătea pumnul
mâinii drepte de palma stângă, ameninţător, ca şi când ar
fi vrut să bată pe cineva, pe loc. Doctorul Mânzescu nu-l
prea lua în seamă, dar, din spirit de solidaritate, nu-l contrazicea. Ba chiar se şi temea un pic, când îşi vedea amicul aşa violent. Acum, domnul Nica se opri în loc şi doctorul Mânzescu crezu că vrea să admire clădirea bibliotecii, însă domnul Nica pufăia din răsputeri de indignare,
se oprise să privească la nişte fetişcane care sporovăiau!
- Uite, ia, na – nu-şi mai găsea el cuvintele – câte belciuge pe ele.
Fetele aveau agăţate pe blugi, atârnând, un soi de lanţuri, poate că din argint, cine ştie, ceva la modă atunci,
din câte se pare.
- De unde-o mai fi apărut şi generaţia asta?, întrebă
el, iar lumea din staţia de autobuz, oameni către vârsta
a treia, ponosiţi, îmbrăcaţi cu o eleganţă sleită şi posomorâtă, părură să-i dea dreptate, dar fereau din calea lui,
ghicindu-l drept un ins periculos.
- Ajută-i, Doamne, pe români, lua-i-ar dracu’!, strigă
domnul Nica, dar apoi luă seama la doctorul Mânzescu,
care, înclinat într-un fel hazos şi cu o mutră rugătoare,
făcea semn cu degetul la buze, fără a reuşi să mascheze
cât e de pilit. Scotea un soi de şuierat, de sâsâit.
- Ce-i? întrebă domnul Nica.
- Aia-i fata domnului primar, spuse doctorul Mânzescu
şi, privind mai atent, domnul Nica o recunoscu pe Amelia între fetele cu belciuge. Porni, glonţ, spre apucata, ca să
nu fie zărit de tinere şi doctorul Mânzescu îl urmă, parcă
împins de taifun. A dracu’ băutura. Abia după ce trecură
de unitatea de pompieri şi mai încolo, pe la colţul bulevardului, când nu mai zăreau oamenii din staţia bibliotecii,
domnul Nica se calmă şi spuse iar, plin de sine:
- Doamne, ajută-i pe români să-i ia dracu’!
…Era a doua oară când Amelia ieşea cu Ovidiu. Nu
dorea să rămână şi fetele cu ea. Avea chef să plece numai
cu Ovidiu şi să bată faleza, privind, de sus, râpa mării spuHYPERION
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megate. Asta din cauză că n-avea chef de vorbă, iar Ovidiu nu era prea vorbăreţ. Oricum, nu ca fetele şi, în orice
caz, n-ar fi vorbit despre modă, ci despre biofizica lui. Aşa
încât Amelia îşi luă la revedere de la fete şi porni, cu Ovidiu, spre mare, spre plaja Trei Papuci…
- Ajută-i, Doamne, pe români, lua-i-ar dracu’!, spuse
din nou domnul Nica, în timp ce-l împingea pe doctorul
Mânzescu pe-o străduţă lăturalnică, fiindcă văzuse înainte
pe Triţă Costin, care le lua faţa şi n-avea chef de vreo muştruluială. Pe şefi e bine să-i ocoleşti pe stradă, în parcări,
în magazine… că una două îţi trag peste bot vreo mojicie.
Acvila non capit muscam. Altfel, să te tot ţii după ei, să faci
sluj, să le cauţi în coarne… dar a te întâlni cu ei în locuri
publice e periculos rău, e ca şi cum ai vrea să vă trageţi de
şireturi, iar asta nu suportă nici un şef. Dacă din nebăgare
de seamă cumva, dai nas în nas cu el, e bine să faci pe şerbul pe moşia nobilului în Evul Mediu: să te trânteşti îndată
la pământ şi să stai cu capul aplecat până trece… Noroc că
nu-i văzuse. Acvila nu vede musca… Dl Nica îl împingea
încă pe dr Mânzescu spre plajă, spre mare şi după ce trecură, pe strada aceea dosnică, de coşmelia coşcovită a poliţie, unde se făceau paşapoarte, iar dr Mânzescu i se împotrivea, pe bună dreptate, din instinct: în acea direcţie, spre
Trei Papuci, nici vorbă de vreo cârciumă. Şi fără cârciumă,
de unde libaţie? Iar doctorul Mânzescu simţea nevoia unei
libaţii, urgent. Nu era aşa cu picioarele pe pământ, ca domnul Nica, nici uns cu toate alifiile ca el. Dl Nica ştia pericolele şi le ocolea, chiar beat criţă să fi fost. Ba chiar era din
ce în ce mai vigilent cu fiecare pahar băut în plus. Devenea aproape extrasenzorial, simţea ameninţările din aer şi
puţin îi păsa că unii îl cred paranoic. Îndată le servea un
proverb: paza bună trece primejdia rea! Chiar dacă, în atare
situaţii, adică în context, proverbul acesta părea inexpresiv,
domnului Nica puţin îi păsa. Cum nu se considera obsedat sau paranoic, pentru el proverbul îşi păstra forţa plastică, grăitoare… Împingându-l pe doctorul Mânzescu, care
se împotrivea, spre Trei Papuci, domnul Nica fu surprins
de brusca înfruntare, de-a dreptul sfidătoare, a amicului
său, fără veste întors cu spatele faţă de direcţia de mers.
Geaba îl împingea, doctorul Mânzescu fornăia aproape
ca un cal şi se împotrivea, cu gura larg deschisă, şi horcăind, de parcă n-ar mai fi avut aer. N-o fi cumva un infarct?,
se întrebă dl. Nica, dar îndată apoi, privind înainte, o zări
pe Amelia, fiica primarului cea cu nădragii cu belciuge,
urmată de amorezul ei, încât dl. Nica făcu stânga-mprejur
cu pas gimnastic, îl lăsă pe doctorul Mânzescu în mijlocul drumului şi-o zbughi, ştrengăreşte, înapoi spre bulevard, fie de s-a fi întâlnit acolo nu doar cu Triţă Costin, ci
şi cu Gică Rasol. Dl. Nica se temea de Amelia mai rău ca
de primar, de taică-său. Şi cum naiba o fi luat-o fata asta
pe scurtături, de le-a ieşit din nou în cale? Anatema! Sit!
Scuipă domnul Nica înaintea lui, congestionat la faţă şi
injectat la ochi. Doctorul Mânzescu alerga în urma lui, cu
mişcări dezmembrate, dar nu-l putea ajunge. Dl. Nica era
iute ca fulgerul… Tocmai când să iasă-n bulevard, telefonul dlui Nica sună. Dl. Nica împietri. Oprit brusc în loc,
se trezi cu doctorul Mânzescu mototol peste el.
- Dobitocule!, îi strigă el.
Scoase imensul său telefon mobil, cât o uzină (râdea de
sărăntocii cu telefoane mici), îl duse la ureche.
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- Alo!, şopti cu precauţie… Da… îndată… imediat mă
prezint… Da… sunt cu doctorul Mânzescu… da… îl aduc…
cum nu?
O emoţie vie i se citea pe chip. Una mult prea vie pentru
ca telefonul să fi fost de la primar. Până şi doctorul Mânzescu, cât era de aburit, îşi dădu seama. Şi cine altul ar fi
putut să fie? Cu siguranţă, numai Pitic Orfeanu putea avea
un astfel de efect. Harpistul, cum era poreclit. Nu pentru
că ar fi scris un Cânt al harpistului (se bucura prea mult de
viaţă). Ci fiindcă pe vremuri, în liceu, făcuse doi ani harfă
la Şcoala Populară de Arte şi Meserii şi tare iubea harfa,
deşi nu apucase să cânte la ea, ci, îndobitocit de vremurile
comuniste, după cum afirma, cântase la keyboard synthesizer prin cârciumi, apoi îşi sporise instrucţia şi-o vreme a
cântat la Boss Bass synthesizer, care, zicea Orfeanu, impresiona mai în adânc femeile. Şi muzica, o fi ea de sorginte
divină, dar fără un folos pe lumea asta, la ce bun să fie?
Orfeanu era un prestidigitator. Oh, nu, nu pentru asta era
însă respectat. Ci, îşi descoperise, îndată după revoluţie
(care va să zică revoluţia anti-proletară, cum o numea), un
talent nebănuit, deşi unii spuneau că-l bănuiau demult: să
facă avere, să adune bani cu nemiluita. Cum-necum, de la
un biet butic, ajunsese mare armator. Cine-l cunoscuse-n
vremea începuturilor, spunea că îşi ţinea dolarii de o sută
în saci de hârtie împrăştiaţi prin birou şi, cum era darnic,
mai miluia pe câte unul: ia, mă, şi tu, din sacul ăla câteva
hârtii. Aşa se făcuse iubit. Şi cum, întotdeauna, un om
iubit e şi temut, impunea respect în târg. Politică nu prea
făcea, decât numai cât să ungă roţile economiei. Nu era
avid de putere, singura lui plăcere era să adune bani. Chiar
avea geniu, spuneau unii, încât adunase mai mult decât
primarul, chiar. Nu intraseră însă în conflict, fiindcă Gică
Rasol se temea să-l înghită, deşi făurea planuri: socotise
ca, mai întâi, să înghită plevuşca şi apoi abia să-i dea lovitura fatală Harpistului… În târg, oameni ca domnul Nica şi
doctorul Mânzescu, erau extrem de precauţi. Se gudurau
lângă primar, dar ochiul lor belit sta pe Orfeanu. Mai ştii,
dacă-i sună chemarea într-o zi, după vreo noapte petrecută într-o rână şi, sculat cu faţa la cearceaf, îi vine gândul să capete puterea? Era singurul ce l-ar fi putut da jos
pe primar. Un om ca el, nu era de ignorat. Cum să nu se
emoţioneze domnul Nica, auzindu-l la telefonul său cât o
uzină? Sigur că s-a emoţionat. Ba, chiar, s-a şi îmbujorat,
putea să jure doctorul Mânzescu… Nu însă atât pentru că
fusese poftit la ordin. Ci pentru că, mergând la Orfeanu, de
auzea primarul, putea să considere vizita un act de trădare.
Şi-atunci să te ţii! Pe unde mai scoţi cămaşa, dom’le Nica?
- Ei, na, pe unde scoţi cămaşa, spuse doctorul Mânzescu, iar domnul Nica se încruntă, se strâmbă, se scârbi,
trecu în rictus, se scălâmbăi din picioare şi trup, îşi beli
ochii, din care parcă ieşiră lacrimi de arlechin. Cum de
ghicise doctorul ce gândea?
- Harfistul locuieşte pe Lenin, spuse el, pardon. Pe bulevardul ăsta – şi arătă cu mâna înainte, ca şi când ar fi dat
o indicaţie de partid… cum dracu’ s-o fi numind acum…
de ce i-or fi schimbat numele, suna aşa bine… Lenin… aşa
sugestiv… în fine, nu-i departe… şi porni în viteză, cu doctorul Mânzescu la remorcă. Doctorul, abia se ţinea după el.
- Regina Elisabeta, preciză doctorul, dar dl Nica n-avea
timp să-l asculte.
(Va urma)
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Răzbunarea tinerilor
(„CARTUŞE“ – PARTEA A III-A)

1 – SCRISORI PAR AVION

Cher ami Mihalache, îşi începuse Studeno scrisoarea
din avion, compusă pe foile caietului A4, cu arc, în care
de obicei nota lucrurile interesante de care îşi aducea
aminte, pentru a le rescrie, mai târziu, legându-le ca
mărgelele pe aţă, în cărţile care, după scandalul mediatic „Vomă în direct“, îi schimbaseră cu totul viaţa.
Acum începuse o filă nouă şi părăsise limba română
pentru a i se adresa în scris Kogălniceanului din pantaloni, căruia limba franceză îi asigurase de-a lungul
anilor o palpitantă istorie. Nu numai limba, dar şi scrisul se primenise, devenind mai caligrafic şi mai dodoloţ, de parcă epistola ar fi fost destinată unei dactilografieri iminente. Iată ce gândea în româneşte şi scria
în franţuzeşte Studeno:
Deşi îmi eşti atât de aproape, mă văd nevoit să îţi
împărtăşesc gândurile pe această cale, câtă vreme mă
mai simt om întreg iar alchimia simţămintelor ce tocmai
se desăvârşeşte către dreapta mea nu mă transformă
într-o stană de aur. Ştiu că tu ai fost de fapt unul dintre vestitorii acestui proces şi că ţie îţi datorez, iubite
frate şi prietene, poziţia aplecată, de copist în scriptorie, din care va trebui să îmi adun gândurile, ca să te
fac să înţelegi ceea ce a vedea nu îţi şade în putinţă –
dar poţi simţi, şi neîndoios ai şi simţit.
Aşadar, cum este oare cu putinţă ca perfecţiunea să
aibe grad de comparaţie? Şi la această întrebare mă
grăbesc să îţi spui că această perfecţiune trebuie să aibe,
pentru că altfel s-ar preschimba în propria incomparabilitate şi s-ar sustrage potopirii de metafore şi contiguităţi olfactiv-afective prin care simţ nevoia să ţi-o
descriu!
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Pentru început, iată cum văz eu istoria celor şase
centimetri pe care ţi i-ai adăugat de curând staturii.
Mai întâi a fost zborul abruptiş al unui paşaport al
Republicii Franceze, identic celui pe care îl port acum în
buzunarul de la piept, a cărui copertă m-a amuzat dintotdeauna, pentru că în centrul său heraldic tronează
o fascie şi monograma R.F., care te poate duce inadecvat cu gândul la vreo Republică Fascistă… Dar fascinant nu este obiectul poposit pe scaunul din dreapta
noastră, ci consistenţa moleculară a hiperboloidului
de aer desprins în timpul scurtului zbor, din ale cărui
răsuciri s-a format un mesaj limpede precum „planul
de viaţă“ al unei efemeroptere, care într-o bună zi îşi
dă seama că nu mai este o naiadă: „Aceasta este perechea ta! Fă ceva, pentru că mâine vei muri!“. A propos,
ştiai că efemeridele nici măcar nu se pot hrăni, pentru
că singura lor raţiune de a fi este dragostea? Aşadar,
mai întâi a fost acel miros aproape subliminal, care
m-a transformat instantaneu într-o subimago gata
să-şi deschidă aripile…
La început, Roxanei Andreşan-Knopfler nu i-a venit
să creadă că nimerise în avion lângă profesorul Studeno. „Doamne, când o să-i povestesc lui Laurenţiu,
o să leşine!“, se gândi ea la propriul frate, mult mucenicit în urmă cu vreo opt-nouă ani şi de gelozii, dar şi
de admiraţii deopotrivă mute şi sinucigaşe.
„Nici măcar nu e aşa de frumos, deşi…“, mustăcise
Roxana înainte să scape de bilet, vârându-l în paşaport şi aruncându-l, aşa împachetat, pe scaunul de
lângă culoar pe care urma să îl ocupe, neştiind că acest
gest avea să dilate nişte nări şi să înalţe pe soclu statuia de carne a unui Kolgălniceanu mai priapic decât
propria legendă.

HYPERION

53

Făcând fără să vrea câteva socoteli, Roxana se opri
o clipă din mustăceală: „Păi dacă prin 1997 avea vreo
şaizeci, înseamnă că acum bate spre şaptezeci de ani.
Uau!“. În faţa ei, cufundat în lectura ultimului număr
din Le nouvel Observateur, se afla un bărbat bine, care
părea să fi încremenit undeva în jurul vârstei de cincizeci şi cinci de ani. „Megauau!“
Îşi dădu jos haina Marc Jacobs, un simulacru de
tunică din amestec de mătase şi lână, dotat cu epoleţi
şi „biscuite“ textil la spate, şi o depozită împăturită în
compartimentul de deasupra capului, rămânând într-un
fel de sarafan lung până sub genunchi, cu o despicătură în partea stângă. Puloveraşul subţire de angora îi
cam înţepa pielea, aşa că îl scoase şi pe acesta producând un scurt pârâit de artificii şi rămânând cu braţele
goale – acele braţe asigurate cu ani în urmă la HSBC.
În clipa în care se aşeză, din stânga ei se auzi un
geamăt care o făcu să-şi întoarcă privirea. Profesorul
Studeno tocmai mima din buze un „bonjour“ mut şi
se îndrepta în scaun, după ce mai înainte aşezase pe
măsuţa din faţă revista, alături de un caiet si câteva
ustensile de scris.
– Vă mulţumim că aţi ales compania Air France SkyTeam cu destinaţia Sofia, unde vom ajunge în aproximativ două ore şi cincizeci de minute, se auzi în difuzoare vocea pilotului francez.
În vreme ce pe scaunele din jur se producea o oarecare comoţie, Studeno şi Roxana Andreşan se treziră
chicotind la unison: nimeriseră din nou peste acel
comandor de curse aeriene civile care nu se plictisise
încă să repete aceeaşi farsă, veche de câţiva ani.
– Correction! rostiră într-un glas pilotul, Studeno şi
Roxana. Această cursă are, bineînţeles, destinaţia Sofia!
– Bulgarie! se repetă unisonul la trei voci, apoi,
după câteva secunde în care câţiva pasageri se şi repeziseră să îşi culeagă genţile de voiaj de prin compartimentele speciale.
– Correction! La vraie destination…
Râsul celor doi călători părea deja cel al unor amici
care se cunosc de o viaţă.
– Bucarest, Roumanie… se încheie mesajul de bun
venit al pilotului.
„Deci e pariziancă“, gândi Studeno detectând în glasul felinei cu ciorapi negri şi cizme Vivienne
Westwood legate cu câte şapte cureluşe aerul inconfundabil al locuitorilor din arondismentele centrale.
„Probabil că habar n-are cine sunt, dar dacă ştie atât
de bine farsa pilotului. are un iubit expatriat la Bucureşti. Da, Mihalache, mă ocup imediat şi de tine!“, îşi
mai spuse Studeno înainte să deschidă caietul cu arc
şi să caute o filă goală.
Şi dacă, într-adevăr, nu mai am de trăit decât o zi?
Îţi jur, Mihalache, agâpi mou, o filos mou, dacă avionul acesta începe să se prăbuşească, în vreme ce toată
lumea va plânge, îşi va face sfânta cruce sau va striga
„mama!“, eu voi lua în braţe şi voi săruta cea mai frumoasă fată de deasupra Geei — şi voi muri în extaz!
Ah! Dar am uitat să ţi-o descriu, orbule… fericitule
de orbire! Imaginează-ţi nişte ochi uriaşi, albaştri şi
deosebit de maturi. Atât de maturi încât ai vrea să te
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cerţi şi să te împaci de mii de ori cu buzele ei, cu sânii,
cu lobii urechilor şi cu adâncitura cât un căuş de copil
de deasupra claviculei — dar nu cu ochii acestei mirifice libelule! Sub gene sunt două geme gemene de safir
puse într-o montură desăvârşită!
Ajuns aici cu scrisoarea, Studeno aruncă o privire
visătoare pe hublou şi văzu deasupra Europei norii grei
ai începutului de noiembrie. Tocmai umpluse o primă
pagină şi nu îi venea să creadă că este, poate pentru
prima oară în viaţă, îndrăgostit! Întoarse fără să vrea
foaia, scrise litera „M“ pe cealaltă faţă, după care se răzgândi şi o rupse cu totul, aşezând-o în dreapta măsuţei, peste revistă. Habar n-avea că Roxana citise deja
prima pagină, de mai multe ori, mai întâi curioasă, apoi
dispreţuindu-se pentru indiscreţie, cu amuzament, cu
nedumerire, cu îngrijorare,iar la urmă flatată, pentru
că nu încăpea nicio umbră de îndoială – libelula cu
ochi maturi era ea!
Dar cine era Mihalache?
Cher ami I., începu Studeno ceea ce părea să fie o
nouă scrisoare.
În ultimul an şi jumătate, când am suferit împreună
pentru pierderea celor patru zerouri de pe bancnotele
care îţi poartă chipul, am trecut prin multe. Consangvinul tău Mihalache ţi-a povestit cu siguranţă ultimele
noutăţi care, în pofida stilului în care au fost colportate, sunt reale. A trebuit să fiu poetic în scrisoarea pe
care i-am adresat-o pentru că temperamentul lui gitan
rezonează la metaforă şi la descrierea pasiunilor crude.
Apoi, nu uita că între 1817 şi 1891 în lumea civilizată
se năştea şi murea dulcea ideologie a romantismului!
Aici Studeno se opri, pentru că despicătura din sarafanul franţuzoaicei se căscase, lăsând să se vadă, de la
genunchi în sus, arcuirea nervoasă a mlădiţelor de trifide. De fapt, ultima propoziţie aşternută pe hârtie în
franceză fusese tradusă din bulgară. Nu! Nu te adresezi fondatorului „Neamului Românesc“ cu traducţiuni, ci numai şi numai cu Limba Ţării!
Dragă profesore, continuase Studeno îndoit de justeţea propriei decizii. Ştiu că la bătrâneţe voi rămâne
numai cu tine şi cu amintirile femeilor carile au fost în
viaţa noastră. Memoria ta mă va ajuta să n-o uităm pe
niciuna. Dar, acum, ţie nu îţi voi spune despre minunăţia care şade la dreapta mea decât un singur lucru:
mai ţii minte că în 1931 patru flăcăi ţi-au trimis (tocmai ţie!) o tipăritură al cărei titlu te-a şocat? Ei bine,
aşa mă simt şi eu acum, realizând că în anii senectuţii
vom trece în revistă toate cuceririle, iar pe faţa acestei reviste va exista o dedicaţie referitoare la femeia
despre care îţi fac vorbire, formulată în felul următor:
„TU ai avut-o? NU ai avut-o!“. Şi da, are în ea acea
sănătate a omului ferit de rele, o femeie roditoare care
poate zămisli prunci teferi, nevastă şi mamă devotată
— aşa cum îţi place ţie. Ochii ei sunt de savant (!) iar
faţa de copil. Sânii izvoditori şi pântecul mănos, cum
spuneam. Dacă nu ar avea vârstă fiicelor mele nicicând născute, o aş vrea de soţie!
Aici Roxana tresări, speriată. Ştia că profesorul Studeno e cam dus cu pluta şi, până la un punct, se lăsase
cucerită de fantezia epistolară a celebrului afemeiat,
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ştiind că jocul lui nu va duce nicăieri. Acum, însă, nu
mai ştia ce să creadă, deşi ani de zile, ca studentă la
Sorbona, se intersectase cu oameni care, aflând că e
româncă, îi povestiseră trăznăile şi bizareriile fostului
suplinitor. Apoi, personajul devenise extrem de dezbătut în propria familie. Laurenţiu o suna întruna la Paris
ca să îi spună cât de curve sunt fetele care îi fuseseră
descrise cu câteva luni înainte ca „adevărate doamne,
de perspectivă“, iar mai târziu ca să o anunţe pe un
ton glorios că „jegul ăla a fost făcut muci într-o emisiune de Ziua Naţională a Franţei, de era să moară în
direct!“. Poate că şi murise, pentru că o vreme nu s-a
mai auzit nimic despre el.
Hrrrşti! auzi Roxana cum profesorul rupe din caiet
scrisoarea adesată discipolului lui Xenopol. „Bine că
nu am scris numele revistei Pulă“, gândi Studeno surprins de tresărirea fetei, care pesemne înţelegea şi limba
română. „Acum trebuie să repar gafa iar ecuaţia creată
nu o poate descâlci decât amicul Barbilian.“.
Dragă Barbule, începu Studeno cea de a trei scrisoare „în direct“. Ştii foarte bine că lui Iorga trebuie să
îi spui numai lucrurile care îi confirmă propriile prejudecăţi, aşa că mă aştept să iei mit einem Korn Salz
finalul scrisorii pe care tocmai i-am adresat-o. Dar ce
poate să facă un bărbat în situaţia noastră, când interesul este maxim iar şansele inexistente? Să mintă frumos, evident. Uite, tocmai mă întorc de la New York, cu
o scurtă escală în aeroportul de Gaulle, îndreptându-mă
către casă. Ia ghici cu cine am făcut schimb de dedicaţii în The Big Apple? Ha? O mai ţii minte pe Nina
Cassian? Ei bine, la optzeci de ani e strălucitoare, zice
că sunt „cuceritor“, dar mi-a oferit un volum de poezii
al cărui titlu cică „mi s-ar potrivi“ (?): Majoretten fur
eine Beerdigung. Not funny, ca să fiu sincer, dar crâmpoşia de Murfatlar de la Institutul Cultural Român a
fost divină, etericule!
Dar altceva ţin să te întreb, referitor la această
întâlnire. Există o cale regală de urmat atunci când
diferenţa de vârstă se apropie de treizeci de ani? Sau
aceasta dispare între poeţi? Tu cum reuşeai să faci ca
o necunoscută care ţi-a tulburat ecuaţia fiinţei să îşi
aşeze de bunăvoie capul pe umărul tău? Îi dedicai o
poezie? Eu sunt deja la a treia scrisoare îndrăgostită
şi am încetat să mai sper că tâmpla ei va fi vreodată
mai aproape de mine decât este acum. Sau să fie una
dintre acele clipe astrale din viaţa unui bărbat, de
nadir potent, în care vânătoarea devine mai importantă decât vânatul?
Aici Studeno se opri şi rămase nemişcat, cu ochii
închişi, vreme de câteva minute. Se pare că poetul jocurilor secunde se îndurase de el şi îi preda un mic tratat
de aviokinegetikos. Roxana chiar văzu cu coada ochiului cum buzele cărnoase ale satirului se mişcă rostind
lucruri neştiute, în vreme ce fineliner-ul cu care compusese scrisorile descria mici infinituri în aer. De fapt,
profesorul era preocupat cu două lucruri: să joace totul
pe o singură carte, ghicind numele femeii în chipul acesteia (o mai făcuse cu succes de două ori, pierzând însă
şirul nereuşitelor), şi să compună repede-repede-repede
câteva catrene la fel de criptice precum noima despică-
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turii din sarafanul superbeţii din dreapta – şi anume să
nu arate mult, dar să spună tot. Deocamdată, pe ecranul propriei conştiinţe nu apărea decât chipul fetei
într-o reclamă la deodorantul Rexona. Acolo, însă,
avea părul strâns şi pedala o bicicletă eliptică, pentru că reclama existase în realitate şi fusese difuzată
de sute de ori cu cinci-şase ani în urmă. Fotomodelul
fusese împrumutat de la o agenţie din Franţa pentru
că era „pe val“, apăruse pe copertele revistelor glossy
mainstream, iar publicitarii convinseseră deja clienţii
că sell-line-ul „Roxana vă recomandă Rexona“ nu trebuie ratat. Memoria pe termen scurt a lui Studeno nu
reţinuse însă decât nişte picioare care te făceau să vrei
să închizi ochii şi să îi caşti în acelaşi timp, precum şi
numele produsului, absolut neinteresant, pentru că el
nu folosea niciodată cosmetice de duzină. Şi totuşi, un
potop de asocieri subliminale îi spunea că numele fetei
conţine undeva un „X“ şi un „O“, litere care aşteptau
doar să fie puse în montura unui apelativ.
Hrrrşti! se grăbi Studeno să mai rupă o filă, pentru ca poemul improvizat să nu se risipească precum
norişorii cumulus pe care avionul tocmai îi străpungea în traiectoria lui uşor descendentă.
Cu rele şapte legate-n calapod
Se-ascunde mreja neagră, iar mai sus
Dezlănţui în privire patimă şi rod
Tainei reinventate mereu — Uroborus!
Din pripa zborului — safire
Întunecate sobru sub pana unui gând
Naiad-apoi ce cade în neştire
De giulgi şi dezvisat împlânt!
Oxanei,
undeva deasupra Olteniei,
I.B.
Hrrrşti. făcu ultima filă desprinzându-se de pe arc
undeva la limita senzaţiei auditive de crepitus şi aterizând direct în poalele Roxanei, aşa, ca dinadins.
„Merdre!“, îşi căscă ea safirele încă amuzat-emoţionate
de parodia lirică a profesorului care, Nina Cassian avea
dreptate, era cuceritor dar, din păcate pentru eforturile lui, nu era cuceritorul ei. Dacă toate acestea s-ar
fi întâmplat cu paisprezece ani în urmă, când Roxana
era elevă la Şcoala Centrală de lângă Grădina Icoanei,
probabil că acel coleg de bancă ar fi fost într-adevăr
recompensat cu atingerea unei tâmple. Între timp,
însă, văzuse prea mulţi bărbaţi cum îşi pierd minţile
în preajma frumuseţii ei, încercând fără succes să o
atragă în Secta Hormonilor. Ceva trebuia, totuşi, făcut,
aşa că îi căscă din nou nările lui Studeno întinzându-şi
braţul gol către măsuţa rabatabilă din faţa acestuia şi
apucând fineliner-ul roşu, cu ajutorul căruia tăie iniţialele „I.B.“, le înlocui cu „N.S.“ şi adăugă un „R“ în faţa
dedicaţiei. La urmă, în colţul în care Studeno sperase
să apară un număr de telefon, scrise 10- (zece minus)
şi înapoie ustensila de scris. Împături apoi foaia şi o
introduse în buzunarul mare, din partea dreaptă a sarafanului. Şi oftă.
– Roxana Andreşan-Knopfler, se prezentă cât mai
business-like muza, punând un accent bine ţintit pe
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ultimul „e“. Dumneavoastră sunteţi profesorul Nic Studeno: vă cunosc pentru că prietena fratelui meu este
studentă la Româno-Franceză.
– Dan Barbilian, profesor de matematică, încercă
inabil Studeno să prindă un caşalot cu mulineta.
Cât de mult greşise strategia se răsfrângea acum în
privirea de institutor experimentat a Roxanei.
Se pare că în cei peste cincisprezece ani trăiţi în
România Studeno uitase că există şi femei serioase
sau doar inaccesibile. Dialogul privirilor se opri aici
pentru că pilotul tocmai anunţa iminenta aterizare
pe aeroportul din Sofia-Vrajdebna. De data aceasta,
cei doi nu mai zâmbiră, nici măcar la auzirea cuvântului „Correction!“.
– Domnişoara Luana!!! exclamă Studeno de cum
trecu de uşile glisante ale terminalului de Sosiri. Ai
venit cu mânzul? Unde-i mânzul? Unde-i mânzocul??
Unde???
– L-am lăsat în parcare, dom’ profesor… zâmbi chipul de Mare-Inchizitor-pe-trotinetă al Luanei.
– L-ai lăsat singur? Singur?! Am timp de o plimbărică? Avem timp de o plimbărică?? Plimbărică???
Rostind ultimul cuvânt, Studeno şi înşfăcase legătura de chei din mâna Torquemadei de pluş, care abia
apucă să-i strige:
– Cum ieşiţi, drept în faţă! „Nechează“ singur dacă
apăsaţi pe buton. Dar să vă grăbiţi, că avionul meu a
aterizat!
Peste un minut, telefonul Luanei, care-i atârna de
gât, prins într-un şirag special, făcut din colţi de lup,
începu să vibreze. Pe ecranul iPhone-ului apăruse chipul
Profesorului Snape din seria Harry Potter şi „numele de
cod“: Plesneală. „Of!“, făcu ea glisând butonul Answer.
– Iiii-ha-ha-ha-haaa!!! auzi studenta un strigăt de
rodeo. Lexus! Plexus! Nexus! Domnişoara Luana, uitaţi
cum facem: noi ne învârtim pe aici şi când ieşiţi din
aeroport ne oprim şi predau cravaşa. Bine?
– Bine, dom’ profesor.
Era foarte bine, pentru că în faţa ei îşi făcuse deja
apariţia Roxana, care părea mai frumoasă în realitate
decât în reclame. „Vezi că se îmbracă numai cu chestii
văzute la Parada Morţilor“, îşi avertizase Laurenţiu sora,
după ce îi trimisese pe mail poza Luanei. Într-adevăr,
dincolo de gărduleţul înapoia căruia oamenii îi întâmpinau pe călători, se distingea cu uşurinţă silueta Luanei Adams, noua achiziţie „de perspectivă“ a frăţiorului. „Sper să nu mă ducă direct la Bellu“, gândi Roxana
înainte să răspundă unui zâmbet dulce, de copil.
– Moa! Moa! Să nu mă întrebi unde e maşina lui
Laurenţiu. Pff! Da’ stai liniştită că există şi vine. E prin
faţă pe undeva, acum are şi şofer.
Auzind acestea, Roxana rămase tăcută, adăugând
doar câteva carate în safirele de sub sprâncene. Probabil că până la urmă Laurenţiu se simţise prost că îşi
trimisese iubita singură la aeroport şi acum pregătea
o surpriză. Cele două trestii vertebrate porniră către
ieşire, în vreme ce Luana nu se putea hotărî dacă era
cazul să îl sune pe Plesneală.
– Nu vrei să ştii cine conduce Lexusul, rosti Stăpâna Garguielor de cum păşiră pe trotuar.
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– Ei, cine conduce. făcu Roxana. Ştii ceva? Eu mă
pun cu spatele şi mă prefac că mă uit după cineva înăuntru, ca să fie surpriza totală? Bon.
De cum Lexusul se apropie de staţia autobuzului
780, Roxana făcu stânga-mprejur, în vreme ce Luana, cu
degetul la buze, îi făcea lui Studeno semn să nu scoată
nicio vorbă. Acesta nici dacă ar fi vrut nu ar fi putut
rosti nimic, pentru că la doi paşi de studenta lui stătea însăşi posesoarea celor paisprezece cureluşe, sprijinită de mânerul rabatabil al valizei. După ce frână, Studeno îşi lăsă paşii călăuziţi de Luana, asemenea unui
avion îndrumat către hangar cu palete reflectorizante.
– Surpriză! exclamă reprezentanta Goticului timpuriu.
Cu ochii închişi şi cu gura până la urechi, Roxana se
răsuci pe călcâie şi îmbrăţişă strâns, apoi sări de pe loc
şi cuprinse între picioarele admirate mai devreme de
Marii Priapici ai culturii române trupul oţelit al unui
bărbat masiv, atât de masiv încât...
„Asta nu e Laurenţiu!“, gândi ea uitând să îşi şteargă
de pe faţă o jumătate din zâmbet. Bărbatul o ţinea la
rândul lui, strâns, şi fremăta fericit că obţinuse ceva
mai mult decât o tâmplă pe umăr.
– Băi, habar n-aveam că vă cunoaşteţi! încercă Luana
să introducă o mică rangă despărţitoare între trupurile care de teama realităţii (Roxana) şi a irealităţii (Studeno) situaţiei rămăseseră înlănţuite.
– Luana. pe cine îmbrăţişez eu aici? întrebă o
doamnă Knopfler rămasă cu ochii închişi.
– Pe profesorul prietenei fratelui tău, îi şopti o voce
în ureche. Correction! Ucitelia na priatelkata na tvoi
brat. Correction! De fapt pe profesorul.
La sfârşitul zilei, Roxana se simţea, fără urmă de
îndoială, cucerită-cucerită-cucerită. „Dar asta nu
înseamnă absolut nimic.“ E un tip supermişto, cam
bătrân, cu care aş putea rămâne prietenă. Atât.“ În
nicio situaţie nu se vedea îndrăgostită. Sau curioasă
să se culce cu un bărbat care colecţionează cuceriri
şi care ar fi pus-o şi pe ea la un moment dat, cu penseta, într-un clasor cu timbre obilterate, reprezentând nuduri sau poziţii Kamasutra. Încă nu aflase că
monsieur Knopfler, soţul ei, era doar cu patru ani mai
tânăr decât profesorul şi că Studeno arăta în realitate
vârsta pe care o avea şi nu pe cea pe care i-o atribuise
aerul lui de om care a prins educaţia celor şapte ani de
acasă înainte de 1947.
Pe drum, profesorul îi mulţumise Luanei că nu-l
lăsase să caute un taxi şi continuase jocul de-a „Correction, Bulgarie!“, rostind din când în când cele mai
caraghioase cuvinte din lexicul limbii sale materne şi
traducând numele străzilor şi bulevardelor care îi purtau către cartierul Domenii.
– Habar n-aveam că ştiţi şi bulgară! Ce chestie ciudată! declarase impresionată o Luană duhnind a parfum
Bvlgari din toate antablamentele înălţimii sale de fleşă.
– Si bulgară? făcuse Studeno ochii mari, frânând
mânzul la semaforul din dreptul Arcului de Triumf.
Fetelor, este ora prânzului şi dacă dorul de cei dragi nu
este prea arzător, vă invit la o masă bulgărească tipică în
casa celui care în actul de naştere figurează cu numele
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de Nikola Studenov. Vaaai. înseamnă că nici măcar nu
mi-aţi citit cărţile!
În realitate, jumătate din tirajul cărţilor lui zăcea
neatins prin rafturile românilor, doar pentru că lumea îl
ştia pe autor de la TV iar coperta bestseller-ului „România între două vome“ arăta incitant: faţa lui Studeno
vopsită în verde-gripă-spaniolă cu ajutorul programului Adobe Photoshop. Luana nu citea cărţi în general, deşi le avea şi ea pe cele semnate de „dom’ profesor“, iar Roxana se scuzase spunând că stă extrem de
puţin în România, dar că le va citi negreşit dacă mai
există în librării.
– Eu am început „România între două din alea“, dar
recunosc că n-am terminat-o, pentru că mi-a luat-o o
prietenă şi n-a mai adus-o înapoi, se apără şi Luana.
„Prietena“ era, bineînţeles, Laurenţiu, care citise cartea pe ascuns, la birou, cu privirea aceea de fost profesor la „Ştefan Gheorghiu“ care nu se lasă deloc impresionat de Ph.D.-urile unui flăcău cu caş la gură şcolit
în Ştiinţe politice la Princeton şi Stanford.
„Pizde proaste“ fusese la final recenzia pe care o
făcuse Laurenţiu pentru sine, gândindu-se la isteria
care le cuprinsese pe cititoare la scurt timp după lansarea „Vomelor“.
Studeno avea două propuneri pentru după-amiaza
acelei zile: una ceva mai aventuroasă şi alta „mai domestică“. Puteau să continue călătoria, fie cu Lexus-ul, fie
cu unul dintre caii lui, până la Ruse. Într-o oră, cei trei
s-ar fi aflat deja la restaurantul „Dâblin“ de pe Bulevardul Ţar Osvoboditel şi ar fi comandat câteva feluri tradiţionale, câtuşi de puţin irlandeze. Sau, pentru atmosferă, Studeno le-ar fi invitat la complexul Leventa, cel
cu acoperişul de iarbă, de pe Bulevardul Kutuzov, un
restaurant din categora gourmet, probabil mai nimerit pentru cele două fete care păreau să se hrănească
exclusiv prin ciugulire.
Sau – rămânea valabilă varianta iniţială, care presupunea doar zece minute irosite în Piaţa Domenii şi
promisiunea că nu vor refuza câte un deget de rachiu
şi o simbolică degustare de vinuri.
– Voi cumpăra orice, şi vom face giuvece! exclamase
Studeno frânând în faţa locuinţei sale de pe strada Aviator Sandu Aldea.
Încă din 1998 doamna Vanina se arătase încântată
de ideea soţului de a transforma vechea locuinţă interbelică într-o casă rustică în stil breton. Proprietatea
fusese cumpărată împreună, dar banii fuseseră în cea
mai mare parte ai ei. În faza a doua, Studeno rămăsese să se lupte cu şpagocraţia de la Primăria Sectorului 1, în vreme ce ea urma să contacteze un prieten
din Brest priceput la arhitectura istorică şi să recompună împreună cu acesta, peste amprenta locuinţei în
stil Art-Deco-cu-bani-puţini căminul dorit. Lucrările
demaraseră abia în primăvara anului 2000, mulţumită
implicării lui Juravlea şi, sub supravegherea atentă a
doamnei Vanina, se încheiaseră peste un an. Soţia
lui Studeno găsise Bucureştiul „şarmant“, pentru că
nu ieşise niciodată din zona „Moscheii Caniche“ (aşa
numea ea Mânăstirea Caşin) – Parcul Herăstrău. Rezlutase o longere şic, cu ziduri gouttereau de jur împre-
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jur, garaj-iesle şi pod supraînălţat. Vechea pivniţă fusese
suficient de mare pentru a găzdui inima încălzirii centrale şi colecţia de vinuri.
– Aici o să mă retrag după ce împlinesc 90 de ani,
Nicolas, visase doamna Vanina un viitor glazurat cu
puţină ironie.
Parterul casei cu obloane verzi era mobilat după
tonul dat de grinzile din tavan. De cum intrai, îţi lăsai
hainele într-o bârnă-cuier cu agăţătoare făcute din potcoave pe jumătate îngropate în lemnul de brad.
În stânga se întindea o uriaşă bucătărie deschisă,
în mijlocul căreia masa confecţionată, bineînţeles, din
dulapi alăturaţi fără cusur, îţi arăta cât de important
ar fi trebuit să fie acel loc în viaţa unei familii bretone
compusă din ceva mai mult de un unchi bulgar născut
în Valahia. Din raţiuni de economie, multe elemente
de decor erau de fapt toscane sau copiate la sugestia
doamnei Vanina după cele văzute la Muzeul Satului
de lângă lac.
În partea dreaptă a parterului se afla o cămară mică
şi, separat, biblioteca cu şemineu adosat şi colecţia de
harnaşamente spaniole, care fusese plantată pe zidul
din stânga, ca un fel de hipopanoplie în centrul căreia
stătea înrămată fotografia lui Pierrot. La etaj se afla
baia, chilia în care Studeno scria sau citea înconjurat
de scoarţe şi blănuri de oaie şi, în cealaltă parte, deasupra bucătăriei, „Sala Gemetelor“, locul în care profesorul nu dormea niciodată singur şi prin ale cărei
lucarne multe femei priviseră, îndelung, mulţi nori,
multe stele şi, câteodată, luna şi soarele. Acolo se gemea
şi din alte motive, pentru că în dreapta, de cum intrai,
se afla banda de alergat şi rastelul de gantere reglabile.
1. Pernele, nenumărate şi de toate dimensiunike, erau umplute cu puf şi pene mici, de gâscă…
2. Cremele de corp sau faţă, nenumărate şi de
toate felurile, se aflau în baie.
3. În principiu, penele şi cremele nu ar fi avut
cum să intre vreodată în contact.
După ce vizitară în pas vioi curtea, garajul-iesle şi
parterul, fetele rămaseră să îşi savureze cafeluţele preparate de gazdă la ibric.
– Puteţi fuma. Peste cinci minute o să fie şi cald.
Dacă vă daţi jos ciorapii o să simţiţi la tălpi pe gresie.
Toaleta e sus, pe dreapta. Nu vă speriaţi de hârzob!
apucă să mai spună Studeno înainte să se facă nevăzut.
În vreme ce Luana îşi aprindea un More ultraslim
şi se întreba ce fel de câine sau animal de companie
putea fi hârzobul, Roxana alerga către traversele de
cale ferată care duceau, treaptă cu treaptă, către pod.
– Dacă mă mai ţineam mult, făceam pe mine!
Următorul pas în cucerirea Roxanei fusese desăvârşit
de mirosul discret de creuzot al traverselor, care avea
să rămână mereu asociat în memoria ei cu locuinţa,
cu vocea şi bizareriile profesorului. Ajunsă în baie, se
întrebase câte sute de femei şi-or fi dat jos chiloţii în
acel grenier reamenajat.
Un alt pas al cuceririi se lăsă purtat pe aripile unei
irepresibile curiozităţi. Cum arată oare cotloanele
ascunse ale Marchizului de Sadenov? De ce nu le-a
arătat şi mansarda? Există oare şi o panoplie cu bice şi
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cravaşe? Unde îşi tăvăleşte profesorul amantele? Abia
după ce ieşi din baie Roxana observă hârzobul (de fapt
o oală de noapte olandeză, cu capac de ceramică, prinsă
în sfori de bârnele acoperişului), care putea fi manevrat cu ajutorul unui mic scripete de velier. Sperând să
nu găsească acolo urme de pipi, doamna Knopfler deschise precaută ţucalul: înăuntru se afla un pachet de
ţigări de foi Torres de Quart No.2 şi o brichetă Zippo.
Oala de noapte servise iniţial scopului pentru care
ieşise din mâinile ceramiştilor din Delft. Iarna, Studeno
prefera să citească în bibliotecă, la focul şemineului şi
mângâind în amintirea Seniorilor din Craiova, o pisică
roşcată împrumutată de la vecini fără ştirea acestora.
Pe măsuţa de lângă balansoar se afla întotdeauna un
păhăruţ de whiskey and soda sau de gin tonic, iar cărţile care nu se lăsau puse jos îl făceau pe Studeno să se
ţină de pipi până când simţea că îi explodează băşica şi
că zăgazul prostatei va plesni şi va crea un şuvoi suficient de puternic încât să stingă pocul din şemineu. Abia
atunci se repezea la baie, călcând pe traverse cu viteza
unui TGV şi, într-o zi, fisurându-şi două coaste după
o căzătură spectaculoasă în timpul căreia se auzise şi
strigătul „hăulăulău!“. Oala de ceramică, înfăţişând
celebrele mori de vânt albastre, a fost cumpărată de pe
eBay şi trimisă în România de urgenţă, însă proprietarul a început să urască obiectul după întâia întrebuinţare, pentru că după o vreme începea să împrăştie
prin bibliotecă un iz subţire şi inconfortabil de urină,
în pofida capacului. În faza a doua, morile de vânt au
fost mutate sub traverse, dar mirosul pătrundea acum
în bucătărie. „Scârbos!“, exclamase Studeno băgând
oala, singură, în maşina de spălat vase şi pornind programul intensiv de 70°C, destinat iniţial spălării tacâmurilor pentru scatofagi. Astfel a apărut ideea transformării oalei în hârzob. Cititorul întrerupt de propriile urgenţe trebuia să facă doar câţiva paşi, să-l coboare
pe „Ţucalus ex Machina“ şi, după întrebuinţare, să-l
ridice la loc, fără pendulări, în dreptul uşii de la baie.
Golirea la toaletă se făcea cu prima ocazie.
Într-o seară, însă, l-a surprins pe amicul Avram
Clain folosindu-i ţucalul, de lene să urce treptele feroviare – şi incantând ca în transă:
– Ce-ţi pasă ţie, chiup de lut, dac-oi fi eu sau altul?
„Scârbos!!!“, repetase Studeno stricând încă o pastilă de detergent pentru curăţarea unui singur obiect.
O vreme, hârzobul rămăsese nefolosit – şi pentru
că afară vremea se îmbunase iar profesorul îşi reluase
obiceiul să folosească dudul din curte pe post de pisoar.
La următoarea vizită a lui Clain, îl umplu precaut cu
cărţi din seria Livre de Poche, ceea ce oferi ţucalului
o nouă întrebuinţare. Cu ajutorul acestuia, volumele
citite în chilie se întorceau în bibliotecă iar cele necesare puteau fi ridicate, din trei mişcări, până la nivelul mansardei.
Apoi urmase încă o perioadă „nu mai fumez, dar
nici nu vreau să umblu noaptea după ţigări“, în timpul
căreia Studeno ridica contrapţia când se afla la parter
şi îl cobora dacă avea treabă în dependinţele de sus.
Astfel, cu ţigările de foi „nu se întâlnea“ dar „rămăsese în vorbă“.
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1. În mod normal, oala olandeză de noapte nu
ar fi trebuit să conţină nicicând o proporţie optimă
de miere şi apă…
2. De asemenea, sistemul cu sfori împletite şi scripete de velier nu fusese conceput pentru balansarea
ţucalului în plan orizontal – mai ales pe întuneric.
3. Exista o singură înlăţime la care oala (fără
capac) putea fi atârnată astfel încât o balansare,
bine ţintită, dinspre ultima treaptă către uşa băii
să treacă sfârşitul frângiei pe sub tocul uşii, astfel
încât obiectul de ceramică să pătrundă în baie şi, în
virtutea bruştei frânări, să se răsucească 180° chiar
deasupra intrării.
Roxana deschise uşa din lemn şmirgheluit a chiliei
şi păşi în odaia pardosită cu blăni de lemn şi mirosind
a muzeu etnografic. Înăuntru nu se aflau dacât o masă
ţărănească de bucătărie, cu sertăraş, două scaune din
lemn curbat la aburi, etajere simple şi, în dreapta, un
pat strâmt, de cazarmă. Masa era luminată deopotrivă de lucarnă şi de un geamlâc pe al cărui pervaz
profesorul aşezase un şfeşnic, o cană cu imortele şi
multe fotografii mici, înrămate. Doamna Knopfler îi
recunoscu pe Kogălniceanu, Iorga şi Barbu şi se uită
cu interes la poza unei femei călare şi la figurile serioase ale unor miri cu feţe de ţărani. Pereţii erau acoperiţi cu scoarţe şi blănuri iar deasupra patului se afla
o icoană înfăţişând un sfânt-păstor binecuvântând, i
se păru Roxanei, o colibă.
În Sala Gemetelor (sau Bucătăria de Noapte), safirele căscate ale fetei nu aruncară decât o privire, insuficientă ca să îşi dea seama că, în afara perimetrului
sportiv, podeaua era acoperită cu saltele, acoperite la
rândul lor cu nişte uriaşe cearceafuri negre. Pernele,
deşi nenumărate, nu îi atrăseseră atenţia. Nici oglinzile din tavan care înrămau generos fiecare lucarnă.
– Luana, eu am auzit despre Studeno ăsta că s-a
culcat cu jumătate din Bucureşti, dar în casa asta nu
există decât un pat în care nu încape nici el! Ori le tăvăleşte prin fânul din garaj ori. vaaai! Eu cred că în beci
le duce! Ce-o mai fi şi pe-acolo.
– Nu dragă, le fute-n pod, îi răspunse Luana cu aerul
cu care cineva îţi confirmă că apa de la robinet curge.
– Nu înţelegi că în pod nu există decât pătuţul ăla?
– Pot să sun câteva prietene, dacă te pasionează
atât de mult subiectul, propuse Luana zăngănindu-şi
colţii de lup.
Aici Roxana amuţise, neştiind cum să nege faptul
că ar fi existat un „subiect“ şi că acesta ar fi putut-o
interesa cât de puţin.
– Nu suna pe nimeni, răspunse ea după o vreme.
Mă miram şi eu.
– Să vezi ce e la noi în amfiteatru când îşi ţine cursurile. Zici că e la Enrique Iglesias!
– Nici nu vreau să ştiu ce e în capul unei femei care
nu are probleme să se culce cu un bărbat cu cincizeci
de ani mai în vârstă! Ce speră fetele astea? Cu ce naiba
le vrăjeşte? aruncă Roxana o ultimă întrebare, la care
de fapt aflase în ultimele ore câteva răspunsuri.
(Va urma)

Beletristica

Vasile IFTIME

I

Eva

Îl invoca des pe dumnezeu. Când era mic, moşul cu barbă
albă zâmbea de sub grindă. Părinţii plecau dimineaţa. El
rămânea toată ziua cu zâmbetul bătrânului. Biberonul cu
lapte, un fel de ploaie albă şi acră peste scutece, biberonul ţinea laptele cald toată ziua, moşul era cea mai pricepută bonă. Primul cuvânt rostit către cer – tată. (Când
s-a făcut mare, mare, cât să-l inunde toată nostalgia grinzilor, a căutat icoana, dar nu a mai găsit-o. Bătrânul dormea somn adânc. Mai târziu a aflat că bunicul său a fost
îngropat cu portretul lui dumnezeu pe piept. Simbioză, doi
bătrâni fericiţi zâmbind a neascundere veşnică!)
Timpul a trecut, dumnezeu nu mai era tataia cu chipul
afumat de uleiul rânced al opaiţului, dumnezeu, un bunic
atent, priveghea rodirea. Cuvintele lui, primele semne de
primăvară. Ochiul treaz al oglinzii de sub streaşina casei
nu adormea niciodată. Când strecura mâna în buzunarul
pufoaicei, în cuibarul găinii, în mormanul de sticle spălate (un leu bucata la cooperativă), în stiva de grăunţe pregătite pentru moară, ochiul se întrista şi îi era îndeajuns.
Dacă de acolo, de sub grindă, o mână ar fi coborât cât să-l
atingă pe umăr, dacă l-ar fi certat, dacă l-ar fi pedepsit,
dumnezeul cel viu s-ar fi descompus în fotografie. Dumnezeu nici în apocalipsă nu pozează a moş ursuz cu tablele
legii legate de gât. Bătrânul, umbra proiectată pe cer, nu îl
trăgea de mânecă, nu îl dojenea, nu îi vindea iluzii, păşea
mereu cuminte în urma lui la o lungime de aşteptare. Când
îşi simţea umbra ruptă de tălpile cizmelor, înţelegea că l-a
supărat pe cel coborât de sub grindă şi că semnul trecerii sale este o chestie orizontală cel mult destrămată din
secundarul ceasului.
Pe la 16 ani, bătrânul devenise suspicios. Partea ascunsă
a lumii, camuflată în nuanţe violacee, pe ascuns, se depănuşa prin toate ungherele. Secretele, iluzii despuiate de
dragul simţirii.
Gustul, un fel de vamă a trupului secat de memorie. Mai
târziu, mălaiul proaspăt, două părţi făină de grâu necernută, două de popuşoi măcinat toamna, după cules, măla-
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iul, cea mai delicioasă prăjitură, aburea fiece gând poposit
în cătunul bunicilor.
Mirosul, poate cea mai răzbătătoare provocare, un fel
de ieşi naibii din putreziciune şi adulmecă câmpiile, ele
nu se descompun nici măcar iarna, ele dorm câteva nopţi
în rădăcini şi o iau de la capăt, ieşi şi adulmecă cel puţin
primăvara merilor în floare, primăvara păpădiilor coapte,
primăvara melcilor însetaţi, cămaşa ascunde cât să descoase misterul. Priveşte!
Văzul, comoditatea de a lua totul de-a gata; de a cuprinde
cu privirea mereu alte margini, de a evada din spaţii, de a
îmbrăţişa îmbrăţişatele, abandonatele, râvnitele, uitatele,
destrămatele, desfăcutele, înmulţitele culori, contururi,
forme. Vederea, cea mai infidelă simţire. Ia-mi, doamne,
lumina ce nu mi se cuvine şi dă-o la o salcie sau la un crin,
frunza verde trebuie să fie, petala albă, eu vreau să pipăi
întunericul pe dinăuntru şi să mângâi lumina cu bastonul
când traversez strada. Dă-mi, doamne, văzul ochilor stinşi
în pântecele mamei! Se ruga dimineaţa când soarele printre muşcate dădea buzna în casă.
Dar cine să audă, dar cum să se audă când, dincolo de
zid, din fiecare zid, ţipete de pământ ars, de pământ mlăştinos, sfâşiau timpanele cu chemările lor de asalt. Hai, trebuie
să faci doar un pas, un singur pas, mai departe este calea
bătătorită, ascultă cum se nasc simfonii în firul de iarbă,
răsfăţatule. Atinge-le ca şi cum ar fi ale tale… atinge-le.
La 16 ani, singur, orice mângâiere este un amestec între
epiderma stejarului şi palmele bătătorite după o lună de
coasă. Cele mai catifelate chipuri în icoană. Sărută mâinile,
este păcat să săruţi sfinţii pe gură, spunea popa varllam în
pridvorul bisericii când spovedea toţi copii satului delaolaltă: iana, maria, ileana, dumitriţa, iulia, cătălina au furat
din cele sfinte pe când, necurate fiind, şi-au lipit buzele de
icoană. Dâră de pământ în urma lor, frumuseţile străine
nu vor putrezi niciodată.
Pe la 16 ani, bătrânul se împiedica tot mai des în câte o
rădăcină de piatră fără mugure, în izvorul neînsetaţilor, în
pâinea dată-n spic sub copitele cailor. Pe la 16 ani, ispita
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are trup de cal, picioare de iepure, dinţi de lup, urechi de
vulpe şi ochi de om. Bătrânul păşea la jumătate de umbră
înapoia sa, răsucindu-i fiecare urmă de cizmă în sens opus,
amăgindu-se. Sigur copilul meu fuge de păcat, e mai iute
la pas ca mine, dar uite cum se îndepărtează de cele rele.
Şi totuşi, vinul ascuns în sticlele de un litru nu avea gustul unui strop de sfinţenie primit după 40 zile de post, ci al
îndestulării, sângele mântuitorului în paharul de muştar,
redimensiona viaţa. Ţigările snagov cu filtru din pachetul
lui tată-său, 20 de drăcuşori aliniaţi compact gata să mărşăluiască prin artere, să moţăie în sălile de aşteptare ala creierului, apoi să-şi spele goliciunile în inimă. Ţigări furate una
câte una să iasă la numărătoare. Lanul cu porumb din spatele casei, podul şurei, gârla, cele mai intime ascunzişuri.
Fumul nu îşi recunoaşte cenuşa, flacăra nu îşi motivează
arderea, aroma, nimic mai personal, inspiri adâncă, respiri… asta este pentru dumnezeu, doar aşa mă va cunoaşte
pe dinăuntru.
Unde nu-şi băga moşul nasul? Nici cu pătura în cap
nu era singur, nici în closetul din fundul grădinii, nici în
beciul bunicilor. Câte o pagină de revistă xxx, bine ascunsă,
îl ademenea de câteva ori pe zi. Revista, o colecţie de fete
frumoase, goale, lucioase, 42, câte una pe fiecare pagină,
cumpărată de tată-său prin 82 de la o dugheană din bucureşti (universitatea era singurul loc unde puteai procura pe
sub mână un hustler color, hârtie colotech +, super luciu,
cerneală pigment 200, curcubeu 17 nuanţe, parfumată,
coperte reliefate, etc.
Femei parcă dintr-o altă dimensiune, imponderabile
femei, comete rupte din coasta lui Jupiter, pe când Venus
era doar o intenţie în mintea bătrânului obsedat de singurătate, femei parcă din altă civilizaţie, vase de lut, netede,
încrustate, împodobite, statui modelate de îngeri în oglindă
după chipul şi asemănarea luminii, femei…
Le cunoştea cu de-amănuntul, cea roşcată avea 18 aluniţe pe piept, pe umeri, constelaţie de semne; dumnezeu
în prima zi a desenat o hartă, apoi a sfredelit lutul, apoi a
ascuns comoara.
În ziua a şaptea, la răsăritul soarelui, o dată la o mie de
ani, deasupra se aprinde un foc, copile, drumul este de fapt
o prelungire a ceea ce nu eşti, caută… Sfârcurile, prune răscoapte în noapte cu lună, fiul împăratului doarme, zmeul
se alăptează până îi creşte aripi, până solzii se transformă
în pene, ghearele în petale de irişi, zmeul în scutece verzi
desfrunzeşte… Buzele, două tuşe de nori în luna mai, nici
ploaie, nici rouă. Vorbiţi în şoaptă, nu tulburaţi cerul, furtunile sunt săruturi ale lui dumnezeu stinse în iarbă, doamne
vreau să vegetez până când buzele tale prin buzele ei mă
vor atinge.
Roşcata, duh întrupat într-o herghelie de cai slobozi care
au rupt oiştea carului mare şi l-au abandonat pe un cer de
ianuarie, caii ce l-au ridicat la cer pe sfântul ilie, caii care
au coborât de pe basoreliefurile catedrale santa marta din
torino, lăsând doar câteva urme de copite pe ziduri, caii din
basmele lui ispirescu molfăind jeratic direct din palmele
fiului de împărat… roşcata. Bice, hamuri, şa, transpiraţie,
respiraţie, excitaţie, cu pantalonii pe vene, după baloţii de
lucernă, în podul şurei, cavalerul trac, heros – invinctus –
aeternus. Roşcata.
Blonda, ascunsă sub putina cu varză, în beci. Acolo,
răcoare. Toamna, aromele de compot, de mere coapte, de
murături, de fragă, de busuioacă, de căpşunică, se despleteau din pagina împăturită precum o scrisoare expediată
direct din grădinile cerului. Sfântul petru, milostiv individ,
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pentru prima dată a renunţat la cenzură, slobozind îngerul
dimpreună cu colivia (scuzaţi cacofonia). Pagina blondă.
Pagină cu rod. Muşcă până la sâmbure, până la nerv, până
la… hai, muşcă, nu te sfii, s-a copt pe când focul dormea
molcom în cremene, nu ai de unde să o cunoşti. Blonda.
În tindă, după icoană, bruneta. (Intimitatea, fără câteva
firimituri de dumnezeu, un mixaj de exbiţionism şi pudic).
O stare de bipolarism sexual… mâinile în chiloţi, tâmpla în
rugăciune. Complicitatea din ramă avea iz de răbdare, de
îngăduinţă, de solidaritate… pămătuful cârlionţat dintre
picioarele Anei peste care nişte stropi albi ştergeau orice
sugestie neconformă cu aşteptările, era mai mult decât o
motivare a stării de rugăciune. În acel portret stropit de
spermă la lumina bliţului unui aparat foto, la lumina brichetei noaptea, la lumina zorilor strecuraţi printre beţele
de răsărită, realitatea, o proiecţie a relativului într-un concret fără limite.
Nelinişte, curiozitate, spaimă, senzaţie, emoţie, extaz!
Lacătul lăzii de metal în care taică-său ţinea comoara despuiată ceda la prima atingere. Apoi, inima cât un purice.
Între înger şi demon, dumnezeu nu a desenat hotar, ci doar
a lăsat o dâră de lumină să curgă, nici măcar învăţaţii lumii
nu pot descoperi sensul.
O ladă căptuşită cu toate fericirile, aleluia, ochi să ai
pentru a le cuprinde pe toate, o ladă bine ascunsă sub mormanul de zestre… trei băieţi are mama, cine ştie ce muieri
rupte-n cur îmi vor fi nurori.
Nelinişte, ispitire, nesomn. Visele încuiate se deosebesc
între ele doar după ordinea în care reuşesc să evadeze: vise
roşcate, vise blonde, vise brunete… Se trezea de câteva ori
pe noapte: transpirat, epuizat, dezamăgit. Semne de bărbăţie printre cearşafuri.
Vise colorate, vise lucioase, vise slobode, vise netede, vise
umede, vise inerte, vise dumnezeieşti, anatema de o mie de
ori vă zic vouă, strigătul lui moise în pustie… patima are
gust, are miros, patima are cântec şi descântec, are formă,
are culoare, patima poate fi dusă de mână… şi nu mă duce
doamne în ispită precum în….magazia din spatele casei,
pe când tanti didina râşnea crupe pentru puişori, pentru
bobocei, pentru răţuşte… hai puiule, bobocelul tanti, răţoi
mic, lasă pe tanti să-ţi pupe puţa, mâine poimâine calci
pe urmele lui ta-tu…
Visul avea aroma chiloţilor uitaţi de tanti didina, seva
trunchiului de cireş: floare, frunză, fruct într-o cutie de
pişcoturi sub grindă.
Visul îi dilata nările de mistreţ tânăr, fetele din revistă
miroseau a cerneală de calitate. Trecea cu buzele umede
peste fiecare coala A4, dâră de foame în icoană. Foşnetul
paginilor aducea a rochie de mătase.
Lacătul auriu, chinezesc, o singură cheie era precum
un clopot ce chema la miezonoptică. De sub plapumă, în
tindă, descuia cufărul, dosea revista în sân şi… înapoi sub
plapumă până în zori când haremul trebuia să fie găsit cu
uşile ferecate.
Un sentiment ciudat, ceva între ură şi păcat, îi măcina
sufletul. Mai târziu şi-a dat singur răspunsul… pe de o
parte, era gelos pe tată-său şi, pe de altă parte, se simţea
complice la incest; toate 42 erau femeile lui, el, câteva ore,
la lumina lunii, la lumina brichetei, la lumina candelei, se
înfrupta pe furate, câte puţin, din fiecare. Un sentiment
ciudat, 42 de mame adoptive în pielea goală, la lumina bliţului aparatului foto.
La dracu cu toate sclifoselile să le fută el pe toate, Eva
este numai a mea. Cu Eva îşi finaliza visele.

Beletristica

Brunetă, ochi verzi, păr cârlionţat, buze cărnoase, obraji
rumeni, gene lungi, sprâncene arcuite, pleoape proaspete,
gât de lebădă, piept de mironosiţă, umeri de martiră, mijloc de sirenă, fund de stâncă, abdomen de câmpie, picioare
de căprioară, degete de salcie, degete…
Parcă zâmbea, parcă vorbea, parcă citea, parcă legăna,
parcă dansa, cânta eva, tare frumos mai cânta.
Erau 42 în lădiţa metalică, Eva, singura care s-a rupt
din contur, din cerneală, din luciul velin, din haremul lui
tată-său.
Eva l-a ademenit pe de-a-ntregul în cărnurile sale cu iz
de tipografie. Eva nu era o copie ca toate celelalte, dumnezeu, după ziua a şaptea a spart matriţa. Fierbinţeala trupului, respiraţia, pulsul, atingerea ei, în fiecare dimineaţă când
deschidea fereastră dinspre grădină, dinspre câmpie, dinspre cer… Eva era blândă. Eva avea zâmbetul mamei sale şi
sânii, şi ochii, şi buzele, şi obrajii, şi… Gustul laptelui este
de fapt un contur alb, lichid, ce se deşiră, an cu an, zi cu
zi. Sânii mamei cresc în mine, în copii mei, în cruce, buzele
lasă dâră de pământ în fotografie, cărnoase, muşcate, crăpate, descompuse, o tuşă de praf, un grăunte de nisip tremurând, sărutul tău, Mamă.
Şi avea palme alungite şi subţiri, i se vedeau venele
suprapuse ca o reţea electrică, şi gâtul la fel, alb, alungit,
drept, parcă pentru a privi peste creştetul meu, şi umerii,
şi genunchii la fel de netezi, netezi umeri avea mama, acoperiţi cu cerculeţe violacee, acolo se aşeza îngerul.
Eva nu putea fi femeia tatălui său.

Mamă-sa nu a fost niciodată femeia lui tata aşa cum
a poruncit dumnezeu, dumnezeu trebuia să poruncească
pentru fiecare pereche în parte, dumnezeu nu a putut fi
nici măcar exemplu.
EVA, în fiecare trăsătură, mama: gest, cuvânt, privire,
atingere, umbră, umbră, umbră pe ape, pe câmpii, pe stânci.
Când era mic, se cuibărea lângă ea precum puiul de
rândunică. Mirosea frumos, a lapte, a scorţişoară, a pălămidă; sângele mamei sale, izvor ce repeta la nesfârşit drumul spre casă.
Revista, plină cu fete lucioase, la pagina 7, Eva, privirea
– sete, glasul – doină, degetele – iarbă, buzele – fagure.
Taică-său sigur nu s-a oprit vreodată la pagina 7.
Pagina 7 dezlipită, fără semne, ascunsă într-unul din
volumele vieţile sfinţilor, 21, luna mai (împăraţii constantin şi elena). Eva era împărăteasa lui, constantin, un părinte
de care nu te poţi teme.
Dumnezeu la vârsta de 16 ani este ca un fel de tată sever
pe care uneori este bine să-l ocoleşti, deşi poate nu te-a atins
nici măcar cu o binecuvântare. Dar cum să-l eviţi când îi
simţi respiraţia în ceafă. Mai simplu este să ţi-l faci complice printr-un doamne ajută-mă.
Dumnezeu stătea de şase.
Rugăciunea sa: „Dumnezeul meu prieten, ajută-mă,
nu aventura de a fi mă îndeamnă să respir, ci respiraţia în
ceea ce m-ai făcut mă rabdă să te caut. Dumnezeul meu,
stai la doi paşi de mine şi fă-te că nu mă cunoşti când greşesc dar nu mă părăsi“.

Stelorian MOROŞANU

D

Tratat de morosofie
(FRAGMENTE DIN VOLUMUL-MANUSCRIS CU ACELAŞI TITLU)

De-o viaţă aştept în anticamera Metafizicii, doar-doar…
Însă, mai totdeauna e prinsă în şedinţe de plan şi reorganizare, în convorbiri cu clienţii din Burundi sau Dorohoi,
cu participări la simpozioane şi banchete (organizate de
specialişti recunoscuţi, adică grecii de sud), cu schimburi
de experienţă – că, uneori, mă întreb dacă are viaţă personală şi dacă mai apucă să-şi ungă magiun pe pâine, în casa
ei!… Când mai apare şi pe la birou, dă ordin secretarilor
(are numai secretari, pe unul Aristotel, pe unul Kant şi mai
este unul, parcă Pico della Mirandola) să nu fie deranjată,
probabil trage nişte aghioase de recuperare- şi cine sunt
eu, să-i tulbur somnul?…
…Aşa că, îmi iau pălăria şi bastonul, hotărât să revin
şi mâine, şi poimâine, şi la anu’ şi cârlanu’!, hotărât să nu
fac de râs tagma veleitarilor şi aspiranţilor la uşi închise! Şi
mă opresc şi la cârciumioara favorită, „La savanţii analfabeţi“, unde aşteaptă sămă consoleze şi să-mi sărute rânjetul
domnişoara Patafizica, o domnişoară numai bună de pus
cataplasmă oaselor mele bătrâne; nu-mi fac griji că nu voi
ajunge acasă – din cârciumâ sunt scos mereu de bătrâna
care are grijă de mine, Morosofia…
*
Vrei să-ţi crape bojocii de râs?… N-ai de facut decât
un singur lucru: gândeşte-te la mine şi la idioţia mea crasă,
gândeşte-te că trăiesc sentimente scriitoriceşti nemaipomenite, pentru fiecare pagină scrisă – de parcă eu aş fi scris
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„Don Quijote“ şi acum aş lucra la „Toamna patriarhului“!
Gandeşte-te că îmi pasă de realităţile înconjurătoare că de
o băşină trasă acum un sfert de secol, gândeşte-te că realităţile mele înconjurătoare se pot vedea numai în milioanele
de km pătraţi ai unei foi de hârtie A4 sau A5, gândeşte-te
că bucuria mea nu poate fi explicată şi înţeleasă nicicând
– atunci când o frază sau un vers mă umple de îngeri,
naiade şi luciferi şi aş vrea să-i bat lui Dumnezeu în geam
şi să-i spun: trezeşte-Te, Doamne, şi citeşte această pagină
de ambrozie şi nectar, de fiere şi pestilenţă, trezeşte-Te,
Doamne, căci se întorc la Tine cuvintele Tale!…
Eşti gata să-ţi crape bojocii de râs?… Atunci gândeşte-te
că mă simt de parca aş fi scris „Istoria infamiei“ şi „Somnoroase păsărele“, gândeşte-te că tocmai scriu „Tratatul de
descompunere“ şi „Numele trandafirului“!…
*
Ce rost are să-i mai relevez omului ceea ce el trăieşte
în fiecare zi, derizoriu?…De ce nu i-ai oferi frumuseţea,
sublimul, transcendentul, aventurile inteligenţei şi dictatura conştiinţei – la care el visează zi de zi, de cele mai
multe ori o viaţă?…
Stiu… Însă tu îi oferi picături stoarse din fiinţa ta; iar
când fiinţa ta este saturată de derizoriu – cum ai putea să
storci grandoare?!…
Şi nu-ţi rămâne decât a te resemna, a fi doar un număr
statistic, a fi – iarăşi – o încercare eşuată a Naturii de a-şi
HYPERION
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depăşi propria condiţie; ce dulce-i resemnarea!, când îţi
spui că dacă nici Natura nu-şi poate depăşi natura – cum
ar putea cineva să se aştepte la mai mult, tocmai de la tine?,
mai ales că n-ai avut, când erai mic, suficientă ţâţă, nici
biberon şi chiar ţigările au fost puţine?!?…
*
Adevărata rachetă a Universului şi încununare a Creaţiei?… Neîndoielnic: omul! El este arma supremă, el este
distrugătoarea rachetă sol-subsol!
*
N-ai crede, dar zi şi noapte mă străduiesc să ajung la
un înalt nivel de incultură, să ajung a fi şi eu unul dintre
fericiţii acestei Lumi; dar ce, un solid nivel de incultură se
capătă aşa, bătând din palme- fără nici un pic de sudoare
intelectuală? Ohoooo!, să fii matale sănătos, câte celule
intelectuale am depus la Altarul Crasei Inculturi! – că aş
fi putut dezlega, cu ele, un rebus întreg!…
*
In mine, de-a lungul vieţii, rar am descoperit vreo
prezenţă umană; să te naşti şi să vieţuieşti doar pentru că
emani un oarecare suflu animal, iar la recensământ să te
declari om – asta da performanţă şi trădare a speciei! Razboiul meu cu condiţia umană a fost dur şi lung, a fost asemănător războiului de 77 de ani dintre viermii intestinali
şi petrolul lampant!…
*
Nu mai arunc imprecaţii asupra Lumii?…Afectele mele
nu mai sunt berbeci de spart porţile Cetăţii?…Am pătruns
în ograda înţelepciunii şi am descoperit unde era îngropat
clondirul cu esenţă de înţelegere?…
O, Belzebuth al meu, nu! – oglinda nu arată îngerul, ci
tot satyrul! -, nu am reuşit decât să-mi fac rost de un stoc
suficient de indiferenţă…
*
Dar dacă, printr-o oarecare întâmplare – vei afla că după
dispariţia mea nu a dispărut şi râul pe care eu îl voi fi reprezentat?… Dacă acest râu rămâne adăugat râului din lume?…
Dacă – dintr-un cinism al Creaţiei – râul reprezentat
de mine este solubil în natură?…
Să te compătimesc?…
*
– Dac-ai şti tu ce e în sufletul meu!…
– Hai, sictir!, cum poţi să crezi că am început să umblu
prin gunoaie?!…
*
Poţi să gândeşti că nu ai fost decât un apendice inflamat şi dureros al Umanităţii, pe care aceasta, din motive
doar de ea ştiute, nu l-a extirpat nicicând?… Poţi! Dar cum
poţi să mai şi trăieşti după ce gândeşti asta – e greu de priceput! (Ar fi vrut să fie precum un leu, porcul de câine!,
dar nu era decât un dihor în blană de iepure – şi ale cărui
versuri semănau cu un tril de privighetoare………. de un
motan anahoret!…Şi nici nu poţi să te aştepţi la mai mult,
când tu nu eşti – „de ce, nene Anghelache, de ce?“ – decât
un apendice inflamat şi dureros al Umanităţii, pe care…)
*
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Am, uneori, intuiţia că matriţa care s-a folosit la turnarea mea, acolo, pe liniile de producţie ezoterice, a fost
construită de un zeu constipat şi care-şi pierduse la poker
abonamentul la bordel; altfel, nu-mi explic…
*
Mereu eşti dispus să mă contrazici! Dacă eu îţi spun
că Nimicul care sunt pluteşte în Neantul expandat, tu îmi
replici, cu dispreţ să las pleonasmele şi să mă apuc de treburi mai serioase – eventual să pun la congelator gheaţă,
la Polul Nord; şi nu vei dori deloc- dar deloc! – să-mi dai
şi mie o şansă, nu vei dori deloc să mă închipui, pe mine,
Nimicul, strâns la piept cu dragoste de Neant!, nu vei dori
deloc – dar deloc!,- să crezi că neantul, superlativul Nimicului, poate îmbrăţişa un alt nimic, aspirant la Neant!
Chiar nu vrei să îmi laşi nici o bucurie, în viaţă?!…
*
Te rog să conştientizezi ceea ce de-o viaţă îţi spun: eu
nu reprezint nimic prin ceea ce am scris – eu reprezint totul
doar prin ceea ce aş fi vrut să scriu! Te rog să conştientizezi
că, doar aşa, şi tu, şi vecinul Şumulanschi, şi vecinul Carabageac puteţi sta cu demnitate, cu fruntea sus, cu mândrie
muncitorească, cu patos revoluţionar alături de numiţii
Shakespeare William, Arâuet Francoise-Marie, Marquez
Gabriel-Garcia sau Dostoievski Feodor zis Dosto! Şi dacă
Planeta rămâne crăcănată de uimire- de cât eşti tu de tare!
-, las-o crăcănată şi visează, în continuare, la ce ai fi putut
tu face – dacă nu ai fi vândut suflet de omidă la kilogram!…
*
Dragostea mea de oameni – de puterea a două mine
antipersonal – mă face să-ţi spun şi asta: norocul nostru, pe
acest Pământ, este că toată viaţa ne credem poeţi – pentru
că, la sfârşitul ei, să ne dăm seama că am fost doar autori
de versuri; spune şi tu, am fi putut supravieţui altfel?, fără
această admirabilă găselniţă a vieţii?…
*
Mă uit la tine şi te invidiez profund!…Cât de senin spargi
pahare-ntre dinţi, aşteptând să termine ăştia cu Voltaire şi
Cioran – şi să se apuce de opera ta!
…Ce mai!, eşti dat naibii!
*
Ştii cum facem noi, idioţii şi neisprăviţii, atunci când
îţi vindem literatură cu subiecte eterne şi reinterpretate?…
Că şi cum am lua „Sagrada Familia“, am trece peste ea cu
târnăcoapele şi buldozerele, am măcina cărămizile şi ţi-am
aduce praf de lut – spunându-ţi că am adus esenţa!
…Aşa facem noi, idioţii şi neisprăviţii! Şi, dacă nu ne
poţi ucide, măcar iubeşte-ne! Şi-ţi voi spune un secret,
cum nu-ţi va spune nimeni, vreodată: nu suntem decât
manipulanţi la Magazia Universală de Frumuseţi, Abjecţii şi Rotopercutoare!
*
Lucruri tragice?… Cele la care vă gândiţi voi?… Da’ de
unde!, tragic este să ai puţina conştiinţă care să-ţi permită
a sesiza că n-ai putut fi nimic în lumea asta, că din mirobolantele posibilităţi ale ei – tu te-ai ales un flecuşteţ! Să
fii doar atât: un idiot, a cărui stare naturală ar trebui să fie
de tâmpit – şi care se complace în a rămâne în starea tranzitorie de dobitoc!
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Şi dacă, după constatarea asta, încă nu ai curajul să-ţi
bagi gâtul în ştreang – înseamnă că eşti un om puternic şi,
mai ales, nesimţit!…
*
Nu mă judeca – întrucât ţi-ar veni prea uşor, acum,
după ce m-a judecat Maiorescu, încă din 1859, 7 mai, într-o
scrisoare către baronul Jean Kutchera:“(…) Baroane, uliţa
îngustă, urâtă, pe care m-am născut la Craiova, casa nearătoasă, acum năruită – îmi plac mai mult decât oricare
palat de aici din Berlin. Nu casa că atare îmi place, ci variatele reminiscenţe sunt acelea care se îmbulzesc în conştiinţa mea. Ar însemna însă lipsă de gust şi totală lipsă de
discernământ psihologic dacă aş vrea să prezint această
casă şi această uliţă drept expresii ale artei.(…)
Într-adevăr, eu ţi-am prezentat „Bube, mucegaiuri şi
noroi“ şi am avut incredibila nesimţire să ţi le livrez în înveliş de poezie sau proză! Dar nu mă judeca la modul „terminator“ – de la Maiorescu încoace Lumea a supurat îngrozitor şi continuu, iar eu, împreună cu ea!
Să mă fac a nu vedea?, să-ţi trimit trandafiri care să
acopere viermii care colcăie, pe dedesubt?…
*
Păi, nu ţi-am spus?… Eu (infamul eu) sunt o cuminţenie a pamântului, eu sunt orgoliosul modest care are doar
o scamă de îndoială – că încă nu ştie pe ce se bazează orgoliul lui şi că a uitat unde şi-a rătăcit modestia; în rest…ehehehei!…

Costel ZĂGAN

Şi cât mai am, de-aici, până a-mi împlini visul, până a
deveni un adevărat cârpaci şi un brav cabotin?…
*
Trăiesc, uneori, zile atât de negre, atât de grele, atât de
sufocante!, că n-aş rezista fără să-mi fac o intramusculară
de Cioran şi o subcutanată de Nietzsche!…Slavă Domnului!
Dar să nu crezi că în celelalte zile scap: nu, doar că în
acestea merge cu caşete de M.H.Simionescu sau cu tablete
de Borges şi Hrabal.
*
Am spus, cineva, în cartea asta, că aş fi scriitor?…
Oroare!, de trei ori oroare!, ar trebui să mă cuprindă o ruşine
cât Marea Roşie – dacă am spus aşa ceva! Căci blasfemie
mai mare n-aş putea face – decât să iau în deşert numele
de SCRIITOR, numele unor oameni pe care Dumnezeu îi
făureşte doar la orele de artizanat şi bijuterie!
*
Despre vremea noastră, voi, viitorii, veţi putea spune
– fără a vă îndepărta prea mult de adevăr – asemenea lui
Montanelli, despre vremea lui Dante: „Un poet era ceva mai
mult decât un bun bufon de curte, dar mai puţin decât un
bun vânător cu şoimul.“
*
Cum mă mai simt?… Puternic!, la fel de puternic că un
ou bătut în cuie!
Invidiază-mă, invidiosule!

Deşertul de catifea

1. SAU CUM AM AJUNS
BĂRBAT LA 4 ANI

Uneori cerul este doar ochiul lui Dumnezeu.
Alteori nu e nimic: pur şi simplu stă deasupra.

N-am crezut niciodată că aş putea scrie proză. De
fapt nici acum nu cred. Cu cât învăţam mai

Eu. Habar n-am cine sunt. EU:
HABAR N-AM CE SUNT!

multe cuvinte, îmi dădeam seama că
mi-era imposibil să folosesc vreunul.

Am în schimb o vecină. Mai mare decât mine c-un
an. Seamănă cu mama: poate să facă ce vrea

Nu puteam/ nu pot decât să tac în proză! Şi vai era
/este atât de plăcut s-o fac: voluptatea tăcerii!

cu mine. Şi ceva mai mult.

N
Aveam patru ani.

AM 4 ani. E o zi obişnuită. Sunt copil, deşi
nu ştiu ce înseamnă acest lucru.
Tatăl meu e la muncă. Mama, undeva prin casă.
Deasupra capului străluceşte ceva albastru

Îmi amintesc de-o remorcă. E trasă lângă gard.
Casa e ceva mai încolo. În remorcă sunt paie.
Sunt şi eu. Este şi Ea. E frumoasă: ca orice amintire.
O văd. O simt de la distanţa de aproape o
jumătate de veac. Suntem numai noi: Eu şi Ea.
Singuri pe lume. Singuri în lume.

punctat de nori. Părinţii mi-au spus că se numeşte
cer: e plin cu îngeri, dar mai ales e plin cu

De fapt noi doi suntem lumea! O lume fără margini.

Dumnezeu.

– Hai, zi, ce făceaţi voi acolo sus?
– !?
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– Spune repede că de nu o încasezi
şi te spun şi lui taică-tu!
Nu înţelegeam ce voia să ştie mama:
ce-am făcut sau ce mi s-a făcut?
Simt şi acum durerea. M-a lovit ca
un fulger: între picioare.
Aş fi vrut să fug, dar mâinile fetei mă obligau să rămân.
– Mă doare!
– Taci!!!
Am tăcut cincizeci de ani.
N.B
NEVASTĂ-MEA SE VA NAŞTE
PESTE PATRU ANI.
Dio, 16 octombrie 2010, undeva în
biblioteca verde de acasă

2. AVERTISMENT

Suntem prizonierii istoriei, forma politică
a memoriei. Ca să fim liberi, pe deplin
liberi, trebuie să uităm, s-o uităm!
Adică, să evadăm. Şi cea mai la îndemână formă
de evadare este amintirea: evadarea în trecut.
Trecutul tău sau unul imaginar. Am găsit:
evadarea în trecutul meu imaginar!
Prin urmare, să-i dăm drumul!
Noi? Păi, EU şi AMINTIREA.
Să ne „derulăm“ pentru Domnia Sa, Cititorul!
În butoiul în care tocmai căuta cu lumânarea
un om, Diogene a dat peste acest manuscris:
lacunar, liricizant şi imaginar.
EXILATUL DIN INIMA MEA SAU CUM AM
AJUNS INFORMATORUL LUI DUMNEZEU
AŞTEPT (iar, domnule, m-am săturat de mofturile
tale de mare creator!) să-mi vină inspiraţia
să mă-nhame cu haranşamentul lingvistic şi
stilistic corespunzător şi să-i dăm bătaie!
Care pe care: eu sau/şi cititorul? Cine termină
mai repede scriitura? El de citit ori eu de scris?
Deocamdată inspiraţia umblă brambura. Iar
eu mă afund tot mai mult în copilărie: în
nord-estul Imperiului Socialist Românesc.
Sunt fericit: ca orice copil. Îmi place
lectura: sunt înnebunit după cărţi!
Când citesc uit cine sunt, uit ce
sunt, uit pur şi simplu că exist!
CITESC ORICE CARTE-MI CADE-N MÂNĂ: de
la ultimul roman poliţist până la Călăuza ateistului!
Majoritatea cărţilor mi le împrumută
dirigintele, tovul de istorie.
Dio a văzut lumina zilei la ţară.Într-adevăr,
aici lumina nu venea parcă de la soare, ci
izvora direct din lucruri, din case, din iarba
verde prezentă pretutindeni, şi care, odată
cu zorile, împingea totul către cer.
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3. EXILATUL DIN INIMA
MEA SAU CUM AM
AJUNS INFORMATORUL
LUI DUMNEZEU
Primul gând al lui Dio după ce-a reuşit, în

fine, să aţipească o oră, deşi avea impresia
c-a dormit o eternitate: iarba ţine cerul
la o distanţă albastră de oameni!
Noaptea trecută a fost una de coşmar pentru Dio: era cât
pe ce s-o ia razna! A citit ca de-obicei mult după miezul
nopţii. O carte despre tăcerea de gheaţă de la Polul Nord.
– Brrr! Ce frig e-n odaie! Ia să mai
pun nişte lemne în sobă!
Lemnele scoteau scântei duduind cu flăcări albastre
şi înalte. Soba frigea, însă brăduţul plin cu globuleţe,
fondante şi lumânări părea brumat. Brumat de tăcerea
care-i strângea tâmplele într-un cerc de foc şi de
gheaţă. Senzaţiile de cald şi de rece se succedau c-o
viteză ameţitoare. Undeva în interiorul capului au
început să se audă bubuituri surde: se rup gheţarii,
se desfac în bucăţi din ce în ce mai mari şi plutesc
în derivă prin marea îngheţată din capul meu.
Doamne, oare voi înnebuni?
Aprind lumina. Camera începe să se rotească
ca o elice. Este elicea elicopterului din care,
astă-vară, a făcut salturi cu paraşuta.
Scrisul nu-i altceva decât o încercare, disperată
la un moment dat, de a-mi decodifica, nu
atât viitorul, cât mai degrabă, trecutul. Deci:
destinul. O probă a labirintului personal:
DE UNDE VIN? CINE SUNT? ÎNCOTRO MERG?
Dio, îmi veţi răspunde Dvs., cititorii. Eşti Dio!
Şi aveţi dreptate, în 99, 999…9 la sută din cazuri. Însă
ce mă fac eu cu acel infinit din 0,000…1 la sută? Ăsta
mi-a dat mereu viaţa peste cap! Nu a lăsat hazardul să-şi
facă treaba: i-a pus sula în coaste, împingându-l alături
de drumul celorlalţi. Buşindu-l de stânci ori de valuri.
Am avut insomnii chiar din copilărie: îmi
pierdeam nopţile visând cu ochii deschişi! Şi totuşi
dimineaţa eram proaspăt ca o floare primăvara.
Iar lumea mă aştepta cuminte şi apetisantă la uşă.

4. POVESTEA UNEI
APARENŢE
Realitatea uneori iese din matcă şi-o ia aşa de
una singură, prin vidul numit Dumnezeu. Şi
te lasă-n urmă, vorba lui Creangă, mare şi
devreme. Prea devreme, Doamne!
În dimineaţa asta m-am trezit cu ochii
plini de somn şi cu mâinile amorţite de
mângâierea nopţii care părea fără sfârşit.
Un tunel: înapoi n-am cum s-o iau, înainte
nu se vede nimic. Deşi este ziuă.

Beletristica

Poate voi fi copil până-n ultima clipă a vieţii; în
schimb sunt un tânăr ca toţi tinerii: vreau să-mi
folosesc cele cinci simţuri la capacitatea maximă!
Caut să nu ratez nicio senzaţie posibilă în
această lume (sau în oricare alta!)
Şi-mi exploatez simţirea la greu, bănuind că-i
unica modalitate de cunoaştere a lumii şi a mea.
Şi, bineînţeles, principal furnizor de satisfacţie.
Aşa că explorez viaţa în lung şi-n lat.
Într-o noapte însă am simţit, cum spuneam, pe
propria-mi piele, presiunea imensă a tăcerii
universale.Eram, sunt singur, în camera mea.
Îmi rostesc numele şi ecoul nu-l umple niciun
chip: însăşi tăcerea pare a avea chipul meu!
Brusc toate obiectele din cameră încep să
ia chipul fantomatic al tăcerii: măşti ale
tăcerii valsează înnebunite în jurul meu, umil
centru de rezervă al tăcerii universale.
– Ce-ai păţit, Dio? Vocea mamei se aude spectral(ă)
dintr-un alt univers, paralel cu spaima mea.
Încerc să deschid gura şi nu se aud
decât lungile gemete ale tăcerii.
– Spune odată ce ai!? Văd chipul înspăimântat
al mamei ca pin ceaţă. O ceaţă colorată
în alb-albastrul gheţurilor veşnice.

5. PREZENTUL CA
ADUCERE-AMINTE
Dio a ajuns profesor: scriu asta şi parcă-l văd pe

protagonistul acestor rânduri cum aleargă să-şi prindă
din urmă soarta! Însă ea-i peste tot, pur şi simplu
te-mpiedici unde vrei şi unde nu vrei de soartă.
Iat-o de pildă făcându-şi mendrele chiar în
debutul mileniului III: într-o zi de primăvară
adusă cu pluta chiar din miezul iernii.
Pare-mi-se destinul lucrează cu de-amănuntul,
cu de-a măruntele, cu amărâtul de mine!
DIO CEL AMĂRÂT: sau CAVALERUL
PERFECT AL AMĂRĂCIUNII!
Şi-al cauzelor pierdute.
Oare mi-am sacrificat tinereţea pentru nişte
tâmpiţi?! Şi individa asta din faţa mea, că doamnă
nu-i pot spune în niciun caz, de ce-o fi adunat
toată mânia din lume în vorbele ei colţoase?
De fapt, sărăcuţa-i nevinovată: biet instrument
inconştient al sistemului! O piuliţă acolo şi-atât!
– DOMNULE PROFESOR!!!
Gura-i turuie ca o meliţă, strivind de-a valma totul:
bucăţi mai mari sau mai mici din jurul meu, din
programa şcolară, din caietele elevilor, din sudoarea
mea împuţită de dascăl de ţară, din satul ăsta
care mi-a liorpăit primii şi cei din urmă fiori de
dragoste, din cerul ce-şi întinde neruşinat frumuseţea
albastră deasupra satului, din îngerul meu de pază
care-a fugit mâncând pământul urmărit de ţipetele
cristaline ce ies din această gură a iadului.
– Eşti un nimic, domnule, un nimeni, un excremente
cu ochi! Faci degeaba umbră pământului! Ce spun eu,
n-ai nici măcar o umbră acolo, cât o fi umbra de mică!
Umbli brambura agăţat de gâtul vieţii!
Şi mai pretinzi că iubeşti limba română: prostii!
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Hai spune dom ‚ profesor: CÂT FAC DOI
ORI DOI ÎN LIMBA ROMÂNĂ?
Vezi că nu ştii? Vezi că eşti un tâmpit? Ia-ţi boarfele astea
de poezii şi du-te învârtindu-te acasă! Poate că ai acolo
vreun animal care te-ascultă! Vreo găină mai cititoare!
Că eu mi-s sătulă până-n gât de aerele tale geniale!
Auzi: GENIALE! TÂMPITULE!
Stai şi dormi în faţa copiilor! Nu ştiu cum nu
ţi-e ruşine să visezi ziua-n amiaza mare! Ce-i
tot dai cu analize-n sus şi analize-n jos!?
Mai bine pune mâna pe-o metodică
mai actuală, vezi simţi ceva?
MĂGARULE! N-o mângâia, că nu-i femeia ta!
Asta e: poţi extrage amintiri şi din prezent.
Amintiri pe care să le trânteşti în faţa marelui
necunoscut care-i viaţa. Sau moartea.
Care eu, mă, nu vezi că eşti un zero absolut, un nimic
ambulant!? Zău dacă nu are dreptate abisul din faţa ta!
P.S. Dragă cititorule, Dio se bucură dacă ţi-a plăcut!
În momente de cumpănă, Dio recurge la o armă
imbatabilă: POEZIA! Şi ţine? Habar n-am.

6. O VREME DUBIOASĂ

…Să nu scoţi niciun câine afară: în ploaia mohorâtă
şi plină de jegul condiţiei umane.Da, da, da:
nu-i nici o exagerare! Animalul te atacă de
obicei din faţă, omul târându-se după acelaşi
instinct al supravieţuirii, n-are nici o regulă:
îţi dă lovitura de graţie (pe) unde apucă!
Cine are urechi de auzit să le ciulească! Nu-i…uman
să trăieşti cu spatele la destin: şi indiferenţa îl
poate provoca.Mai ales indiferenţa îl provoacă!
Colectivul în care-şi face veacul Dio este unul relativ
mic: pot să se hrănească toţi în bună înţelegere şi
imparţialitate din acelaşi ou. Acelaşi ou?! Poate oul
dogmatic al lui Barbu, deşi nu aş băga mâna-n foc
nici pentru ăsta.Însă până la urmă orice ou poate
fi spart, mai ales dacă este destinat consumului
în comun: albuşul vouă, gălbenuşul mie!
– Ce oră se desfăşoară aici?
Dio vede secundele cum ies una câte una din
ceasul electronic de la mâna stângă şi cum încep,
neruşinatele, să se întindă pe pajiştea unde era
cu elevii „în documentare“: culegeau cu toţii
informaţii proaspete pentru o compunere liberă.
Dintrodată secundele dispar cu toate în pământ,
pe lângă firele de iarbă care înţeapă timid
pojghiţa de aer din proximitatea solului.
Un abis dezolant zguduie amiaza din
rădăcini. Copiii îşi cască ochii la noul-venit,
încercând zadarnic să-l înghesuie în peisajul
orei. Era deja o persona nongrata!
Ca şi cei mici (!), Dio avea mai multă încredere
în propria simţire decât în „raţiunea“ colectivă.
Noul-venit era catapultat de la o margine la alta
a peisajului. Hăul apropierii îl înghiţi până la
urmă, bucată cu bucată: cap, burtă şi membre!
(Fragment din romanul cu acelaşi
nume, în curs de apariţie)
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Flavius LUCĂCEL

Nu te pune cu îngerii

STELUŢA – Luptătoare împotriva problemelor de orice fel
LINDA – Tânără rătăcită
NOREL – Politician, traficant de arme
PASCU – Vameş, traficant de arme

Scena 1

Steluţa şi Linda pe stradă. Trafic, agitaţie.
Steluţa – Am oprit 85% deasupra Afghanistanului. În Irak au
căzut doar patru bucăţi, iar Iranul nu e în pericol.
Linda – La Iaşi a fost tot mâna ta? Tu ai fost?
Steluţa – Le îndes telepatic decizia în fund.
Linda – Mie nu-mi iese nimic. Încerc, mă concentrez, dar
nu reuşesc.
Steluţa – Fără credinţă este exclusă orice intervenţie.
Linda – Cred sincer. Iconiţa mea 3D din hol mi-e martoră.
O ating zilnic.
Steluţa – E puţin.
Linda – Face minuni. Am luat-o de la un croat când am trecut înspre Medjugordje. Dar eu cred că e dificil.
Steluţa – Normal că e dificil. Cu rachetele teleghidate îţi trebuie pregătire zilnică, iar cu dronele este şi mai şi.
Linda – Poţi şi cu dronele?
Steluţa – Dronele sunt foarte inteligente. Dar mă descurc.
Linda – Mie mi se spune că sunt bună la toate dar ce faci tu
e cu adevărat remarcabil.
Steluţa – Astea-s nimicuri. După ce-o să mă despart de tine,
voi da de mâncare câtorva sute de copii africani.
Linda – Învaţă-mă şi pe mine. Ajută-mă să pot.
Steluţa – Crede şi o să vezi ce simplu este. Crede şi vei reuşi
orice.
Linda – Nu-i aperi doar pe creştini?!
Steluţa – Orice fiinţă. Chiar înainte să mă întâlnesc cu tine
am salvat o cireadă de reni.
Linda – Îmi plac renii.
Steluţa – La cinci dimineaţa, în timp ce făceam pipi, am scos
din plasele pescarilor norvegieni douăzeci şi şapte de
rechini, unsprezece delfini şi nouăsprezece mii cinci sute
patruşopt de toni cu aripioare roşii.
Linda – Ce grămadă mare de peştişori.
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Steluţa – La trei azi noapte le făceam terapie cimpanzeilor din
grădina zoologică New York.
Linda – Aşa merită trăită viaţa. Învaţă-mă, ajută-mă şi pe
mine.
Steluţa – O să mă gândesc la asta. E adevărat, am cam îmbătrânit.
Linda – Ştii ce-mi doresc? Să mai rămân o dată însărcinată.
Dar e imposibil.
Steluţa – Ai încredere.
Iese
Linda – Avem nevoie de minuni. Nefericita de mine. Secătuită şi pierdută cum sunt, aş putea trăi miracolul fără
să ştiu. Mi se poate întâmpla în timp ce traversez portul
îmbâcsit de praf, chiar atunci când printre plasele umede
vreun marinar îmi ia din puţina căldură. Chiar dacă sunt o
târfă, şi sufletul meu se zbate să zboare. Şi aripilor mele le
trebuie cer. Şi cerului tău suflete. Altfel, s-ar prăvăli peste
portul ăsta plin de rugină. Şi târfe ca mine pot ţine necuprinsul pe umeri. Ajută-mă s-o urmez pe această femeie.
Steluţa, într-o altă parte a portului, caută prin coşurile de
gunoi. Udă florile de pe alei, ajută un melc să se reîntoarcă
în iarbă de pe trotuarul încins.
Steluţa – Inconştientule. Faci ce faci şi dau mereu de tine.
Neatentule. Fiinţă mică, chinuită. Aşa îmi duc şi eu păcatele în spinare. Într-o zi vei fi strivit în picioare. Lumea e
crudă. Tu ştii exact cum este. Scârboasă şi nepăsătoare.
Până şi un copil îşi va scutura pantoful ca şi cum căldura
ta, sufletul tău, ar fi pline de mizerie. Ce e cu noi? Când am
crescut atât de mari? Când ne-am urâţit? M-aş întinde alături de tine în iarbă, dar am multă treabă. Trebuie să spăl
toate hainele din sacii ăştia. Ştii tu foarte bine. Necontenit trebuie să faci ceva pe lumea asta. Să faci.

Scena 2

Norel şi Pascu în port.
Norel – Pe unde se-nvârte păsărica?
Pascu – Dracu’ s-o ia. Într-o zi îi rup capul.
Norel – Las-o în pace, încă ne aduce bani frumoşi.
Pascu – S-a cam ofilit.

Teatru

Norel – Să stea de şase nu are nevoie de culoare în obraji. Sunt
destui beţivi pe aici care o plac.
Pascu – Stă nenorocita unde-o pui, doar e paraşută.
Norel – Nu înţeleg ce se-ntâmplă.
Pascu – Nici eu.
Norel – Ne-am umplut de containere, nu mai cumpără
nimeni nimic. Parcă s-au lovit la cap toţi dictatorii.
Pascu – Ce poate fi?
Norel – Poate fi pace. îi cuprinde pe toţi pacea.
Pascu – Rahat, prietene. Pacea nu e bună. Cine o încurajează
e nebun.
Norel – Asta zic şi eu, cap sec. Pacea e sfârşitul sfârşitului.
Pascu – Nu e pace, omule. Pământul e plin de agitaţi.
Norel – O fi Pământul în clocot, dar nu mai cere nimeni
marfă.
Pascu – Şi-o fi băgat cineva foarte tare coada în afacerile noastre.
Norel – Eşti prost? Cine-i mai tare decât noi, partidul şi asociaţii noştri?
Pascu – Îmi repeţi mereu… Ştiu că suntem tari.
Norel – Îţi repet să-ţi intre-n cap. Eşti rupt în cur, dar stai la
masă cu cei mai tari.
Pascu – Normal. Noi ăştia doi din portul acesta plin de containere suntem foarte importanţi.
Norel – Mai tari decât noi ar putea fi doar unii din Asia. Dar
şi greii Asiei sunt cu noi.
Pascu – La nemţi nu te-ai gândit.
Norel – Nemţii nu au cum. Sunt cu ochii pe ei toţi ceilalţi.
Pascu – Şi cu toate astea se dezvoltă într-un ritm prusac…
Norel – Nu au decât. Asociaţii noştri…
Pascu – Nu e chiar aşa. Mi-a zis un lucrător vamal bulgar că
nemţii se dezvoltă frenetic în subteran.
Norel – Cât de jos?
Pascu – Sub toţi munţii lor şi-au făcut super laboratoare.
Norel – S-ar fi auzit. Auzeam şi eu.
Pascu – Ai fi auzit dacă ai fi cunoscut vreun neamţ important. Vameşul bulgar a vânat raţe cu un vameş grec. Grec
care a vânat potârnichi sau fazani cu un vameş albanez.
Albanez care a vânat mistreţi cu un turc, a doua generaţie în Germania. Adică savant neamţ.
Norel – Un astfel de loc şi astfel de relaţii de prietenie nu
există în toată Europa. Ce dracu’, toţi vânează? De unde-şi
iau arme? Asta ar trebui să te preocupe pe tine.
Pascu – Păi… Atunci ce e?
Norel – Nu ştiu. Ceva paranormal. Ne cad rachetele de pe cer
ca fulgii de zăpadă.
Pascu – Ar fi ceva dacă ar face măcar un fâs mic. Mic, dar
letal.
Norel – Te-ai tâmpit. Clienţii noştri vor dezastre.
Pascu – Paraşuta ar fi trebuit să ajungă.
Norel – Vine ea. Uneori îmi fac griji dacă tu chiar îţi foloseşti capul.
Norel iese. Pascu se aşază la o masă în biroul lui din port şi
joacă singur poker pe obiecte. Pe masă sunt două grămezi,
una în faţa lui cu foarte multe lucruri, alta în faţa unui
scaun gol, conţinând acum doar o bâtă de baseball.
Pascu – Îmi folosesc capul. Vezi tu, Norel, cât de uşor te umilesc. Trei popi. Ce ai? Nimic. Asta e realitatea, ţi-am luat
tot. Dacă nu am şcoli ca tine, asta nu înseamnă că sunt
fraier. Am şcoala vieţii. Sunt şmecher. Trişează grosolan.
Iar mi-au intrat cărţi bune. După o zi ca asta în care duc
tot, mă simt de parcă zbor. Eu chiar aş putea să zbor. Sunt
nopţi în care visez că sunt sus de tot, pe cer, rezemat de
câte un nor şi mă uşurez peste voi. Tata săracu’ s-a chinuit
toată viaţa. A furat nimicuri: şuruburi, bare de fier-beton,
un balot de pânză geotextilă din care mama îşi făcea cârpe
de şters praful, foarte multe întrerupătoare pentru curent

Teatru
https://biblioteca-digitala.ro

trifazic… Sunt încă într-un sac în podul casei. Un cablu
gros de remorcat camioane, o damigeană de plastic crăpată la mijloc. Ţineam în ea ciorapii murdari. Un butoi
mare plin cu vopsea roşie, cinci roţi zimţate şi zece rulmenţi, o menghină, multe alte nimicuri. Aducea zilnic
ceva în raniţa lui verde, de la oraş. Venea mereu fericit
ca un erou de pe câmpul de luptă cu trofeele lui întinse
seară de seară pe masă, printre farfuriile cu aceeaşi supă
de fasole. El m-a învăţat să adun orice. Fie-i ţărâna uşoară.
Norel, iar nu ai nimic. Scaunul. Pune scaunul pe masă. Se
ridică şi întoarce scaunul pe masă. Stai în picioare. Ce să-ţi
fac dac-ai pierdut? Într-o zi o să vedeţi voi cine sunt eu.
Norel, vorbind la telefon pe stradă.
Norel – Tată, în satul acesta al tău sunt doar proşti? Bineînţeles că şi tu eşti de acolo. Băiatul ăsta e… Ştiu, nepotul
tău. Un tâmpit. Păi tot încerc, încerc. Am grijă cu ruşii.
NU le mai vrea nimeni marfa. Nici lor, nici americanilor. Ok, pa. Ce caut eu în locul ăsta plin de căcăcioşi? să
fi rămas dincolo, mai studiam ceva, sunt atâtea universităţi, iar tipele…foarte bune. Au nişte craci şi ţâţe…Tâmpiţii ăştia cred că o să le schimb eu viaţa. Am eu faţă de
fraier şi timp de prostii? La muncă, prăpădiţilor! Asta e
tot ce meritaţi. Mă doare-n pulă de voi! La cum arăt, cu
costumul acesta, vreţi să vă car eu în spate, să mi-l şifonaţi? Ce de proşti…Adevărul e că doar aici sunt cineva.
Merge pe mijlocul străzii lovind cu piciorul peturi de plastic. Strigă. Aici eu sunt Dumnezeu…ul mamii voastre, iar
mi-aţi zgâriat maşina!

Scena 3

Pascu, apoi Linda. Pascu vorbeşte la telefon în rusă.
Pascu – Da, Saşa. Sunt un gunoi. Sunt un gunoi fără cuvânt.
Iar tu un rahat cu ochi albaştri. Înjură-mă. Sufocă-te
cu mizerie, Saşa. Eu vă ţin spatele la toţi forţoşii. La o
adică, eu mi-o iau. Şi mă-ta, Saşa. Mă-ta, Raisa, e curvă
şi scroafă. Pauză. Când le vindem îţi vezi banii. Închide.
Pederastul naibii. Ţi-ai amestecat laptele cu votcă încă de
când erai foarte mic şi nevinovat în sătucul tău pierdut din
Urali. Telefonul sună lung, intră Linda, Pascu nu răspunde.
Pascu – S-a întors păsărica.
Linda – Te pup, Pascule.
Pascu – Mă pupi în fund, ai întârziat.
Linda – Am aşteptat la doctor.
Pascu – Iar doctori? De care?
Linda – Ginecolog. Ţi-am zis că trec azi.
Pascu – Probleme cu gâtul?
Linda – Nu fi măgar.
Pascu o loveşte.
Pascu – Asta e pentru că ai întârziat şi astea pentru măgar şi
ginecolog. Te-a plătit că i-ai arătat-o?
Linda – O să avem un copil.
Pascu – Tu cu el?
Linda – A fost… şocat. Zicea că după operaţie e practic imposibil.
Pascu – Operaţia aia m-a costat o grămadă de bani. Mă ocup
eu de incompetentul acesta.
Linda – Copilul acesta îl vreau.
Pascu – Şi cum o să se numească? Bombardier? Grenadă? Ai
luat-o razna.
Linda – Pascule, pe tine nu te obligă cu nimic treaba asta.
Pascu – Faci un copil când îţi dau eu voie, nu când vrei tu.
Cum dracu’ ai rămas însărcinată?
Linda – Merit copilul ăsta. M-ai umilit destul toţi anii ăştia
de când m-ai adus din sătucul nostru. Pentru ce? Mi i-ai
ucis pe toţi până acum.
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Pascu – Pentru bani. Ce-ţi mai plac banii… Cum dracu’ s-a
putut întâmpla?
Linda – Păcat că vorbeşti aşa. Te-am iubit, Pascule.
Pascu – În ce loc?
Linda – Ca o proastă din Est te-am iubit.
Pascu – Încetează. Dă o tură prin port, vezi ce mai e nou.
Vreun străin, vreo faţă de curios…
Linda iese. Pascu vorbeşte la telefon într-o engleză stricată.
Pascu – Sigur fraiere, şi tu mie. Eşti tâmpit? De unde bani?
Şi de ce dracu’ mă sunaţi toţi pe mine? Norel nu răspunde. Noi? Da’ tu? Tu ce faci? Nu mai eşti la butoane?
Învrăjbeşte-i! Unii de pe aici au început să pună întrebări.
Dacă nu începem să dăm din marfă, eu ies din combinaţie. Fă-ţi şi tu treaba. Închide telefonul. În portul meu fac
ce vreau, cowboy băşinos. Formează un număr. Norel!
M-au sunat asociaţii. Răspunde-le. Ce se aude? Eşti cu o
femeie? Şmechere! Asta era. Cu cine eşti? Cu mulatra aia
nouă? Linda mi-a zis ceva de un copil. E imposibil. Dar
las-o să creadă. Cine râde? Spune-i curvei ăleia care râde
că-i iau gâtul. Zi cu cine se pune? Nu de mine? Atunci de
cine? Băi, zi-i să termine! Vin acum spre tine! Îi iau gâtul!
Iese în fugă.

Scena 4

Steluţa în camera ei se roagă la icoană.
Steluţa – Mă uit în sufletele voastre şi vad pete uleioase de
ură. Aţi făcut rău şi aţi scăpat. Aţi ucis, dar nimeni nu
v-a cercetat sângele de pe mâini. V-aţi ridicat iar şi iar,
mai flămânzi, înghiţind aerul cu tot cu dealuri, cu ape, cu
arbori şi animale. Fluturii se zbăteau să iasă dintre fălcile
voastre încleiate. Gata, băieţi răi. Îngeri fără aripi. Steluţa
vă prinde degetele cu uşa. Mă uit în sufletele voastre şi
văd doar pustiul. Suflu înspre voi uşor, simţiţi gerul? Mă
încord puţin şi vă îngheţ cu totul. Dacă cu El v-aţi aranjat ploile, de mine e imposibil să scăpaţi. Vă stau în ceafă
lovindu-vă la buzunare, unde vă doare pe voi mai tare.
Vă călăresc în toate visele, sunt o hoaşcă cu coasă şi sacul
mare negru pe umeri. Pauză. Lasă-te condus de mine,
elefantule. Aleargă. Mergi în direcţia bună. Braconierii
deja ţi-au pierdut urma. Linişteşte-te. Erau doar ei doi.
Au luat-o aiurea înspre Kilimandjaro. Albi proşti, umflaţi,
cu pălării de paie şi pene, caraghioşi. Pisicuţo, ce sfâşiată
eşti. Bucăţelele de gheaţă prinse de blăniţa ta par pietricele rubinii. Câinele ăla negru, l-am simţit că-ţi dă târcoale. Ar fi trebuit să-i las pe prăpădiţii ăia şi să te apăr. O,
cât de tristă e stăpâna ta, băbuţa gârbovită din stepa pustie. Cât de singură a rămas pe lume. Aşa, privighetoareo.
Iubeşte-ţi perechea, cântaţi-vă fericirea, nu se ştie câte
primăveri veţi mai fi împreună. Te-ai oprit la timp. Mi-ai
simţit mâna pe umărul tău, tinere finlandez? Surâzi. Dacă
nu apăsai puternic frâna, trenul acesta de marfă te spulbera în noaptea liniştită. Se ridică. Am obosit. Au început
iar durerile. Mănânc un iaurt slab, apoi ies puţin prin port.
Tânăra aceea ar fi o bună distribuitoare.

Scena 5

Norel şi Linda.
Norel – Râzi ca proasta.
Linda – Râd şi eu. Cu atât am mai rămas.
Norel – Este al lui sau al meu? Cum e posibil?
Linda – Al tău. Toţi au fost ai tăi. Doctorul părea depăşit.
Norel – Ai mei şi ai corpului de marină.
Linda – Ţi-am văzut tăticul la televizor. Ziceau că a făcut o
grămadă de porcării.
Norel – Nu fi proastă. Tata a fost şi este un şmecher deştept.
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Linda – A ucis oameni?
Norel – Poate da, poate nu.
Linda – Un bătrân aşa simpatic…
Norel – Ce bunic bun ar fi, dar nu pentru un copil făcut cu
tine. Nu ar accepta.
Linda – Umileşte-mă. Hai, nu te opri.
Norel – Cum mi-ar sta mie, ditamai parlamentarul, la braţ
cu o târfă?
Linda – Aşa cum îi stă foarte bine traficantului de arme între
picioarele mele.
Norel – Te aprinzi uşor, păsărică. Acesta-i defectul tău.
Linda – Doar ăsta?
Norel – Acesta poate fi fatal.
Linda – Ai ceva sfânt pe lumea asta?
Norel – Ceva cum?
Linda – Sfânt, ceva pentru care ai putea sa suferi.
Norel – Eşti proastă?
Linda – Sunt.
Norel – Nu am timp de vrăjeală.
Linda – Tristă viaţă.
Norel – A mea? Ce ştii tu despre viaţa? În afară de să-ţi desfaci picioarele, ce mai ştii?
Linda – Nu ştiu nimic.
Norel – Ţi-am zis că eşti proastă. Vă ţin în spate pe toţi, fac
lucruri, le desfac, cu armele mele unii împart lumea şi eu
nu ştiu ce-i viaţa?
Linda – Mare bărbat.
Norel – Eşti ironică?
Linda – Sunt pe dracu’. Doar ceea ce mă laşi tu să fiu.
Norel – Îţi ajunge; îţi ajunge cât îţi dau. Gândeşte-te cât de
greu îmi e mie. Oriunde altundeva aş trăi decent.
Linda – Aici o duci greu.
Norel – Când îmi fac suma, o tai într-un loc cu cetăţeni care
ştiu să zâmbească, cu porturi pline de iahturi şi străzi
curate.
Linda – Poate cei ca tine nu-i lasă pe oamenii de aici să zâmbească.
Norel – Tu eşti curvă sau filosoafă?
Linda – Doar ceea ce vrei tu să fiu.
Norel se ridică, iritat.
Norel – Hai, mişcă, că ajunge nebunul. Mă plictiseşti, eşti
obraznică.
Linda – Nu uita, e al tău.
Norel – Ce?
Linda – Copilul.
Norel – Repetă încă o dată prostia asta şi te trezeşti cu o
bucată de beton la braţ.
Linda – Atunci lasă-mi-l în pace.

Scena 6

Linda. Vorbeşte la telefon.
Linda – Da, căluţule. O să avem un bebe. Norel e un idiot.
E fiul tău, poţi să-i spui cum pofteşti. Ce vor africanii?
Au sunat toată ziua. Cum li se umflă gloanţele în încărcătoare? Poate de la umezeală, nu iau foc. Norel ţine prea
mult containerele în port. Te-am văzut, eşti foarte telegenic. Acuzaţiile împotriva ta sunt false. Promite-mi că mă
ajuţi să ţin copilul. Pe tine te iubesc, căluţ nărăvaş. Închide.
Să vă ia dracu’ pe toţi, câini nesătui. Îi sună din nou telefonul. Da, Pascule. Am văzut că m-ai mai sunat. Unde te
aşteptai să fiu? Sunt în port, pe trotuarul încins. Da, ştiu că
aici mi-e locul. Nu sunt ironică. Obosită. Şi tu? De la statul pe scaun te doare… coloana. Te-ai apucat de jucat din
nou? Ai dus toată noaptea. De la cine? Norel? Joacă prost,
ştiu. De unde? Păi în comparaţie cu tine…Pascule, copi-

Teatru

lul ăsta îl vreau. Gândeşte-te. Dar nu mă mai las. Închide.
Priveşte de pe chei apa mării.

Scena 7

Steluţa caută prin containere mâncare şi lucruri.
Steluţa – Toţi aruncă necontenit de toate, se plâng că nu au
bani, dar zilnic ticsesc containerele cu bunătăţi. Nu mă
mai satur să sortez la infinit, să împachetez iar şi iar pentru micuţii mei atâtea bunătăţi. Nu mă mai satur să spăl
hăinuţe, jucării, mai ales ursuleţii de pluş, îi fac iar pufoşi.
Folosesc o periuţă specială. Ştiu că puiuţilor mei de peste
marea întindere de ape şi nisipuri le prind bine toate nimicurile voastre. Azi când Hula şi-a deschis pacheţelul cu
maşinuţa veche fără roţi, a izbucnit în plâns de bucurie.
Poţi fi fericit şi doar privind soarele printr-un ciob de sticlă roz. De ce roz? Nu ştiu. Am strâns şi azi atâtea lucruri
frumoase. Aici toţi mă cred nebună.
Pe lângă ea trece Norel.
Norel – Cerşetoare împuţită, ţi-am zis că nu ai voie pe strada
mea? Ia-o din loc.
Steluţa – Treceam doar.
Norel – Treceai pe dracu’. Te-am văzut cotrobăind.
Steluţa – Aşa părea că aş cotrobăi?
Norel – Scursuri ca tine ar trebui eutanasiate. Am să propun
în Parlament o lege severă împotriva unora ca tine.
Steluţa – Pornit mai eşti.
Norel – Puţi ca dracu’. A ce puţi, scroafă bătrâna?
Steluţa – Hai că m-ai supărat. Nu sunt nici bătrână, nici
scroafă. Umblă în patru labe. Fandositule.
Norel se târăşte în patru labe.
Steluţa – Spune după mine: Sunt un porc nesătul.
Norel repetă – Sunt un porc nesătul.
Steluţa – Foarte nesimţit, fur tot ce pot, doar în viaţa publică
sunt bun.
Norel repetă – Foarte nesimţit, fur tot ce pot, doar în viaţa
publică sunt bun.
Steluţa – Acum plimbă ursul şi vorbeşte frumos.
Norel, parcă ieşit din transă, total schimbat – Bună ziua,
doamnă. Cum vă mai simţiţi?
Steluţa – Bine. Şi îmi merge foarte bine.
Norel – Să aveţi o zi bună în continuare şi când va veni vremea votaţi-mă, că vă reprezint cu cinste. Iese.
Steluţa – Ce arătare! Mai avea puţin şi se pupa singur în fund.
Intră Linda. O îmbrăţişează.
Linda – Scumpa mea!
Steluţa îi întinde o agrafă – Prinde-ţi părul.
Linda – Arăt rău? Toată noaptea am stat pe chei şi am privit
în bezna de peste mare.
Steluţa – Încă eşti frumoasă…
Linda – Ştii?
Steluţa – N-a făcut infarct boşorogul de bucurie?
Linda – Abia ce i-am zis. Se preface că-i pasă, mă foloseşte
ca toţi ceilalţi.
Steluţa – A venit vremea să termini cu cloaca asta împuţită.
Linda – Mă urc pe un vapor care pleacă departe.
Steluţa – Unde o să dai peste alte hiene.
Linda – Viaţa mea se scurge urât.
Steluţa – Alături de ei. Vrei să mă urmezi pe mine?
Linda – Eşti o sfântă?
Steluţa – Nu. Dar tu? Tu ce eşti?
Linda – Un… nimic.
Steluţa – Poţi să fii ceea ce vrei tu să fii.
Linda – Eşti o sfântă. M-am gândit că asta poţi să fii.
Steluţa – Sfântă? Am fost cândva târfă în portul acesta nefericit.
Linda – Glumeşti.
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Steluţa – Bătrânul ăla libidinos cu care-ai vorbit mi-a fost
peşte.
Linda – Tatăl peştelui meu ţi-a fost ţie peşte? Chiar a fost
peşte?
Steluţa – Şi peşte, şi ofiţer. Acum e membru în consiliul parohial, ca toţi cei de aici. A fost şi este de toate.
Linda – Neagă că ar fi făcut ceva rău.
Steluţa – E un laş nenorocit. În tinereţe îi plăcea să împuşte
oamenii în ceafă. Se amuza rupându-le oasele cu bâta. Era
un tânăr ofiţer şi mi-a povestit toate ororile într-o noapte
cu lună plină în barca lui. Voia să pară romantic în faţa
unei tinere prostuţe abia venită de la ţară.
Linda – Copilul? Cum e posibil? Nenorociţii ăştia m-au sterilizat ca pe-o căţea.
Steluţa – Copilul nu e al niciunuia.
Linda – Nu înţeleg.
Steluţa – Spune după mine: E numai al meu.
Linda iese, repetând – E numai al meu. Se opreşte. E numai
al meu?
Steluţa – Aşa arată minunile.
Linda – Cum ai făcut cu Norel?
Steluţa – L-am ajutat să nu se mai prefacă, să fie ceea ce este.
Linda – O să mă ajuţi şi pe mine?
Steluţa – Cu tine e altceva.
Linda – Mi-e şi frică să mi-l doresc. Nenorociţii or să mă
oblige iar…
Steluţa – Lasă-i în seama mea.
Linda – De ce mă ajuţi?
Steluţa – Aşa. Nu simţi ce plăcută e briza?

Scena 8

Norel la biroul lui parlamentar. Vorbeşte la telefon.
Norel – Ia din ăia şi completează dincolo. Pe alt telefon. Du
zece grame pe Gladiolei, intră pe Artelor şi lasă cinci
grame la numărul 3. Pe alt telefon. Mă băiatule. Ia fetele
şi plasează-le în staţiune. Zi-le din nou că sunt ale mele.
Caută-l pe şeful poliţiei dacă ai probleme. Mulatra adu-o
încoace, am un protocol, vine cineva de la centru. Vorbeşte pe alt telefon. Tată, i-ai schimbat? Trimite-i în contul
numărul 4. Ok, pa. Sună un telefon. Care televiziune? Vă
ascult. Muncim. Da, la comisie. Pură întâmplare. Ce are a
face că mi-e tată? Analizăm. Încă o dată, cum vă numiţi?
E o întrebare tendenţioasă. Nici o legătură. Era funcţionar.
Muncea într-un birou. Bineînţeles că era ofiţer. Normal.
Cetăţenii trebuie să ştie. Eu? Ce arme? Intru în şedinţă.
Trebuie să închid. Mulţumesc, la revedere. Închide. Te
aranjez eu, pui de curvă. Ziaristul mă-tii. Formează un
număr. Alo, Pascule? Ai vorbit tu cu cineva despre treaba
noastră? Atunci contabilul acela nou? E cam volubil. Nu
crezi. Tu să nu crezi nimic. Dar pe mine m-a sunat un tâmpit de la o televiziune. Ştia o grămadă de amănunte. Printre altele şi despre tata. Ia un băiat şi du-te peste contabil.
Sparge-i totul şi rupe-i o mână. Care mână? Dracu’ să te
ia! Dreapta, să nu se mai poată şterge la fund. Apoi şi pe
stânga. Cum de ce? Că e stângaci, idiotule. Stai că vin eu
cu tine. Îşi ia bâta de baseball şi iese. Cretin incompetent!

Scena 9

Pascu în biroul lui din port, pe video-chat se droghează.
Pascu – Mamă, mămică, mămico… Râde. Am căsăpit azi un
fraier, nu părea vinovat, dar i-am făcut varză laptopul,
smartphone-ul, plasma şi bucile, plus ambele mâini. De
ce ambele? Păi era stângaci. Ha, ha, ha! E o poantă, n-am
timp să ţi-o explic. Nu singur, bineînţeles. Cu Norel. Un
amic de-al meu coios. Am tras ceva sfori şi sunt director.
HYPERION
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Normal că sunt director. Scoate laptopul pe geam, îndreptând camera spre port. Vezi portul ăsta frumos? Eu sunt
şef aici. Se aşază din nou pe scaun. Când trag pe nas ca
acum, e frumos, şi vezi şi tu ce plin de vaporaşe. Mâine
dimineaţă o să văd din nou doar containerele astea ruginite după care nu mai vin nenorociţii ăia de dictatori. Sunt
membru, mămică. Altfel nu se poate ajunge director. În
ce limba dracului îmi vorbeşti? Tu nu eşti mămica mea!
Mămica mea nu are ochii oblici şi e blondă! Sau îi are?
Tania, tu proasto, eşti Tania? Cineva a tras apa. Ce aveţi
cu mine? Închideţi conducta! Băi, vă deversaţi fecalele la
mine-n cap? Sunt ale şefilor mei? Mulţumesc, apreciez.
E foarte plăcut să ai superiori atât de generoşi. Rahatul
e de calitate. Uau! ce de cărăbuşi dau în marşarier! Unde
se târăsc toţi iepuraşii ăştia prin iarba udă? S-au ciocnit cu o grămadă de marinari beţi în mijlocul trotuarului. Joacă rugby. A dracu’ francezi, au dat un eseu printre
catarge. Mi-o frec cât vreau! Pe faţa ta de masă, mătase
pură. Adoarme cu fruntea pe tastatură, din când în când
îşi mişcă capul. Se aude vocea caldă a unei japoneze de
pe video-chat.

Scena 10

Norel şi Pascu în clubul lor din port.
Norel – Nu mai intră nimeni aici. Ne-au dispărut toate curvele. Până şi Linda s-a mutat în oraş şi merge la biserică.
Pascu – Blestem, frate. Te întreb ceva, dar nu râzi.
Norel – Nu-mi arde de râs.
Pascu – Ţi se mai… ştii tu…?
Norel – Deloc. Ţie?
Pascu – Pauză totală de câteva săptămâni.
Norel – Aşa ceva…
Pascu – Te mai întreb ceva, dar nu râzi.
Norel – Zi odată.
Pascu – Rusul ăla al nostru cât de tare este?
Norel – Super tare.
Pascu – Tu ştii că ăştia…ei…
Norel – Fii mai clar.
Pascu – Ruşii, ce mai. Ruşii au dezvoltat nişte tehnologii
foarte avansate. Controlează absolut totul. Ploaia, gândurile, anotimpurile, producţia de votcă…
Norel – Căcat. Controlează un căcat.
Pascu – Dacă se răzbună Saşa pentru că nu-i dăm banii?
Norel – Saşa e asociatul nostru. Dacă avea un astfel de aparat, ni-l dădea la vânzare. Containerele lui sunt acolo, sigilate. Nu le vrea nimeni. Sună-l să şi le ia.
Pascu – Atunci ce e? Ce e?
Norel – Nu ştiu. Dar asta nu e tot. Tata a făcut atac cerebral.
E în comă, tâmpitul. Nu a notat nicăieri parolele de la conturile de afară.
Pascu – Imposibil.
Norel – E foarte posibil. S-a ocupat de toţi banii mei. Să-şi
revină măcar un minut, cât să-mi spună numerele.
Pascu – Şi banii mei? Suntem faliţi. măcar am rămas cu partidul.
Norel – Fără bani, suntem zero în partid.
Pascu – Paraşuta s-a împrietenit cu o nebună. De când sunt
împreună, au început problemele noastre.
Norel – Ce legătură au o târfă şi o nebună cu lucruri atât de
complicate? Mă tot întreb de ce m-am încurcat cu unul
ca tine.
Pascu – Ca mine cum?
Norel – Idiot, limitat, bătut în cap, adică idiot din nou.
Pascu – Eu, eu am dat pe mâna unui bătrân ramolit toţi banii,
fondul nostru?
Norel vrea să-l pocnească.
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Norel – Tata a fost cineva aici.
Pascu îl imobilizează.
Pascu – Un criminal caraghios. Ca tine. De-acum facem cum
spun eu.
Norel – Ţi-ai făcut iar varza creierii? Fără mine eşti un nimic.
Pascu – Iartă-mă, uneori îmi pierd controlul.
Norel – Iei zilnic porcării?
Pascu – Poate e de vină criza.
Norel – Criza e pentru proşti. Băieţii ca noi nu cunosc nici
măcar criza vârstei.
Pascu – Vreau să trăim ca înainte.
Norel – Cine nu vrea?
Pascu – O să ne mai fie bine?
Norel – Dacă suntem uniţi, o să ne fie.
Pascu – Vorbeşte cu prietenii din servicii.
Norel – Ăia lucrează din greu.
Pascu – S-o facă în perioada asta doar pentru noi.
Norel – Lucrează din greu, săracii? Ţi-au zis pe unde să faci
tunelul.
Pascu – Ia şi tu. Eu mă simt un pic mai bine. Cu tunelul e o
problemă.
Norel trage puternic pe nas – Uau! E bine de tot. Ce problemă?
Pascu – Am ieşit cu el în Cuba.
Norel – În Cuba? Spre Thailanda ţi-am zis să-l faci.
Pascu – În Cuba mi-a ieşit. L-am umplut cu beculeţe frumoase, e ca un tobogan, te frige un pic la buci.
Privesc amândoi în podea. Norel sare ca ars în picioare.
Norel – Jigodie! Trădătorule! Ne invadează cubanezii! Vin
peste noi valuri-valuri, o să ne fure containerele!
Pascu – Sunt doar cubaneze. Ce trupuri lucrate… Le punem
să producă şi nici din Cuba nu ne extrădează.
Norel – Eşti cu mine? Fii patriot! Ia-ţi bâta! Ăştia ne lasă în
curul gol.
Lovesc cu bâtele de baseball podeaua până cad răpuşi de oboseală.

Scena 11

Steluţa iese din biserică.
Steluţa – Au început din nou durerile. Doar cei care îngenunchează ştiu cât de reci sunt bisericile. În toate încheieturile simt mii de ace. Mi se mai trage şi din tinereţe.
Trotuarele, parcurile, porturile, mereu altele, străine, reci.
Cândva, foarte curând, o să scap. Voi ajunge în locul acela
de necuprins şi cald. Cu cât îmbătrâneşti te gândeşti mai
des la căldură şi la cât de bine ar fi să ai pe cineva lână
tine. O fiinţă liniştită şi prietenoasă, cunoscătoare a tuturor poveştilor despre frumuseţea interioară a acestei lumi.
Cât de simplu e să fac orice pentru toate făpturile, dar
imposibil să-mi potolesc pentru o secundă mie durerea.
Am toată puterea pentru a aduce lumină lumii şi nimic
pentru mine. Gata cu tânguiala. Taie cu grijă. Te îndoieşti,
dar omul acesta are încă multe zile. E o boală imposibilă,
dar şi cu ajutorul tău nu peste mult timp se va ridica şi va
umbla din nou. Ai rămas singur înconjurat de hiene. Pui
de antilopă. Am să te port în braţe până la turma ta. Fugi
şi găseşte-o. Azi ai scăpat. Am ajuns prea târziu. Avionul
vostru s-a izbit de stânci. Nu fiţi abătuţi, urmaţi-mă. Abia
s-a-ntunecat şi voi sunteţi deja în locul acela de necuprins
şi cald. Pauză. Fata aceasta e potrivită.

Scena 12

Linda intră în biserică.
Linda – Toate bisericile sunt calde. Pântecul meu e acum o
biserică pentru un singur suflet. Mă rog pentru tine, făp-
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tură dragă, să trăieşti numai în pace şi să te cheme Steluţa. M-am schimbat atât de mult, parcă au trecut sute
de ani de când eram un nimic nefericit. Lucrez în centru
într-o florărie. E a mea. Mi-a cumpărat-o Steluţa. Prietena mea ciudată. Fac şi anumite lucruri speciale, deocamdată mărunte. Steluţa mă tachinează uneori, spunându-mi
„nepriceputa mea distribuitoare“. Dar mă încurajează tot
timpul. Cât de puţin ne lipseşte să fim fericiţi. Poate un
ciob de sticlă roz prin care să privim cerul. De ce roz? Aşa
ca să ne dăm seama că totdeauna de ceilalţi ne desparte
doar o nuanţă.

Scena 13

Pascu, Steluţa, apoi Norel.
Steluţa cu faţa spre mare – Cinci mii cinci sute patruzeci şi
unu, cinci mii cinci sute patruzeci şi doi…
Pascu – Faci inventarul, târfo?
Steluţa – Ce aveţi toţi?
Pascu – Lucrezi pentru Europol sau pentru figuranţii noştri?
Steluţa – Acum pentru rechinii din plasele…
Pascu – Rechini? Ia mai zi.
Steluţa – Nu mai spun nimic.
Pascu – Rechinii sârbi? Ucrainieni? Unguri?
Steluţa – Trebuie să plec.
Pascu – Grăbită?
Steluţa – Ce aveţi toţi tinerii? Vorbiţi aşa urât…
Pascu – Futu-ţi morţii mă-tii! Marş din portul meu! Şi acum
ţi-am vorbit frumos.
Steluţa – Hai că m-ai supărat. În patru labe şi latră.
Pascu latră.
Steluţa – Acum gudură-te la picioarele mele.
Pascu se freacă în extaz de picioarele Steluţei.
Steluţa îi trage un şut în fund – Marş, potaie prefăcuta!
Pascu schelăie şi se retrage spre colţ.
Steluţa – Acum vorbeşte frumos.
Pascu – Sărut mâna, doamnă. Veniţi des în portul frumos?
Steluţa – Des.
Pascu – Să nu alunecaţi. Cheiul e ud de la valuri.
Steluţa – Sunt atentă.
Pascu – Dacă doriţi o cafea, poftiţi în biroul meu.
Steluţa – Nu doresc, sunt ocupată. Cinci mii cinci sute patruzeci şi trei…
Pascu – O zi bună.
Steluţa iese – Animalul e mai educat decât directorul.
Intră Norel.
Norel – Ce a fost asta?
Pascu – Băi, ce doamnă…Mi-a făcut onoarea să-mi intre în
portul meu.
Norel – Curva aia bătrână?
Pascu – Vorbeşte frumos.
Norel – Să te fi văzut în patru labe…
Pascu – Eu, în patru labe?
Norel – Tu.
Pascu – Când am stat eu în patru labe?
Norel – Adineauri.
Pascu – De ce să fi stat aşa?
Norel – Asta te întreb şi eu, de ce ai stat?
Pascu – În viaţa mea nu am stat în patru labe.
Norel – Ea îţi spunea ce să faci, iar tu executai totul ca un
zombie.
Pascu – Am schimbat abia trei cuvinte.
Norel – Despre rechini, Europa…Futu-ţi morţii mă-tii. Ha
ha ha.
Pascu – Tu mă provoci din nou. Ce ha ha ha?
Norel – Ceva nu e în regulă cu femeia asta.
Pascu – Ce ha ha ha?
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Norel – Lătrai frumos.
Pascu – O luăm de la capăt?
Norel – Veneam încoace să văd ce mai e nou cu marfa noastră. Iar tu te-ai luat de aia. Şi ea ţi-a zis: hai, că m-ai supărat. În patru labe şi latră. Şi ai lătrat.
Pascu, şocat – Mi-a făcut mie cerşetoarea aşa ceva?
Norel – Asta încerc să-ţi spun. Aşa ca prin vis mi-aduc aminte
că mi-a făcut şi mie ceva de felul ăsta.
Pascu – Stai puţin. Asta nu-i aia de-a dus-o pe paraşuta noastră la biserică?
Norel – La biserică şi i-a luat o florărie.
Pascu – Nu mai spune.
Norel – Nu ziceai tu că e ceva necurat de când s-au împrietenit ăstea două?
Pascu – Aşa ziceam.
Norel – Vrăjitoarea are legătură cu dezastrul nostru.
Pascu – Eşti deştept. Foarte deştept.
Norel – Nu am ajuns degeaba unde am ajuns.
Pascu – Aşa e.
Norel – Cum e posibil?
Pascu – Uite că e.
Norel – Unde mi-ai pus bâta de baseball?
Pascu – Le-am ars şi pe a ta şi pe a mea. Mi-ai zis să scap de
ele când l-am aranjat pe Saşa, după faza cu invazia cubanezilor.
Norel – A fost implicat şi el Ai lui au acoperit tunelul, au şters
urmele sub nasul nostru.
Pascu – Săracul Saşa! Poate că n-a fost implicat.
Norel – Mai contează?
Pascu – Dar ne-am şters şi noi urmele.
Norel – Fă rost de alte bâte, că avem treabă din nou. Şi Saşa?
Pascu – E ok. În larg. Cu o bucată de beton legată de picior.
Piciorul stâng. Că la dreptul avea o proteză super. Am
luat-o pentru un văr de-al meu.

Scena 14

Steluţa şi Linda în florărie.
Steluţa – Astea sunt foarte frumoase. Să-mi pui două buchete
pe faţă. Nu vreau să vadă nimeni rănile.
Linda – Te rog, mă sperii. Eşti atât de puternica, cine ar putea
sa te atingă?
Steluţa – Îţi spun, vine vremea. Tu vei rămâne să veghezi şi
să distribui bunătate până va creşte Ea. Atunci va fi ca şi
cum aş fi din nou cu voi.
Linda – Zdrobeşte-i tu pe ei.
Steluţa – Cu ce ar schimba asta lumea? Zilnic se nasc alţii,
mereu mai mulţi şi mai răi. Sunt ca spinii.
Linda – Ajută-i.
Steluţa – Nu am cum.
Linda – Atunci totul e zadarnic.
Steluţa – Odată ce ea se va naşte, nimic nu va fi fost zadarnic.
Linda – Ştiai din prima zi când ne-am întâlnit că se va sfârşi
aşa?
Steluţa – Nu-mi amintesc.
Linda – Nu te-ai îndoit că merităm viaţa ta?
Steluţa – Să nu te îmbraci gros. Briza va fi plăcută. Preotului spune-i să fie concis. Iese, se reîntoarce. Dă-le tuturor
felii de cozonac şi vin alb. Şi celor doi zâmbeşte-le. Se vor
ruşina, ai să vezi. Negreşit, se vor ruşina.
Sfârşit
Piesă de teatru premiată la Concursul Naţional de
Teatru „Mihail Sorbul“, noiembrie 2014, Botoşani
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DE LA HOARDA DE AUR LA
UNIVERSIADA MONDIALĂ (4)

D

(JURNAL DE TATARSTAN, 25 APRILIE – 20 IUNIE 2013)

16.VI.
Dimineaţă devreme a unei nopţi cvasialbe. La televizor, foarte matinal, se dă meciul de box la profesionişti
Garcia – Lopez, cu diferenţa transoceanică de fus orar.
După confruntarea pugilistică, încheiată cu prăbuşirea la podea a lui Lopez, transcriu unele date despre
căderea Kazanului, acum patru secole şi jumătate: „Când
oştenii ruşi au năvălit în oraş, acesta era plin de prăzi
din cele mai scumpe: aur, argint, pietre preţioase, blănuri rare şi alte soiuri de tot felul de mari bogăţii. Astfel că toţi s-au repezit în cetate nu pentru a se bate, ci
s-au aruncat asupra belşugului ce era răspândit peste
tot locul”, scria cronicarul. Apărătorii Kazanului au profitat de această situaţie şi, readunându-şi oştenii, au
încercat să reia lupta, strâmtorându-i pe ruşi. Aceştia,
izbăvindu-se de prăzi, o luară la fugă, strigând: „Ne hăcuiesc! Ne hăcuiesc!”. Însă ruşii au aruncat în luptă încă 20
de mii de oşteni. Apărătorii Kazanului s-au văzut nevoiţi să se retragă. Decizia finală urma să o ia împărăteasa
Siuiumbek care, însă, nu avea o experienţă necesară în
conducerea oştirii, nici în diplomaţie. În consecinţă, ea
le crezu ruşilor că, în caz că dânsa şi micul său prinţ se
predau, aceştia nu vor introduce în cetate oştirile lor şi
vor accepta să urce pe tron Şah-Ali, unul din apropiaţii împărătesei. Însă Siuiumbek a fost minţită: peste un
an după ce se lăsă capturată, Ivan cel Groaznic ocupă şi
distruge Kazanul.
Poate că şi prinţesa păşise pe aceleaşi locuri, pe aceleaşi trepte ce duc pe creasta zidurilor, să vadă ce e dincolo, câtă duşmănie se adună dimpotrivă. Pe zidurile care
îţi insuflă un adânc şi poate amar sentiment de vechime.
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De vechime ca provocare peste timpuri. Vechime ca vârful de lance ce răzbate spre prezent, odată ce „te întâlneşti” cu ea, cu lancea istoriei ca simbol al ameninţării;
o conştientizezi, iar ea te pune la încercare, să vadă/ să
se vadă de cât e în stare spiritul tău să recepţioneze şi să
ce să recepţioneze anume, prin impulsurile imaginaţiei,
prin zvâcnetul fanteziei, prin linia – dreaptă sau zigzagată – a gândului/ ideii.
Un „subiect” rămas de aseară.
De câteva ori, în faţa publicului sau în discuţii particulare, am auzit-o pe Aurica… stepelor, adică pe Altînai,
vorbind cu oarece detaşare, chiar cu uşor dispreţ despre „ţările care nu s-au constituit”, având în vedere şi
Kirghizstanul în care s-a născut şi vieţuieşte. La un
moment dat, îi spun tinerei care tinde să ajungă poetesă
kirghiză de limba… rusă: „Nu e bine să-ţi desconsideri
patria… Nu o vorbi de rău”. Fătuca înţelege ce înţelege,
încât, pe parcursul serii de ieri, îmi tot repeta că ea, de
fapt, nu-şi huleşte ţara, patria, că… Deja e mai bine.
(Altînai e fiica unui fost responsabil cu educaţia politică în armata sovietică.)
Chiar de dimineaţă, o adevărată bucurie: poetul şi
editorul Maksim Amelin îmi dăruieşte un volum solid
(500 de pagini), excelent editat, cu opera poetului şi dramaturgului avangardist Serghei Neldihen. Unele texte
de ale acestui autor le-am tradus pentru antologii, florilegii, însă nu am avut la dispoziţie o carte aparte a sa.
Voi reveni cu atenţie la o posibilă selecţie, mai vastă, ce
va urma să o românizez.
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La micul dejun, cu Amelin continuăm discuţia despre avangardă, colegul moscovit fiind un cunoscător şi
un editor al ei. Printre altele, îmi promite să-mi expedieze în format pdf poemele lui A. Kveatkovski care, în
fond, a fost un doct teoretician al literaturii, scriind însă
şi versuri, eu unul negăsind decât un singur poem, pe
care l-am inclus în viitoare Panoramă a poeziei avangardei ruse. În biblioteca mea, încă de la începutul anului 1967, pe când mai eram elev, am „Dicţionarul poetic” („Поэтический словарь”) care m-a ajutat de multe
ori să mă dumiresc despre factura poeziei, ca genuri, ca
diversitate.
La ora 10,00 – îmbarcarea şi plecarea spre Mănăstirea ortodoxă Raif. Cam departe, totuşi, – constat uşor…
ulterior, în rezultatul vizitei – cu impresiile împărţite
între plăcut şi mai puţin plăcut. Dacă ar fi prevalat pozitivul, să zic, nu-mi părea departe. Cum făcu un coleg: „E
o mănăstire de glanţ”, când mai mult se exteriorizează
elementele, decât se fie lăsate oarecum interiorizate, cu
ceva taină, precum cere solemnitatea canonică. Cu alte
cuvinte, e oarece nuanţă de paradă în ce se întâmplă pe
la locaşurile mănăstirii care, chiar de la intrare, te întâmpină cu sloganul: „Vă aibă Domnul în pază! Rusia e mai
puternică decât oricare altă ţară” (în ruseşte e cu rimă:
„Россия сильна, как ни одна страна!”). Scriitura e pe
pânza întinsă a drapelului rus. Partea a doua a înscrisului nu se prea leagă cu smerenia creştină, vorbind pe
faţă de coaliţia deloc sănătoasă dintre puterea putinistă
nedemocrată şi slavofilismul, uneori agresiv, provocator al bisericii moscovite, resimţit, de altfel, şi între Nistru şi Prut, dar şi în relaţiile Mitropoliei Române cu cele
ale Mitropoliei Ruse. E duminică şi lumea e pe potriva
unei zile de odihnă (şi de rugăciune) – multă. Buticuri,
tarabe, locante. Prea mult fum iute de la grătare prin
care, sigur, nu ar răzbate nicidecum mirozna de tămâie.
Spiritul comercial e în plinătate lui şi pare oarecum ciudat că aceasta se întâmplă imediat, lipit, de gardurile
mănăstireşti.
Coadă la izvorul sfânt – puternic, revărsându-se pe
vreo trei robinete mari, sub care enoriaşii îşi umplu fel
de fel de vase, unele barosane de tot, cam de 10-20 de
litri! La Kazan, eu am procurat sticle cu apă de la izvorul Raif. (Lylia Gazizova, ţinând de religia musulmană,
probabil, ne spuse că „de acolo se ia agheasmă”. Însă e
pur şi simplu izvor, nu apă prin care a fost trecută crucea de argint.)
Mănăstirea Raif poartă hramul Sfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu. Îşi trage începutul de la chilia
monahului Filaret din secolul XVII, pe malul lacului,
unde, de altfel, în zile anumite, se adunau cirimîşii localnici (populaţia turcică; mari), pentru a-şi desfăşura ritualurile lor păgâne. În anul 1661, aici a fost adusă copia
icoanei Maicii Domnului de Gruzia, făcută după originalul de la mănăstirea din Krasnogor. Şi astăzi, aceasta
este considerată relicva sfântă cea mai de preţ, la care
vin să se închine mii şi mii de pelerini.
Legenda spune că icoana provine din Gruzia şi, la
1622, când ţara fusese cucerită de şahul Abbas, a fost
dusă în Persia, pentru ca peste trei ani să fie răscumpărată de negustorul Latîkin din Iaroslavl. În timp, i-au fost
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atribuite multiple faceri de minuni. În anii ’20 ai secolului trecut, după închiderea mănăstirii, urmele icoanei au fost pierdute, pentru ca ea să reapară prin 1946.
Numele mănăstirii se trage de la locul de pe ţărmul
Mării Roşii, Raif şi Sinai, unde păgânii au asasinat călugări creştini. Bineînţeles, şi aici a funcţionat analogia cu
păgânii ce-şi împlineau ritualurile în preajmă. Pădurea
din jur a fost declarată rezervaţie naturală. După revoluţia bolşevică, mănăstirea a fost închisă, iar unii monahi
arestaţi, apoi executaţi în urma falsei învinuiri-clişeu
„activitate contrarevoluţionară şi antisovietică”. Cu un
deceniu şi ceva în urmă, biserica rusă a canonizat noii
mucenici de Raif. Până în 1991, când mănăstirea a fost
retrocedată credincioşilor, în ea se aflase un lagăr pentru condamnaţii politici, apoi o colonie pentru delicvenţii sub vârsta majoratului. Se spune că cei dintâi care au
contribuit la restaurarea mănăstirii au fost chiar musulmanii localnici, iar printre binefăcătorii de bază e considerat şi ex-preşedintele Tatarstanului, Mintimer Şaimiev, care a jertfit mijloace băneşti pentru a se turna
cinci cruci ale bisericii principale. Şaimiev mai era numit
şi „omul de fier din Kazan”, succesorul său părând a fi
mult mai în umbră.
Colindăm ce colindăm printre acareturile de cult,
prin curtea mănăstirii, fotografiem ce fotografiem, după
care o luăm în lungul lacului Raif – frumos, cu malurile
împădurite cu pini şi mesteceni. Lacul are o lungime de
un kilometru şi jumătate, iar lăţimea medie e de circa
300 de metri. Mergem şi tot mergem, până găsim un loc
potrivit pentru scăldat.
Colegul Oleg Hlebnikov, pe care l-am cunoscut încă în
1976, face performanţă, trecând înot, peste jumătate de
kilometru, dus-întors, lacul. Când revine, îl descoasem,
aflând că, pe timpul studenţiei, avusese categoria întâi
la înot, făcea performanţe, însă o disfuncţie la coloana
vertebrală l-a îndepărtat de dorinţa de a doborî recorduri. – „Astfel că, în loc de universiada sportivă, ai ajuns
la universiada literară”, constat eu, drept răspuns Hlebnikov repetând ce mi-a mai spus: „Ce bucuros sunt, Leo,
că ne-am reîntâlnit!”. După 1976, ni s-a întâmplat să ne
revedem anul trecut, în Crimeea, la Koktebel.
Se dovedeşte că posedă categorie sportivă la înot şi
Maksim Amelin, e drept, nu prima, ci a doua, însă el nu
a intrat în lac.
Leonid Bahnov mă solicită să răspund la o anchetă
a revistei „DN”, dedicată lui Vladimir Maiakovski, de la
naşterea căruia vara aceasta se vor împlini 120 de ani.
Şi chiar îmi trece în acest blocnotes cele trei întrebări:
Maiakovski al meu; Poezia şi comanda socială; „Strada
se chirceşte mută, fără de limbă”. Limbajul poeziei contemporane. (Versul e din capitolul 2 al poemului „Norul
cu pantaloni”.) Odată ce am publicat în traducerea mea
poezia de tinereţe a lui Maiakovski, în două ediţii, bucureşteană şi ieşeană, sigur că am ce spune despre acest
poet uriaş, dar adumbrit de prejudecăţi şi necunoaştere.
După masă, vizităm Centrul de Cultură „Casa Aksionov” – da, Vasili Aksionov, scriitorul rus disident,
pe care îl ascultam la radiourile care emiteau „de după
dâmb”, din Occident. Prin anii treizeci, în una din cameHYPERION
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rele casei, pe atunci – comunală, împreună cu rudele
sale a locuit şi copilul Vasili Aksionov. Cu rudele, nu cu
părinţii, aceştia fiind deportaţi, închişi în GULAG. Tatăl
viitorului scriitor era persoană importantă în nomenclatura vremii: între 1930-1935 – preşedintele Sovietului Sindicatelor din Kazan, apoi, până în ziua arestului
(1937) – preşedintele Sovietului Deputaţilor Muncitorimii din capitala Tatarstanului. Tot atunci a fost arestată şi mama lui Vasili, Elena Ghinzburg, lector la institutul pedagogic, jurnalistă, fiica unui farmacist cunoscut în oraş, înscris în partidul comuniştilor; un simpatizant al lui Troţki. Aksionovii au fost încriminaţi de implicarea în pregătirea unei revolte antiguvernamentale.
După arestul părinţilor, piciul de cinci ani Vasili Aksionov ajunge la o casă de copii din Kostroma. Din fericire
– parţială, dar totuşi fericire! – unchiul său Adrian, fratele tatălui, reuşeşte să-l scoată de acolo, readucându-l la
Kazan, exact aici, în casa pe care o vizităm, fostă comunală; în apartamentul-odaie nr. 1. Despre acea perioadă Vasili Aksionov povesteşte în ultimul său roman
„Ai Lend-Lease-ului” („Леанд-лизовские”). Kazanul e
prezent în mai multe lucrări ale sale.
Activitatea Centrului Cultural e bazată chiar pe sugestiile personale ale lui Vasili Aksionov: „Să fie un club
literar şi de jazz, cu o sală pentru spectatori de circa 50
de locuri, unde ar cânta noii jazzmani… Ceva ce ar deschide uşa pentru intelectualitatea oraşului. Unde să se
întâlnească oamenii de creaţie… Unde ar exista o mare
legătură cu lumea…” Două din camerele casei recreează
atmosfera socialist-stalinistă de acum peste şaptezeci de
ani, cu unele din atributele specifice acelor vremi.
Farid Naghim povesteşte un caz: „Aveam misiunea de
la revista la care lucrez să realizez un interviu cu Vasili
Aksionov. Cineva dintre colegi mi-a oferit numărul său
de telefon. Din păcate, nu am avut norocul să-l întâlnesc
pe marele prozator, curând el stingându-se. Dar, încă de
atunci, din 2009, păstrez în celularul numărul de telefon al lui Aksionov…”
Seara, tot aici, mai mulţi dintre poeţii participanţi la
universiadă ţinem un recital. Eu eram programat cam
printre ultimii şi mi-am zis că, până ajunge rândul la
mine, se face târziu şi o parte din asistenţă pleacă. Organizatorii îmi spun însă că plasarea mea în program e
una… strategică: „Asistenţa va rămâne tocmai pentru a
prinde şi evoluţia dvs”. Dar adevărat se spune în testamente: Cei din urmă vor fi primii! – pentru că parada
trebuia să o deschidă prietenul Oleg Hlebnikov, însă,
dat fiind că patima fumatului l-a rătăcit pe undeva, iar
timpul trece, Farid Naghim mă prezintă pe mine. Ca
de obicei, ca unul care are dificultăţi în articularea textelor ruseşti mai lungi (de citit citesc mult, dar de vorbit – destul de puţin, astfel că practica mea de lingvistică rostită cere de dorit), aleg un grupaj din miniaturile
mele poetice care, sunt aproape sigur că prind la public
(verificate şi cu alte ocazii). În fine, trecem la un dialog,
având de răspuns la mai multe întrebări, inclusiv despre avangarda românească, despre Ionescu, Tzara, Eliade, Cioran etc.
Peste un timp, colegii din Moscova pornesc spre
gara feroviară – au de călătorit 13 ore, cât mi se întâmplă mie, de la Chişinău la Bucureşti, dar, bineînţeles, eu
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– cu cele teri ore şi ceva de şedere prin vamă… Cu acelaşi microbuz ajung şi eu la sediul Uniunii Scriitorilor
din Tatarstan, unde voi locui trei zile în camera pentru
oaspeţi special amenajată.
Cu gândul la grupul moscovit care pleacă spre gara
feroviară, îmi amintesc că acel edificiu îmbină trăsături
de palat italian şi decor pseudo-rusesc, fiind construit
după proiectul lui A. Şciusev, originar din Chişinău, el
– şi autorul mausoleului lui Lenin, dar şi al mai multor
clădiri importante din oraşul în care a văzut lumina zilei.
Malevici-suprematistul se referea într-un articol programatic la gara din Kazan, iar atoateştiutorul, atoateînglobatorul web îmi dă chiar şi momentul: este vorba
de articolul-manifest „Arhitectura ca o palmă dată fierobetonului” (analog cu „palma dată gustului public” a
poeţilor futurişti), publicat în anul 1918, în care autorul
pătratului negru scria uşor înflăcărat: „Oare îşi puteau
imagina stăpânii căilor ferate Kazan cum arată veacul
nostru, al fierobetonului? Au văzut ei oare frumoasele şi
voinicele creaturi cu musculatura de fier – locomotivele
cu douăsprezece roţi? Le-or fi auzit ei urletul? Tihna văzduhului respirat egal? Geamătul în goană? Au văzut ei
oare ochii vii ai semafoarelor? Văd ei pivotarea – goana
călătorilor? Probabil, nu. Ei nu au văzut înaintea lor decât
cimitirul artei naţionale şi întreaga sa cale cu toate branşamentele acesteia imaginându-şi-o ca poartă de cimitir – astfel a ieşit construcţia ce se dorea a fi o capodoperă a contemporaneităţii.
Oare constructorii s-au întrebat ce ar însemna o
gară? Probabil, nu. Au înţeles ei că gara înseamnă uşă,
tunel, puls trepidant, nervos, respiraţia oraşului, arteră
vie, inimă ce pulsează? În ea intră, ca meteorii, expresurile de oţel cu 12 roţi, sufocându-se; unele intră în gâtlejul unei guri de fierobeton, altele ies în goană dintre fălcile oraşului, ducând cu ele mulţimi de oameni care, ca
vibrionii, se frământă în organismele gării şi ale vagoanelor. Fluierat de sirene, scrâşnete, geamăt de locomotive care îşi aruncă respiraţia grea, mândră, precum cea
a vulcanilor; aburul răzbate uşor printre căpriorii acoperişurilor; şine, semafoare, sunete, semnale, mormane
de geamantane, hamali – toate astea sunt unite de mişcarea timpului iute, pe când revoltător de indolentele
ornice abia de-şi mişcă acele, enervându-ne.
Gara e vulcanul în clocot al vieţii, acolo nu există
loc pentru tihnă. Dar iată că peste acest izvor clocotitor este potrivit un acoperiş de mănăstire. Fierul, betonul şi cimentul sunt jignite, ca o fată tânără de pretenţiile amoroase ale unui bătrân. Văzând în faţa lor un azil
de bătrâni, locomotivele vor roşi de ruşine. La ce se pot
aştepta pereţii de beton, care au încins trupul ramolit
al defunctului? Se pot aştepta doar la o nouă batjocură
din partea pictorilor care îi vor acoperi cu o zugrăveală
de candelă...”
Precum spuneam în una din zilele mele „tătărăşti”,
azi, în forfota pregătirilor pentru Universiada Mondială, Kazanul e şi mai şi cu datul palmelor de fierobeton în neagresiva, ba chiar blânda arhitectură de lemn
a trecutului...
(Va urma)
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Jurnalul unei asceze
Hristos, clipa!
(Franz Kafka)

Cele zece feluri de a muri, de a sfîrşi, de a trăi ultima clipă,
din tot atîtea secvenţe nemuritoare, propuse de poetul
Adrian Alui Gheorghe, publicate, recent, în revista Vitraliu, de la Bacău, spre mai dreapta înţelegere a celei mai tainice clipe, inevitabilă şi insurmontabilă, etern biruitoare asupra trecătoarei vieţi pămîntene, cînd ţi se comunică pedeapsa
maximă, fiindu-ţi îngăduit, din partea exterminatorului, doar
o ultimă dorinţă de împlinit pentru a muri împăcat, satisfăcut, după a inimii poftă, ispitit: emmenée à la guillotine, elle
dit, la tête déjà sous le couperet: „encore une minute, je vous
en prie, monsieur le bourreau“. (Eugen Ionesco)
Condiţia pămînteanului e una şi aceeaşi, eternă, în tot
veacul, în tot ceasul, în toată clipa, în toată vremea şi în tot
locul. Numai că vremea nu stă locului, iar locul se înnoieşte
doar trecînd de la unul la altul, cu fiecare moarte a clipei,
trecînd pe lîngă noi, cei rămaşi: Moartea nu este indiferentă.
Moartea este unul dintre elemente care nu sînt rele şi totuşi
au aparenţa răului: în om este înrădăcinată iubirea de sine,
dorinţa de a dura şi de păstra, precum şi aversiunea faţă de
dispariţie. (Seneca Lucius Anneus)
Moartea ne găseşte nepregătiţi, oricît am medita asupra ei,
devenind înţelepţi de ocazie. Moartea nu e o temă de reflecţie,
ci doar o lucrare spre desăvîrşire. Ea, moartea, unică, e săvîrşire: Săvîrşitu-s-a! Respingem moartea şi pentru că, pe cînd
viaţa aceasta o cunoaştem, nu ştim ce vom întîmpina dincolo
şi ne este groază de necunoscut. Credem, tot aşa, că moartea
ne va duce în întuneric, iar nouă ne este în chip firesc teamă
de întuneric. (Seneca)
Mici parabole ale nemuririi sunt cele zece viziuni poetice, propuse de AAG (Ad Amorem Gloriam!), spre a reliefa
şi a accentua natura umană, în toată splendoarea evazivă a
tergiversării, a întîrzierii şi a amînării, prin zece răspunsuri
bune, la îndemîna poetului, oferindu-ne, în exergă, comme
chapeau, cîte o damnare, neobişnuită, fiecare, încît, pînă la
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urmă, moartea poate fi amăgită, surmontată, doar prin evaziune, prin ficţiune, iar Cititorul e cel care face ca litera să învie:
Chiar dacă moartea este ceva indiferent, nu este totuşi de un
fel pe care să-l putem primi cu uşurinţă: trebuie să ne întărim
spiritul printr-o exercitare neîntreruptă, ca să o poată privi
şi să se apropie de ea. (Seneca)
Meditînd asupra morţii, Eugen Ionesco a enumerat vreo
80 de expresii verbale, referitoare la clipa din urmă a unei vieţi,
în care se remarcă folosirea perfectului simplu, ca timp verbal hotărît, definitiv, eliminînd orice sugestie de continuitate
sau de simultaneitate, fiind expresia unui gînd constant sau de
cunoaştere (gnomique). La începutul listei, autorul Rinocerilor ezită să le numească exerciţii de stil sau rugăciuni dedicate
morţii, remarcîndu-se prin figurile de stil folosite de muritori,
îmblînzind, în felul acesta, vestea cutremurătoare, verdictul,
şocul, blocajul, orbirea, damnarea, făcînd să se topească bulgărul de gheaţă, care ne cade în suflet: il poussa un cri, puis
ce fut tout; au dessert, il mourut, en train de manger des cerises ; il reçu les derniers sacrements vers midi et dans un sourire de béatitude, il rendit, brusquement, son âme, şi etc…
repetat de vreo 6 ori.
În loc de ultima mesă, ultima masă: Doar o pregătire
fără preget îţi va putea face spiritul puternic, numai că trebuie să-ţi antrenezi spiritul, nu cuvintele, trebuie să te pregăteşti să înfrunţi moartea. (Seneca)
Întîiul, din seria ucigaşilor, Victor Feguer, şi-ar fi dorit doar
o măslină, cu sîmbure cu tot, în vederea îngropării sale, ca,
din sîmbure să crească un măslin, cunună a împăcării, postmortem, pe vecie. I-a rămas doar numele, înveşnicit, în poemul alegoric, roditor de înţeles, a ceea ce ni se împlineşte doar
prin pregustare, de duh nemuritor. E posibil ca acest nume
să aibă un referent, coincident, şi să fie cu adevărat, nemurit, în poemul lui AAG.
Nici prima femeie, Velma Barfield, ucigaşă a şapte vieţi,
curmate prin abuz de încredere, uitucă, pînă şi a numelui
mamei sale, voind să o blesteme, pentru o aşa viaţă de chin,
în ultima clipă, ceruse delicii pe care nu le-a suportat nicio-
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dată, reproşîndu-şi doar lipsa de timp, care i-ar fi îngăduit să
se elibereze, între timp, de timp.
Cel de al treilea supliciu, al teroristului Timothy McVeigh,
de a înghiţi pînă şi delicii răufăcătoare, nu l-au scutit pe făptaş, terorizat de răul din stomac, de a fi fost executat, după
ce, într-un atac ar fi ucis exact un număr de 168 de persoane.
Cei răniţi, rămaşi în viaţă, cîteva sute, nu l-au iertat. Teroristul, îngreţoşat de sine, a înţeles în cele din urmă că nu doar
viaţa e un supliciu, ci şi privilegiul de a-ţi îmbunătăţi clipele,
îndulcindu-le, amăgindu-te.
Urmează, Aileen Carol Wnomos, prostituată, ucigaşă în
serie a şapte bărbaţi, pentru care iubirea nu e un cîntec vesel,
nici o rugăciune, cînd nu ne cerem iertare, prin re-muşcare,
după ce vom fi iubit fără… măsură: Împotriva morţii nu te
vor putea împinge şi întări aceia care, cu zeflemele, încercau
să te convingă că moartea nu e un rău. (Seneca)
A cincea moarte, a lui John Wayne Gacy, e o moarte prin
amînare, prin tergiversare. Moartea nu aşteaptă ca cineva
să o primească, aşa cum lumina din afară poate să ne întunece mintea, discernămîntul: Moartea e un fenomen simplu
în natură numai oamenii îl fac înspăimîntător. Vorbesc de
moartea naturală, care adesea e o dulce ispită. (Marin Preda)
Nici prin ascunderea numelui, prin pseudonimie, nu o
putem eluda, nici elucida, moartea fiind ca o femeie, sosind
la timp, în timp ce tu te prefaci, eschivîndu-te, ca la circ, fie
prin derîdere, fie prin schimonosire, victimă a înşelării de sine,
cînd ţi se pare că ceilalţi ar avea ceva cu tine.
Nici la spectacol, cînd aplauzele te pot asurzi, şi nici
o culoare, dacă adaugi prea multă, ea devine o pată mută,
împătimindu-ne, împămîntenindu-ne.
Ted Bundy e ucigaşul care deţine recordul, în arealul parabolic al fecioarelor nebune: treizeci de femei, fiecare fiind dată
uitării, chiar mai înainte de a fi aflat că iubitul ucigaş e un bărbat cu paie în cap, în loc de încununare a frunţii şi a mîngîierii tîmplei, în contemplare. Cea de a noua moarte, executorie, a lui Philip Workman, un alb în mijlocul unui popor/de
suflete negre, e şi cea mai teribilă, fiind traducerea fricii noastre
împotriva lui Philip Workman, care este un negru/hăituit de
gulerele albe. Exclusă, fiind iertarea, şi, violentă, răzbunarea.
În diagrama morţii, prin cele 10 diagnoze, AAG ne propune, spectral, parabolic şi alegoric, un portret viu, în mişcare, de reculegere a sufletului, fie prin metonimie, fie prin
metaforă, prin amînare adică. Nu mai e timp de povestit, ci
de trăit, cu ardoare, sub ameninţare, sub teroare.
Masa, ultimă, e un fel de pregustare a morţii, pandant
primei cuminecări, din savoarea clipei şi din împărăţia vieţii veşnice. Poetul AAG sugerează moartea morţii, a sfîrşitului, a revelaţiei finale, cînd ne va fi dat un nou cer şi un nou
pămînt : Căci într-un pămînt nou/ în care nu ai îngropat pe
nimeni/ moartea nu poate să prindă rădăcini, (…). O viziune asemănătoare am întîlnit în romanul Un veac de singurătate a lui G.G.Marquez: Nu aparţii nici unui loc atît timp
cît nu ai un mort îngropat în pămînt. (citat aprox.). O viziune, plotiniană, a umanului, ca multiplu al lui unu: în fiecare om este un popor/ greu de guvernat. Sfîşierea interioară
e alienare, anxietate a individului, răpus de neputinţa de a se
supune. Sieşi, mai întîi.
Calea de mîntuire e una în care omul (un rezervor de
ură) va reuşi să se îmnvingă pe sine, biruindu-şi îndîrjirea de
cuceritor cucerit. Teresa Lewis, înainte de condamnarea la
moarte, executată anul trecut nu a mai ştiut ce să ceară, ocupată şi preocupată de imaginarul convulsiv, compulsiv, evaziv, pentru a face suportabilă închisoarea de pe pămînt. Scrierea numelui e un act de prezenţă, pomenirea, o confirmare a
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înveşnicirii. Din toată aşteptarea, ca Vincent să se arate, vreodată, a rămas doar numele ucigaşei înscris pe un stîlp de sare,
dar nici această însemnare nu elucidează sau confirmă, dacă
e vorba de numele ucigaşei sau de o femeie cu acelaşi nume.
Roluri reversibile, interşanjabile, după împrejurări, fără
a ţine cont de interioritate, de legea morală, de conştiinţă,
oricînd, orice, se poate întîmpla ceva, cuiva. Depinde cine provoacă ura, răzbunarea. Cîteodată, ura e nemotivată, gratuită,
împricinată, fie de nume, fie de opresor, fie de condiţionări.
Cea de a zecea şi ultima din necroloagele poetice ale confesorului AAG e şi cea mai îndurerată, mai duioasă, avînd un
aer de familie, reunită, pentru a celebra un fel de ceremonial
al ceaiului, nobiliar, aristocratic, ceva care ţine de tradiţie şi
de urmaşi fideli, statorniciţi unui secret al casei, care îi şi ţine
lalolaltă. O înscenare, o reuniune unde se impune un respect
al celuilalt, care ţine de rang şi de ramură, dat fiind momentul de maximă concentrare, după atîta aşteptare. Ocazie de
a povesti, de a conferi un aer de celebrare vreunei întîmplări
oarecare, vitale, din care poţi ieşi eliberat, cuminecat sau
expirat, ca şi cum întîmplarea nu ar fi avut loc, dacă nu s-ar
fi povestit, cum a murit unchiul Butler, pentru că a rămas cu
întîmplările vieţii nepovestite.
Fiind înzestrat cu harul humuleştean al amînării urmării, urmîndu-şi calea ferecată şi fermecată a dinamicii interioare, prin trăire, prin mărturisire, prin confesiune şi dialog,
prin colocvialul atît de firesc, AAG face ca moartea să ne fie
familiară, chiar oaspete în casa inimii înfricoşate, ca un personaj antrenînd cititorii virtuali, într-o utopie acerbă a comunităţii, confruntată cu singurătatea cea mai cumplită, cu solitudinea cea mai grea, în faţa morţii dezrobitoare, fie de păcat
sau de boală, fie de pofte sau de vorbe, fie de păreri sau de
tăcere, fie de pierderea sensului sau de găsire a înţelesului, în
cele din urmă, de povara vieţii, neiertătoare.
Proniator, Dumnezeu, Protector, ne apără, chiar cu mîna
Sa, de a nu-i vedea Faţa, deoarece face-à-face înseamnă, de fapt
întîlnirea cu tine însuţi, insuportabilă, apărîndu-ne, în felul
acesta, şi pe noi de noi înşine, lăsîndu-ne răgazul unei inter-feţe,
de a ne cuceri pe noi înşine, mai întîi, biruindu-ne curiozitatea
şi frica. Calea de acces, spre moarte, cu o clipă mai devreme,
de săvîrşire, e o desăvîrşire, o convertire a instanţei, într-un
răgaz de contemplare, într-o clipă de uitare, conferindu-i, prin
rostire, un sens: Ultima masă e ca şi prima:/ ne alimentăm
frica./ De asta/dacă întrebi hârtia,/ dacă întrebi litera care se
rotunjeşte/în vârful peniţei,/răspunsul e unul singur:/ poetul e
condamnat la moarte/ care îşi scrie mereu/cu fiecare pagină/
ultima dorinţă.// Cred că nici cititorul nu se simte mai bine./
Însă, trebuie să recunoaştem, în acest moment/ cititorul este/
cât de cât prevenit. Aşa se încheie Decalogul paradigmatic al morţii, în viziunea poetului AAG: biruitor, în chip de
cititor, mîntuitor.
Find imaginată, à tour de rôle, fiecare moarte e o parte
din întregul rotunjit, ca răspuns bun, ca mesaj subiacent,
pentru cititorul (im)prudent, poetul însuşi consemnînd şi
consumîndu-se cu fiecare literă purtătoare de viaţă şi de duh
al împlinirii, ca izvor de viaţă şi de necuprins înţeles.
În paradigma rostirii materne e doar iubirea. Tînguirea Fecioarei Maria e pentru fiecare Fiu născut şi pentru fiecare Fiică născută, făcînd să se împlinească Scriptura, jertfa
şi iubirea. În faţa inevitabilului, a repetitivului, a întîmplării
şi a conjecturii, ne opunem cu vehemenţă, încercînd să rezistăm avalanşei copleşitoare a clipelor ireversibile, irezistibili,
crezîndu-ne şi încrezîndu-ne, pînă la moarte.
Numai că Dumnezeu, fără să-şi schimbe ceva din, nefirească, pentru noi, tăcere, ni se adresează şi ni se arată, prin
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ceva, care e peste putinţă, de înţeles sau de admis: jertfa. Anticipînd, prin încercarea la care a fost supus Avraam, clipa adeveririi şi a supremei jertfe, Dumnezeu îşi jertfeşte Unicul Fiu,
nu doar pentru a-şi arăta puterea sau mărinimia, clemenţa
faţă de pămîntean, ci pentru a ne face să înţelegem că durerea
Părintelui e mai gravă, pierderea fiind irecuperabilă. Aceasta
e calea împărătească a iubirii, pe cale să se împlinească, în
fiecare suflet.
Mama mai tînără decît Fiul. Chipul mamei rămîne
veşnic tînăr. Şi, drept recunoaştere pentru darul vieţii, Fiului
Ibrăileanu, Mama sa îi apare, ca imagine vie, eternă, nemuritoare, prin cuvînt, mai tînără decît autorul romanului Adela,
avînd, într-o clipă, revelaţia chipului nemuritor al mamei sale
eterne, înveşnicită prin amintire. După ce-şi pierduse mama
şi după ce nu fusese scutit, în creştere şi deprindere de o sforţare, de o cheltuială de energie, pentru a se purta cum se cade
în modul cel mai natural şi uman cu putinţă. Precoce şi grav,
amorezat şi imaginativ, din auzite şi din spuse, află ceva despre mama sa: o femeie înaltă, tăcută şi frumoasă. (…) Eu n-o
ţin minte cum era la faţă, decît foarte vag. Am mai mult o
impresie nelămurită despre fiinţa ei, despre esenţa ei sufletească. (…) Dar această iumpresie nelămurită a mea, adăogată cu cele ce am auzit despre ea, au alcătuit în mintea mea
o fiinţă vie, pe care o văd: o fată tînără. Ea a murit la vîrsta de
31 de ani, şi o văd ca o fată. Mama mea acum (s.m.) cînd eu
am 4o de ani, cînd sînt mai bătrîn decît ea (s.m.), îmi apare
într-un chip foarte curios, pe care e greu să-l exprim. Mama
mea este mai tînără decît mine. (s.a.). Femeia aceasta, fata
aceasta cu ochii verzi, a fost singura fiinţă pentru care eu am
fost totul; care în loc să spuie eu, spunea el – „el“ eram eu.
Natura divină a mamei ni se relevă ca întrupare a Duhului. Eu, unul născut, fiind necontenirea şi purcederea Fiului,
ca întîiul în ordinea creaţiei, ca primul om, în faţa Părintelui/
Părinţilor, făcînd să se împlinească, treimic, de fiecare dată,
în fiecare clipă, naşterea şi recunoaşterea: El e Fiul meu prea
iubit. Aşa i s-a întîmplat şi unui alt creator, de excepţie, fiind
în căutarea Tatălui şi avînd revelaţia timpului ca răsturnare
reversibilă şi teribilă a golurilor de timp, ca împlinire treimică,
fiind ocrotit de binecuvîntarea mamei. De data aceasta, Tatăl
e mai tînăr decît Fiul, iar Mama sa este Hristos. (s.a.) (Camus)
Nu atît vîrsta (numărul anilor) ar conta pentru viaţa
cuiva, cît buna situare (şi orientare ar adăuga Dl. Pleşu), faţă
de planul/proiectul Creatorului, în fiecare clipă, actualizat,
prin Purcedere (naştere neîntreruptă) şi Înviere, ca întrerupere a morţii trecătoare, pămîntene. Mama e veşnic tînără şi
ea poartă, nu doar în exergă, numele etern al Iubirii.
Pentru a ne situa în Proiectul divin al iubirii şi a nu rămîne
în afara legii celei noi, pe care nu o putem eluda sau încălca,
decît cu preţul ratării celei mai înalte virtuţi, de a rămîne în
statornicul şi, de neschimbat, spaţiul luminii nepieritoare, al
luminii taborice, transfiguratoare. Doar amintindu-ţi de mama
ta, poţi avea acces la o pomenire veşnică. Cum mi s-a întîmplat
şi mie, citind despre mama mai tînără decît fiul, din revelaţia
lui Ibrăileanu, să constat cu uimire, amintindu-mi de mama
mea, Natalia, mai tînără decît mine, acum. Ea, stingîndu-şi
făptura la 64 de ani, iar eu, acum, în 2015, împlinind 65 de ani.
Revelaţa propriei morţi am avut-o, la 19 ani, în Cimitirul Eternitatea din Iaşi. În anul întîi de studenţie, într-o
duminică de toamnă, de unul singur, mă preumblam pe alei,
căutînd nume cunoscute sau care să-mi amintească de cineva.
Deodată, pe una din aleile principale, îmi sare în ochi numele
meu, SIMON GHEORGHE, însoţit, coincident, de anul naşterii mele: 27 martie 1950. Numai că nu-mi venea să cred,
în continuare era menţionată şi data decesului celui omo-
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nim cu numele meu. Ceva mai tînăr decît mine. Nu am avut
curajul să notez data morţii, deşi, mai tîrziu, am ocolit cît se
poate de repede mormîntul, de cîte ori aveam să mai intru la
Eternitatea. Doar o singură dată, însoţit de un coleg, căruia
nu-i venea să creadă, mi-am revăzut locul de veci, fără de
mine, doar înveşnicit prin nume. Atunci mi-am amintit de
Cesare Pavese şi de verdictul său poetic, inerent, inferent: Va
veni moartea şi va avea chipul tău. Alte două epitafe îmi stăruie şi acum în memorie. Unul aparţine Mariei Tereza Leon:
Moartea nu admite imperfecţiuni! Iar cel de al doilea, în rostire eminesciană, ne cutremură şi acum pe fiecare din noi: Nu
credeam să învăţ a muri vreodată! Pare o Cantată de Bach.
Şi, cei care au făcut chimia cu Profesorul şi temutul Director
Florescu, de la Liceul Ştefan cel Mare, îşi pot aminti că, la
fiecare oră a sa, rostea zîmbind: Nu de moarte mă cutremur/
Ci de veşnicia ei! Şi acum, grăbindu-mă să ajung mai repede
spre casa părintească, trecînd prin faţa Casei Memoriale
Al.Vlahuţă, din Mănăstirea Agapia, mă încearcă un fior de
frică, precum în copilărie, furam cîteva pere, căzute şi strivite, din Părul semeţ, de odinioară, din faţa casei, unde mai
locuiau mama şi sora poetului, Maicile Străjescu!
Tatăl mai tînăr decît Fiul. Aceeaşi revelaţie avea să se
petreacă în sufletul lui Albert Camus, al cărui tată, aproape
necunoscut, va fi descoperit, mult mai tîrziu, la îndemnurile mamei, rămasă în Alger, cu ocazia unei vizite făcută la
Saint-Brieuc, pentru a-l revedea şi pe fostul său învăţător, Germain Louis. Aici, autorul Străinului şi al Primului om are o
clipă impresia că se află în faţa Creatorului, a celui dintîi om,
aşa cum el, Fiul, avea să fie întîiul născut de o mamă sărmană,
care nu ştia decît să privească pe fereastră, nici să citească din
Cartea Fiului, în care viaţa nu conteneşte, ci doar prin artă se
primeneşte şi se împărtăşeşte: Atunci citi pe mormînt data de
naştere a tatălui său, despre care descoperi cu prilejul acela
că nu o cunoştea. Apoi citi cele două date, „1885 – 1914“, şi
făcu un calcul maşinal: douăzeci şi nouă de ani. Brusc îl izbi o
idee care-l zgudui aproape fizic. Avea patruzeci de ani. Omul
înmormîntat sub lespedea aceea şi care fusese tatăl său era
mai tînăr decît el. (s.m.) Înşiruirea timpului însuşi se sfărîma
în jurul lui, nemişcat între acele morminte pe care nu le mai
vedea, iar anii încetau să se mai orînduiască urmînd acelui
mare fluviu care curge spre capătul lui. (…). Nu mai era decît
acea inimă neliniştită, avidă să trăiască, răzvrătită împotriva
ordinii muritoare a lumii (…) voind să meargă mai departe,
dincolo, şi să ştie, să ştie înainte de a muri, să ştie în sfîrşit pentru a exista, o singură dată, o singură secundă, dar pe veci.
Numele nostru, fiind pertinent, nu ne permite luarea în
deşert a numelui mamei, (cum vulgar cinic ştrengăresc auzim
la adolescenţi: Mă-ta are cratimă!), pururi coerent şi convergent, făcînd să se împlinească o lege strămoşească, a protopărinţilor, a prototipului, din prima cădere, pentru a avea
prilej de urcuş spre Înviere şi nu de prefix privativ şi păgubos sau comutativ, în registrul uman al păcătoşeniei, anume,
de-cădere. Se cade doar ceea ce nu se cade.
Iubirea nu ne delimitează, ci ne nelimitează faţă de cineva,
ne apropie de ceva care depăşeşte puterea noastră de a înţelege, făcînd cu putinţă ceea ce ne apare ca neputinţă. Aşa se
face că mama îşi face intrarea în împărăţia cerească, prin jertfă,
prin arderea de tot a lumînării la două capete. Un capăt, fără
de capăt, al Tatălui, prin lucrarea Duhului care ne împresoară,
fără să ne înfricoşeze şi, celălalt capăt al Fiului, ca neîntrerupere, ca purcedere, întocmită într-un plan, teontic, arhiuman.
Faţă de moarte, toate ne apar ca trecătoare, fie prin eludare, fie prin uitare, fie prin participare, implicare. Cît eşti viu,
nimicitor, poate fi plictisul; mortificatoare, tristeţea secreteHYPERION
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lor nedezvăluite, comedia erorilor, păţanii, jelanii. Moartea e
o damnare, dar deopotrivă, moartea e şi o eliberare. Faptul că
noi dăm cîte un nume lucrurilor şi cîte un sens lumii, în noianul clipelor, în atît de numeroasele utopii şi ucronii, inevitabili cronotopi, ne dăm seama prea tîrziu de cît de repede s-au
petrecut toate, în solemnitate intimă, părelnică de veşnicie.
Şi cît de aproape o resimt, respirînd, un pic greoi, după
cel mai mic efort, toată fiinţa ei vibrînd, prin ochii ei albaştri, necuprinşi, încît aerul s-ar fi lăsat ademenit, în sufletul ei
cucernic, cuceritor. Totul s-a petrecut atît de repede şi de atît
de ascuns, cînd nimeni nu ar fi bănuit despre o iubire, în atît
de însoritul gînd. Nici gînd de vreo promisiune, nici pe de
parte, nedespărţiţi pînă la moarte, scutiţi de mîhniri gratuite, plutind şi vibrînd pe aripi de vis, agăpene, silvane, alene,
cum printre gene raze frînte. Lina, lumina!
Lina, lumina!
1 ian.2015, joi, acasă.
Aceeaşi luptă acerbă cu mine însumi de a mă rupe din
iureşul aiuritor al gestului mecanic, de aprindere a focului
păcatului, distrugător, de scormonire a jarului tăcut al amintirii dureroase, de nîncetare a gîndului străin, tot mai străin,
faţă de cele care, apropiate, îmi erau odinioară. Nu am depăşit
limita cuviinţei, undeva, prea departe de clipa de acum, întotdeauna tînjind spre o adîncire în sine, necuprinsă. O cunoaştere atît de şubrezită de îndoieli amare. Am ajuns, oarecum,
stîngaci, să întrezăresc uşor chipul de odinioară al mamei, în
clipa stingerii luminii a celei care a făcut ca firul vieţii să nu
contenească: mama fiicei noastre, Raluca.
Întîiul An Nou fără Lina! Al treilea pahar, pus pe masă, nu
e plin, cum plină de amărăciune i-a fost viaţa. A rămas neatins, doar discretul clinchet al atingerii celorlalte două pahare,
al meu şi al Ralucăi, a făcut să auzim vocea ei, în fiecare an,
înnoit: Fie să ajungem şi la anul tot aşa împreună, uniţi!
Acum paharul e gol, dar plin de aerul amintirii vii, neîntinate. Cîteva momente de comemorare au făcut să crească
mai aspră durerea. Durerea inimii. Gîndul mă poartă uşor şi
repede spre căsuţa ei, improvizată, eternizată, într-un tablou,
pictat de mîna ei, prea şubredă pentru o familie atît de energică şi atît de impietuoasă, cuceritoare şi biruitoare, în faţa
provocărilor de tot felul, aprige şi neiertătoare.
O sfîntă familie, adunîndu-şi izvoarele şi curgînd lin spre
un liman al izbăvirii şi al mîntuirii de sine. Precum Siretul copilăriei sale adunîndu-şi apele domoale, sub sălciile plîngătoare,
şi în concertul gratuit al păsăretului gureş, Lina, alinîndu-şi
dorul ascuns al iubirii, privind în zarea vieţii şi în aşteptare
cuminte, a făcut să-şi limpezească sufletul pe măsură ce în
matca dureroasă a maternului descătuşat, tot mai greu şi mai
mult i se împotriveau clipele de un mîl vîscos al întristării: nu
aşa trebuia să se întîmple. Nu aşa vedea ea viaţa în pornire
spre limanul împlinirii.
Doar Tatăl ei, în frumuseţea lui statornică, tronînd ca un
nou Moromete, cu firea lui de acceptare a vieţii şi de o aspră
detaşare de bunurile pămînteşti trecătoare, încît doar floarea
cîmpului, Floarea sa, pe care o alinta, spunîndu-i Maria, îi dezmierda sufletul şi îi încînta privirea: un om care nu a făcut rău
nimănui, care nu a umbrit pe nimeni. Lina, împovărată, pe
măsură ce familia creştea, sporind aşteptările şi urgenţele, se
vedea tot mai neputincioasă şi neajutorată, în rezolvări, care
nu mai puteau fi amînate. Pe toate căile, încîlcite, ale vieţii, ea
ajungea acasă, tristă cu o rană, adîncindu-i-se pe măsură ce
nici o rază nu i se arăta, din cerul promisiunii şi al aşteptării.
Primul moment de pomenire a fost la Casa Culturii, cînd
Dna Prof. Eugenia Tiugea, mulţumind pentru participare şi
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împărtăşirii din duhul Colindelor, a anunţat, ca o preoteasă a
înălţării de suflet, dedicaţia pentru Lina Simon: dedicăm acest
spectacol memoriei Dnei Lina Simon pe care am cunoscut-o şi
s-a dovedit vrednică de pomenire: Dumnezeu s-o odihnească!
Al doilea moment, de comemorare, la Văratec, în casa
şi la invitaţia prietenilor francezi, Guy şi Françoise, amîndoi
devotaţi şi convinşi de adevărul cristic, singurul mod de a-ţi
ispăşi păcatele (grele sau uşoare, de moarte, sau trecătoare),
singura cale de a-ţi urma chemarea spre iertare şi mîntuire.
Suntem în trei, Raluca fiind plecată în Italia, cu verişorii ei,
la mătuşa Emilia.
Înainte de a ne aşeza la masă, în faţa micului altar, ne
rugăm pentru Lina, în franceză. Nu mai contează cuvintele,
ci duhul invocării. Privesc apoi cu atenţie icoanele, unele pictate chiar de Françoise. Îmi spune că au rămas puţine şi nu
reuşeşte să picteze, în ritmul alert al dăruirii, cum şi eu am
dăruit toate cărţile publicate, fără să vînd vreuna.
Îmi atrage atenţia o icoană veche, avînd înscris în partea
de jos, în slavonă Vecer Taina (Cina cea de Taină). E veche
de vreo 500 de ani, precizează gazda. Pe masă, în memoria
Linei, e aprinsă o lumînare. Arde ca un mugure vioi, cum i-a
fost şi sufletul ei pe pămînt.
Prietenii francezi au avut revelaţia lui Dumnezeu, prin
Iisus Hristos, aici la Văratec, după ce au participat la o Sfîntă
Liturghie, într-o duminică, fiind invitaţi de Arhiepiscopul
Romanului şi Bacăului. Am ieşit, din biserică, plîngînd, îmi
mărturisea Guy. Aici l-am întîlnit pe Hristos, cel viu şi cel
jertfit. Au lăsat totul, casă, familie şi prieteni, şi s-au stabilit la Văratec. Aici îşi petrec, în rugăciune şi supunere, restul,
înveşnicit, al vieţii, ca pe o chemare, aşa cum îşi îndeamnă,
nesilindu-i, pe cei rămaşi în Franţa, din familie, de a se regăsi
şi mîntui sufletul la Văratec.
Al treilea moment de pomenire s-a petrecut în casa prietenilor Elena şi Vasile Găucă, fiind prezentă, venită de la Cluj,
fiica lor, Diana, şi Cristofor, fiul acesteia, inteligent şi spontan, uimindu-mă, în faţa unui băieţel, care ne întrece pe toţi,
prin firea deschisă şi clară, faţă de aşteptarea noastră, tocită
şi învechită, cenuşie şi statică.
Aşezaţi la masă, primul gest a fost de a aprinde candela
şi lumînarea, în semn de amintire pentru Lina: prezentă, nu
doar prin invocarea numelui, ci şi prin evocarea, deşi tîrzie,
iluminată de afecţiune, faţă de fiinţa atît de vie a Linei, în toate
gesturile şi cuvintele ei, dăruindu-se şi nedrămuind nimic din
ale sale. Nu mai avea, în ultimul timp, nici cu ce să se îmbrace.
Imediat ce îşi cumpăra ceva se şi gîndea cui i s-ar potrivi mai
bine, dintre surorile ei, faţă de care se purta ca o mamă adevărată. De aici, probabil, şi grija ei faţă de mine, hrănindu-mă
şi îngrijindu-mă ca pe un copil. Îmi amintesc de mărturisirea lui Eugen Ionescu, plină de afecţiune şi de recunoaştere
faţă de Rodica, soţia sa, care l-a adoptat ca pe un fiu; ea a primit într-un mod tainic această misiune a mamei mele. Da, în
această zi în care mama mea m-a încredinţat ei; în care mama
mea, Regina, m-a încredinţat Prinţesei. Dincolo de casătorie
şi iubire asta e mai mult decît căsătorie şi iubire, e un angajament tainic, spiritual şi religios, pe care l-a respectat, şi îl respectă. Acest angajament mistic, ea l-a acceptat şi a fost mai
puternic decît orice raţiune; nici mama mea, nici Rodica nu au
fost pe deplin conştiente de acest ritual(…) rituel mystérieux,
silencieux, entre deux femmes, rituel, une sorte de sacrement, qui venait de loin, de loin, depuis des siècles et des
siècles, et qui s’accomplissait ce jour-là, aussi.
Lina, lumina!
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Iubirea ei, necondiţionată, i se citea pe faţă. Neiertătoare
doar cu sine, era de o desăvîrşită cuminţenie a sufletului, cucerită doar de splendoarea şi profuziunea florilor, pe care le iubea
cu ardoare şi încîntată de iubirea ei faţă de animale şi de vieţuitoare. Acasă, la Mănăstire, gînsacul, Bonifaciu, vorbea cu
ea, îşi întindea gîtul spre mîngîiere, dimineaţa sau seara, să
comunice ca două fiinţe, dincolo de orice umbră, întînzînd
ciocul spre obrazul ei, ca un gest de comunicare, mai presus
de orice minune.
Lina: Ultimele cuvinte: Să nu mă îngropaţi de vie! Să aveţi
grijă să fiu moartă! Ora 4, dimineaţa. Chemaţi, de urgenţă,
Preotul! M-am împăcat cu Dumnezeu. Am iertat totul şi pe
toţi. Să mă îngropaţi acasă, unde m-am născut, să fiu lîngă
părinţii mei!
Joi, 20 nov. 2014
Caietul îndoliat: Prima pagină îmi apare îndoliată, fulguită de o ninsoare neagră, tristă. Aproape că nu îndrăznesc
să ating, nici cu privirea ceva care să-mi amintească de prezenţa ei. Pînă şi aerul, din camera în care şi-a eliberat sufletul, pare, cumva, învăluit de o prezenţă fugară, uşoară. O
voce blîndă şopteşte de undeva. O privire neiscoditoare mă
caută şi-mi ocroteşte însingurarea. Privirea Maicii Domnului, din icoană, e duioasă şi deloc tristă, mîngîietoare. Nu e
doar părerea mea, ci întreg spaţiul e ocrotit de prezenţa sa
discretă. Cuvinte pe care ea nu le va mai citi. Cuvintele pot
ucide. Mai ales cînd se imprimă, rănindu-ne sufletul. Cuvîntul nu e inocent. Cu atît mai grav, pe cît ne lipseşte tăria de
a nu le interpreta, făcînd din noi victime ale slăbiciunii, precum moartea ne-ar afecta.
Ieri, făcînd înconjurul Mănăstirii, pe zloată, ca altădată, în
copilărie. urc pînă la Cimitir şi rup cîte o fărîmă dintr-o pîine
caldă, luată de la Brutărie. Nu am întîlnit pe nimeni să dăruiesc pe cea de a doua pîine. O las fărîmiţată pentru păsări.
Amintirea Mamei se luminează, precum zăpada face să se
însenineze pămîntul, cu urme adînci, frămîntat în grabă de
trecători. Cîteva capete de lumînări stinse, precum vieţile curmate de aici, înmugurindu-le doar numele aproape şterse de
pe cruci albe sau din lemn uscat. Eram al meu, fără de mine.
Joi, 29 ian.2015
Lina, regăsind-o, în scrisori sclipitoare şi uimitoare, prin
mărturisire, prin intuiţie a sorţii nepărtinitoare. Nu acel fie
ce-o fi, ci, mai grav, percutant, resemnarea mioritică şi sofianică, în faţa fatalităţii oarbe, care ne dă totul şi ne ia totul,
cumpănindu-ne, descumpănindu-ne.
Nu am mai aprins candela, nici lumînarea, m-a cuprins
în schimb înflăcărarea, emoţia clipei dintîi, nostalgică, ireversibilă şi irecuperabilă, mîntuindu-ne, prin ultima clipă,
rezonantă, fiind precum prima, turnantă, din restul, cît mai
strîmtorat, spre un epicentru, strămutat, prin văpaia lucidă a
sufletului răscumpărat, a Duhului înviforat, a Morţii, ca un
dar de suflet, eliberat. E limpede, prea clar, lămurindu-ne că
doar moartea e aceea care dă un sens vieţii, oricît de precară,
precum îi este dat poetului, clipa cea de har.
În răgaz de contemplare. O scrisoare a Dlui Nicolae
Manolescu, aflată în posesia prof. şi istoricului Nicolae Scurtu,
publicată în România literară, e o mărturisire care întrece
orice aşteptare, fiind atît de veridică, prin trezirea, prin revelaţia şi prin aspiraţia unui duh creator.
Fiecare propoziţie respiră aerul nedumeririi, al neliniştirii şi al inspiraţiei. Aceleaşi trăiri, aceleaşi stări, aceleaşi dureri
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le trăieşte fiecare creator la început de drum, fără a le da glas
la momentul potrivit.
Din capul locului se cuvine a reaminti Taina Duhovnicului: aceea de a avea încredere în puterea de a discerne a
celui care te ascultă şi nu te judecă, nu-ţi răstălmăceşte cuvintele, nu-şi arogă şi nu-ţi memorează cuvintele, spusele. Nu-ţi
acoperă cu prestanţa sa sufletul tău în căutare şi eliberare, ci,
acesta primeşte, părinteşte, confesiunea cuiva, mărturisirea
adîncă, fără fisură, fără rest, ca cineva aflat el însuşi în starea
ucenicului, alumnului, însetat de eliberare.
Izgonirea din Rai pare a fi o joacă, o nimica toată, faţă
de coborîrea în Iad, în Iadul împotmolirii de sine, cînd nu te
mai descurci nici între repere, atît de sigure şi de clare, înaintea ta, arătîndu-se, ca deschideri.
Însingurarea ca un scut, ca o armă albă, la îndemînă,
retezînd toate gîndurile şi împotrivirile. De unde trezirea
aceasta, bruscă, dramatică, pentru un cititor de elită ca Dl.
N.M., deodată, avînd revelaţia nimicniciei, de a fi fost victima şuvoiului de cuvinte, din care iese vătămat şi percutat
de raza nevăzută a Duhului!?
Nu ştii de unde vin, cum vin, cînd vin, adverbele acestea interogative, fiind arcuri oţelite, piedici, capcane, pe care
fiinţa creatoare le dezamorsează, după ce le-a găsit cifrul, taina,
cuanta. Nu altceva şi nu altcum e gestul creator al Dlui Nicolae Manolescu. Fervent, fără a friza entuziasmul, elocvent, fără
a fi declarativ, mărturisitor, fără duhovnic, Fiul fiind el însuşi
propriul duhovnic al duhului creator, irepresibil.
Din cîte îmi amintesc, Scrisoarea e un fel de artă a fugii,
o regăsire pe făgaşul iluminării de sine. E, precum N.M. s-ar
opri, o clipă, în răgaz de aspră limpezire, din hăţişul inextricabil al rătăcirii, ca punct de încercare şi de întoarcere spre
tărîmul nemuririi; precum Ulise, odinioară, poposind nu
doar la ţărmul înfiorat al Irlandei, ci aplicat, inspirat şi revelat, abordînd o scriere, ca descriere, nemaiîncercată vreodată, de un James Joyce al literelor române, aflat în pornire,
spre izvorul viu al duhului răsfirat, în apele atît de limpezi şi
de clare ale subtextului, ale secundării şi ale însoţirii, precum
descinderea dantescă ad inferos, ca eroi neconsolaţi ai subteranei dostoievskiene.
Am pierdut firul de aur al argumentului, tocmai în clipa
sublimă a uitării de a fi făcut primul pas, rămas să urmez pe
creatorul din Dublin, cum din fuioare de lumină face să clipească, în despletire şi ezitare, rîurile şi înrîuririle Irlandei, în
aşa fel ca Ulise să fie primit mai întîi de Actoris (Actorida),
după ce va fi făcut o descriere a patului nupţial, ca ultimă probă
la care îl supune Penelopa. Adică a ni se dezvălui, în toată intimitatea neascunsă a vederii care ne presupune.
Actul critic nu e un act al presupunerii, chiar dacă faci
un ocol, o îngrădire fascinantă a nexului, a miezului, a tainei,
a Sfintei Sfintelor, al operei, ca întreg, întregitor, integrator.
Dl Nicolae Manolescu refuză gloata cuvintelor, turma
ideilor, stelele căzătoare ale gîndurilor fugare, nearogîndu-şi
vreun merit din perceperea sagace a creaţiei, ci, biruitor, asupra slăbiciunii sale, pauline (cînd sunt slab sunt puternic!),
autorul face loc Creatorului, insuflînd duh asupra inertelor
litere, ucigătoare, cînd nu respiră aerul inspiraţiei, orbitoare,
cînd împrumută artificiul vreunei figuri.
Aşa se face că renunţînd la tot ceea ce, pînă la el, era precis şi de neprejudiciat, în aria labilă a confuziei şi a nedeosebirii, cu mici şi puţine îndrăzneli expresive, ajunge la punctul
de fugă, la momentul zero al etnosului românesc, punctînd şi
amendînd lipsa discernămîntului, cînd e vorba de a da seamă
asupra sufletului unui popor, că, literatura, la noi, la români,
începe cu un denunţ, cu o trădare, cu un asasinat.
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Primele cuvinte, din scrisoarea eminentă, vizionară, către
Dumitru Micu (adresîndu-i-se la persoana a doua singular)
sunt confuzia teribilă în care se află epistolarul şi incertitudinea amară, din care nu se întrevede nici o „ieşire“ (ghilimelele
autorului). Secătuirea, deodată, nearticulată, e provocată de
o re-citire a cuvintelor scrise, pierzînd din vedere, din grăbire,
nimbul care le însufleţea, suflul interior al înţelesului ascuns al
lucrurilor, dîndu-le apoi, un înţeles, care, acum, pare pierdut.
Cititorul planează deasupra unei plaje pustii, unde au rămas
în nisip doar urmele celor care acum sunt în altă parte. Siluete transparente ale unor cuvinte care nu-i mai spun nimic,
golite de un conţinut covîrşitor, în timpul scrierii lor.
Forţele subterane sunt înţelesurile adîncite ale creaţiei,
neîntrerupte şi transparente, nicidecum afundate; devenind
vizibilă, energia tainică a Verbului, în purcedere, încît, să ne
întrebăm, în răgaz de contemplare, dacă nu e vorba de o înşelare de sine.
Golul preaplin al Potirului, aşteptînd, pe Altarul Tainei,
apa vie, sofianică a pregustării, e o aducere aminte din noianul urgisit al uitării fragmentului, relevat, prin fanta orbitoare
a înţelesului care ne scapă.
Uluit de miracol, deodată, din neatenţie, realizează că
există un prag de netrecut, o uşă interioară, interzisă, o Taină
a Tainelor, în care ne este dat să găsim tocmai ceea ce noi am
pierdut, demult, din depărtarea austeră a trecutului inert.
Şi, tocmai, de aceea, deodată, ceea ce vede, pe dinafară, nu
e ceea ce i se arată, laolaltă, cuvinte în grămadă, în iureş
de tăgadă. Ci, un prea plin golit de înţeles, în care doar ideile se ţes. Compromisul cu ideile poate fi fatal: ia-le de unde
nu-s şi scutură-te de ele, cînd te năpădesc abuziv, aluziv,
îmbulzindu-se, în turmă, asupra ta.
Eminescu nu a văzut idei, precum i s-a întîmplat, mai
tîrziu, lui Camil Petrescu. Eminescu auzea, în ecou îndepărtat, glasul Părintelui, ca un tunet căzînd asupra sa. Ascultător peste fire, răspundea doar la chemarea tainică a Duhului, răsărind din ape, părerea persistentă a amintirii pădurii
şi a lacului: freamăt şi unduire, mişcare abia perceptibilă, în
asfinţit, spre amurg, cu înfrigurarea aşteptării cuminţi, vesperale focuri, pe alocuri, pîlpîind. Diavolul, alt nume al Ispitirii, „îşi alege cu abilitate clipele în care să ne insufle o idee
şi de aceea ai totdeauna idei, cînd nu-ţi trebuie“, atît de bine
surprins, în postura Idiotului dostoievskian, turmentat de
ceea ce i se năzare, victimă a aţîţării lui Rogojin.
Actul creaţiei e o lucrare a duhului întemeietor. Exterminatoare e doar fantasma, pînza închipuirii. Privind-o, uiţi
de tine. Amintindu-ţi, trezindu-te, îţi dai seama că Privitorul/Cititorul/Receptorul nu repetă ceva care a fost înainte, ci
devine totuna, aidoma, autoficţiune necoruptă. Cel mai greu
pentru un pictor e Autoprtretul, alienantă pentru un scriitor,
fiind un portret, o caracterizare, o reluare a detaliului revelator
şi o divulgare a unui suflet, suspect, susceptibil, de a fi arătat,
devoalat. Pictorul va corecta mereu, repezit, din greşeală sau
dinadins, cînd vrea să îngroaşe vreo trăsătură ascunsă vederii, o tuşă, o ultimă fugară ochire, potrivire. Aici se cuvine a
remarca faptul, cu totul revelator, al creatorului care se trezeşte deodată, autor!
Ieşirea din alternativă e dureroasă şi anevoioasă, între
ceea ce s-a rostit şi ceea ce s-a gîndit. Nu e un abis, ci un teritoriu de cucerit, pentru cititorul iscusit; un peisaj în care se
întruchipează făptura de aer, virtuală, a ceea ce ni se arată, în
chip de făptură a semnelor, însufleţite prin cuminecare; şi în
chip de carte vie, în care numele răsfăţate ne apar trunchiate
prin opera şi nu specula.
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E o articulare a fiinţei, cutremurată de incertitudine (“lanţul incertitudinii“). E de ajuns ca o singură verigă să cedeze,
din retorica întregului, ca proiectul să eşueze. Pentru Nicolae
Manolescu, fiind foarte aproape de nimbul seducător al indeterminării, fixarea, notarea, menţiunea, cronica, nu înseamnă
şi ficţiune. Tocmai de aceea, Nicolae Manolescu se întreabă
neretoric despre ceea ce nu poate fi literatură, ca artă a gratuităţii pure, a ceea ce, Nicolae Balotă definea, cu un singur termen: aorgicul, tîrziu sau pretimpuriu. De aici, izvorul secătuirii, al neliniştirii; de aici, revelaţia alumnului Nicolae Manolescu, aşteaptînd binecuvîntarea maestrului, după ce va fi traversat deşertul nimicitor al literelor ucigaşe, al lecturii piezişe, al frazei fără sens. Îngrijorarea e dăunătoare, suspiciunea, usturătoare, iar neîncrederea, uzurpatoare.
Recitirea propriei creaţii înseamnă să cobori pînă la limita
însăşi a limbajului, a expresiei precare, pe măsură ce aşteptarea îşi înteţeşte aspiraţia, spre orizontul unei lecturi, infidele, neutre, dacă nu obiective. Altfel, „înţelesul frazelor“
(s.m.) va rămîne, cumva, suspendat, într-un spaţiu retoric,
reproducîndu-se fără înnoire de sens, fără acoperire (expresivă), fără disjungere captativă, retorismul părîndu-i-se
(atunci!) o calea pierzaniei, dacă nu una a sucombării în
neant. Imediat, i se relevă, neaşteptat, proba de foc (s.m.) a
iniţierii, de coborîre, pînă la profunzimea imprevizibilă a sensului, un înţeles secund, barbian, metafizic, dincolo de expresia amăgitoare, oricînd reversibilă în reversul ei, subiacent.
Imuunitatea Docentului. De fiecare dată, cînd e vorba de
acuzaţia de plagiat, incriminat e doar doctorandul. Nimeni,
din cîte ştiu, nu a observat că mai vinovat e conducătorul
ştiinţific al lucrării. Acesta poate fi mai vinovat, întrucît, i se
pot contesta competenţa şi autoritatea de a gira şi confirma
o lucrare academică. La fel, pot fi contestaţi şi ceilalţi membri ai Comisiei de acordare a titlului de doctor, deoarece, au
girat şi creditat toată încrederea lor doar Docentului. În felul
acesta, Docentul îşi asumă toată răspunderea şi competenţa,
incontestabile. Din moment ce apar pasaje întregi, furate,
fără trimitere sau citate, înseamnă, mai grav, că fragmentele
incriminate nu au fost, de fapt, nici măcar citite. În situaţia
aceasta, aspirantul e cel care pune la încercare competenţa
docentului, şi nu invers, cum s-a cuveni. Imunitatea Docentului e mai presus de calitatea academică a candidatului. Cum
se întîmplă şi la înaintarea în grad a unui ofiţer: nimeni nu ştie
şi toată lumea tace, complice sau inocentă, faţă de gravitatea
unei fapt, care se petrece, fără nici o urmare, în plan spiritual
sau academic. Inocenţa sau ignoranţa noastră fiind neglijabile.
Trandafirul nimănui. La un colocviu al membrilor Asociaţiei Europene „François Mauriac“, Nadia Jammal, poetesa din Liban, ne mărturiseşte că într-o iubire vie nu se vorbeşte, ci se tace. Pentru a se împlini, cei care o trăiesc, pot
doar şopti: Je veux que tes mains m’enterrent ! (vreau ca tu să
mă îngropi pe mine!) Imediat, mi-am adus aminte de o mărturie asemănătoare a poetesei Constanţa Buzea. Într-o zi, în
grădina sa, Adrian şi Nichita săpau o groapă pentru a planta
un trandafir. La un moment dat, s-au oprit, întrebîndu-se,
cine pe cine va îngropa. Acum, îngroparea s-a petrecut pentru amîndoi, dar nu în uitare, ci spre veşnică pomenire, prin
prezenţa şi mărturia incontestabilă a Constanţei Buzea. La un
alt colocviu, al aceleiaşi asociaţii, organizat, de data aceasta,
la Cernăuţi, într-o după-amiază, vizităm Casa în care s-a născut Paul Celan. Aici, te întîmpină un aşezămînt cultic, ocult:
pe faţada albă, dinspre stradă, poate fi admirat un trandafir (al nimănui!), în toată splendoarea aspiraţiei spre lumină,
întinzîndu-şi braţele pe toată suprafaţa peretelui, precum ar
voi să îmbrăţişeze copilăria Poetului.
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Bazarul narativ

Dacă e să comparăm cu ceea ce se scrie la noi astăzi,
Doina Ruşti e un romancier oarecum atipic. Nu e prozatorul care să se supună „modei“, să speculeze temele
momentului, să-şi deschidă plaja fanteziilor prin care să
resoarbă realitatea ascunsă ochiului, să-i accentueze niţel
grobianismul, iar apoi, cu acribie s-o ambaleze într-un
limbaj…comun vorbitorului stradal, cu discrete cosmetizări stilistice, după care, pe final, să arunce două-trei
petarde cu intenţia vădită de a lua ochii cititorului. Sunt
foarte mulţi prozatori care îşi consumă talentul în astfel
de formule narative, având mare succes. Condeiul Doinei Ruşti se alimentează din magia realităţii, din miezul
eteric ce magnetizează vraja, una cu reflecţii verosimile,
antrenată în clipe de singurătate de orice minte… teafără,
chiar dacă, de cele mai multe ori, raţiunea refuză astfel
de obrăznicii fanteziste. Să ne aducem aminte de fabulosul personaj Zogru fixat de aproape zece ani în conştiinţa cititorului, ca o fantomă …caldă, ce ne deschide
porţile fantasticul fără a crea intemperii lăuntrice de mari proporţii, dar care
antrenează oniricul în structura poveştii.
Pe aceeaşi linie, schimbând doar decorul
şi punând la dispoziţia personajelor mai
multă realitate, o realitate bezmetică,
circuitul închizându-se în jurul delaţiunii, inserţiile de fantastic fiind de îndată
încorporate de minţile delatorilor, este
şi romanul „ Fantoma din moară“. Dacă
Zogru este un personaj născut în „ Săptămâna Mare a anului 1460“ şi care fascinează prin întrupările de care se foloseşte pentru a convinge lumea de prezenţa lui, de ubicuitatea lui temporală,
în recent apărutul roman „Manuscrisul fanariot“ Doina Ruşti face un excurs
fantastic în lumea valahă a anilor 1700, a
Bucureştiului fanariot, evidenţiind tuşele

Cronică literară
https://biblioteca-digitala.ro

dure ale acelei perioade, cu toate scamele pestriţe ce-au
încărcat acel început de secol vitreg pentru trăitorii acelor
vremuri. Bucureştiul este cadrul, este acel bazar al orientului, cu unele vagi reflexe europene. De la primele pagini
tabloul e impresionant, lumea e cenuşie, nu de un cenuşiu
agasant, ci unul „normal“, imprimat în gestica personajelor, în trăirile zilnice. Lumea aceasta nu poate fi percepută
decât extrasenzorial, ţi se fixează în minte nu prin simţuri,
ci prin altfel de senzori decât cei normali, printr-un fel de
suflu magic, greu de surprins în cuvinte. Cu toate astea,
prozatoarea are harul de a-l plasa pe cititor în acea lume
nefirească, controlată de tot felul de întâmplări ciudate,
de multe ori fără contur real, care, în înlănţuirea lor narativă, deschid porţile unui ţinut fantastic. Ciudat, mizeria ce colcăie la tot pasul nu sperie pe nimeni, e lumea
bazarului, care cheamă curioşii şi nu-i respinge. Doina
Ruşti îşi alege drept „punctul de control “ al tabloului o
poveste de dragoste intrigantă, între un „vlaş“ din Salonic şi o ţigăncuşă din Bucureşti, roabă la
un boier. Ţesătura narativă are splendoarea ei, iţele se încâlcesc şi se descâlcesc
într-un ritm alert, chiar dacă uneori naratoarea se vrea redundantă pe anumite
tuşe, insistând pe detaliile epocii. Acest
aspect nu face decât să creeze magie asupra punctului ochit, muzica orientală ce
se fredonează pe fundal şi fumul încărcat de tot felul de arome al ciubucelor nu
face decât să sporească fantasticul ignorând realitatea dură cu rădăcini adânci în
sufletele oamenilor, chiar şi în ale celor
avuţi. Până când şi distracţiile ce au loc la
casele boiereşti au o paloare nesănătoasă,
moştenită din neam în neam. Depravarea
boierilor cu ţigăncuşe roabe, sub privirile frisonate ale soţiilor acestora, antrenează o stare de scârbă asupra magiei ce
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bântuie tabloul, dar nu ştirbeşte în nici un fel farmecului imaginii confiscate de condeiul naratorului. Iscusinţa
Doinei Ruşti în disciplinarea cuvântului narativ constă
în faptul că ştie să estompeze totul la timp, să încorporeze fără nici un şoc suflului atmosfera magică surprinsă.
Povestea de dragoste dintre Leun şi ţiganca Maiorca sporeşte farmecul tabloului, compozitul narativ, cu tot felul
de reflecţii fantastice puse de multe ori sub semnul unei
realităţi ciudate, dominat de foşnetul fustelor ţigăneşti.
Arderea narativă este întreţinută şi de hărmălaia puradeilor ce generează o forţă de persuasiune rar întâlnită asupra cititorului. Notele de intimitate din biografiile celor
doi îndrăgostiţi tuşează şi mai bine atmosfera de bâlci şi
de bazar, cu tonuri cvasi-orientale, toate par desprinse
din tradiţiile acelor locuri, fără a se cunoaşte însă originea lor. Starea de provizorat sub care se trăieşte dă gravitate fiecărui detaliu. Întâmplarea joacă rol hotărâtor în
destinele oamenilor, puseurile de raţiune nu fac decât să
anunţe alte necunoscute. Interesant e modul cum se naşte
amorezarea dintre cei doi tineri. Ioanis, un tânăr vlaş de
17 ani, se îndrăgosteşte lulea de o necunoscută, poreclită
Maiorca. Când devine bucureştean i se schimbă identitatea, fiind rebotezat Leun.
Un roman ca acesta este greu de abandonat, te face să-l
citeşti dintr-o suflare. Amestecul de naţii face din Bucureştiul acelor ani o oază de fantastic chiar dacă viaţa oamenilor e la cheremul întâmplării, trăitorului nu-i este afişată nici măcar o singură zi din harta destinului. Bucureştiul nu era decât o mare mahala populată de un amestec de naţii ale căror obiceiuri amalgamate erau conservate cu sfinţenie, care, totuşi, se sincronizau într-un tot
plin de originalitate: „ În Bucureştiul cântat de Selim, în
acel Bucureşti pe care pariaseră grecii din Fanar, pe primul loc erau plăcerile capilare. Iar între acestea, aveau
căutare nişte mici extensii, întotdeauna însoţite de agrafe
şi clame luxoase. Bucureştiul era plin de meşe. Chiar şi
bărbaţii care nu cheliseră încă preferau să le poarte. Oriunde ţi-ai fi aruncat ochii vedeai numai cefe rase, dar sub
fesuri, sub işlice ori sub şaluri vărgate se aflau întotdeauna
meşele care băgaseră boala în bărbaţi şi schimbaseră gusturile femeilor. Negustorimea şi marghiolimea de rând le
cumpărau din prăvăliile turcilor, iar cei cu dare de mână
le comandau la Braşov. Doicescu avea însă gusturi fine,
de bărbat mofturos. Ale lui erau făcute de însuşi Fabio,
florentinul, rămas în istorie doar pentru meşele lui Doicescu. Manda comandase meşa din timp. Lăsă deoparte
ciubucul şi sorbi din cafeaua care se răcorise, exact cum
îi plăcea lui. Fără grabă, reveni la scalp, şi-l trecu printre
degete, constatând, ca în fiecare zi, cât era de firav. Apoi
îşi potrivi meşa pe el, având grijă să acopere bine agrafa.
Pielea capului era aproape albă, rasă de o zi, punându-i
şi mai bine în evidenţă fâşia de păr care se aşezase de la
creştet până la frunte, ca o lipitoare de smoală. Nu era
propriu-zis un breton, ci doar o dungă îngustă, ca şi cum o
pensulă de zugrav ar fi trecut o singură dată. Firele de păr
stăteau aliniate deasupra celor două dungi care îi traversau fruntea. Privită dintr-o parte şi din alta, mica şuviţă
părea un cap de şarpe tolănit pe chelia de nea.“
Privind numai asupra acestei schiţe, ai în faţă întreg
portretul lui Doicescu, ridicolul făcea casă bună cu boierii
acelor timpuri, fresca întreagă e un mozaic încărcat de cele
mai fistichii colori, unele prăfuite, altele ţipătoare, toate
emanând un aer respingător la prima respirare, numai
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că odată ce te obişnuieşti cu el simţi cum îţi oxigenează
imaginaţia, rodind în mintea ta altele la fel de fantastice.
Dilema îndrăgostitului croitor Leun pentru răscumpărarea Maiorcăi se accentuează în momentul când tânărul
se prezintă în faţa boierului Doicescu, oferindu-i 30 de
taleri pe ea. Stăpânul fetei îi rezumă în câteva vorbe situaţia „oficială“ în ce priveşte răscumpărarea, în felul acesta
strecurându-i şi-o ameninţare destul de dură, care-l descurajează şi mai mult pe tânăr. Pozele de epocă pe care le
încropeşte prozatoarea sunt de-a dreptul extraordinare,
este de ajuns să ne oprim asupra câtorva secvenţe, cum
ar fi amorurile boierului cu ţigăncile roabe sub privirea
docilă a boieroaicei. Lumea Bucureştiului este surprinsă în
tot spectrul ei cromatic; de la tonuri şi nuanţe pale la cele
stridente, de la obiceiurile celor care populează din timpuri străvechi acea cetate, de la hachiţele acestora, până
la vrăjitoriile şi magiile ţiganilor, pentru care supranaturalul e un lucru aproape firesc, indus în minţile celor din
jur prin „vorbe grele“, prin hipnoză şi prin alte trucuri.
În arta magiei, rolul de sedativ îl are prejudecata. Toată
lumea acelor locuri ştia că e periculos să treacă în Bozărie,
loc mlăştinos, fieful vrăjitoarelor. Merită remarcată candoarea frescelor expuse de naratoare, mai ales prin naturaleţea limbajului. Secvenţa expusă e purtătoare de aură
magică, fără nici cea mai mică forţare din partea …desenatorului: „ Seara se lăsa greu, iar în luminişul ei trăsurile păreau înmuiate în apă de lună. Dinspre Cotroceni
bătea un vultur, cu aripa lovită ca un steag de război şi
care, în scurt timp, căzu grămadă aproape de ei, lângă pod.
Maiorca îngheţă, convinsă că maică-sa se făcuse strigoi,
iar pe Leun îl trecură toate sudorile. În aceeaşi noapte, o
rămurică de măr, legată cu două fire de păr, trecu prin
mâinile ţiganilor, care o descântară, apoi o arseră ca să
scape de Tranca. Iar de la ei zvonurile scăpară şi peste
oraş. După câteva zile, sufletul Trancăi bântui pe la Colţea, unde însuşi portarul, un eunuc cu obrazul tatuat,
povesti cum o văzuse amestecată într-un grup de drumeţi,
ceea ce îl făcu celebru pentru o zi întreagă. Cu toate că
omul o mai văzu şi a doua oară, nu mai captă interesul.
Apoi stafia fu zărită la Podul lui Lazăr. Era noapte încă, o
noapte albită de un cer înstelat. Tranca, încălţată cu nişte
saboţi de nămoluri, dansase pe scândura podului şi dispăruse ca un balon. Mulţi bucureşteni avură parte de vise
cu Tranca, iar nişte cavafi din fundătura curţii Doicescu
jurară că o văzuseră sărind peste poartă, apoi depuseră
plângere la Agie pentru nişte baloturi de pâslă pe care le
luase strigoaica sub braţ. Câteva săptămâni, stafia Trancăi bântui Bucureştiul, apoi se topi.“
Lumea Bucureştiului acelor timpuri e plină de ciudăţenii, de parfumuri de tot felul, învelită în arhaisme şi
vorbe uşoare, seducătoare prin ecoul magic, atât din minţile celor care le pronunţă, dar mai ales în minţile celor
care le primesc. În jurul lor e un fel de circuit vrăjitoresc.
Numele personajelor sunt de pe acelaşi palier al timpului: Tranca, Arghir, Maiorca, Leun, Ioanis,Cobza, Ruşfet,
Mitu, Cucumeaua, Mustafa, Selim. Crochiurile lor au atât
reflexe caricaturale, cât şi domestice, compunând portrete
distincte, învăluite în aburii magiei: „Din punctul lui de
vedere, Leun era pierdut. Era un mâţ scos afară din casă,
destinat să moară în grajdurile lui Dan Doicescu. Totuşi,
îi făcuse un leac ca să capete îndrăzneală. Nu era medicament încercat şi nici făcut după vreo reţetă luată din
cărţi. Baba îi aduse un praf pe care el îl dăduse cu afion.
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Dacă Leun reuşea să intre în casa boierului, nici nu trebuia să vorbească prea mult. Era doar o chestiune de timp
până ce Maiorca urma să fie vândută.“ La fel de atent e
construit şi cadrul de mişcare al personajelor, pe tot parcursul romanului simţi că te afunzi în Bucureştiul acelor
timpuri, în farmecul acelui târg încă nedefinit ca urbe.
Provocarea pentru autor constă tocmai în alegerea unui
asemenea subiect.

Romanul Doinei Ruşti seduce de la primul la ultimul
cuvânt, nimic nu este de prisos, ambalajul stilistic are
patina acelor vremuri, firul narativ este din material solid
şi destul de delicat, elastic, fin, transparent. „Manuscrisul
fanariot“ are toate calităţile pentru a fi considerat romanul ultimului deceniu.

Felix Nicolau protestează împotriva tuturor modelor
poetice, simte cum postmodernismul apune, iar progeniturile acestuia nu au curajul să muşte sănătos din fructul liric, par a avea doar dinţişori de lapte, cu care nu pot
composta sănătos fibra autenticităţii. Amprentele lăsate
nu conving. Cam acesta ar fi ecoul volumului „kamceatka
time IS honey“, cartea poate fi privită ca un protest, într-o
cheie sobro-ludică, cu insinuări „obraznice“, dar şi cu frisonări domestice, ce intră deopotrivă în notele firescului,
dar şi în ale anormalului. Clar, poetul refuză să se ataşeze
vreunui grup, caută să-şi traseze aleea lui, fără megieşi
prea importanţi şi fără obligaţii de… stil. Vrea să fie unic.
E drept, poemele sale nu anunţă singurătatea ca trambulină lirică, dar există o asemenea respiraţie în subtext,
în nervurile imaginilor angajate spre luminarea teritoriului liric pulsează seva pustietăţii. Nu-i vorba despre o
lume lipsită de vegetaţie, din contra, e surprins un teritoriu luxuriant, atins de seceta dragostei, cea care pârjoleşte orice suflet deschis spre credinţă. Viaţa poetului
arde doar în inima paradoxului, e ca un melanj de stări
contradictorii cu exprimări dintre cele mai ciudate, care,
raţional, se refuză între ele, dar care pe portativul liric respiră sincron. Aici găsesc cheia poeziei lui Felix Nicolau.
„mAI Precis“ vă las să vedeţi cum îşi vede autorul propria
lui viaţă: „viaţa mea e dincolo de zare / adânc înfiptă-n
icoane / viaţa mea e în şanţuri printre / şobolanii scârnăvii şi guzgani / sunt un înger cu cap de hârcă / sau
fără cap / nu mai mare decât o vulpe-liliac / dar o cascadă de zâmbet – un cadillac / coada mea împletită din
muşchi izbeşte în / fundul oceanului aruncându-mă printre galaxii supernove comete / cu botul deschis sticlind
de măsele şi / limba atârnând
ca un sânge putred / dragostea mea e un fulger înfipt în /
inima bubuitoare a universului
/ un fulger descărnat cu bateriile descărcate / dragostea mea
horcăie şi tuşeşte în noapte
/ cineva să-i dea un pumn şi
zece picioare în spate / dragostea mea /dragostea mea“.
Disperat de tot ce vede că
se scrie astăzi, tendinţa lui e să
apropie de dadaism, să-i consume şi ultima picătură de imaginaţie prin negarea logicii şi
prin supunerea cuvintelor unui
joc al hazardului. Experimentul
poate fi privit ca o provocare,
ca o expresie a negării raţiunii

lirice, nicidecum ca o entitate artistică. Unde mai pui faptul că poetul ridică încercarea la gradul de „supradada“.
Imaginea ce răzbate din această aglutinare de cuvinte este,
paradoxal, sclipitoare, extrem de bine conturată în procesiunea de supunere unui dicteu automat: „În fine / ultima
oară arăta ca un ţap tânăr în călduri îşi făcea selfies reflectat / într-o iapă bistriţeană / aburii ei tunuri cu jugulara
muşcată lăsată la vedere / frissonat de soulagement / B
F 8 x 734 fazan / aseintroducede2oricupalmapeste / un
profesor de mate apropiindu-se în nori / de fum şi cu ditamai rigla de lemn pentru / bătut la palmă e viaţa unora
//o gâscă grasă cu faruri aprinse şi / cercei de aur / pentru alţii / fiecare pas sprinten al fecioarei / striveşte zeci
de ligheane inocente / negapula a ajuns la nrul 435 an 2
/ tiraj 15 ştiuci de-a-ncălarelea / îhâm dada / neica cică
micşunele pleaşcă fâs şi glogovăţ.“ (superdada)
Poetul ştie a decupa, cu bisturiul cuvântului, din cotidian, tocmai ceea ce alţii ignoră sau iau în derâdere, acel
fantastic care germinează în nimicurile vieţii, pe care-l
reevaluează poetic, cu măiestria unui bijutier. Imaginile rezultate sunt de-un suprarealism discret, cu adieri
expresioniste. Acest joc este extrem de reuşit, chiar dacă
mai apar şi semne de brutalitate în discursul liric. Aceste
mici asperităţi pot fi ignorate, atunci când privim întregul.
Verbul lui e permanent agresiv; muşcă, rupe, taie, clocoteşte, dar nu se repede la cuvinte fără le cunoască îndeajuns nervul, le antrenează în versuri fireşti, în imagini
proaspete, parcă atunci decupate din realitate. Cel care-l
citeşte pentru prima dată pe Felix Nicolau, are impresia că poetul e un apropiat al douămiiştilor, un exponent
al minimalismului. Înclin să cred că nu este aşa, poezia
sa lucrează… la două capete.
Unu: induce în mintea cititorului ideea că este doar consumatoare de abjecţii ale cotidianului, pe care le trece cu repeziciune prin alambicul stilistic
servindu-le cititorului esenţa,
care de cele mai multe ori este
încă purtătoarea unui miros
mai puţin plăcut. Aceasta este
însă doar parte din poză. Partea de impact profund a liricii
sale constă în calitatea stratului
germinativ, terenul unde încolţesc poemele, rodul constă în
originalitate, în carnaţia fructului ideatic, în mesajul ascuns în
miezul lui. Vă punem la dispoziţie un poem oarecum …nor-
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mal, cu-o oarecare tentă exhibiţionistă, însă citindu-l cu
atenţie, veţi simţi „agresivitatea mesajului“ şi forţa lui de
seducţie:“ mi-e frică / primăvara să nu pierd ghioceii toporaşii castanii teii / salcâmii şi socul / cele 6 trepte ale primăverii / într-o zi a sărit de pe planetă tigrul tasmanian
/ într-o noapte pasărea elefant / mi-a cumpărat un aer
de plastic şi două turme de greieri / pentru praştia mea /
fără crac / acum pot să-mi omor fantomele direct din balcon / asta dacă nu-s mort şi mă dau mare că poţi să-mi
bei sângele / fără să-l tai în cuburi mici aşezate la soare /
gingăşia primăverii îmi stârneşte din buric un viciu lucios
cu ureche / muzicală care poate fi veninos / sau o simplă
contrafacere.“
Felix Nicolau e un poet care şochează prin orice vers.
Cuvintele sale provoacă seisme în masa lirică, pe timpul
lecturii simţi cum plăcile tectonice care compun poemul îţi zgâlţâie sufletul, grotescul se pupă de minune cu
firescul vieţii, iar albul devine negru când nu te aştepţi.
Într-adevăr, riscul e imens, dar şi atunci când reuşeşti să
faci din harababură un ritual, te poţi considera un revoluţionar profesionist, nu doar un simplu experimentalist. Acestui talmeş-balmeş să-i mai dai ritm, autenticitate, făcând ca totul să compună şi-o partitură logică, este
deja o grozăvie, e vorba de-o inteligenţă artistică sclipitoare. În această vraişte de imagini,nimic nu este la voia
întâmplării, totul este stratificat, în bucătăria lirică totu-i
oglindă şi ordine, în spatele teatralităţii şi uneori a bufoneriei, actorii, mai bine zis, cuvintele, îşi ştiu locurile în

versuri, nimic nu este improvizat şi nici forţat. Modul cum
se regizează acest spectacol este mai mult decât interesant. Prezentatorul anunţă o piesă, în realitate se joacă
altceva, cu mult mai grav, mai autentic. Temele sunt la
îndemâna oricui, sunt culese de pe stradă, de la periferia
vieţii, din dragoste, din amintiri sau de oriunde: „ în loc
să-şi facă traducerile ea-mi dă / sms cu Hristos a înviat!
/ în loc să-mi repare bloilerul el mă sună: / Crăciun fericit! / în loc să nu mă ţină o oră la uşa / cabinetului ea-mi
dă mail cu / La mulţi ani! / în loc să-mi dea toţi banii pe
care-i / merit şeful îmi strânge mâna / Un an mai bun! /
în loc să-mi zâmbească şi să mă / întrebe dacă-mi poate
fi de ajutor / preşedintele horcăie: să trăiţi bine! / în loc
să mă mângâie să mă lase să / fiu eu însumi ea-mi scrie
pe facebook: / măcar pe 14 februarie să fie totul perfect /
iubitu! /perfect cum vrei tu cum vrea el ea / perfect idiot
perfect acru egoist / mi-am privit faţa în ecranul unui nokia
72 / stupidă uşor jignită ca şi cum umblam / de două zile
prin toaleta femeilor / m-am gândit să-ţi răspund şi / oricum dacă nu poţi fi mişto decât / şase zile pe an te rog eu
fii băiat / bun / fată de treabă şi du-te-n pizda mă-tii! /
ţi-am răspuns“.
Atenţie, nici un cuvânt nu aduce afront sublimului
poetic dacă este asimilat fără şocuri de corpul liric! Felix
Nicolau ştie acest lucru, de aici şi relaxarea cu care foloseşte şi…expresii tari. E o voce antrenată la marea poezie, aştept de la domnia sa cărţi la fel de halucinante ca
volumul de faţă.

Când simţi că un amic îţi strânge mâna cu căldură,
deschide-ţi sufletul şi oferă-i prietenia. În timp, vei fi
răsplătit. Cred că asta s-a întâmplat cu un sfert de veac
în urmă între Aurel Dumitraşcu şi Adrian Alui Gheorghe. Nenorocirea a făcut ca porţile cerului să se deschidă prea timpuriu pentru Aurel, lăsând în urmă o
operă neterminată, dar încă germinativă, ce dă roade şi
acum. Şi ce minunăţii de roade! De la o poştă răspândesc aromă de fruct matur, ceea ce anunţă că-i de calitate superioară. Lui Aurel Dumitraşcu i s-a frânt condeiul tocmai când libertatea îi zburătăcea imaginarul, când
poezia zăcea sub pulpana neocomunismului iliescian, nefiind luată în seamă
nici chiar de cei interesaţi. Adrian Alui
Gheorghe ştia mai bine ca nimeni altul
ce se ascunde în zecile de caiete şi note
împrăştiate pe partitura despărţirii lui
Aurel de păcatul lumesc. Măsura prieteniei dintre cei doi se regăseşte în învierea prin publicare a tot ce a lăsat în urma
sa poetul din Borca. Antologia de faţă
„Malec“, apărută de curând la Editura
„Conta“, din Piatra Neamţ, coordonată
de însuşi Adrian Alui Gheorghe e mărturie în acest sens. Volumul e postfaţat
de Gheorghe Grigurcu. Traseul lumesc
al lui Aurel Dumitraşcu a fost unul
scurt; de la volumul de debut „Furtunile memoriei“, apărut la Editura Alba-

tros în 1984 şi până la cele veşnice în 1990, dar limpede
şi matur, natural, fără experimente sau căutări şocante,
citind cu atenţie această antologie ai impresia că poetul,
de la prima carte la ultimul poem scris, foloseşte aceeaşi partitură lirică, schimbând din când în când cheia
exprimativă, dar fără a modifica în vreun fel ritmul discursului, sintaxa poetică rămânând în mare parte aceeaşi. Ce-i curios, Aurel Dumitraşcu nu se mulţumeşte
cu intertextualismul practicat din abundenţă de poeţii
generaţiei sale, e prudent, imaginarul său răspunde mai
degrabă puseurilor nostalgice, magice, probate de marii
poeţi ai generaţiilor anterioare, spectacolul pe care ni-l oferă e unul sub regie
proprie, cu nebuni, clovni, regi. Scenariul e unul pur personal, decupează şi
apoi analizează propriile trăiri, simte
cum propria lui fiinţă fizică îi joacă feste.
Cadrul este unul intim, inervat doar de
propriile gânduri, frisonat de-o singurătate tot mai sâcâitoare, de tristeţi dureroase. Îl lăsăm pe poet să-şi definească
vocea interioară: „În poezii numai vorbeşte nimeni acum. Pe regi / pe clovni
pe nebuni i-am îmblânzit / peste poate
– fiecare / mi-a trimis mulţumirile-n
plic obliterate / cu mărci porto franco.
/ O măruntă tristeţe a venit cu primele
strofe / aproape s-ar zice că mişună-n
pagină fetele / fără zestre./ De mulţi ani
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abia mă zăresc pe la bâlciuri abia de surâd / prin ziare
– duc mieii la ghilotină…/ Şi îi iubesc. Ascunzându-i /
minţind că de acum sunt morţi. Sigur i-am îmblânzit / pe
regi pe clovni pe nebuni mai am pentru toţi / câte o veste
/ grozavă. I-am scris apei: nu mă lua în seamă / sunt un
duh trist / în care geometria orbeşte sunt liber. / Şi ce mai
cred călăii cei blânzi despre mine ce vorbesc / cu femeile
lor până în zori? Vor veni să tacă-n poem /voi ţine / uşile
casei deschise. Dar să nu întrebaţi niciodată / cui citesc
/ poemul acela în timp ce ei se roagă să nu întrebaţi. /
Vacarmul muţeniei trezeşte copiii orfani.“
Partea de viaţă care i-a fost dată de Dumnezeu o trăieşte la foc încins, poemele afişează imagini funebre, verbul răscoleşte lumi catastrofice, niciun vers nu pare să
aibă linişte, chiar dacă de foarte multe ori sunt antrenate
cuvinte ce exprimă tandreţe sau linişte. Pulsaţiile negrului
estompează orice tendinţă de linişte, conştiinţa poetului
e persecutată în permanenţă de obsesia morţii, dramatismul este oxigenat nu de vocabule, ci de tensiunea imaginilor ce se răsfrânge în suflul textului. Poemele lui Aurel
Dumitraşcu respiră mister, lasă impresia că nu sunt terminate, că mai au de transmis încă foarte multe mesaje
şi că acestea îţi vor ajunge la suflet odată cu „îmbătrânirea lui pe tărâmul veşniciei“. Poetul nu recurge la spectacolul epidermic pentru transmiterea durerilor care-i
macină viaţa, le estompează prin suspinul verbului şi
nu prin lamentaţii ieftine distribuite prin expresii dure.
Moartea pe care o invocă, şi pe care o priveşte în ochi fără
teamă, nu o admonestează cu brutalitate, cum ar merita,
din contra, se poartă cât se poate de familial cu ea, de
foarte multe ori chiar cu tandreţe. Şi apoi, de ce să ne fie
frică, „frica nu scrie poezii pentru noi. Îmi închipui / copilăria ei tremurată primul sărut dat unei / pete de sânge.
Sunt clase primare din care luna / iese murdară şi numai
atunci vine o fată şi spune: / cu tine nu merg. Pe dealurile de la marginea mării / lenevesc trufaşe vulpile fugite
din cărţi umblă prin / ploi. Ştim amândoi cine se-ntoarce
liber acasă ştim / paradisul ascuns într-o burtă. Frica nu
scrie frica / se-mparte.“
Spectacolul lumii, cel de dincolo de „ ceea ce vede
toată lumea“, este expus în imagini fireşti, fără şocuri la
vedere, dar care provoacă furtuni în sufletele celor care
au puterea să le vadă. Natura participă empatic şi afectiv
la ritualul psihanalitic al vieţii noastre profunde şi reflexive, dosită în spatele cotidianului. Atunci când poetul
recurge şi la rechizitoriul realităţii de lângă noi, asta nu

înseamnă că se desparte de nervurile adânci ale existenţei de zi cu zi. Aurel Dumitraşcu vede în cotidian un mic
cinematograf, în fiecare trăitor se ascunde un mic regizor care-şi proiectează realitatea în funcţie de calităţile
sale creative, sunt clipe când scenariile diferă foarte mult,
aceeaşi imagine poate avea sute sau chiar mii de înfăţişări.
Poetul decupează din adâncul memoriei micul cinematograf din copilărie, din „ magazia cu lemne“, cu „fetele vecinului bosumflate fugite pe ascuns / cu pumnii la gură…“.
Viaţa e o sumă de scenarii, clişee şi voci, de fluierături şi
ţipete, stocate în capetele trăitorilor, şi numai în momentele de sinceritate totală faţă de lume sunt evaluate existenţial. Artistul e „controlorul de bilete“ pentru accesul
tuturor în lumea adevărului fără de margini, el e cel care
pune lumea în ordinea divinităţii, rugăciunile sale estetice creionează raiul şi iadul, susţin piramida de păcate,
dar şi pe cea de fapte bune, revelaţia nu-i decât blitz-ul
memoriei sale, e clipitul lui Dumnezeu. Pentru el, moartea nu-i o spaimă, e o entitate firească. Cititorul trebuie
să ştie toate astea: „ Vin acasă şi singur mă joc doar cu
Moartea./ Într-o noapte o poveste cu grauri o plimbare
/ prin munţi o altă sintaxă femeia. /O patrie de stele şi
carne. / Cititorului trebuie să-i spun acum adevărul: /vin
acasă şi singur mă joc doar cu moartea./ Fără conversaţie faptele rele se ştiu./ Un nume(al meu) răsărit deodată
pe pagina albă /aproape trufaş predispus la concerte. Şi
totuşi: / cine sunt eu cine eşti tu în ce magazii un principe /
mucezeşte. /Vin acasă şi singur mă joc cu Moartea./ Cititorul trebuie până la urmă să ştie.“
Poemele lui Aurel Dumitraşcu pot fi privite drept confesiuni poetice, în discursul liric, de cele mai multe ori,
este antrenată persoana întâi, autorul suportă reflexivitatea imaginarului, puseurile lui sentimentale şi emoţionale
oxigenează versurile, tabloul rezultat este unul expresionist, cu multe tonuri de verde, de la verdele crud, la verdele tomnatic ce se descompune în „ţipătul singurătăţii.“
Secvenţele apocaliptice nu au nimic „ clasic“ în materializarea sa profetică, ţine de viziunea sa personală, de imaginarul său alimentat de trăirile sale lăuntrice. O singură
imagine poate însemna o fericire perfectă:“ Câtă bunătate într-un anotimp ruinat de / nevroze. Şi-i carnea cu
noi şi-i aici / şi-i stânjenită de norii albaştri. /ies în curtea spitalului caut poarta ies zac zece / paşi mă întorc.
Asta-i: o fericire / aproape perfectă. /Dintr-un oraş verde
în curând voi primi / stoluri negre de şoapte.“

Imaginea lui Titu Maiorescu este fixată preponderent pe
personalitatea lui de critic şi istoric literar, cu întreaga
lui aură de neîntrecut cărturar, de maestru al genialului
Mihai Eminescu, de lider junimist. În miezul secolului al
XIX-lea, odată cu Unirea Principatelor, România a intrat
sub febra unor schimbări politice şi sociale de răsunet
european, care au dus la cucerirea independenţei, recunoaşterea ei deschizând calea modernizării instituţiilor
statului. Unul dintre corifeii acestui proiect de ţară şi
pentru ţară a fost şi cărturarul Titu Maiorescu, un adevărat „pedagog“ al funcţionării sistemului constituţional în

România, asta presupunând schimbarea radicală a perceptelor despre tot ce înseamnă „sistem sănătos de conducere a unei ţări“. Până la profesorul Gică Manole, Titu
Maiorescu, ca politician, nu a fost luat la bani mărunţi,
a fost tratat contextual şi mai puţin exeget. Lucrarea de
doctorat a profesorului dorohoian, materializată în cartea „TITU MAIORESCU, om politic“ desenează cu acurateţe viaţa de politician a marelui critic, dezbrăcându-l
de toate celelalte calităţi, de „ţoalele“ junimistului literar efervescent şi a profesorului exigent, redându-l cititorilor în straie de om obişnuit, implicat până peste cap
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în jocuri politice, încâlcind şi dezlegând iţe, participând
la jocuri de culise sau participând din umbră ori direct
şi la lucruri maculate. Cartea de faţă, apărută în 2014 la
Editura „Cetatea de Scaun“ din Târgovişte este structurată pe resorturile formării marelui lider politic, plecând
de la atmosfera din interiorul junimismului conservator,
trecând la amiciţia cu P.P.Carp şi apoi la rivalitatea până
aproape de duşmănie cu acesta. În înţelegerea întreagă
a unui politician de forţa lui Titu Maiorescu se pleacă
de la concepţia sa politică, de la suportul gândirii sale în
disciplinarea vieţii sociale pe care încearcă s-o impună.
Gică Manole trece prin cărţile mai multor distinşi istorici care i-au stat prin preajmă olimpianului junimist
sau care au fost atraşi în timp de personalitatea acestuia, rezumând o tuşă autentică omului politic Titu Maiorescu: poate că cea mai puternică personalitate a sfârşitului de secol XIX, care a contribuit din plin la îndreptarea culturii şi vieţii societăţii româneşti, o europenizare a gândirii politice. Şi cum unei personalităţi de forţa
lui Maiorescu nu i se poate citi faţa până nu-i palpezi şi
gândirea, exegetul profesor, autorul cărţii, s-a adâncit şi
asupra gândirii acestuia. În primul rând sunt remarcate
capacitatea de sinteză şi sinceritatea actului critic, indiferent că este vorba despre evaluarea unor cărţi sau ale
unor gesturi şi atitudini politice. Aceasta este trambulina
de înţelegere a profunzimilor lui în luarea unor decizii.
Garabet Ibrăileanu, o mare, dar discretă personalitate a
acelor vremi, autorul extraordinarului roman „Adela“, îl
consideră pe Titu Maiorescu un “Boileau român, înarmat cu principii directoare“. Contemporanii săi, pe lângă
notele de originalitate, remarcă în arta discursurilor sale
o permanentă evoluţie şi nuanţare a limbajului politic,
extrăgându-l cu multă abilitate din sfera vorbelor fără
fond, contaminându-şi colegii în a proceda la fel. Şi prin
acest „fel de a fi“ îşi demonstra calităţile de lider. La bază
avea lecturi consistente, de la cei mai mari gânditori şi
scriitori ai secolelor până la cei contemporani lui. Studiul filozofiei l-a ajut foarte mult în aşezarea discursului
politic pe o platformă logică, inervată de idei profunde
asimilate la cele două mari şcoli: cea vieneză şi cea berlineză. Profesorul Gică Manole ne edifică şi asupra convingerilor sale doctrinare, dar şi despre crizele sale religioase consemnate în propriul său jurnal de însemnări
zilnice: „Disper cu totul; plâng şi plâng,
căci nu mă pot convinge că e un Dumnezeu! Şi ce e omul fără Dumnezeu?“ După
ce-i descoperă matricea gândirii filozofice, îl „aruncă „ în sfera politică, încercând să ne redea şi o altă faţă a distinsului om de cultură. Print tot ce spunea,
prin atitudinea sa socială, prin relaţionarea cu amicii şi cu opozanţii politici, Titu
Maiorescu a fost perceput ca un lider, în
jurul său se mişcau cele mai novatoare
idei, rivalitatea cu P.P. Carp n-a făcut
decât bine acestei ţări. O notă aparte a
cărţii o constituie ochiul critic aruncat
asupra a tot ce se întâmpla la Junimea,
care înainte de a fi un club literar, funcţiona ca un club politic. Cu toate astea,
în activitatea politică de peste jumătate
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de secol, Titu Maiorescu a fost un singuratic, în permanenţă s-a simţit un neînţeles şi un neadaptabil, pentru el
interesul naţional şi bunul mers al societăţii constituiau
vectorii progresului pe care-i simţea imprimaţi în conştiinţă. Sunt şi momente de fluctuaţie în gândirea sa, de
incertitudini, toate sunt pozate şi aduse în prim-plan de
autorul cărţii. În spatele tuturor aserţiunilor stau documente, parte de subiectivism aproape că nu există, scurte
interpretări nu schimbă în niciun fel adevărul. Activitatea parlamentară a lui Titu Maiorescu a fost cât se poate
de intensă, discursurile sale parlamentare, pline de substanţă ideatică, electrizau auditoriul, declanşând admiraţie până şi contestatarilor săi. Tematica abordată era
diversă, niciodată nu-şi tulbura logosul, totul era sub
semnul clarităţii, al coerenţei şi limpezimii. De asemenea Titu Maiorescu a fost un politician plin de iniţiative
reformatoare, el fiind cel care a promovat proiectul privind reforma învăţământului din 1864, având o viziune
modernă despre viitorul sistemului educaţional românesc. Este remarcabilă fraza inserată în susţinerea aserţiunilor sale: “Am închis poporul într-o ladă întunecată,
l-am lăsat fără lumina instrucţiunii, şi nu i-am deschis
decât o fereastră care ne convine nouă, şi acea fereastră
au fost şcolile latineşti şi greceşti care apoi au umplut
facultăţile de drept.“ Este luată sub lupa exegezei şi activitatea guvernamentală a distinsului politician, cu bunele
şi cu nereuşitele sale, însă peste toate planează sinceritatea. Cartea se încheie cu apoteoza învinsului, calitatea
de premier, triumful lui unuia efemer. Pentru a realiza
o asemenea lucrare, autorul a trecut prin sute de cărţi,
corespondenţe, documente, ziare, memorii, jurnale, scrieri de epocă, consultând cam toate cărţile istoricilor care
s-au aplecat asupra activităţii lui Titu Maiorescu. Cartea
de faţă ne arată şi o altă faţă a celui care a luminat peste
jumătate de secol viaţa literară şi politică din România.
Profesorul Gică Manole e un „împătimit“ român, nu
unul extremist, ci unul lucid care ia pulsul istoriei acestui
neam şi al altor neamuri prin filtrul moral. O altă carte
care stârneşte interesul, şi nu numai prin titlu, ci mai ales
prin dezvăluirile cutremurătoare ignorate cu bună ştiinţă de majoritatea istoricilor şi care ridică vălul de pe o
sumedenie de evenimente tragice care au îngenuncheat
popoare, toate fiind generate dintr-un puseu criminal
al unuia dintre cei mai mari dictatori ai
lumii. Autorul face un excurs în memoria
timpului, aducând sub lupa unei interpretări lucide şi raţionale marile evenimente
care au dus la luare unor hotărâri criminale faţă de multe popoare, printre care
şi faţă de poporul român. Sunt radiografiate momentul septembrie 1939: Stalin şi
Uniunea Sovietică declanşează Al Doilea
Război Mondial, despre Pactul, criminal
pentru România, Ribbetrop –Molotov şi
despre înţelegerile secrete dintre Stalin şi
Hitler. La fel, se fac lămuriri despre planul Barbarossa. Cel mai mult se insistă
pe crimele lui Stalin. Cartea merită citită
din scoarţă-n scoarţă.

Cronică literară

Adrian ALUI GHEORGHE

Melancolie, hieratism & umor la
un debutant

U

Unul dintre debutanţii care te obligă să ciuleşti urechea încă de la primele pagini este, fără îndoială, Ştefan
Ivas, cu volumul „mila schimbă gustul cărnii“ (Casa de
Editură Max Blecher 2014), carte premiată cu „Opera
prima“ la Botoşani, la „Zilele Mihai Eminescu“ de la începutul acestui an. Într-o perioadă în care debutanţii par
să „cînte“ cît mai mulţi pe aceeaşi coardă, căznindu-se
să semene unul cu altul dintr-un spirit de imitaţie care
reduce perspectiva individuală şi şansa evoluţiei, orice
sunet nou atrage imediat atenţia. Poezia lui Ştefan Ivas,
un nume pe care nu l-am remarcat pînă acum în revistele literare, cum se întîmplă de obicei, pendulează între
suavitate şi sarcasm, între graţiosul ironic şi melancholia
banalizatoare, recursul la memoria afectivă creează senzaţia unui real al subînţelesurilor şi nu al înţelesurilor:
„nivelul doi de lectură al realităţii/
în trepte/ până la „golirea minţii de
lumea exterioară“/ un ianus bifrons
cu ochii din faţă închişi/ urmărind
ritmul/ hopa-ţupa, hopa-ţupa puişorii stau deasupra/ în nucul de care
era legat radu/ după al nu ştiu câtelea furt acoperit de unchi-su miliţian/
bătut de taică-su c-o nuia de răchită/
„mai faci?“/ „nu mai fac, tăticuţule!“/
cuvintele nu veneau uşor atunci/ când
eram treziţi cu noaptea-n cap să plecăm cu oile/ câte una mai beteagă
rămânea tot timpul în urmă/ şi pe ea
ne răzbunam pentru somnul furat/
& îndărătnicia celorlalte/ îmi plăcea
chopin mai ales toamna/ când culegeam seara bostanii de pe bucata/
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curăţită de păpuşoi în timpul zilei/ „i-aţi adunat pe toţi?“
ne întreba tata/ iar noi răspundeam în cor: „pe toţi! pe
toţi!“/ deşi ştiam că a doua zi dimineaţă/ sigur o să mai
găsească câţiva/ dosiţi după frunze uscate şi pănuşi/ „iote
puturoşii!“/ cu acordurile din casablanca în cap/ alergam după şoarecii care ieşeau/ din popuri la desfăcat/
la scosul sfeclei eram omul tristeţilor constante/ în chiciura din noiembrie cu nailoane pe cap/ aşteptam trenul de şapte jumătate când/ aruncam sfecla alunecoasă
şi plină de glod în căruţă/ şi plecam acasă/ de fapt din
martie când puneam cartofii/ până la prima ninsoare
din noiembrie când/ aşezam strujenii în popuri/ era veşnic toamnă/ doar la mamaia la televizor era vară/ raiul
era pe pământ, albastrul infinit“ (Tracklist).
Acţiunea globalizantă la care este supusă societatea
românească, la începutul mileniului
trei şi a secolului XXI, transformă decisiv mentalităţi şi gestică, satul care conservă încă aerul unui ev mediu întîrziat, combinat cu internet şi cancanuri de televizor, creează o atmosferă
de bîlci continuu, glisarea celor două
realităţi este generatoare de paradox
care stîrneşte deopotrivă melancolia,
poezia şi umorul. De altfel, mulţi poeţi
din generaţia tînără, mai ales din Moldova de peste Prut, dar şi din spaţiul
hieratizat al satului românesc, îşi trag
vigoarea textelor din evocarea acestei realităţi duale, antagonice adesea,
recursul fiind fie atmosfera din casa
bunicilor (a buneilor, după cum spun
basarabenii, mari profitori ai investiHYPERION

87

gării unei realităţi subsecvente!), a părinţilor izolaţi istoriceşte într-o sublume care se încăpăţînează să reziste:
„eram la vânturat fasole/ toate resturile uscate de frunze,
păstăi şi tulpini dansau în aer/ jos lângă grămada curată
aşteptam cascada de boabe/ din găleata pe care o ţineai pe
umăr/ fredonam „forever young“/ m-ai întrebat mutând
găleata pe celălalt umăr ce înseamnă/ după ce ţi-am tradus refrenul ai început să cânţi şi tu/ stâlcind anume ca
un plod răsfăţat cuvintele./ la un moment dat te-ai oprit/
iar mâinile tale m-au mângâiat aspru şi apăsat/ (bătăturile uscate/ lăsându-mi dâre roşii pe obraz)/ mâinile
tale/ cu care trăgeai viţeii din uter la moşitul vacilor/
mâinile/ cu care îndepărtai maxilarele cailor/ ca să le
aproximezi vârsta“. (#, p. 37). Vizionarismul unui Marin
Sorescu, care a conservat satul şi sublumea sa în „La Lilieci“ se regăseşte în practicile poetice ale tinerilor poeţi
de azi. În acest sens Ştefan Ivas explorează filonul autenticismului rural, care are o coloratură afectivă, o melancolie difuză şi un prozaism bine structurat în textul poetic: „într-un fel e inima ogrăzii/ mirosul puternic/ schelălăie ca un câine râios/ de cum deschizi fereastra/ de-acolo
vin cârnaţii afumaţi/ untura toba jumările acolo se/ duc
rânitul spartul bostanilor/ şi adusul buruienilor din grădină/ (doar tăiatul e-o treabă de adult/ pentru că mila
schimbă gustul cărnii)/ la umbra lui în/ după-amiezele
toride de vară/ după porţiile de tărâţe şi zoaie/ cu burţile
pline/ porcii ca pruncii/ dorm tolăniţi în găurile/ pe care
şi le-au săpat cu râturile în pământ/ guiţând mulţumiţi
în răstimpuri“ (Carnicul). Într-o epocă în care asomarea
porcului după metoda europeană ia loc tăiatului balcanic, brutal şi ritualic al porcului, la Crăciun, recuperarea
unei gestici tradiţionale văzută încă în inima satului românesc, naşte în poem o atitudine relativizantă, ironică şi
autoironică chiar. Iar individul, expresionist ca atitudine,
care protestează sau se izolează în spaţii ideale, care ţin
de copilărie, de fantezia cu care s-a ales după frecventarea literaturii, ca zonă a libertăţii absolute, îşi reformulează un nou crez individual sau social. Unul dintre textele care îl exprimă deplin pe Ştefan Ivas, eliberîndu-l de
natura tradiţionalismului, dar şi ca o variantă a evoluţiei sale ulterioare, îl reprezintă poemul final al cărţii, o
rezolvare parabolică, pe termen lung a căutărilor individuale: „la prima execuţie am fost prins în valul represiunii
generale./ ne-au adunat pe toţi în ogradă. unii îmbrăcaţi
în haine bune,/ alţii surprinşi în timp ce făceau piaţa, cu
pungi de plastic în/ mâini. sub vişinul din faţa şurii, înălţat pe băncuţa folosită/ la mulsul vacilor, crainicul citea
proclamaţia: păcate grave,/ abateri repetate de la normă,
slava deşartă a aducerii-aminte/ şi subminarea ideologiei
de stat. s-a dat citire listei, apoi ne-au/ urcat pe scara de
lemn în podul şurei. era cald. din grămezile/ de orzoaică
venea un miros de şoareci. din loc în loc, de foliile de/
azbest atârnau viespare părăsite. în mijlocul podului era
o gaură/ care dădea în şură. deasupra ei era legată de-o
grindă o funie./ înaintam toţi în şir indian. doi soldaţi ne
puneau funia la gât şi/ ne împingeau în gaură. cădeam ca
nişte saci cu orzoaică. Grinda/ pârâia de fiecare dată./ la
a doua execuţie eram tot în ogradă. mă durea îngrozitor/
gâtul. mă pregăteam să urc scara când am fost abordat de/
vocea doamnei conducător. m-am scuzat spunând că eu
n-o fac/ intenţionat, că pe mine nu mă interesează, că am
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conştiinţa/ slab dezvoltată, că trăiesc separat şi urmăresc
alte lucruri./ mi-a răspuns cu blândeţe că ea mă înţelege,
însă în urma/ interogatoriului punctat a trebuit să cedez,
să recunosc, ba/ mai mult, încolţit astfel, m-am declarat
disident, schismatic/, opozant, şi în timp ce continuam să
înaintez în rând spre gaură,/ am început chiar să strig şi să
iau numele conducătorului în/ deşert./ la a treia execuţie
nu mai era nimeni în ogradă. mă lepădasem/ de amintiri
şi acceptasem ca degetul conducătorului să scrie/ sentinţa
direct în inima mea. am urcat scara. în pod cei doi/ soldaţi dormeau, cu boabe în păr, lungiţi peste o grămadă
de/ orzoaică. am păşit încet să nu-i trezesc, mi-am aranjat funia/ în jurul gâtului şi, în loc să mă arunc, mi-am
dat drumul uşor/ în gaură astfel încât grinda să facă cât
mai puţin zgomot.“(ultimul poem).
Notaţiile contrastive care se bazează pe un fragmentarism al percepţiei, cu voci care se întretaie în acelaşi discurs, creează o atmosferă de falsă teatralitate în care stridenţele retorice sînt estompate de un limbaj care acţionează ca un material „moale“, atonic, în care se pierd toate
ecourile: „întins în pat mănânc lapte prins/ cu lingura
direct din borcan/ tălpile ating caloriferul rece/ între noi
doi e televizorul unde/ un pui rătăcit de balenă cu cocoaşă/
este urmărit de o haită de orci flămânde/ de cealaltă parte
la calculator verifici/ rubrica „închirieri“/ când o să ne
mutăm o să fie altfel, zici/ o să ţinem lumina aprinsă cât
vrem/ o să spălăm vasele numai cu apă caldă/ o să avem
un dulap cu caserole de toate/ mărimile frumos ordonate o să avem plante/ peste tot iar la geam o să ne vină
păsări în/ fiecare dimineaţă/ câte un „îhî“ pentru fiecare
afirmaţie/ în timp ce orcile se apropie de puiul de/ balenă
cu o viteză invers proporţională/ cu cea cu care duc lingura la gură/ „uite!“ tresari entuziasmată ca şi cum/ ai fi
aflat de moartea unei rude îndepărtate/ care ne-a lăsat
moştenire un apartament/ tresar, scap lingura din mână,
laptele se împrăştie/ pe tricou/ „garsonieră zimbru baie şi
bucătărie curată/ semimobilată 80 euro pe lună telefon
0232210443“/ aprob lipsit de entuziasm/ şterg tricoul cu o
cârpă/ la televizor au băgat reclame“ (scenă domestică I).
În alte texte atmosfera aminteşte de un Mircea Cărtărescu, cel din ciclul „Georgice“ din volumul de debut,
„Faruri, vitrine, fotografii“, în care hieratizarea făpturilor din memorie se face cu mijloacele unei expresivităţi
fruste, limbajul este adaptat materiei şi astfel generează
poezia cu un palpit autentic, cu un umor reţinut: „laura,
laura cum îi făceai tu pe băieţi la trânte în pauze/ laura,
laura cum lipseai tu câte două săptămâni de la/ şcoală
când începea prăşitul de-a-ntâia la păpuşoi/ laura, laura
bolfoasă cu ţâţele mari şi lăsate/ de parcă ţi-ar fi atârnat
deja doi sugari de sfârcuri/ laura, laura cum te dădeai tu
cu ojă ca să-ţi/ acoperi pământul de sub unghii/ laura,
laura cum ne dădeai tu nouă să copiem tema/ din caietul tău pătat cu ulei şi dulceaţă/ laura, laura cum te-ai
înroşit tu toată – munte de om –/ când te-a invitat unu’
la dans la banchet/ (acum – femeie la casa ta de chirpici,
cu om,/ trei plozi mărişori şi doi cai)/ laura, laura ce frumos treceţi voi cinci prin sat/ cu căruţa în dimineţi răcoroase de primăvară/ ţie laura îţi dedic volumaşul acesta/
ca să-ţi servească la învelit ouăle/ şi peturile cu lapte cu
care mergi/ în fiecare duminică şi zi de sărbătoare/ la
piaţa mică“ (laura, laura, fată de treabă).
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Poezia lui Ştefan Ivas este foarte apropiată de sensibilitatea şi retorica optzeciştilor, pastelul este „antipastel“,
ca la Ion Stratan, anecdota este „antianecdotă“, ca la Florin Iaru sau Eugen Suciu, spectacolul se închide în prozaismul magic al unor Gabriel Chifu, Ioan Moldovan,
Nichita Danilov sau Aurel Pantea. Poezia lui Ştefan Ivas,
cerebrală în mare parte, uneori crispată datorită fricii de a
nu rata limitele imaginarului controlat de limbaj, va evolua, după părerea mea, spre parabolă şi spre notaţia aforistică, detectabilă în multe dintre textele din acest volum.
Cred, de asemenea, că Ştefan Ivas va scrie şi proză, într-o
perspectivă imediată, sînt semne ale unei acuităţi a observaţiei, ale unei epicităţi reprimate în textul poetic. Maurice Blanchot (“Spaţiul literar“, Editura Univers, 1980, traducere Irina Mavrodin; „L`Espace litteraire“, Gallimard,
1955) spune referindu-se la opera şi la destinul lui Kafka,
consideraţii care pot fi reluate în cazul oricărui scriitor
care contează: „A scrie este ceea ce nu se termină, ceea
ce nu încetează niciodată. Scriitorul, se spune, renunţă să
spună Eu. Kafka observă cu surpriză, cu încîntată plăcere,
că a intrat în literatură de îndată ce l-a putut înlocui pe
Eu cu El. Scriitorul aparţine unui limbaj pe care nimeni
nu-l vorbeşte, care nu se adresează nimănui, care nu are
un centru, care nu revelează nimic. El poate crede că se
afirmă pe sine în acest limbaj, dar ceea ce afirmă el este
cu totul lipsit de sine“. Ştefan Ivas este în măsură, încă de
la debut, să schimbe pe „eu“ cu „el“, ceea ce l-ar duce spre
propriul spaţiu literar, pe care să îl administreze cu talent:
„băgam transformatorul în priză/ un prelungitor în transformator/ vcr-ul în prelungitor./ înainte să apăs pe play
îmi plăcea să ascult/ huruitul acela uşor/ pe care-l scotea odată pornit/ ca un tors de pisică/ huruitul pe care-l
puneam pe seama/ unui tractoraş cu baterii din interior/
al unui camion de jucărie care se învârtea în cerc acolo/
(tot într-un camion, camion plin cu mere, spunea tata,/
părăsise şi el ţara. după multe peripeţii reuşise în cele din/
urmă să ajungă în america de unde trimisese vederi şi
poze./ deşi cu mâinile groase de muncitor nebărbierit şi cu
o cămaşă/ boţită apărea lângă maşini luxoase, în camere

spaţioase,/ cântând la pian, scriind ceva la un birou mare
de mahon sau/ cu un pahar de whisky în mână. pe jos erau
covoare pufoase,/ albe, canapele şi fotolii uriaşe de piele
iar în fundal se zăreau/ zgârâie-nori şi o bucată perfect
albastră de cer./ după revoluţie nu s-a mai întors. unii spuneau că-i spion şi/ n-are cum, alţii că s-a înstrăinat şi nu
mai ţine la neamuri./ a trimis însă un pachet cu un video
şi casete cu filme/ pe teme religioase. se părea că în vest
îl găsise pe Dumnezeu/ sau – cum ne spunea tata numai
nouă şi numai după câteva/ pahare – „ajuns în curu’ gol
în america, pentru că nici acolo/ nu stau câinii cu colaci
în coadă şi nu-ţi dă nimeni nimic/ degeaba, a trebuit să
treacă la pocăiţi, că america-i plină/ de pocăiţi şi ăştia
atât aşteaptă, să te faci unul de-al lor,/ că imediat te ajută.
nu vedeţi că le-a făcut calicilor ălora din/ capătul satului până şi casă!“)/ în după-amiezele de vară/ când arşiţa
ne alunga de la cules fasole/ când nu era nimic interesant
pe tvr/ puneam o casetă de la unchiu’/ the ten commandements cu charlton heston de exemplu/ după huruitul
cunoscut apăsam play/ tânărul moise afla că nu era nobil
egiptean/ ci fiu de sclav evreu/ („son of hebrew slave“)/ rătăceşte o vreme prin deşert/ îl găseşte pe dumnezeu/ dar se
întoarce să-i salveze pe ai lui/ bărbos cu plete şi cu o sclipire în ochi/ (pe care îmi plăcea să cred că o avusese/ şi
unchiu’ când ajunsese în america)/ şi tocmai când urma
să despartă cu toiagul/ apele mării roşii/ ne striga mama
să venim să despărţim/ fasolea culeasă de păstăi/ puneam
pauză/ huruitul continua/ îl auzeam de pe prispă/ mâinile dezghiocau păstăile/ camionul cu mere demara/ din
ţara sclavilor care culegeau fasole pe câmpuri/ urma să
ne scoată unchiu’/ bărbos într-o cămaşă boţită/ dar cu o
sclipire în ochi“(VCR. unchiul din america).
La un debutant urmăreşti, în primul rînd, nu ceea ce
spune, ci cum spune, cum ordonează „materia poetică“
pe care şi-o rostuieşte atît de pe urma harului propriu,
cît şi de pe urma culturii sale poetice. Datorită acestei
duble asumări, e de remarcat că Ştefan Ivas nu este inhibat de ieşirea în scenă, debutul său este unul plin de promisiuni. Să fie!

Vasile SPIRIDON

Obiecte plutitoare
identificate

N

Naraţiunile despre piraţi şi piraterie – cu peripluri aventuroase, cu exhibarea masculinităţii vitejeşti sau violente
ce dovedeşte neapărat exprimarea libertăţii depline şi a
înfăptuirii unei aşteptate justiţii, paralelă cu aceea oficială
– ţin îndeobşte de lecturile copilăriei. Însă nici circumscrierea lor istorică (mai ales între secolele XVI şi XVIII)
nu este lipsită de interes şi presupune o serioasă abordare
(sau abordaj, în termeni de specialitate). Dovadă: eseul
lui Adrian G. Romilă, Piraţi şi corăbii. Incursiune într-un
posibil imaginar al mării (Ed. Cartea românească, 2015).
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Pe parcursul acestei
ample investigaţii în
câmpul cu multiple
implicaţii istorice
şi estetice ale imaginarului pirateriei
occidentale, autorul
a ales, din punct de
vedere metodologic,
o mixtură ce rezidă
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în expunere evenimenţială, comparaţie de opinii, comentariu, reflecţie eseistică şi critică.
Adrian G. Romilă se apleacă asupra adevărurilor
înscrise în documente, care sunt mereu subminate de
amintiri aproximative, de mistificări la limita verosimilului şi de atrăgătoare epicizări – cu referinţă doar pentru
zona occidentală şi îndeosebi aceea anglo-americană. Nu
face obiectul eseului său pirateria asiatică şi arabă (e mai
bine aşa!). Atât cât îi permit datele problemei, autorul ia
în discuţie, la sfârşitul eseului, cum este şi normal, arealul românesc în cauză, în fond cvasi-absent, chiar dacă
sărbătorim nezmintit în fiecare an Ziua Marinei. Întreaga
analiză va fi îndreptată îndeosebi înspre specia romanului şi înspre arta cinematografică.
Eseistul face pertinente analogii şi precise contextualizări, pentru că îşi permite să se mişte în chip firesc pe
îngusta graniţă existentă între realitate şi ficţiune. Pe de
o parte, demersul se îndreaptă spre câteva perioade istorice clar delimitate (cu locuri, oameni şi fapte specifice),
pe de altă parte, sunt demontate mecanismele ficţionale
care le-au conservat şi le-au conferit acestora o prolifică
posteritate. Ni se oferă şi o descriere a întregului instrumentar al literaturii de gen: insule, piraţi, comori, conflicte,
călătorie pe mare, detalii legate de navigaţia cu pânze. La
sfârşitul acestei cărţi bogat şi viu ilustrate se poate consulta şi un mic dicţionar de termeni marinăreşti.
Ca în orice demers ce vrea să se respecte, trebuie să
începem şi noi cu desluşirea însemnelor pavilionului sub
care navigăm. Or, un punct esenţial al imaginarului pirateriei occidentale îl reprezintă drapelul, cu simbolurile
sale funebre binecunoscute şi rămas ca semn exponenţial
al ilegalităţii pe întinderea mării: „Simbolul morţii (tigva,
scheletul) era folosit, deci, ca figură puternic asociată luptei pentru supravieţuire, dar şi ca semn care trebuie să inoculeze, prin sugestiile violente, teama şi predarea necondiţionată. Celelalte desene completau sugestia: clepsidra – timpul scurt lăsat pentru predare, inima – pericolul fatal, omul dezbrăcat – deposedarea de bunuri, sabia
sau suliţa – instrumentele de ucis. Metodă de persuasiune subită, nu de legitimare naţională, steagul negru, cu
un craniu alb şi două oase sau cu două săbii curbe încrucişate dedesubt, a rămas simbolul piraţilor, în lumea occidentală, lucru fixat definitiv în imaginaţie
de romancieri […]“ (pp. 53 – 54).
Având un statut foarte fluctuant,
interşanjabil, cu graniţe foarte mobile
în ale proscrierii, piraţii, corsarii şi contrabandiştii marini au nutrit câteva veacuri de-a rândul miturile alterităţii necesare, ale împlinirii dorite de fiecare şi ale
marilor evaziuni. Perspectivele din care
a fost privită moralitatea vieţii şi faptelor lor s-au diversificat şi s-au relativizat
în timp, astfel încât, din ticăloşi numai
buni de spânzurat spre a se lua pildă,
ei au fost consideraţi drept exploratori,
revoluţionari, ba chiar eroi vrednici de
adevărate epopei moderne. Sunt motive
pentru care „Îi recunoaştem oriunde, în
producţiile occidentale de gen, în cărţi,
filme, benzi desenate, animaţii, reclame,
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costumaţii de carnaval. Mixtura vestimentară divers colorată a piraţilor e atât semnul indiferenţei la eticheta socială (în special la cea aristocratică, dispreţuită profund şi
repudiată prin opţiunea pentru piraterie), cât şi al epatării revoltate, cu mijloace transnaţionale, la îndemână şi la
întâmplare. În realitate, piratul a fost un marinar care a
dezertat din establishmentul timpului său, asumându-şi
consecinţele, uneori plăcute, adesea dureroase. În literatură, piratul a devenit materializarea unui imaginar al
împlinirii şi al libertăţii, căutate de toţi cititorii, indiferent
de timpuri şi locuri“ (p. 146). Este clar că faptele unor asemenea personaje se topesc idilic şi capătă o aură simbolică în transpunerea ficţională a oricărui personaj celebru
intrat în naraţiune legendară.
Iată o lungă şi amănunţită descriere a datelor constitutive ale unui imaginar marin pirateresc: „fundal cu mare
sau cu plajă şi o corabie, în larg, cu drapelul Jolly Roger
(roşu sau negru, pe care e desenată o tigvă umană sau un
schelet), la catargul artimon; în centru, un personaj cu
barbă neîngrijită, îmbrăcat cu pantaloni largi, de pânză,
băgaţi în cizmele cu carâmbi înalţi, răsfrânţi, sau strânşi
deasupra ciorapilor lungi şi pantofilor cu catarame; centură
lată, din piele, încinsă peste o cămaşă cu jabou sau peste
o bluză de corp, ambele largi, cu mâneci lejere; redingotă
lungă, pe deasupra, croită cu găitane bogate şi colorate,
sau doar o vestă pestriţă; sabie puţin încovoiată, prevăzută cu gardă mare şi apărătoare la pumn, atârnată de o
curea ce trece în diagonală, peste corp, de la umeri la şold;
pistol cu cremene, gen muschetă, băgat în centură sau în
brâul textil de la mijloc; tricorn pe cap, cu un craniu ca
simbol, uneori şi cu penaj, între boruri, o pălărie fistichie
sau doar un batic legat la ceafă; de regulă, prezenţa unui
beteşug care atestă o viaţă nu tocmai liniştită: un picior de
lemn, o mână terminată în cârlig de fier, un petec negru
peste un ochi; se poate adăuga un papagal verde sau roşu,
pe umăr, ori un cercel în ureche. Acesta e portretul universal al unui pirat, prototipul imaginar al tâlharului de
mare, recunoscut oriunde, în cultura euro-americană a
mapamondului“ (pp. 7 – 8).
În cadrul artei cinematografice, Adrian G. Romilă
insistă pe ideea că ramificaţiile simbolice ale imaginarului
pirateriei marine se dezvăluie prin combinări şi recombinări de miteme, prin răsturnări de situaţii şi metamorfoze tipologice surprinzătoare, prin pendulări între spaţii reale şi
fantastice. „[…] filmul lui Verbinski a pus
în fundal mai toate elementele care ţin de
imaginarul marin-pirateresc: costumaţii
complexe, simboluri oculte, aventuri pe
insule luxuriante, bătălii navale, călătorii
în lumea morţilor, spectrul macabru al
blestemelor, o comoară ascunsă în peşteră, un cufăr râvnit, o hartă şi o busolă
fermecată, o „fântână a tinereţii», dispute între piraţi, mazilirea prin „semnul negru», respectul superstiţios faţă
de Biblie, conflicte cu autorităţile coloniale engleze, execuţii oficiale pe chei,
monştri marini, sirene, nave-fantomă,
corăbii la scară reală sau închise în sticlă, atotprezentul rom, refrenul „Fifteen
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men on the dead man’s chest…», prietenii, alianţe, trădări
etc“ (pp. 98 – 99).
Portretul real al unui pirat din veac nu are nimic din
cosmeticizarea pe care i-ar putea-o face naraţiunile sau
studiourile de televiziune occidentale: „Bolile erau frecvente, favorizate de lipsa vitaminelor din alimentele conservate (scorbut), de stricarea apei şi a proviziilor (dizenterie, febră tifoidă), de sexualitatea vagantă (blenoragie,
sifilis – problema familiei aproape că nu se punea), de
alcoolism (delirium tremens, probleme cerebrale şi cardiace) şi de igiena precară (în afara băilor naturale în mare,
marinarii se spălau rar şi nu aveau schimburi de haine, iar
depunerea răniţilor la infirmerii improvizate în locurile
insalubre ale magaziei duceau la infecţii şi cangrene, tratate exclusiv prin amputări de membre). Ne putem imagina că un membru al unui echipaj de piraţi nu arăta deloc
atrăgător, dimpotrivă, scăpat de disciplina oficială obligatorie şi de controalele unor comandanţi severi, apărea
neras, mizerabil, plin de cicatrici şi de semne pe corp, cu
dinţii stricaţi şi beteşugurile prost mascate, aşa cum trebuia să arate un individ pentru care interfaţa socială nu
mai conta. Dedaţi relaxării depline, devoraţi de alcool,
epuizare fizică prematură, promiscuitate şi boli venerice, fără tăria morală, motivaţiile şi voinţa de a renunţa
la vicii, piraţii aveau chipuri pe măsura extincţiei lor treptate“ (pp. 62 – 63). De o cosmetizare între limitele adevărului s-ar bucura eventual doar căpitanii, briganzii de
rând murind în anonimat deplin. În orice caz, multe dintre personaje şi locuri ale acţiunii sunt reconstrucţii imaginare după modele preexistente.
Alături de literatură, arta cinematografică – demonstrează cu pertinenţă Adrian G. Romilă – i-a acoperit pe
piraţi cu o poleială neveridică (aceasta ţine, în fond, de
principiile celei de a şaptea arte), trecându-se cu lejeritate
peste aspectul fizic degradat, peste imoralitatea constitutivă şi, în general, peste promiscuitatea mediului. Şi au
eludat evidenţele nu numai în scopuri poetic-ficţionale,
ci şi pentru a-i lăsa şi pe cititori şi spectatori să guste şi ei
puţin din plăcerile evadării edulcorate în cadrul poveştilor care au câştigat din ce în ce mai mult în autenticitate
cel puţin în domeniul filmului, graţie şi progresului tehnologic înregistrat sau folosirii efectelor speciale.
Autorul eseului de faţă justifică cu pertinenţă existenţa unei GAP („Golden Age of Piracy“), a unui decupaj istoric bine determinat (între secolele XVII şi XVIII),
care altminteri, fiind un produs al imaginaţiei mitizante, a
fost în realitate greu de întreţinut. Mai mult, el îşi exprimă
convingerea că o nouă vârstă de aur a pirateriei este oricând posibilă, dacă un autor înzestrat şi bine documentat
va fi în stare să inventeze veridic şi captivant decorurile
şi personajele apropriate. Literatura ce dezvoltă subiecte
cu aventuri pe mare şi piraţi poate oferi o astfel de evadare benefică unor noi orizonturi de aşteptare. Şi aceasta
pentru că – la numai câteva secole de la o realitate istorică deja apusă, legată de marile descoperiri geografice
– vechile corăbii cu pânze, hărţile comorilor bine îngropate, insulele şi mările pline de surprize adăstează şi acum
în subconştientul colectiv. De altfel, ştim de la lecţia despre structurile antropologice ale imaginarului că marea
reprezintă un element al instabilităţii primordiale, al psi-
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hicului vagant, al ambiguităţilor creatoare şi al multiplelor deschideri, inclusiv creatoare.
Cu o componenţă multinaţională (americani, negri,
europeni vestici), echipajele de piraţi, care trebuiau să
depăşească eventuale conflicte intestine, ivite din varii
motivaţii, îşi pot găsi corespondentul în actuala epocă a
globalizării şi a tuturor încercărilor de unificare. Afirmaţiei „Despre pirateria contemporană nu voi spune decât că
e înfloritoare“ (p. 56) nu îi pot adăuga decât că aceasta îşi
are domeniile predilecte: pirateria… editorială şi pe internet (desigur, cu o recuzită specifică). Distincţia „Piratul e
tâlhar din propie iniţiativă, el jefuieşte transnaţional pentru sine şi pentru echipajul său, corsarul e pirat cu voia
regelui sau a guvernatorului care autorizează atacul asupra corăbiilor statutului inamic şi impozitează o parte
din pradă“ (p. 26) este binevenită şi contextului de faţă.
În orice caz, Adrian G. Romilă este conştient că nu poate
fi făcută o distincţie netă între piraterie şi corsariat, glisările între aceste tipuri de statut fiind posibile datorită provenienţei proscrişilor şi justificării acţiunilor întreprinse
într-un moment sau altul.
Însă, în spiritul celor spuse mai sus, nu am nimic de
adăugat afirmaţiei: „dacă istoria schimbă mereu cadrele,
decorul şi oamenii, poveştile ei au tendinţa să rămână şi
să-i transmită esenţele, în tipologii imaginare analoage“
(p. 57). Pe bună dreptate, pentru că o întreagă literatură
despre mări, insule, comori şi piraţi (care îi înglobează în
imaginarul public şi pe corsari şi contrabandişti marini)
îşi dovedeşte şi în epoca actuală potenţialităţile creatoare.
Cred că actualitatea temei dezbătute de-a lungul acestui
eseu o găsim exprimată în următorul pasaj: „A aboli clasele sociale, a împărţi în mod egal bunurile şi profiturile,
a ocoli constrângerile politice, economice şi militare, a
călători în bună voie pe mare şi a descoperi insule paradisiace, a te îmbogăţi rapid şi fără efort, a eluda orice fel
de monopoluri etatiste sunt lucruri la care oamenii au
visat dintotdeauna. Pe acestea le-a presupus, în mare
parte, existenţa sub semnul flamurilor ilegale, la catarg,
cu preţul unei vieţi scurte şi violente, cu rare momente
de fericire, în spaţiul strâmt de la bordul vreunei goelete,
pe nisipul fin al vreunei plaje izolate sau în vreo tavernă
mizeră din port“ (p. 141).
În plină expansiune actuală (inclusiv maritimă!) a studiilor culturale şi a practicării principiilor corectitudinii
politice, acest tip de literatură abordat în cartea de faţă
reflectă, pe de o parte, inegalităţile istorice date de discriminarea socială, de împlinirea colectivă şi individuală (drept consecinţă a luptelor politice pentru acapararea oricărei fel de putere, inclusiv teritorial-maritimă),
iar, pe de altă parte, are un benefic efect compensatoriu, ştergând orice fel de asperităţi ale inegalităţii (care se
impun să fie jenante în ochii tuturor) în poveşti, în utopii, în jocuri simbolice de gen. Vădita egalizare adusă în
ultimele două secole de principiile democraţiei (existentă
deja pe vasele piratereşti) şi relaxarea existenţială care se
recomandă astăzi peste tot (câştigul existenţei prin eforturi cât mai reduse) îşi iau drept alibi şi acest tip de marginalitate, care poate constitui un virtual nucleu de iradiere colectivă. În acest context, eseul lui Adrian G. Romilă,
Piraţi şi corăbii. Incursiune într-un posibil imaginar al
mării, este cum nu se poate mai binevenit.
HYPERION
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Ionel SAVITESCU

Autoportret de învingător

„Îmi doream să fie o campanie la sfârşitul căreia să
se spună că acest om a fost ales pentru că a prezentat o
alternativă bună, nu pentru că a spus mai multe lucruri
rele despre contracandidatul său… Eu propun o Românie fără înjurături în spaţiul public, o Românie corectă,
care-şi cunoaşte bine interesele naţionale, fără migraţie
politică, fără baroni, fără un guvern care lucrează pentru
aceşti baroni“ (Klaus Iohannis).

E

Este îndeobşte cunoscut faptul că viaţa unor şefi de state
era, în genere, prezentată, examinată şi supusă criticii de
către jurnalişti de prestigiu, istorici sau beneficiari ai regimului, mai puţin în timpul vieţii acestora, de cele mai multe
ori după ieşirea din scenă. Apoi, mai toţi şefii de state,
capete încoronate, diverşi conducători de armate, începând din Antichitate, au simţit nevoia unor astfel de confesiuni. De astă dată avem de-a face cu o altfel de biografie:
în plină campanie electorală pentru preşedinţia României,
dl. Klaus Iohannis a găsit de cuviinţă să
îşi publice volumul autobiografic*, evident, o premieră în materie, o cale accesibilă, un traseu profesional şi politic al
unui cetăţean român, care îndeplinind
demnităţi publice şi politice, candidând,
apoi, la preşedinţia României sub sloganul „România lucrului bine făcut“,
obţinută în urma unei răsturnări de situaţie nesperată. Klaus Iohannis crede că
va imprima în viaţa economică, socială,
politică şi culturală a României un suflu
nou, în spirit occidental: „Cred că întregul climat din societatea noastră merge
pe o cale greşită. Când am venit cu mesajul – nou şi pentru oamenii din partid,
şi pentru strategi – că vreau să generez
schimbare, n-au prea înţeles ce spun. Eu
vreau să schimb tot, inclusiv atitudinea

92

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

societăţii faţă de ea însăşi. Mi se pare că ne complacem
într-un dolce far niente şi că preferăm să ne plângem, în
loc să muncim ca să schimbăm lucrurile. Iar acesta este
un aspect vital. Ca să ai o societate motivată, trebuie să ai
oameni motivaţi, iar pe oameni începi să-i motivezi încă
din şcoală. Mai târziu va fi mai greu, deşi nu imposibil“
(pp. 83-84). Personalitate providenţială, Klaus Iohannis a
simţit nevoia confesiunii. Aşadar, cine este dl. Klaus Iohannis? Aparţine unei familii modeste de etnie germană din
Sibiu – părinţii şi sora au emigrat în Germania – „este un
oraş în care ordinea a reprezentat o regulă nescrisă, una pe
care şi eu mi-am însuşit-o. Şi din familie, şi de la şcoală…
buna-credinţă, disciplina, bucuria de a duce un lucru până
la capăt, armonia din jur“ (p. 9) -, cu ascendenţi până în
veacul al XVI-lea, Klaus Iohannis s-a bucurat de timpuriu
de o existenţă în care învăţătura şi munca au constituit priorităţi de viaţă. Până în anul 2000, traseul de viaţă al dlui
Klaus Iohannis a fost unul obişnuit, fără nimic spectaculos: şcoala şi liceul german Brukenthal, facultatea de Fizică
la Cluj, apoi, dăscălia la diverse şcoli, în
fine, după 1989 ajunge profesor la liceul
absolvit, fiind astfel coleg de catedră cu
fostul său dascăl, apoi, inspector general, în sfârşit, în anno Domine 2000
devine primar al Sibiului, funcţie deţinută până în 2014, când este ales preşedinte al României. Din această perspectivă de edil – şef al Sibiului, modernizarea oraşului este o prioritate pe agenda
de lucru a noului primar: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, crearea unor noi
locuri de muncă, amenajarea şi refacerea obiectivelor turistice care să atragă
tot mai mulţi vizitatori şi nu în ultimul
rând prioritatea culturală, sănătatea şi
şcoala, Sibiul fiind desemnat în 2007
Capitala Culturală Europeană împreună cu Luxemburgul, probabil, punctul
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maxim al activităţii dlui Klaus Iohannis, situat la jumătatea celor 14 ani de mandat ca primar al Sibiului. În acest
fel, visul lui Constantin Noica din anii recluziunii la Păltiniş, ca Sibiul să devină o Jena a României s-a împlinit:
„Declar Capitala Culturală deschisă!“ sunt cuvintele care
mi-au provocat o bucurie şi un entuziasm cum nu se trăiesc de două ori în viaţă… Iar bilanţul sună aşa: În 2007,
la Sibiu au fost prezentate aproape 350 de proiecte, însumând peste 2000 de evenimente din genuri şi manifestări
artistice foarte diferite“ (pp. 107/108). Tot în 2007 la Sibiu
s-a desfăşurat a treia Adunare Ecumenică Europeană cu
participarea a 150 de delegaţii, în sfârşit, Festivalul Internaţional de Teatru, ocazie pentru înfrăţirea cu oraşul japonez Takayama, urmată de o vizită în Japonia în 2009, iar
în 2012, Sibiul a găzduit întâlnirea miniştrilor Apărării din
cele 28 de state NATO. Ca primar al Sibiului, Klaus Iohannis a avut şansa să fie invitat pentru o prelegere la Harvard, apoi, a primit la Sibiu multe delegaţii şi chiar capete
încoronate, iar Julio Iglesias i-a prezis în 2007 că va ajunge
preşedinte al României: „Prin natura lucrurilor, fiind unul
dintre actorii principali din viaţa comunităţii, am întâlnit şi demnitari, şi oameni de cultură, şi artişti, şi monarhi,
chiar şi cântăreţi pop“ (p. 87). În căutare de modele, pe care
să le impună, Klaus Iohannis crede că primarul unei localităţi trebuie să fie un model pentru locuitorii urbei respective, după cum preşedintele unei ţări este un reper pentru
cetăţenii ţării respective. Pătruns în Ghidul Verde Michelin, Sibiul este prezentat ca o „mică Vienă“, cu „farmec
baroc“ şi faima celui mai frumos oraş din România. Atestat documentar încă de la 1191, aici au funcţionat „primul
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spital, prima farmacie, primul hotel, prima bibliotecă, primul teatru şi prima şcoală din ţară. Aici s-a experimentat prima rachetă în trepte din lume!“ (p. 79). Tot la Sibiu
a fost inaugurat primul muzeu şi prima grădină zoologică
din România, în sfârşit, aici a fost scrisă a patra Enciclopedie a lumii după acelea din Marea Britanie, Franţa şi Germania. În decursul istoriei a suferit şi invazii pustiitoare,
bunăoară, marea invazie tătară din 1241. În ceea ce priveşte eforturile depuse pentru ca Sibiul să devină Capitală
Culturală Europeană sunt de admirat, Klaus Iohannis primind un ajutor şi din partea Marelui Ducat al Luxemburgului, regiune de unde primii saşi au sosit la sfârşitul secolului al XII-lea în Sibiu. Inevitabil, dacă Napoleon s-a adresat lui Goethe cu sloganul: „Dictonul este astăzi politica“
se pare că nici Klaus Iohannis n-a putut să se abată de la
acest destin, fiind curtat de diverse partide politice, încă de
pe când era preşedinte al FDGR, alegând în final să devină
membru al PNL în 2013, în fine, preşedinte al acestui partid şi candidat la preşedinţia României. Ultimele două capitole („Decizii pentru viitor“ şi „Idei în acţiune. Despre lucrul
bine făcut“) scot în evidenţă măsurile care se impun pentru ca România să devină o ţară competitivă în Europa şi în
lume. O chestiune nu a fost abordată: problema calamităţilor naturale, care în ultimul timp s-au înmulţit: inundaţiile catastrofale şi cutremurele pun în pericol viaţa şi existenţa multor conaţionali de-ai noştri. Rămâne de văzut ce
impact a provocat cartea dlui Klaus Iohannis în rândul partidelor politice şi al publicului avizat.
* Klaus Iohannis – Pas cu pas, Ed. Curtea veche, 2014

Note de lectură

Constantin Iftime, Elefantul de cîmpie,
Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 2014

Ş

Şi în această a doua carte Constantin Iftime este un
experimentalist, punînd în operă neastîmpărul energiilor sale novatoare, atît de clamate şi pînă azi. Pentru el
poezia a fost şi rămîne o chestiune de limbaj, care prin
însăşi natura sa specială, imprimată de imaginar, conferă sensuri şi tîlcuri. Într-un fel, nu inspiraţiei trebuie
să ne prosternăm, căci totul derivă din arta cuvîntului,
acea „fabricaţie poetică“ de care vorbea Paul Valery,
adică un proces trudnic şi lucid, ţinut sub control şi
consumat în deplină cunoştinţă de cauză. Deci poezia este produs tehnic, rod al conştientului, în care
jocul erudit şi formularea aluzivă pot conferi lecturi
şi interpretări „plurale“, totul decurgînd dintr-o radicalizare a concepţiei despre limbă, căreia poetul pare
dispus să-i exploateze integral virtualităţile. Pare dispus chiar, după o cunoscută sintagmă, să cedeze „iniţiativa cuvintelor“. Acest tehnicism totalitar intră vizibil
în contradicţie cu fiorul mistic al inspiraţiei şi reacţiilor intempestive din spiritualitatea slavă, de predilecţie rusească, atît de invocată de autor, uneori ca tera-
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pie pentru bolile civilizaţiei de tip occidental. Precum
altădată Mallarme, şi autorul nostru pare obsedat de
ideea operei unice, acea carte plurivalentă, vizual şi
auditiv, unind toate artele prin ceea ce le defineşte. Ca
într-un turnir al conceptelor, Constantin Iftime este
şi acum prins pînă peste cap în lungi dezbateri doctrinare, încercînd să limpezească apele, deşi simte că
epoca şi criza umanismului, morală şi estetică, devin
piedici imposibil de surmontat. În orice caz, un lucru
e cert: poetul rămîne fidel construcţiilor conceptuale,
unde lirismul nu este un scop, ci doar o consecinţă.
Textele, cu ritmurile lor interioare, declanşate de
mecanisme ce contravin adesea raţiunii, emană temperaturi şi magme de vulcan în acţiune. Pentru poet nu
limpiditatea formulei şi frazarea sintactică lizibilă contează, ci amplitudinea vibraţiei, care atinge adesea praguri viscerale. Cine mai caută însă justificări şi explicaţii logice, cînd lava ţîşneşte continuu dintre fălcile vulcanului şi cînd privitorul, siderat şi înspăimîntat în acelaşi timp, cercetează lacom spectacolul, atent să păsHYPERION
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treze totuşi o distanţă rezonabilă! Pentru că substanţa
fierbinte, care cotropeşte totul în cale, înseamnă nu
doar anihilarea alcătuirilor geografice vechi, ci şi naşterea altora noi, cărora numai viitorul le poate valida
structurile. Dar spectacolul ontic, chiar în formele sale
paroxistice, nu e suficient. Fiinţa are nevoie, precum
în mitul eternei reîntoarceri, de coborîri în paradisul
(sau infernul) copilăriei, dintr-un sat cu pulsaţii ancestrale, după ce a rătăcit, alienant, prin vaste spaţii culturale vechi şi moderne. În decorul rustic însă, redus
la gesticulări crude, care-i subliniază tragismul, nu mai
este loc pentru sentimente idilice şi nostalgii superficiale. Dimpotrivă, Zlătunoaia pare un leagăn al absurdului şi violenţei, duhnind a promiscuitate şi involuţie.
Sau în cealaltă ipostază, cotropit de însemnele maculante ale timpului: „Curţi înconjurate de oţel plesnit la
fel. / De fabrici, golite de putere. / Cu lucruri uzate la
lumină, pînă-n miez, / Cu esenţe ca un cui strîmb, /
Ruginit“ (Satul cu nimb social). Nici Marele Intelect,
cel care în primul volum ţinea imperturbabil cumpăna
între pragmatismul lumii vestice şi anarhicul farmec
al spaţiului slav, nu şi-a păstrat în întregime prerogativele, umanizîndu-se prin estompări repetate: „Nemişcat, fără somn, / Fără să spună ceva important /…Pentru el, / Realitatea interioară nu face cît un pisoi fiert,
într-o conductă publică“ (Unde începe şi se sf îrşeşte
puterea marelui intelect).
Deşi teoretician versat, contactele sale cu actualitatea nu excelează prin detaşare. Ele conţin mai totdeauna
forţă explozivă, în stare să dinamiteze perpetuu ceea ce
este deja conturat. Detonările se produc clipă de clipă,
năucind spectatorul abulic şi supunîndu-l reflecţiei. Cu
siguranţă, aceste permanente detonări induc autorului speranţa unor adaosuri personale de necontestat
în arta limbajului poetic. Numai că impactul distructiv lasă de multe ori terenul gol, neutralizînd pînă şi
posibilele efecte înnoitoare. Dar dincolo de gesticulaţia iconoclastă, care distruge spre a preface, poezia lui
Constantin Iftime perseverează meritoriu pe o direcţie descriptiv-metafizică, aparţinînd meditaţiei. E în
afara oricărui dubiu că elanul său reformist în materie poetică a scăzut considerabil. Nu că şi-a abandonat ţintele sau că şi-ar fi încheiat misiunea. Nici că ar
crede mai puţin ca altădată în himera devenirii, a şanselor de schimbare. Ci pur şi simplu pentru că, eliberat
temporar de chingile misiunii, ar putea el însuşi să facă
un pas înainte. De fapt nici la debutul său cu volumul
Vreau altă realitate. Artă, merg pe mîna ta (2012),
nu se războia cu toate vîrstele poeziei, ci doar cu literatura generaţiei minimaliste şi hiperrealiste, pentru
care, cel puţin teoretic, sublimarea şi rafinamentul construcţiei sînt excluse. Poezia fiind întîi de toate limbaj,
din care decurg semnificaţii, nu poate fi însă anticalofilă. Şi nici nu se poate dispensa de sugestie, care ea
însăşi are valoare ornantă. Contra minimalismului este
la Constantin Iftime însăşi seva livrescă, scurgîndu-se
abundent prin complicatul sistem de conducte lirice.
Remanenţele culturale alcătuiesc de fapt canavaua pe
care sînt concepute mai toate textele.
Poetul se îndreaptă spre un proiect de poezie autarhică, în pofida lărgirii teritoriului acesteia, prin anexări
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lexicale provenind din zona ştiinţelor, în special cele
subordonate domeniului comunicării. Dincolo de aparenţe, poetul este în secret un adept al arhitecturilor
bine întocmite. Chiar dacă recurge adesea la aglomerări de cuvinte şi divagaţii eliptice, care pot pulveriza
pînă la urmă siguranţa de sine a cititorului. Dar textele sînt dense şi mustesc de tîlcuri subsolice. Formularea este de preferinţă apodictică şi lapidară, cu toate
că laconismul nu se referă şi la textele în sine, de multe
ori extinse şi stufoase. „Risc mult împotriva evidenţei,
dar vreau să spun tot“, mărturiseşte Constantin Iftime,
dezvăluindu-şi ambiţiile poetice integraliste. De altfel
primul ciclu al noului volum se intitulează chiar aşa:
Spune tot. Spunînd însă tot, îţi asumi şi riscul aplatizării,
specific discursului de catedră, prin definiţie mai sărac
în lirism: „O nouă indulgenţă a umanităţii era necesară.
/ Împotriva formei dictatoriale a spiritului, / Care produce din ce în ce mai mult adevăr pur şi nimic altceva“
(Leul plictisit). Într-un fel, indiferent de mijloace, poezia
înseamnă manipulare, inducînd cititorului un alt model
de lume şi simţire, dar impunînd de fapt doar realitatea limbajului.De aceea şi Constantin Iftime vorbeşte
de necesitatea „fabricaţiei“ în materie de artă: „Delicatele nuanţe din marea artă demult nu ne mai aparţin. /
Au lumea lor sigură. / De la o vreme, şi ele mint bogat,
frumos, excesiv. / Atunci, / Acopăr şi eu modernitatea
infamă, / Cu toate minciunile plăcute ale lumii mele
hiperreale“ (Prieteni, vă voi pregăti o minciună şi mai
infamă). Aici s-ar încadra şi divagaţiile pe tema dublului, producătoare de tensiune şi dramatism: „El spune
că noaptea îmi va aduce tot ce nu vreau eu, / Iar eu îl
ascult supus. / Cum mă îndepărtez de el strigă, toate
sînt altceva. / Vreau altceva, vreau altceva, strig şi eu“
(Spune tot). E tema ce revine şi în textul care dă titlul
cărţii, Elefantul de cîmpie: „Degeaba elefantul picură
din gene războiul nopţii / cel subtil între noi. / Asta-i
prea puţin, / Nimic nu ne mai desparte. / Nu mai ştiu
dacă sunt eu sau celălalt“.
Cît despre simbolistica „elefantului de cîmpie“, prin
dimensiuni, pachidermul poate semnifica inclusiv anacronismul unui anume tip de sensibilitate într-o lume
improprie. Dacă dăm la o parte digresiunile epice,
rămîne, ca într-o parabolă, doar esenţa, adică prelungirea concluziilor din prima carte despre starea şi finalitatea poeziei. Polemistul îşi îndreaptă săgeţile, iarăşi,
contra mizerabiliştilor de ultimă generaţie: „Sînt paralizaţi de realitate / Ca şi poezia lor, / Îşi trag sevele
din lucruri de nimic“ (Un drum al sclavilor infinitezimali încrustat în poezia actuală). Atmosfera de simpozion privind relaţia dintre artă şi gîndire, cu ecouri
directe în spectrul ontic, este chiar exclusivă în Negocieri de şoapte în ieftine hoteluri. Aici Constantin Iftime,
temperîndu-şi vechi impulsuri reformiste, acordă credit liniei de mijloc. El oscilează adică între pozitivism şi
elogiul psihologiilor abisale, subliniind mereu contrastul dintre utilitarismul american şi spiritualitatea anarhică a răsăritului, reprezentată cel mai fidel de Dostoievski. Ciudata atracţie către drama (sau triumful) culturii slave de răsărit se explică, desigur, şi prin capacitatea acesteia de a se exprima natural, peste convenţii şi normative eticiste, în forme de maximă autenti-
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citate. Despre potolirea răzvrătirilor reformiste şi trecerea într-un registru mai contemplativ dă seamă şi un
text ca Am în creier o doamnă şi-un căţel: „Poetul stă
cuminte sub pecetea calmă a epidermei / Să n-ajungă
la bărbaţii neînfricaţi. E aşa de pur! / Ar putea să dispară lîngă al lui adevăr imens. / Deja / Are confortul
maxim al celui slab“. Acum autorul pare interesat, mai
mult ca în trecut, şi de măruntul univers domestic, cu
anonimele sale voluptăţi: „Hai, vino în bucătărie! / O
anumită amărăciune cuibărită în nichel, / Aluminiu,
oxid de oţel, plăceri mate, / Ne aşteaptă dimineaţa, /
Atît de plăcut“ (Văd tot mai des mutra pătrată şi rece
a unui frigider rusesc). În acelaşi timp poetul îşi cultivă
un simţ aparte pentru decelarea dramelor sociale ale
prezentului: „Te zăresc departe de noi, în Spania, / În
Italia. / Mîini groase, picioare la fel, bune de muncă, /
Se mişcă mult în afară, cînd sus, cînd jos, printre străini – / E greu de crezut ce se întîmplă înăuntru acestui trup uzat“ (Floare roz de cireş,scuturată din carne
de femeie tînără).
Atît ritmurile, cît şi elementele ce compun acest tip
de lirism vin cu siguranţă din poezia americană a primei jumătăţi de secol 20, pe care Constantin Iftime a
frecventat-o asiduu. Şi chiar dacă nu mai este preocupat de reformarea artei, militează energic măcar pen-

tru o altă lume, în Balcani şi desigur în obsedantul răsărit: „Era timpul potrivit pentru ceea ce se cheamă o
natură vie, / Cu extaz, în forţă, în Balcani, în Rusia /…
Aşa intrăm încet-încet în zona marilor trăiri“ (Voi deschide un muzeu de ceară al ororii despre Cuba mea).
Angajamentul social nu-l împiedică totuşi să viseze în
continuare la reluarea rosturilor sale de înnoitor liric:
„Cu cît mă adîncesc în actualitate, / Cu atît mă apucă
pofta de lucrurile necesare ale poeziei. / Coc în mine
atîtea strategii, / Aş fi nebun să nu încerc“ (În lumina
tot mai clară a viziunii mele despre poezie). Marele
Intelect continuă să rămînă o instanţă spirituală, aliat
al poetului în lupta cu micimile contemporane ale artei.
Iar Mîşkin devine un simbol moral, dincolo de care,
prin degradarea succesivă a sensibilităţii, se întrezăreşte „sf îrşitul poeziei“. Cu eroul rus în gînd poetul se
angajează solemn, în numele purităţii, mai mult pentru sine: „În mijlocul gunoiului absolut şi confuz, / Voi
rămîne curat şi pierdut pînă la urmă“. S-ar impune concluzia că ipostazele sale contemplative sînt efemere şi
accidentale, Constantin Iftime rămînînd un luptător,
cu ţinte mari în perspectivă, decantate prin numeroasele sale filtre culturale. Ar urma să pună la zid sterilitatea lumii şi artei de azi şi să pledeze fără echivoc
pentru ample renaşteri.

Florin Constantin Pavlovici, Tortura, pe
înţelesul tuturor, Fundaţia Academia
Civică, Bucureşti, 2011

I

Istoria noastră literară are astăzi şi un consistent capitol inspirat de realităţile crunte ale gulagului din România. Unele pagini au fost gîndite şi compuse chiar între
zidurile închisorilor, scrise pe suporturi dintre cele mai
bizare sau pur şi simplu încrustate în memoria încarceraţilor. Aici s-ar încadra, de exemplu, Radu Gyr sau
Andrei Ciurunga. Însă cele mai multe au ajuns în literatură pe calea memorialisticii. Autorii lor, foşti deţinuţi politici, cunoscînd temeinic, din interior, universul concentraţionar, şi-au exersat uneltele după mulţi
ani de la eliberare. Eliberare e un fel de a spune, pentru că şi după marea amnistiere din 1964 în România au fost ani tulburi, de promiscuitate morală şi
îndoctrinare forţată, menite să „spele“ creierele. Florin Constantin Pavlovici face parte din suita autorilor de memorii, alături de Steinhardt, Goma şi alţii.
În 5 ani de temniţă şi muncă silnică la Jilava, Gherla şi
respectiv Balta Brăilei sau Delta Dunării a înregistrat
ca un seismograf toate faptele, mici şi mari, trecîndu-le
prin filtrul propriei sensibilităţi. Nu i-a scăpat nimic,
dovedindu-se, ca obseravator, lucid şi redutabil. Viziunea sa se desfăşoară pe două planuri. Primul are în
vedere devoalarea atrocităţilor din interiorul gulagului, comise de slugile bine recompensate ale regimului comunist, începînd cu anchetatorii Securităţii şi
Ministerului de Interne şi terminînd cu brigadierii
lagărelor de muncă şi paznicii închisorilor. Al doilea
plan se referă la fauna extrem de diversă a gulagului,
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în care se amestecă sclipirile de geniu şi înaltă cultură
cu ignoranţa, bestialitatea şi rudimentul uman.
Atmosfera din închisoare sau din lagărele de muncă,
din care fac parte violenţa, cruzimea şi lipsa de măsură,
ar avea ca scop nu pedepsirea „vinovaţilor“, ci exterminarea acestora. Umilinţele pe care trebuie să le îndure
deţinuţii sînt nesf îrşite şi par împrumutate din infernul
dantesc. Nu bătaia, ci schingiuirea deţinutului este de
fapt pasiunea anchetatorilor şi caraliilor.Aceste schingiuiri capătă forme diverse, unele halucinante, de la
înfometare şi izolare în condiţii aproape insuportabile, la efort fizic depăşind puterile omeneşti. În perimetrul concentraţionar foamea se transformă în obsesie. Un „reeducat“ la Piteşti, condamnat a doua oară,
mănîncă orice, de la intestine de cal la carne crudă de
cîine, pisică sau şarpe. Deţinuţii sînt permanent expuşi
bolilor, după ce consumă ciorbă de ceapă stricată, varză
degerată şi sfeclă de pe cîmp. Un ţăran moare pentru
că a exagerat înfulecînd cantităţi mari de grăunţe din
adăpostul unor hîrciogi. Iar cînd, din cauza vremii, se
bucură de răgaz în celule, deţinuţii visează la lumina
zilei, lansîndu-se în veritabile poveşti gastronomice,
care din care mai utopică. În aceste îmrejurări, ziua
cînd primesc arpacaş este una fastă. Şi pentru a împiedica eventuale inechităţi la drămăluirea porţiilor, polonicarii suspectaţi de rea credinţă sînt adesea excluşi din
demnitatea de responsabil al cazanului.
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Supraveghetorii deţinuţilor reprezintă o categorie
specială, de care Florin Constantin Pavlovici se ocupă
cu toată atenţia. Chiar dacă sînt sergenţi, plutonieri sau
ofiţeri au un numitor comun: ignoranţa crasă şi sadismul fără margini. Anchetatorul Voicu, plutonierii Hahău
şi Lungu, sergentul Grecu sau brigadierul stomatolog
Andreica alcătuiesc o galerie de torţionari primitivi, a
căror înclinare către crimă nu este egalată decît de mostrele de incultură pe care le produc ori de cîte ori se
iveşte ocazia. Lor li se opune, cu nobilitate şi decenţă,
o altă galerie de personaje, reprezentînd elitele româneşti din rîndul scriitorilor, universitarilor, medicilor,
clerului şi teatrului sau militarilor de carieră care s-au
ilustrat pe front cu acte de eroism şi patriotism. Aceştia trăiesc, laolaltă sau pe rînd, momente de umilinţă
supremă, de chinuri fizice la limita închipuirii, dar, cei
mai mulţi îndură totul cu stoicism, în numele demnităţii şi libertăţii de conştiinţă. Aşa se arată a fi scriitorii Alexandru Ivasiuc, I.D.Sîrbu, N.Steinhardt sau Radu
Gyr, orientalistul Sergiu Al-George, avocaţii interbelici
Istrate Micescu şi Iosif Bogdan, preotul erudit Gheorghe Chiriac, istoricul Al. Zub, actorul Ion Omescu sau
foştii bravi ofiţeri Aurelian Gulan şi Vlad Brussescu.
La polul opus s-ar situa intelectuali care, sub presiunea situaţiei lor de întemniţaţi politic sau din oportunism, în libertate, au consimţit la triste compromisuri morale: N.Crainic, Ion Caraion, Şt. Aug. Doinaş,
Al. Paleologu, Max Bănuş, Dan Deşliu sau Eugen Jebeleanu. De altfel, în cealaltă carte de memorii, Frica şi
pînda din 2009, Florin Constantin Pavlovici va continua radiografierea epocii ceauşiste, supunîndu-le unei
analize intransigente, dar corecte şi drepte, pe multe
dintre figurile emblematice care treceau drept repere
culturale ale vremii.
Despre cinismul şi trivialitatea etică a regimului prosovietic vorbeşte şi episodul cazării deţinuţilor într-o
biserică din Galaţi, cînd torţionarii au instalat hîrdaiele pentru fecale, necesare deţinuţilor, în sf întul altar,
„ca o atenţie pentru numeroşii preoţi“ aflaţi printre
„duşmanii poporului“. Într-o puşcărie politică, dar şi
în lagărele de muncă, „răul cel mai greu de suportat mi
s-a părut a fi absenţa oricărei intimităţi“, spune autorul, vorbind de promiscitatea inimaginabilă a vieţuirii în comun. Tot aşa cum, în altă parte, referindu-se
la condiţiile pe care trebuiau să le înfrunte deţinuţii
toamna şi iarna, atît afară, la muncă forţată, cît şi în
celulele neîncălzite, Florin Constantin Pavlovici crede
că de fapt „iadul nu este foc veşnic, ci frig veşnic“. De
aceea memorialistul nu ezită să considere toate instituţiile statului implicate în sistemul penitenciar drept
criminale. Şi este aşa, din moment ce, după declararea păcii şi instalarea comuniştilor la putere, au murit
în închisori, lagăre de muncă sau în circumstanţe încă
neelucidate, peste 300 de mii de români, opozanţi ai
noului regim, egalîndu-se astfel numărul celor dispăruţi pe fronturile războiului. Prin intermediul anchetelor Securităţii, în celulele închisorilor sau în aşa-zisele
unităţi de muncă, asistăm oripilaţi la desfigurarea ideii
de justiţie şi umanism. Totul pare desprins din viziunile
absurde, macabre şi aberante ale vreunui degenerat.
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Această lume a degradării este surprinsă de către
Florin Constantin Pavlovici în pagini de tulburătoare
acurateţe literară. Tabloul iadului moral este realizat
fără fisură. Rar se întîmplă ca unui prozator să-i reuşească atît de strălucit portretele tuturor personajelor.
Atmosfera apăsătoare, tensiunea şi suspansul, menţin
vie imaginea acestei comunităţi umane parcă exilată în
altă realitate, una a terorii, putrefacţiei morale şi morţii. Este un remember al zborurilor frînte şi destinelor
ciopîrţite cu satîrul politic. Grija pentru expresie, sobrietatea analitică dublată permanent de suflul uman al
emoţiei, surclasîndu-şi competitorii memorialişti prin
surdina aşezată în calea sentimentalismului ieftin, fac
din Tortura, pe înţelesul tuturor un roman captivant, la confluenţa dintre psihologie şi aventură. Ne-a
impresionat capacitatea autorului de a împinge graniţele concretului înspre hiperbolă, atunci cînd doreşte
să transmită cititorului propria percepţie despre fapte
şi lucruri.Aşa sînt descrierile savuroase ale delicateselor culinare visate de condamnaţi, mantaua inepuizabilă de la Salcia, bocancii doctorului Sebi Munteanu
sau călcătura pe trup a sergentului Negoiţă ca metodă
empirică de vindecare.
Ca şi în roman, este dificil să distingi elementele contextului istoric de cele care aparţin aportului ficţional al
memorialistului. Într-un decor al exceselor de tot felul,
rămîne de admirat tonul prozatorului, echilibrat şi cu
nesecate resurse de umor, diagnosticînd exact epoca şi
dimensiunile răului, însă fără încrîncenări revanşarde.
Involuntar ne amintim deviza unui alt mare memorialist, Mircea Vulcănescu, deţinut politic şi el, care cerea
testamentar „să nu ne răzbunaţi“. Ironia colorează totul
din belşug, sarcasmul în schimb se supune continuu
filtrelor moderatoare ale autorului. Probabil umorul
fin, cărturăresc, vine tocmai din perfecta stăpînire de
sine a observatorului povestaş. Putem desprinde şi o
lecţie morală, aceea că regimul de represiune politică
devine posibil doar pe fondul complicităţilor şi laşităţii
noastre generale. În final rămînem cu imaginea monstruoasă nu doar a perioadei incriminate, ci de fapt a
oricărui regim bazat pe represiune şi comportament
arbitrar. Memorialistul dă totuşi de înţeles, fără efuziuni de optimism găunos, că fiinţa umană, alcătuită din
bine şi rău, poate înclina balanţa, prin apel la raţiune
şi voinţă, în favoarea binelui.
Intrat fulgerător în literatura română, pe uşa memorialisticii de sclipitoare calitate, Florin Constantin
Pavlovici a cules deja laurii instanţelor noastre critice,
bucurîndu-se de aprecieri entuziaste. I se recunosc, pe
bună dreptate, virtuozitatea portretistică şi narativă
şi abilităţile de profund diagnostician al realităţii. Cu
Tortura, pe înţelesul tuturor literatura română nu a
cîştigat doar nişte excelente pagini memorialistice, ci
a recuperat din mrejele tăcerii un prozator veritabil.
P.S. Florin Constantin Pavlovici s-a născut la Conceşti în martie 1936. După ieşirea din închisorile comuniste, a lucrat zeci de ani ca jurnalist de radio şi televiziune.În prezent este pensionar şi locuieşte la Bucureşti.
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Andrei ALECSA

California (pe Someş) sau deconstrucţia
dualităţii aval-amonte

D

Dacă ar fi întâlnit-o pe Ruxandra Cesereanu, aşa cum ni
se înfăţişează ea în volumul California (pe Someş), apărut
anul trecut la editura Charmides, Don Henley ar fi fost
mândru. Sau poate stupefiat de a fi dat peste un creator
care a reuşit să ducă provocarea artistică dincolo de blestemul versului axial al piesei Hotel California: We are all just
prisoners here of our own device. Someşul Ruxandrei Cesereanu nu fiinţează doar ca o formulă estetică de tip caleidoscopic, ci mai degrabă ca o trambulină menită să arunce
poezia dincolo de sfera ontologiei prizonieratului. Someşul, entitate oniric-viscerală, refuză să recunoască solitudinea drept status-quo al artistului, el fiind mai curând
un instigator la dialog poetic, la credinţa în imposibilitatea insularităţii absolute a imaginaţiei şi trăirilor umane.
California de pe Someş este creată după un şablon meticulos, exercitare a unei puteri mai degrabă romaneşti decât
poetice, poemele fiind structurate în trei
etape: un tablou suprarealist-visceral al
râului, o secţiune de metatext cu inserţii retorice şi o recuperare nostalgică a
locurilor pierdute. Însă, în ciuda aparentei cuminţenii poetice, Ruxandrei Cesereanu nu-i plac formulele bătute în cuie,
scriitoarea folosind acest tipar numai şi
numai spre a se (ne) desfăta cu vulnerabilităţile sale. Chiar şi în poemele în care
nu renunţă făţiş la formula autoimpusă,
poeta nu închide zăgazurile dintre tablouri, există un du-te-vino constant între
momentele poetice, o căutare a timpului pierdut şi, mai mult, o căutare a timpului ce ar putea fi:
„Glandele râului, uneori umflate,
alteori atrofiate./ Scursorile împăcării
se revarsă pe maluri./ Împăcarea cu sine e
o persecuţie pe viaţă,/ împăcarea cu cei-
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lalţi, o anomalie genetică. Dar acum Someşul acoperă Tot/
şi zvâcneşte precum Hotel California, acolo unde chiar şi
gorilele sunt fericite./ Şi atunci am ştiut: /scalpurile noastre
pe care râul le-a botezat cu dinamită umedă/ au renunţat
la nihilism./ Pe Gange nu mai există ideologie, nici vreun
dicţionar al limbii de la începuturi./ Reclame roşcovane pe
dealuri deasupra oraşului/ şi făgăduieli milenare cu miros
de camfor./ Iar la sfârşit, pieptul trufaş al poeţilor./ Când
am ajuns pe Mississippi întâia oară/ păţaniile încă nu
se sfârşiseră./Apa înaltă de după parapet descânta un
oraş bulversat/ de nopţi albe, regine voodoo şi foşti
beatnici/ încă legaţi prin mustaţa lor de o erezie./ Erezia luase forma unui submarin lângă biserica din piaţa
centrală./ Fluviul scuipa jazz şi mirosea a friptură albă
de aligator,/ iar noi, jupuiţi de poezie, priveam în hipnoză limba unui nou/ Jimi Hendrix“.
Cu toate că întreg poemul stă sub semnul unei fluidităţi de factură modernistă,
Ruxandra Cesereanu imaginează cataracte într-un, odios pentru unii, eliberator pentru alţii, stil postmodernist, şi
dinamitează aparenta rigiditate a şablonului marcat prin corp de literă diferit,
provocând rupturi la nivel stilistic. Formulările axiomatice, pretenţioase, definind împăcarea sunt atacate de metafore
subterane, inefabile, construite în jurul
piesei celor de la Eagles şi a imaginii mistice a marelui fluviu american, Gangele
se împreunează cu reclamele de pe dealuri, aligatorii convieţuiesc cu submarinele. Aceste jonglerii la nivel stilistic şi
imagistic refuză dualitatea aval-amonte
şi permite reconcilierea modernităţii cu
antichitatea sub auspiciul pieptului trufaş al poeţilor.
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Pe tot parcursul volumului, Gangele bântuie spiritual
Someşul, semn că a fi un Tot (aşa cum ne înfăţişează poeta
râul) nu presupune şi a fi nesupus influenţelor. Aceasta e,
de fapt, miza poetică a cărţii Ruxandrei Cesereanu – o
contorsionare a anxietăţii influenţei şi, implicit, utilizarea
miturilor universale întru miticizarea toposului autohton.
Până la un punct e vorba de o aruncare în aer a monopolurilor culturale, o descentralizare culturală de tip postcolonialist în maniera poeziei caraibiene de limbă engleză.
Cu diferenţa că lanţurile sunt, în acest caz, de natură imagistică/ideatică şi nu lingvistică. Deşi abundă de livresc şi
de un aparent programatism, volumul de faţă este departe
de a se constitui pe dorinţa de dezbrăcare a senzaţiei de
periferie. Dincolo de veşmântul oriental pe care îl împrumută, Someşul poartă oglindirea angoaselor poetei, recuperate nostalgic şi transformate alchimic în hrană spirituală:
“Malurile erau de teracotă./ În iarbă, nişte mingi de
ping-pong, pierdute./ Mutată din alte timpuri era fântâna
bunicilor/ şi găleata în care mă priveam în fiecare vară:
voiam să fiu superstar./ Someşul mesteca tutun ca un aurar
înalt, cu burta revărsată peste curea./ Resturi de zarzavaturi
printre stânci./ Cineva taie pe râu o găină,/ capul ei sare
spre mine şi mă alungă departe de haită./ Vara e o chiuvetă
pentru sute de blocuri(…)/apa verzuie din jurul mănăstirii/ clocotea lângă cabana sub care o pisică fătase./
Scâncetele puilor ne-au ţinut toată noaptea treji, hoţii
fugiseră pe coline ca să scape de plânsoare. Dimineaţa,
m-am scăldat în tricou şi am mâniat pescarii./ Călugăriţele se încuiaseră între zidurile afumate./ Aveam douăzeci şi şapte de ani şi un smarald în ureche. “
Nu puţine sunt poemele în care Someşul apare personalizat drept martor ori complice al pierderii inocenţei,
un topos propice punerii în scenă a morţii şi durerii care
provoacă o depăşire a graniţelor haitelor sau ale zidurilor
afumate. Observăm, aşadar, o transcendere atât a zăgazurilor religioase, cât şi a celor sociale. Zvonurile morţii sau
promisiunea fricii din plânsetul felin stimulează o mişcare
existenţială a fiinţei umane şi asigură fermentul apariţiei
individualităţii.
California(pe Someş) importă caracterul dinamic al apei
curgătoare şi refuză statutul de natură moartă, de punere
în scenă a unui spectacol poetic preţios şi defetist. Deasupra şi în subteranul versurilor se insinuează optimismul şi
încrederea în puterea poetului de a-şi folosi meşteşugul
pentru a reunifica. You can check out anytime you like, but
you may never leave, ne spun cei de la Eagles, afişând solidaritatea în cheia blestemului. Deriva festivă a hippiotismului ca haină mult prea strâmtă, e răsturnată de Ruxandra Cesereanu, în matriţa unui sentiment religios în limitele căruia libertatea e posibilă. Zgomotul petrecerilor californiene este şlefuit şi transformat în sunet, unicul habitat
– sugerează poeta – în care libertatea e posibilă:
„Când m-am ivit eram într-o cutiuţă a Domnului
legată cu un şnur./ Mama avea cercei de negresă, tatăl
tăia panglica şi îmi făcea intrarea în poezie./ Liniştea
mea de acum a fost cândva un zgomot şi o furie,/ într-un
pachet soldăţesc legat cu o sfoară./ Corpul şi buzele s-au
făcut corp şi buze/ doar după ce zgomotul s-a netezit
şi a primit luciu./ Undeva ştiu că trăiesc cei nelegaţi cu
vreo sfoară,/ în gură au magneţi iar oasele lor sunt de
postav./ Din cutiuţa mea de odinioară stau şi privesc
lumea în depărtare,/ apoi cu funia lucioasă îmi leg părul
pentru totdeauna,/ să nu mai cadă pe umeri ca o ploaie
întunecată./ Fiindcă intrarea în poezie s-a sfârşit“.
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Din California Ruxandrei Cesereanu nu transpare
dorinţa de evadare, sau, cel puţin evadarea nu apare ca
fugă de ci, mai curând, ca fugă întru ceva anume. Am putea,
aşadar, fi tentaţi să vedem universul creat de poetă drept
o Anti-Californie. Însă, în ciuda condimentării poemelor
cu imagini onirice, suprarealiste, poeta nu crede în ascetismul poeziei. Născută din solitudine, poezia nu se înscrie
în cercul vicios al artei pentru artă reîntorcându-se în pustiu, poezia înseamnă dialog. Astfel, autoarea nu se sfieşte
să creioneze diferenţa dintre California şi Anti-California:
“În vremea când Anti-California se găsea pe Someş,/
oamenii înghiţeau medicamente ca să uite de schismă./
După astfel de războaie interne, California a ajuns pe râu/
şi a tapiţat malurile cu cântece de leagăn./ Atunci am început să cred în pacea mică a lui Dumnezeu“.
Cât despre vehiculele metatextuale, Ruxandra Cesereanu nu se mărgineşte la miticizarea Someşului ca topos
autohton, ci, pentru a dialoga cu cititorul, poeta ne propune şi o sacralizare a unei coordonate temporale. Astfel, întocmai precum râul, vara devine element de tectonică metaliterară, poartă către zborul subteran: „noi suntem chiar vara implodată/(…) apoi să fac din vară un motel
genetic/ în care celulele mele de fată ar fi devenit o grădină a apelor/(…)vara s-a făcut metatimp,/ arşiţa e cinematograful nostru de manechine.“ Adeseori, vara Ruxandrei Cesereanu se întoarce precum Someşul, ca ideal oriental, cu însemne mantrice, fără a permite acestui imaginar importat să dilueze esenţa profund personală a trăirilor poetei. Râul şi anotimpul sunt două întreguri ce nu se
exclud, ele reprezentând repere spaţio-temporale care marchează pe harta devenirii cucerirea, de către artist, a lumii
exterioare şi reflectarea acesteia în vastul univers interior.
În ultima parte a volumului sesizăm o accelerare a procesului de distilare a ideilor, pasajele viscerale, onirice, lasă
loc unei şarje metatextuale. Omida lui Alice, Invictusul lui
William Ernest Henley, ciclopii, însemnele mitologice hinduse, contopirea marilor metropole ale lumii, toate acestea descriu un ritual carnavalesc de dezbrăcare a poeziei,
un performance de exhibiţionism metaliterar. În spatele
acestui spectacol nu rezidă impulsul gratuit-demitizant pus
de numeroşi teoreticieni în cârca postmodernismului, ci
o ridicare a poeziei pe acelaşi piedestal cu poetul, un Pygmalion ce se închipuie rod al Galateei:
“Şi atunci am ştiut:/ noi avem pielea crăpată de la poezie,/ în gură, imortele de la regii antici,/şi-un fluier la gât ca
să chemăm tigrii oacheşi./Suntem vehiculele verii,/ instrumentele muzicale ale coacerii./ Purtăm măşti din mărgele
şi suntem prădători./ Bestia şi regele se află în noi./ Iată, a
sosit ceasul în afara şi totodată deasupra legii “.
Bestia din Hotel California, pe care Don Henley&co. o
înjunghie fără a izbuti să o ucidă, trăieşte în universul someşean al Ruxandrei Cesereanu în armonie cu regele. Prădătorii există nu însă şi armele, ci doar măştile unui simulacru.Tigrii, o pendulare eternă între vânat şi vânător. Iar dincolo de toate acestea, misiunea meticulos regizată şi riscantă de reconciliere a miturilor şi formulelor poetice. Şi,
în pofida complexităţii volumului, acestea vin ca o încercare de aducere a poeziei şi cititorului de aceeaşi parte a
baricadei, o dare metatextuală a cărţilor pe faţă care să nu
ştirbească frumuseţea jocului. „La urma urmei, totul e o
liturghie sau un terci“, ne mărturiseşte Ruxandra Cesereanu.
Liturghie! ar răspunde cei de la Eagles.
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Petruş ANDREI

Poezia Ninei Viciriuc
– între apolinic şi dionisiac

D

Din Flămânzi – Botoşani, nume de localităţi care fac
să vibreze coardele inimii oricărui român trecut prin
şcoală, poeta Nina Viciriuc îmi trimite două volume
de versuri: „Fiul meu scorpion“ şi „Viespea cu ochi de
argint“ (ambele apărute la Editura „Axa“ din Botoşani
în 2013). Coperta primului volum şi imaginile din interior aparţin lui Lado Govdiachvili.
Titlul „Fiul meu scorpion“ îndeamnă la reflecţii: „fiul“,
pentru poetă, poate fi şi copilul de suflet, născut din
cuvinte şi din simţăminte, cartea adică, aceasta fiind la
rândul ei „o treaptă“ spre cunoaştere (Tudor Arghezi –
„Testament“); Scorpionul, în paradigmă simbolică, „încarnează spiritul războinic, duşmănos, întotdeauna la pândă
şi pus pe ucidere; pe timpul zilei, el simbolizează abnegaţia şi sacrificiul matern, căci puii săi, potrivit legendei, îi
sfredelesc pântecul şi îi mănâncă măruntaiele înainte de
naştere. Scorpionul, amintind de simbolistica şarpelui,
„reprezintă cel de-al doilea suflet (cel masculin) al femeii“
(„Dicţionarul de simboluri“, Jean Chevalier, Alain Gheerbrand, Editura „Artemis“, Bucureşti, 1994). În tradiţia
greacă „scorpionul este răzbunătorul lui Artemis (Diana)“;
înţepându-l pe Orion care „încercase s-o siluiască“, zeiţa
îl transformă în constelaţie. Sub semn zodiacal, Scorpionul (23oct.- 21 noiembrie) stă sub ocârmuirea planetară
a lui Marte şi Pluton care „reprezintă puterea tainică şi
inexorabilă a umbrelor şi a infernului“.
Poeta, asemeni scorpionului, ascultă un demon interior şi ezită între „chemarea lui Dumnezeu şi ispita diavolului“. Această natură vulcanică face din tipul Scorpion
o pasăre ale cărei aripi nu se desfac cu plăcere decât în
mijlocul furtunilor, climatul său fiind cel al uraganelor,
ţara sa – cea a tragediei“. (op. cit).
Poezia Ninei Viciriuc este una cerebrală dar rodul minţii sale este pârguit de focul simţirii. Poeţii, atunci când
au făcut elogiul fiinţei dragi, au evidenţiat ochii, cosiţele,
boiul, mersul, braţele reci, dar iată o poetă care laudă
capul, mintea, „giuvaer ascuns ce nu se vede“ (Tudor
Arghezi): „Capul meu, tezaur de mereu/ Nescrise poveşti
şi piese de teatru/ Nisip mişcător şi/ Turma de capre,
rumegând cafea/ Şi pietre cu duh, semilună/ Şi păsări
de pradă cu cioc de oţel/ Şi-un sat minunat la margini
de fagi. (…) Înţeleg, în sfârşit, că a avea un cap/ E totuşi
o mare avere/ Împodobit cu trei ochi de argint/ Şi-o stea
de mare în frunte“ („Apocrife“). Asupra celor trei „ochi de
argint“ vom reveni. De aceea, poeziile sale trebuie citite
cu mare atenţie de cititorul avizat.
Cultura autoarei este temeinică, lecturile sale sunt
bogate şi unele asocieri de cuvinte din chiar titlurile creaţiilor sale fac referiri fie la mitologia greco-latină, fie la
miturile biblice. În prim-plan însă stă eul creator; mai
întâi, dubla sa naştere, ca fiinţă omenească şi ca autor
de „imagini sensibile în fantezia auditorului“ (Titu Maiorescu).
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Din Cartea Cărţilor, poeta împrumută şi stilul ceremonios; se cuvine aşadar: „Să citim toţi, cu înţelepciune/
Despre naşterea mea, din/ Ape şi fagi şi cătini/ Din uliţa
preistorică/ A Mănăstioarei“ (Despre naşterea mea“).
Poeta va reveni asupra evenimentului cel mai important din viaţa sa în poemele: „M-am născut“ şi „Poemul
naşterii mele“.
Dacă la marele nostru poet George Bacovia întâlnim
un „amurg de toamnă violet“, la Nina Viciriuc ne întâmpină un „tril violet de aprilie“. Din taina naşterii, ar fi trebuit să urmeze taina iubirii dar poeta nu respectă metodologia şi cronologia şi la o „Aniversare“, printr-o inedită şi frumoasă metaforă, ne vorbeşte despre darul primit (Ca orice femeie neputând păstra un secret!) „CALUL
TROIAN/ Drept dar, burduşit cu cei 50 de ani/ Soldaţii mei morţi, fără glorii/ În cumplita luptă/ Cu mine“.
Unele poeme au rezonanţe biblice: „Schimbarea la
faţă“, „Ecce Homo“, „Martiriul Sfântului Vasile tatăl“ ş.a.
Dintre zeităţile cu care poeta mărturiseşte afinităţi, preferata este geloasa şi răzbunătoarea Hera, de aceea poeta
avertizează pe cel îndrăgit: „Alege în schimb durerea/
Decât mierea braţelor mele“ („Sfaturi pentru tine“).
Asemenea mamei sfinte care îşi alăptează pruncul,
poeta îşi dăruieşte rodul sânului (creaţia sa), (cel drept
simbolizând soarele iar cel stâng luna) oricărui trecător pe drumul vieţii, numai să ştie să citească: brutarului, tâmplarului, domnului, chiar şi tuciuriului, acest
lucru însemnând nemurirea: „Şi-apoi fie noapte sau zi/
Amurg, răsărit, pe ploaie şi vânt/ cu nesaţ, cu scârbă, plăcere sau chin/ Dăruieşte-mă viaţă oricui/ Dar/ Nu/ Morţii“ („Fără alegere“).
Temele şi motivele creaţiilor sale lirice sunt multiple: „Imn copilăriei“, „Cânt al ţăranilor“, „Povestea unei
mame“, „Tabloul tinereţii mele“, „Autoportret“, „Ţiganii“,
toate amintind de locurile natale.
Poeta bea însă şi din „Cupa lui Eros“ şi-i simte săgeata
înveninată deşi „În singurătate“ afirmă că: „Eu nu am
curajul iubirii/ Las pe alţii s-o strângă la piept/ Să ardă-n
aşternuturi cu ea/ Să-nţeleagă surâsul ELENEI/ Plecată
la braţul lui PARIS“. Refuzând „jocul dragostei la ruletă“,
Nina Viciriuc aspiră spre iubirea ideală: „Eu cu tine/
Am fi doi, însemnând/ Sfera… iubirii desăvârşite/ Două
zăpezi, topite/ una din alta“ („Eu şi cu tine“). Când însă se
simte trădată, pana sa este armă letală: „Am încercat, să
te-ngrop/ La zece metri, în adânc, în suflet/ Taina uitării
bătuceam/ Cu ura, ucigându-te“ („Am încercat“). Câteva
accente ludice surprind în mod plăcut ca o statuie care ar
surâde: „Poetul trebuie să fie tânăr/ Se va emite un decret/
Vârsta maximă: 30 ani/ Hai fie de la mine „40“ („Poetul“).
Şi genialul Eminescu visa cuplul ideal:,Ea frumoasă şi el
tânăr/ El înalt şi ea înaltă“. „Noului iubit“, poeta îi şopteşte cu tandreţe, într-un elan de sinceritate şi afecţiune:
„Număr bănuţii de argint/ Lăsaţi pe măsuţa trecutului/
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De fostul meu iubit, şi… / Tremur de dorinţa de a ţi-i da
ţie“. Altădată se lasă cuprinsă de beţia iubirii, jucată la
ruleta destinului: „Să lăsăm iubirea să ne joace la ruletă/
Mizează pe mine, şi…/ Pe cifra doi/ Topită în unul“. O
noapte fierbinte de dragoste nu se uită niciodată: „Trupuri arzânde, căzute-ngenunchi/ Idolii iubirii pulsau în
tâmple/ Te-am înfrânt, prima/ Şi apoi m-ai învins, strigând…/ Nebuni de legat mai eram/ Încolăciţi/ Cu funii
de dorinţă…/ Precum Laocoon şi fiii/ Prizonier cu şerpi“
(„Love story“)
Fiecare dintre noi are câte un grăunte de nebunie, poeţii însă au mai multe. Proverbul englez confirmă: „Fiecare
poet e un nebun dar nu orice nebun este poet“. Şi totuşi,
„e magnific să fii într-o ureche“ („Autoportret“). Crezul
său poetic este unul autentic, mărturisit ca atare: „Dacă
n-aş scrie, ar însemna c-aş muri“ („Dacă
n-aş scrie“).
Ca orice creator, Nina Viciriuc suferă de insomnie,
lucru pe care, ca şi în cazul lui Nichita Stănescu, îl constată chiar doctorul: „Suferi de insomnie/ îmi spuse doctorul/ Creierul e prea încărcat/ Pe partea dreaptă-i prea
mult adevăr/ În stânga… multă minciună/ În dreapta
sus… multă poezie“. Ca şi în volumul de faţă, de altfel.
Şi ca să conving cititorii, iată una dintre dorinţele poetei:
„Înfăşoară-te în mine, dragul meu/ Cuprinde-mi deznădejdile şi aşteptarea/ În palma caldă a timpului/Pentru
o noapte doar, lasă-mi/ Sângele să curgă/ Miere caldă în
venele tale“ („Iar mâine“). Dacă cel drag ar veni, ar ploua
desigur cu epitete, personificări, metafore şi hiperbole:
„Dacă ai veni/ Privighetorile şi-ar împleti limbile/ În mii
de cântece/ Universul ar respira doar flori/ Apele ar sări,
vesele, peste albii şi pietre/ Să-mi spele fruntea/ Înfrigurată de viermele îndoielii/ Pădurii i-ar zvâcni coroana,
din zăpezi/ Şi-ar fremăta, în mine/ În gheaţa singurătăţii/ Topită în veci va fi/ Dacă/ Tu/ Ai veni“.
*
Cel de-al doilea volum este intitulat metaforic şi incitant „Viespea cu ochi de argint“. Ne oprim puţin asupra
titlului. Viespea, care trăieşte prin preajma oamenilor,
joacă un rol important în bestiarul simbolic. Ea este „Stăpâna focului pe care l-ar fi obţinut de la Dumnezeu, în
noaptea timpurilor, ca să-l dea oamenilor“. Viespea „încarnează puterea sublimării profanului în sacru“ (op. cit.).
Motivul ochilor, amintit şi în primul volum, este generos. Cei trei ochi despre care vorbeşte poeta, ca simbol
al percepţiei intelectuale, sunt ochiul fizic, „în funcţia
lui de receptarea luminii“, ochiul frontal – al treilea ochi
al lui Shiva, şi ochiul inimii, aceştia din urmă receptând
amândoi lumina spirituală“…. „Ochiul drept (soarele)
corespunde activităţii şi viitorului, iar ochiul stâng (luna)
pasivităţii şi trecutului“ (op. cit.). Al treilea ochi, ochiul
frontal al lui Shiva, corespunde focului. Silesius susţine
că sufletul are doi ochi: unul priveşte timpul, celălalt stă
întors spre veşnicie.
Argintul, în opoziţie cu aurul, care este principiu
activ, masculin, solar, este raportat la Lună, fiind principiu pasiv, feminin, lunar, apos, rece. Argintul este simbolul purităţii, al fidelităţii, al înţelepciunii divine iar pe
plan etic simbolizează lăcomia, nenorocirile pe care ea
le provoacă, degradarea conştiinţei…
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Cu aceste chei fermecate să deschidem uşa palatului de
cristal unde ne va întâmpina „Viespea cu ochi de argint“.
Carte are o dedicaţie de suflet: „Dedic această carte umilului meu sătuc ce m-a adus pe lume hrănindu-mă cu
nucile, cireşele şi alunele lui“.
În acest volum de poeme, Nina Viciriuc devine postmodernă aproape în întregime. Ea renunţă la raiul copilăriei, al adolescenţei, al iubirii pentru a traversa iadul
existenţial. Dezamăgită, poeta priveşte înapoi cu mânie.
Chiar dialogul cu divinitatea, nu este arghezian, ci inchizitorial: „Tu doamne tot stai cu ochii închişi te prefaci că/
Nu observi că eu sunt tare atee şi/ poftesc mereu la carne
tânără/ de bărbat viclean şi prepeliţe în post îmi servesc
cu/ gura mereu nesătulă.“ Motivele sunt multe şi întemeiate: „Iadul e aici pe pământ/ când tata-şi spintecă fiul şi
fiul îşi taie pe mama iar/ bunica Ileana-i frecvent violată“.
Tudor Arghezi cerea un semn divinităţii: „Vreau să
te pipăi şi să urlu: Este!“. Tot un semn cere şi poeta Nina
Viciriuc: „Doamne fii şi tu înţelept şi mai taie din popii cei
fără de har“ (…) şi „Trimite un semn din prea înalta-ţi şi
adulata virtute şi…/ o turlă să-i pice în cap lui Satan când
tocmai nechează/ La braţ cu puterea“ („Tu doamne“).
Imaginea tradiţională a raiului este făcută zob şi asistăm la un „Paradis în destrămare“ (Blaga).
Mihai Eminescu invoca timpii de altădată întrebând,
cu adâncă tristeţe, fiinţa îndrăgită: „Să-ţi cer un semn,
iubito, spre-a nu te mai uita?/ Te-aş cere doar pe tine dar
nu mai eşti a ta“. La fel de dezamăgită, poeta notează şi
ea cu nesfârşită tristeţe: „Aş fi vrut să te văd/ încă o dată/
şi aceasta să fie ultima/ noastră tăcere (…) te-aş cere înapoi/ dar n-am cui te cere“ („Aş fi vrut“).
Nota dominantă a volumului este pesimistă. Poeta nu
mai caută „oglinda de timp“ de teamă să nu-i spună că:
„Toate femeile-s mai frumoase în ţară/ Numai eu/ şi doar/
eu/ nu mai sunt“. Autoarea pare a uita că „Toate toate
femeile“ au frumuseţea fiecărei vârste până în ultima clipă.
Deşi autoarea este „specialistă în sărbători“ acestea
sunt tot mai triste şi mai puţine şi chiar dacă îmi spune,
cu delicateţe, „Nu plânge“ (p.30) pe mine, cititorul acestui volum, simt că mă podidesc lacrimile.
Poeta demitizează, distruge mituri: al tatălui, al mamei,
al sfintelor sărbători pascale, al profesorilor: „Hoarde de
profesori cu chipuri imature/ Fără să ofere nimic/ Ce tot
voiau să mă-nveţe ceva/ Ce eu ştiam demult“ („Eterna
inimă“)/
Plângându-se de „Lipsa poeziei“, Nina Viciriuc nu mai
crede nici în „Prima dragoste“. Operele autorilor celebri
nu-i mai produc plăcerile de altădată: „La Fontaine“ este
„zgribulit“, „Romane celebre Walter Scott/ Şi poezii de
Esenin mucegăite mai sunt“.
Nu angajăm cu autoarea un dialog despre mutaţia
valorilor estetice (Tudor Vianu) ci ne întristăm odată cu
dânsa ascultându-i eminescianul dor: „Tot mai mult să
mă-ngroape/ la rădăcina să-mi spună/ Poveşti şi să-mi
ţină de cald/ în infernul ce/ M-aşteaptă n-am nici o/ speranţă acolo voi sta…/ Doar o ultimă dorinţ-aş mai/ vrea
pentru casa-mi de vise/ ca muzica să-mi cânte din/ naiul
de vişin din/ Grădina cu două capete/ născocind poezii/
Epopei eroi-comice prin gaura/ timpului cheia să bag/
Aflând adevărul din casa-mi poveste“. („Casa mea“)
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Geo VASILE

IUBIRE ÎN IMPERIUL
POSTBELIC DE CENUŞĂ

C

Cei patru ani de tăcere editorială i-au fost prielnici scriitoarei Cela Varlam (premiul pentru debut al USR, 1998,
pentru volumul „Trec rânduri rânduri muritorii“). Dovada
stă noul roman Muşcând din moarte ca din ciocolată (Ed.
Cartea românească, 2015, 324 p.), ce poate fi cotat printre
cele mai valoroase cărţi publicate după 1990, şi când spunem asta o facem din mai multe puncte de vedere: deschiderea şi tematica sa europeană, (acţiunea are loc majoritar în afara teritoriului naţional), felul rarisim al autoarei de a se reinventa de la roman la roman şi de a se infiltra discret în intimitatea fiecărui personaj, scriitura fascinantă prin limpezime şi seducţie (vrajă) stilistică, fără
a fi calofilă, ci dimpotrivă, mai suculentă şi mai firească
în sensul renunţării la oarece pudibonderii, patetism şi
tentaţii livreşti reperabile în alte scrieri. Citindu-l, ne-am
amintit de calităţile prozelor contemporanilor Filip Florian, Octavian Soviany
sau Gheorghe Crăciun: impecabilă naturaleţe a dicţiei, profunzime analitică,
debordantă şi plastică imaginaţie epică.
Neafiliată vreunei facţiuni a obştei
noastre ireversibil divizate pe empatii
oculte, suntem aproape constrânşi să-i
apreciem discreţia invidiabilă, am zice,
faţă cu zbuciumul marilor bolnavi de
vanitate; prevalându-se de un lobby concertat, tenace, privilegiaţi politic, administrativ sau editorial, traduşi în zeci de
limbi străine cu concursul necondiţionat
al ICR, multipremiaţi în ţară şi străinătate, propuşi chiar şi la Premiul Nobel,
evident fără a avea nici cea mai mică
şansă, respectivii colegi, însetaţi de glorie şi putere cu orice preţ, sunt prizonie-
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rii propriului autism, înlăuntrul căruia sentimentul penbilului se estompează.
Cela Varlam oferă o poveste sută la sută ficţiune cu
rădăcini adânci în realitate, în istoria recentă postbelică,
din care omenirea, actualitatea imediată n-a învăţat nimic,
dovadă noile războaie civile, cruciade, fanatisme, lagăre
de refugiaţi, exodul migranţilor din Orientul Mijlociu şi
Cornul Africii, miile de înecaţi în Mediterana, devenită un
cimitir universal. Nu întâmplător am pomenit de lagăre
de refugiaţi, căci aproape toţi protagoniştii sau figuranţii
cărţii s-au perindat prin cel de la Padriciano, de pildă, sau
prin lagăre de exterminare din Italia, Risiera di Sabba, sau
cel al ustaşilor de la Jasenovac, conduşi de Ante Pavelic,
ca să nu mai vorbim de cel din din Polonia sau Germania.
Romanul debutează tocmai cu istorisirea unui genocid
multietnic, întâmplat în 1946, şi anume
evacuarea şi executarea paşnicilor locuitori din localităţi ale peninsulei Istria:
istro-români, germani, evrei, italieni, sloveni, croaţi etc. Printre cei legaţi unul de
alltul cu funii şi aruncaţi într-un soi de
gropi comune fără fund numite foibe,
specifice reliefului istrian, se află şi părinţii Enei, o istro-româncă în vârstă de 13
ani. Ea, împreună cu frăţiorul ei de 4 ani,
Gabriel, reuşesc să scape, să se desprindă
din acel convoi, să fugă, cruţaţi fiind tocmai de Filip, ofiţerul titoist ce trebuia să
execute ordinul respectivului masacru
colectiv… Istria, după alungarea trupelor fasciste mussoliniene, devenise parte
a Iugolsaviei comuniste.
Naraţiunea, aflată sub zodia dramei,
este totodată cuceritoare, plină de mister,
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surprize, lovituri de teatru. Aşa se face că Ena şi micuţul
Gabriel, tot cu ajutorul acestui tânăr partizan, traversează
Adriatica până pe coasta italiană, fiind găzduiţi în pomenitul lagăr din portul Trieste. Ulterior vor sosi la Padriciano convoaie masive de refugiaţi italieni din sudul Istriei,
ce avuseseră şansa să scape din închisorile şi lagărele titoiste sau de acele terifiante foibe sau caverne verticale din
podişul Carsic. O tragedie ascunsă până de curând chiar
italienilor, şi despre care va scrie printre primii Claudio
Magris, una dintre cele mai mari personalităţi ale intellighenţiei italiene şi mittel-europene.
Cu atât mai tragică ni se pare exterminarea prea puţinilor vorbitori de istro-română, un dialect al unei limbi
neolatine. Tinerii şi copiii celor care au mai rămas după
război în comune mai răsărite precum Suşneviţa, în lipsa
şcolilor şi a interesului autorităţilor din patria-mama, fie că
au fost asimilaţi de majoritari, fie s-au răspândit în lumea
largă. Conform cărturarului triestin Ervino Curtis, care
s-a ocupat de acest lucru, ar mai exista în Croaţia de azi
cca 22 de vorbitori de istro-română.
Dar să revenim la jurnalul adolescentei Ena, scris la
Padriciano pe parcursul a cel puţin două decenii. Dezgroparea la propriu a jurnalului va fi legământul frumoasei
ei prietene din tinereţe, Tamar, acum în 2014 octogenară
şi reputat universitar bucureştean, în perimetrul a ceea
ce fusese cândva pomenita tabără pentru refugiaţi, generic numiţi displaced persons. Scoaterea la lumină a scrierii Enei, revăzute şi perfecţionate gramatical şi stilistic,
echivalentul frecventei convenţii literare a manuscrisului găsit… în Scrinul negru, să zicem, este mărturia documentării romancierei la faţa locului, pe canavaua căreia
s-a imaginat această naraţiune. Frescă a unor vieţi şi istorii individuale numite Ena, Filip, Tamar (nume cu rezonanţă biblică!), sau Costi, botoşănean ca şi Tamar, autor
a zeci de scrisori-jurnal, un fel de aide-mémoire al copilăriei şi tinereţii lor în România antebelică, aventuros şi
îndrăgostit, personaje cu inima secţionată de Istoria mare
a lumii, a conflagraţiilor, a invaziilor, a cuceririlor, a frontierelor mişcătoare precum nisipurile deşerturilor, a prigonirii omului de către om în numele „acestor mari bolnavi ce ne conduc“.
O evoluţie aparte va avea Tamar Zverling, evreica
îmbarcată la Trieste spre Palestina: vaporul va fi blocat
de beligeranţi britanici, asfel încât frumoasa şi poliglota
noastă Tamar, fata cu părul ca o flacără nemântuită, va
ajunge pe mâna aparatnicilor de la Bucureşti, ce o vor folosi
ca translator în promovarea afacerilor lor externe ale noii
RPR comuniste, devitalizând-o, urmărind-o, violându-i
intimitatea, conform procedurilor standard ale vieţii în
„insectar“, altfel spus, locul conferit oricărui membru de
partid. S-o lăsăm o clipă pe Tamar însăşi să se confeseze:
“ De-acum, după 1950, în sufletul meu totul se împărţea
cu toată lumea, am uitat de unde veneam, intrasem pe
poarta unei uriaşe uzine de retuşare, recuperare, refolosire, unde materia primă erau oamenii ale căror creiere
şi suflete fuseseră aruncate în pubele separate, în funcţie
de provenienţa lor. Eu am fost unul dintre cei cu care le-a
fost uşor. Catastrofa Holocaustului i-a făcut pe evrei pradă
uşoară pentru orice altă catastrofă, încă necunoscută “.
Astfel parcurgem un palpitant roman istoric oferit
în paralel cu romanul unei iubiri imposibile dintre Ena
şi Filip, dintre victimă şi călău pentru a repeta un clişeu
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deja desuet. Personajele Celei Varlam nu se conturează
doar în alb şi negru, ele sunt mult mai complicate, psihic
vorbind, decât condiţia lor aparentă. Ena, practic o apatridă orfană, expusă tuturor traumelor postbelice, marcată obsesiv de moartea părinţilor, este pe de altă parte
o norocoasă datorită datelor ei fizice atrăgătoare, inteligenţei native, voinţei de autocunoaştere. Ea nu va întârzia să se maturizeze perfecţionându-se, inclusiv lingvistic, în relaţionarea sa cu cei din incinta sau cu protectorii săi, căpitanul navei ce-o adusese la Padriciano, Guido,
şi soţia acestuia, blânda şi generoasa Antonella. Ena este
moştenitoarea conştiinţei neamului căruia îi aparţinea, ar
fi vrut să înveţe bine limba română, în continuarea lecţiilor predate de părintele său, ei şi altor copii din comuna
natală. Ena îşi va reproşa în finalul romanului ratarea proiectelor şi idealurilor sale de misionară a păstrării comorii neolatinităţii, a punerii în operă a unui imbold războinic şi politic (şi-ar fi dorit să aibă o întrevedere cu însuşi
Tito!!!), dar mai ales a zecilor de întrebări ce o nelinişteau
vizavi de zbuciumul lumii cunoscute vreme de 20 de ani.
Filip nu este doar un tânăr războinic, un luptător de gherilă în Apeninii Croaţiei, îndoctrinat de ideologia bătăliei
pe viaţă şi pe moarte împotriva inamicului, ci şi un catifelat partener ocrotitor, apoi iubit al Enei. El este cel care-i
dăduse o bucată de ciocolată copilei de 13 ani în timp ce
convoiul mărşăluia spre moarte, de-aici şi ineditul titlu al
cărţii, Muşcând din moarte ca din ciocolată. Cu ochii săi
verzi ce o vor urmări ani la rând, Filip o alesese fulgerător, îi pecetluise destinul, ei, dar şi fratelui Enei, Gabriel,
ce sub numele de Daniel, va fi crescut şi recrutat ca luptător de oamenii aceluiaşi Filip.
Firele epice ale romanului, un necontenit du-te-vino pe
palierele multiple ale acţiunii, lasă loc misterului şi loviturilor de teatru magistral regizate de romancieră. Ce legătură poate exista între un partizan titoist şi un căpitan italian de navă din Trieste, Guido, de ce Filip restructurează
casa părintească a Enei din Suşneviţa, conferindu-i aspectul şi spaţiile unei vile, locuită acum doar de Daniel, de ce
Filip, dându-şi seama că Ena evoluase mult peste aşteptări
şi că nu mai poate fi tratată ca un simplu obiect erotic, căci
ea devenise un interlocutor incomod, o conştiinţă aptă să
înţeleagă şi să judece, să acuze, se dezice de însuşi făgaşul vieţii pe care îl urmase, de ea şi de iubirea ce-i legase
cândva, părsind-o, nu înainte de a-i lăsa un mic pistol pe
pat. Spre a se apăra? Oare ce ar fi putut să i se întâmple
Enei, învingătoare de fapt în disputa finală cu Filip, superioară tuturor personajelor din punct de vedere al umanităţii, ridicată la rang de simbol al rezistenţei sufleteşti
în confruntarea inclusiv cu Istoria maşteră, dar, în chip
paraoxal, inertă, prizonieră voluntară a acelei tabere de
refugiaţi decenii la rând, chit că lucra în discretul magazin
de antichităţi din Tireste, deţinut de Antonella şi Guido,
a doua ei familie. Oare cum şi-au încheiat viaţa Ena sau
Filip? De ce relaţia celuilalt cuplu de îndrăgostiţi, încă
din vremea copilăriei lor din Botoşani, Tamar şi Costi, a
rămas la stadiul de corespondenţă, de ce marea lor iubire
a fost pur şi simplu morganatică? Autoarea îşi lasă cititorul să creadă ce vrea, să emită orice alegaţie, totul este
posibil în viaţă ca şi în literatură, pare a ne spune printre
rânduri Cela Varlam.
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O tragedie bucovineană

Nu este vorba decât într-o foarte mică măsură de un clin
d’oeil către acela al celebrului roman al lui Theodore Dreiser, O tragedie americană. Titlul acesta ar fi stat oricum
în capul rândurilor care urmează. Celor grăbiţi să se gândească dacă ar fi posibile variaţiunile având în determinare o altă regiune românească – impuls aproape firesc
până la un punct –, cu notele ironice corespunzătoare sau
de-a dreptul comice, trebuie să le atrag atenţia că numai
şi numai în contextul Bucovinei istorice, cu sudul rămas
în România, cu nordul trecut la 1776 sub stăpânire austriacă, un rapt în toată regula, combinat cu mituiri la Poarta
Otomană pentru ca acesta să fie acceptat şi cu tot felul de
alte manevre criminale (domnitorul Grigore Ghica a fost
asasinat pentru că s-a împotrivit pe toate căile legale de
atunci), apoi din nou românească, după Marea Unire, şi,
în fine, sub posesie sovietică şi, ulterior, ucraineană, se
poate discuta despre o asemenea configuraţie cum este
cea din romanul lui Radu Mareş Când ne vom întoarce.
Ca să fiu mai precis, este un titlu care mi s-a părut că se
impune, dincolo de referinţele livreşti apropiate
în timp.
*
Când ne vom întoarce
a apărut în 2010, la Editura Limes, a poetului
clujean Mircea Petean,
o editură mică, dar având
la activ cel puţin câteva
apariţii demne de toată
stima, şi din domeniul
prozei, şi al poeziei, dar
şi al istoriei, de pildă.
O a doua ediţie a văzut
lumina tiparului la Polirom, anul acesta, în 2015.
Romanul a fost întâmpi-
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nat cu elogii (printre cei care s-au pronunţat astfel, Liviu
Antonesei, într-o prezentare foarte entuziastă din „Cultura“, nu o cronică propriu-zisă, dar cu bun diagnostic), şi a
obţinut Premiul Uniunii Scriitorilor pentru anul respectiv.
„Radu Mareş (n. 1941) este un prozator clujean cu state
vechi şi multe cărţi la activ (romane şi proză scurtă). Debutat în 1972 (cu romanul Anna sau pasărea paradisului), el
a publicat în 2012 romanul Deplasarea spre roşu (Polirom),
iar în 2014 a revenit cu volumul de proză scurtă Sindromul
Robinson (tot la Polirom)“, scria recent o tânără comentatoare în „Observator cultural“, după apariţia Sindromului…
Nu au trecut decât patru ani şi, iată, Când ne vom întoarce,
în ciuda alegerii Juriului Uniunii Scriitorilor pe 2010 (premiile, cum se ştie, se atribuie şi se anunţă un an mai târziu),
pare că a fost deja uitat. Să se fi înşelat membrii acestuia,
aşa cum se mai întâmplă, din diverse motive, mai ales din
acela că nici un juriu nu este infailibil? Sau pentru că autorul a mai luat şi alte premii de-a lungul carierei sale, ceea
ce l-ar putea pune în poziţia pe care o au unii de răsfăţaţi ai
distincţiilor de acest fel?
De data asta nu. Romanul lui Radu Mareş este
o carte cu suflu de mare
proză, una cum nu s-au
scris prea multe în literatura română a ultimelor
trei-patru decenii.
Eroul este Gavril M.
(un nume drag autorului,
de altfel; Gavril Mareş
este numele tatălui său),
tânăr agronom format la
Cernăuţi, la şcoala profesorului Volcinschi, personaj care apare relativ
rar în trama romanului,
dar al cărui rol este mult
mai important decât se
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poate ghici la prima privire. El este cel care intervine pentru numirea lui Gavril M. la o fermă situată undeva, lângă
Nistru, la graniţa cu Polonia, acolo unde râul „desena un
cot brusc“. Ferma, se deduce, este o proprietate a statului,
girată de Camera Agricolă din Cernăuţi. Administratorul
ei, un austriac pe nume Wagner, care o condusese şi o gestionase încă de pe vremea Imperiului Austro-Ungar (cu
tot ceea ce presupune sistemul administrativ respectiv, a
cărui reputaţie nu se dezminte în urmele lăsate de cel dispărut şi în tabieturile lui Moş Onofrei, contabilul român,
care locuieşte în satul din apropiere, personaj redat cu o
veridicitate care ar trebui să îl facă expozitiv pentru personajele secundare din literatura noastră), a dispărut în
mod inexplicabil pentru a nu mai apărea niciodată, în jurul
numelui său circulând felurite ipoteze, între care aceea că
ar fi fugit la sovietici. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu acest
administrator metodic, în felul său, purtând amprenta şcolii habsburgice, nu se va afla niciodată, rămânând până la
capăt un mister. Cum misterioase sunt şi alte personaje
care şi-au găsit sălaş la fermă, o aristocrată rusoaică, refugiată după Marea Revoluţie din Octombrie, şi un austriac,
Herr Franz, ambii suferinzi, mai mult sau mai puţin, ea,
cu minţile cam rătăcite, neajutoraţi, în orice caz, toleraţi
şi îngrijiţi aşa cum se putea pe teritoriul fermei, prin eforturile ţigăncii Tina, şi ea un personaj asupra căruia autorul lasă o umbră de mister.
Tânărul, o personalitate puternică, un ambiţios sobru şi
pozitiv şi nu unul dintre aceia care au constituit un anume
tip ce dă culoare şi antrenează proza interbelică, dacă nu-l
avem în vedere, de pildă, şi pe Tănase Scatiu, mai „vechi“,
ajunge la fermă la începutul unei veri care se anunţă secetoasă, lipsa prelungită a ploii, mai ales într-un ţinut care
se învecinează cu stepa, marea stepă rusească, riscând să
compromită total producţia din anul respectiv. Se impune
repede, cu o onestitate deschisă, deşi nu e defel expansiv, atât oamenilor cu care lucrează pământul şi întreţine
grajdurile, cât şi notabilităţilor satului. Acestea din urmă
întârzie, însă, în a-i arăta şi simpatia lor, pentru că nu bea,
nu fumează şi, cel mai grav, nu participă la partidele săptămânale de tarok, o tradiţie sacrosanctă la care preotul,
şeful gării, primarul, directorul şcolii se dedau în acest loc
în care alte distracţii nu prea sunt.
Că avem de-a face cu un caracter puternic, dar benign, este ilustrat fără echivoc de faptul că tânărul struneşte
repede armăsarul fermei, Nuşka, un pursânge arab, „după
clasificaţia de manual a lui Wartmann şi Raillet“ [nu ştiu
dacă a existat un astfel de manual sau nu e cumva o bună
invenţie, menită să sporească verosimilitatea, n.m., R.V.],
dar, atenţie, pentru că aceste amănunte pot să scape, iar ele
fac parte dintr-un plan al autorului, care nu economiseşte
mijloacele pentru a zugrăvi o lume de amestec de populaţie, obiceiuri şi mentalităţi, cum este cea bucovineană,
„poate corcit cu un ghidran de-al nostru“.
Scriitorul recompune credibil un mediu compozit –
multietnic şi multicultural i s-ar zice în limbajul de azi
– cum este acela al Bucovinei de Nord în anii dintre cele
două războaie mondiale (sosirea lui Gavril M. la fermă are
lor în „primăvara lui 1935 (sau 1936)“). Mai întâi, locurile
sunt descrise cu minuţie, cu un de netăgăduit talent pictural şi cu un dar pe măsură de a crea atmosferă. Ruina clădirii principale a fermei este zugrăvită în pagini de o intensitate fără cusur, aproape senzorială. Austeritatea în care
trăieşte tânărul agronom, originar din Bucovina de sub
munte, cotidianul rudimentar în care este integrat, lipsit
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de confort – doarme pe un pat improvizat din trei scânduri luate de la fosta crescătorie de viermi de mătase, peste
care este pus un sac plin cu paie, în chip de saltea – are o
autenticitate care te izbeşte. Toate întâmplările începutului se reţin: apariţia exotică a Tinei, la gară, de unde-l ia cu
trăsura, ca şi cum ar fi fost vătaful moşiei (în realitate, nu
avea cine să facă acest oficiu al primirii musafirului şi al
transportului), întâlnirea cu Moş Onofrei, contabilul, prima
ieşire în câmp, îmblânzirea fără zguduiri, aproape spontană a armăsarului de care ceilalţi se cam temeau, masa
frugală, descrierea acareturilor distruse de timp şi de lipsa
de bani pentru reparaţii şi înnoiri, momentul în care Tina
îi ghiceşte în palmă ceva ce nu vom intui decât la final. Din
acest punct de vedere, romanul respectă regula cehoviană
a pistolului care, dacă apare într-o panoplie în actul întâi
al unei piese, neapărat va trage în ultimul.
*
Tenace şi metodic, bun discipol al profesorului Volcinschi, dar el însuşi un fel de visător prea puţin dispus
să abandoneze planurile la care s-a înhămat, Gavril M.
repune, încet-încet, pe picioare ferma. Seceta acelei primăveri devine din ce în ce mai îngrijorătoare aşa încât, la sfatul lui Moş Onofrei, apelează la Tina, meşteră puternică şi
discretă, cel mai adesea, în de toate. Şi de data aceasta farmecele ei îşi dovedesc – în pofida oricărei logici şi a oricărui
spirit ştiinţific – deplina eficacitate: în cele din urmă, ploaia
vine. Pe neaşteptate, atunci când nu mai exista aproape nici
o speranţă. Scriitorul descrie cu o pană magistrală începutul potopului după care pământ şi oameni erau însetaţi
şi toată desfăşurarea lui, colosală, violentă şi mântuitoare.
Gavril M. este surprins pe câmp, explorând cuprinsurile dintre hotarele fermei şi visând la o livadă cu piersici (cei de prin partea locului nu ştiau deloc sau abia dacă
auziseră că ar exista un asemenea pom şi asemenea fructe)
într-un loc propice, unde descoperise un izvor, când cerurile se dezlănţuie. Dar nu dintr-o dată, ci treptat, aşa cum
numai la câmpie vine uneori, după o îndelungă aşteptare,
ploaia: „Prima picătură îl izbi ca un glonţ rătăcit, făcându-l
să tresară şi să privească locul de pe braţ unde trebuia să fie
amprenta impactului. Însă picătura explodase sau se evaporase instantaneu. Ridică privirea: cerul era curat. Trebuie să fi fost o gâză ameţită de zăpuşeală, îşi spuse.
Liniştea din jur, neluată în seamă, ar fi trebuit să fie şi
ea un semn. Liniştea, ca atunci când ieşi de sub apă şi urechile îţi sunt înfundate, dar şi parfumul tuturor florilor
sălbatice din stepă, greu, onctuos, înăbuşitor, târându-se
razant cu solul şi care aproape că devenise gust pe limbă
şi-n cerul gurii. Trecuse cu mult de amiază şi vântul începuse şi el să sufle mai devreme ca de obicei. Din cauza asta,
pentru că-şi schimbase şi direcţia şi bătea acum dinspre
răsărit, nu auzise nici semnalele locomotivei la plecarea
din gară. Cei doi ulii care-l vegheaseră tot timpul de sus
nu mai erau. Doar soarele părea să aibă o altă strălucire, ca
de după un geam gros de sticlă. […] Imediat urmă prelungita înfiorare, vibraţia de struna întinsă a aerului, şuierul
adierii care, ca o enormă mătură cosmică, culcă ierburile
din câmpie la pământ. Sări în picioare. Avu totuşi timp să
vadă clar fulgerul mut sclipind foarte departe, la răsărit,
după care, într-o clipită, aerul începu să se întunece.“ Arta
cu care prozatorul înfăţişează acest tablou dinamic al venirii ploii în stepă şi al omului surprins în mijlocul puhoiului căzând din nori mi se pare de un nivel literar remarca-
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bil. Forţa de a crea toată această desfăşurare plină de tensiune şi de dramatism ţine de marea proză.
Am redat doar o parte din simfonia sălbatică, impregnată de sunete, culori şi mirosuri din această scenă realizată cu un stil de mare maestru. Tânărul, aproape pierdut în haosul diluviului, fără repere de orientare, îşi încalecă armăsarul şi porneşte, prin zidul de apă, către fermă,
încrezându-se mai mult în instinctele calului, aşa cum fac
adesea cei mai experimentaţi călăreţi sau crescători de cai:
„Spre deosebire de călăreţ, Nuşka ştiuse tot timpul direcţia
bună şi galopă fără să încetinească sau să ezite. Şi pentru
el era aceeaşi plăcere sălbatică de fiară, a fugii dezlănţuite
prin ploaie. Doar o singură dată, sărind probabil peste un
hat inundat, pentru că nu se zărea nimic la un pas în faţă,
călcă în gol sau alunecă, iar pe Gavril îl străbătu un fior
îngheţat până-n degetele de la picioare. Dintr-o zvâcnire,
armăsarul se redresă însă cumva din zbor, din scurta planare, fără a mai fi necesar ca el să-l strunească din frâu, ateriză suplu şi goni mai departe.“ La o adică, un Georg Lukács
s-ar fi putut folosi de acest episod pentru a-şi demonstra,
aşa cum o face în Estetica sa, sprijinindu-se pe un pasaj din
Tolstoi, teoria despre sistemul de semnalizare 1’.
Viaţa îşi urmează cursul, Gavril M. cunoaşte, puţin
câte puţin, lumea din împrejurimi, oameni, locuri, moravuri, prilej pentru scriitor să ofere cititorilor săi pătrunderea într-un spaţiu cu caracteristici aparte faţă de restul
provinciilor româneşti. Personajele sunt uneori creionate
rapid, însă definitoriu, alteori sunt redate în detalii fastuoase, în ceea ce priveşte trăsăturile şi – fapt deloc neglijabil
–, îmbrăcămintea, precum uniforma de „ferşter“ (silvicultor) a lui Anton Suhoverschi. Se reţin şi figurile, şi ţinutele
notabilităţilor prezente la slujba de duminică din biserica
preotului Posteucă: badea Ghiţă Hojbotă, primarul, Octavian (Tavi) Vorobchievici, şeful de gară, Radu Opaiţ, directorul şcolii, Vetuţa Posteucă, preoteasa cu forme voluptoase,
apoi Popescu Gogu, şeful de post, dar şi alţii, precum, mai
târziu în desfăşurarea romanului, membrii familiei Suhoverschi şi ai familiei Schneider, care de care mai memorabil, şi ca individualităţi, şi ca exponenţi ai ucrainenilor
sau nemţilor convieţuind în colţul aparent uitat de lume,
dar în a cărui gară, importantă pentru trenurile de marfă,
poposise cândva, „o dată sau de două ori“, însuşi regele.
După ploaia binefăcătoare, prilej de îndoieli şi de remuşcări, punând în ecuaţie un substrat religios pur şi sincer,
pentru agronom (apelase, în fond, la o vrăjitoare, fapt pe
care i-l comunică şi preotului), care salvează recoltele şi
vitele, finalmente, oamenii înşişi trăind de pe urma fermei,
ia contur şi livada de piersici. Inspectând pe timpul iernii
puieţii cu tulpinile roase de iepuri, Gavril M. o întâlneşte
în plin câmp, pe Katria Suhoverschi, tânăra învăţătoare din
sat, care face în fiecare zi, cu sania trasă de un cal cu mersul „nespornic“, drumul de la moara bunicului ei, bătrânul
Schneider, la şcoală. Katria, Ekaterina Suhoverschi (Francisca Suhoverschi este numele de faţă al mamei scriitorului), frumoasă într-un chip particular, deşi cam înaltă, curajoasă la cei optsprezece ani, traversează câmpurile purtând
sub poclăzile din sanie o puşcă cu ţeava retezată, dată de
bunicul ei pentru a se apăra de lupi sau de alte pericole ce
pot ameninţa o fată singură în pustietate.
Michel Pastoureau previne (în O istorie simbolică a Evului Mediu) că în Germania medievală – iar ramura maternă
a Katriei este nemţească – numele Katharina se dădea fetelor de rotar sau de morar, aşadar, Katharina/Ekaterina/
Katria poate să însemne „Fata Morarului“. Cum bunicul ei
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e văduv a doua oară de nici un an, iar ea locuieşte în casa
lui şi îi va fi moştenitoare, putem vedea, prin urmare, relaţia aceasta ca pe una între tată şi fiică. Radu Mareş nu pune
nimic la întâmplare în romanul său, aşa încât îmi place să
cred că numele acestea a fost ales deliberat.
Gavril M. se îndrăgosteşte subit de fata întâlnită în câmp,
cu care nu schimbă, pentru început, decât câteva vorbe. Se
îndrăgosteşte, iar mai apoi dragostea îi este împărtăşită, ca
şi cum totul ar fi fost deja stabilit, ca şi cum această întâlnire este o chestiune nu de alegere, ci de predestinare. Ca
în tragedia greacă, unde destinul este cel care hotărăşte
pentru personaje.
Tânărul o aşteaptă în fiecare zi pe fată, însoţind-o,
călare, o parte din drum. Fără prea multe introduceri, îi
povesteşte în amănunţime, episod cu episod, viaţa lui, mai
mult el vorbind în aceste simulacre de plimbări, neştiute
de nimeni. Moartea timpurie a tatălui, mâna mutilată, personalitatea mamei, munteancă aprigă şi hotărâtă, care îl
trimite la şcoală, cu toate sacrificiile, copilăria alături de
cele două surori, drumurile lungi, de zeci de kilometri, la
Cernăuţi şi către casă, în vacanţe, peste dealuri, cu picioarele goale, atmosfera de la şcolile pe unde trece, viaţa târgurilor şi a satelor bucovinene, prietenia cu un al tânăr, ceva
mai mare, atras de credinţă, Iliuţă călugăraşul, un devotat, ciudat şi ferm în doctrina lui sui-generis, ins care are
mult din personaje de acest fel din romanele ruseşti, visurile profesorului său, Volcinschi.
*
Volcinschi este un fel de naţionalist luminat, căutat,
după câte se deduce, de legionari, care îl vizitează probabil în scopul de a-l atrage de partea mişcării, însă, tot
după cum se deduce, fără succes. Iată ce spune unui asemenea grup venit în biroul lui: „Cine va vrea să schimbe
ceva în ţara asta de la ţăran trebuie să înceapă. Şi să pună
oameni noi, tineri, peste tot acolo unde trebuie luate hotărârile mari. Cu toate că, pentru a fi cinstiţi până la capăt,
nu-mi fac speranţe. Ca foşti supuşi austrieci, noi, cei din
generaţia veche, am fost loiali coroanei imperiale, până-n
clipa în care ne-am dedicat în totalitate cauzei naţionale.
Par vorbe mari, dar a fost exact aşa cum vă spun. Acum
vin eu şi vă-ntreb: voi pe cine slujiţi? Cui sunteţi credincioşi şi pentru cine v-aţi da viaţa? Pentru un rege neamţ
care şi-a luat ţiitoare o israelită şi a burduşit închisorile cu
patrioţi români…? În afară de Dumnezeu, voi în ce mai credeţi?“ Există un echivoc în acest discurs, dar este tocmai
zona în care şi patrioţi de bună credinţă, cu exagerările de
rigoare, şi legionari interferau. Altminteri, nimic din activitatea profesorului nu ar confirma faptul că există o asumare a doctrinei legionarismului.
Spiritul lui de om dedicat lucrurilor practice, chiar infuzat de un idealism, şi el cu aplicaţie, nu pare a avea de-a
face cu exaltarea adepţilor Gărzii de Fier: „Noi nu suntem
ca olandejii […], care au scos la iveală pentru agricultură
şi pământurile de pe fundul mării. Ca să sapi şi să sameni
fiece palmă de loc şi din ce vei cultiva acolo să şi scoţi un
profit, trebuie ceva ce nouă ne-a lipsit totdeauna. […] Nu
suntem nici nemţi […], ca să avem câte o maşină pentru
orice. Nu ştim nici să facem capitaluri, să le adunăm şi să le
înmulţim din camătă, cum se pricep doar jidanii, ca nimeni
altcineva. […] Pentru că, nu uitaţi, cu mai mulţi bani, agricultura noastră s-ar face cu siguranţă altfel. Unii spun că
şi cu oleacă de ştiinţă însuşită temeinic se pot face destule
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lucruri frumoase. Numai că şcoala noastră agricolă e şi ea,
ca şi multe altele, la început.“
Cum spuneam, profesorul este un idealist pragmatic.
Nu visează la deşertăciuni, ci la lucruri bune pentru naţia
din care face parte, una având acută nevoie să se emancipeze, să se dezvolte în ritmurile pe care le cunoşteau economiile din Apus. Ce voia, de fapt? „Să înfiinţeze aici, în
capitala Bucovinei, o mare şcoală de agricultură, care trebuia să fie şi oleacă altfel, adică unde să fie şcoliţi nu numai
studenţi şi specialişti din toată lumea. Erau planuri foarte
mari, de care nu ştiau prea mulţi. O şcoală pentru norod.
Într-un cuvânt […], ceva nou, nemaivăzut şi pe cât de dificil de descris în cuvinte, pe atât de greu, aproape imposibil de realizat. Aici, şovăise: complicat sau imposibil…“
Ştie foarte bine şi care ar fi piedicile majore. Nu înapoierea, nu condiţiile materiale, ci ceva mult mai puţin palpabil, dar, prin aceasta, nu mai puţin detectabil şi nu mai
puţin dificil de corijat: „Şi despre asta ei doi mai vorbiseră
de multe ori: despre păcatul neterminării şi despre cei care
se descurajează repede, când dau de greu sau dacă greşesc
ceva, şi atunci taie poala şi fug, lasă baltă afacerea începută
[…] Cei vechi, spunea el, în câte un discurs mânios, aveau
vârtutea înfăptuirilor măreţe şi care-s făcute să dăinuie.
Aceia îşi puneau în cap să facă, tot aşa, o cetate măreaţă
sau o mănăstire. Sfinţeau locul imediat – locul ales –, îl
stropeau cu aghiazmă ca să-l cureţe de cele rele, spuneau
rugăciunile cuvenite de întemeiere. Şi cetatea aceea chiar
se ridica nesmintit. Nu există nimic să stea în cale ca să nu
duci la capăt ceea ce a fost hotărât să fie înfăptuit. Azi, căci
despre azi vorbim, azi, oricât ne doare, e dimpotrivă, puţine
încep şi nimic nu se termină, iar vlaga românului parcă
s-a subţiat. Ce era falnic, mândru şi viteaz la cei vechi s-a
prăpădit, a secat…!“ Paseism pe care unii şi astăzi îl manifestă şi îl profesează, dar şi un pic de vizionarism dedicat.
De ce e importantă în desfăşurarea romanului şi în coagularea sensului această „lecţie“ a profesorului, această
credinţă a lui, până la urmă? Pentru că, dincolo de firea
tenace, de luptător, de om harnic şi metodic, discipolul
lui, Gavril M., şi-o însuşeşte şi e dispus să o aplice întocmai, la nivelul la care se află el, acela pe care i l-a hărăzit
destinul care, încet-încet, îşi urzeşte plasa şi îşi desăvârşeşte planurile, până la ultima consecinţă. Iată de ce afirmam, ceva mai sus, că personajul profesorului Volcinschi
este mult mai important decât s-ar părea. El e cel care
sădeşte sămânţa acţiunii pozitive sau cel puţin o încurajează şi o cultivă în sufletul tânărului din Bucovina de
sub munte. Scoaterea fermei din ruină, reorganizarea ei,
achiziţiile de materiale şi de unelte (cu concursul negustorului local, Horovitz, evreul care are un fiu la conservator la Viena, de unde se presupune că va deveni, prin
educaţia aleasă şi înalta instruire, un mare muzician, cu
faimă în toată Europa) făcute întru bunul mers al lucrurilor, re-întemeierea unor relaţii corecte şi ferme cu lucrătorii, care le acceptă înţelegând că tot ce doreşte agronomul pentru ei nule poate face decât bine, livada de piersici şi, nu în cele din urmă, reconstrucţia bisericuţei de pe
domeniul fermei, arse cândva de ruşi şi rămase de izbelişte ca o dovadă că românii, aşa cum se plângea profesorul, nu au harul desăvârşirii, isprăvirii lucrurilor.
*
În cele din urmă, Gavril M. se căsătoreşte cu Katria
Suhoverschi. Prilej pentru autor să ofere o frescă thomasmanniană a celor două familii din care se trăgea fata, şi cea
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nemţească, şi cea ucraineană. Fiecare personaj, fie că face
parte din istoricul familiei, fie din prezent – prezentul Suhoverschilor e plin de fraţi şi surori, fiecare cu psihologia lui,
cu individualitatea lui, strălucit redate. Captivează povestea începuturilor afacerii cu moara şi cu alte baze tehnice,
începute de Else, străbunica Schneider. Poate plictisi un
cititor grăbit şi nededat la lecturi de acest fel redarea ritualurilor familiei Suhoverschi, de la cititul ziarului de către
tatăl care, deşi nu-i suferă pe români, va accepta un ginere
român, până la baia de sâmbătă sau la masa în familie, cu
felurile de mâncare, cu pregătirea veselei şi a tacâmurilor,
dar avem de-a face, în fapt, cu un regal de roman realist.
Lungă şi plină de detalii este şi relatarea ultimelor vizite
ale lui Gavril M. la familia lui din satul de sub munte. Nunţile celor două surori şi mai ales trecerea acestora, urmate
de mama lor, la credinţa unei secte neoprotestante (pocăiţii sau nazarinenii) sunt redate împrumutând ceva din
mirarea tânărului fiu şi frate pentru felul în care au evoluat
lucrurile, beţia lui la ultima nuntă, prezenţa unui mesean
pe care nu-l cunoaşte şi care rămâne până la urmă misterios. Sunt mai multe mistere nedezlegate în roman, dispariţia lui Wagner, acest străin, drumurile lui Iliuţă călugăraşul, prietenul lui Gavril M. Înţelegând, însă, că suntem în faţa unui romancier care nu creează la întâmplare,
ajungi să te gândeşti, parcurgând paginile dense centrate pe
această relaţie cu familia, în care, aparent, nu se întâmplă
lucruri spectaculoase (deşi reconstituirea mediului la timpul respectiv şi a moravurilor merită toată luarea aminte),
că există o noimă.
Vom ajunge la faptul că finalul romanului este scăldat în
ambiguitate, rămânând la un nivel care e al felului în care
diferite personaje interpretează faptele. Până atunci, trebuie spus că toată această poveste pe care Gavril o spune
Katriei este aceea a unei consecvenţe în credinţa strămoşească, a unei neaderenţe la derapaje. Există o scenă, mai
la început, despre care am pomenit aici, dar fără amănuntul care urmează, în care Gavril se roagă în biserică într-un
fel care denotă o deplinătate şi o însingurare în credinţă.
Prin urmare, speculaţiile unora dintre personaje, aduse
în pagină către final, legate de o presupusă adeziune a lui
la legionari (sunt presărate în desfăşurarea romanului, ca
unul dintre elementele care constituie fundalul epocii, referinţe când vagi, când mai percutante, deşi scurte, la mişcarea respectivă) nu se susţin. Autorul are grijă să nu spună
asta explicit, ci să redea fapte şi atitudini care cititorului,
posesor al mai multor fire decât cei care îşi dau cu presupusul în final, îi asigură o cunoaştere mult mai amplă (cât
ştie Tavi Vorobchievici, confidentul lui Gavril M. şi, de la
un punct, şi al Katriei), dar şi chei de înţelegere. Avem o
îmbinare între un plan narativ şi unul metanarativ, ceea ce
e o performanţă de construcţie, amintind, mutatis mutandis, de finalul de la Bunavestire, al lui Nicolae Breban.
Sunt mai multe semne în roman că finalul va fi tragic. Mai întâi doar aluzive, sugerate, cum este momentul
de la început în care, abia sosit la fermă, Gavril M. se trezeşte la prima cină pregătită de ţiganca Tina că aceasta ii
întoarce brusc palma şi nu e prea încântată de ce descifrează în liniile ei. Către sfârşit, Katria are două vise care
îi par premonitorii. Întâlneşte în ambele o ţărancă, aceeaşi
de fiecare dată, îmbrăcată în port românesc, înfăşurată cu
un brâu de lână. Katria trăieşte certitudinea că ţăranca, în
care cititorul o poate identifica pe mama lui Gavril M., îi
ieşise în cale „ca să-i anunţe un lucru anume. Era dincolo
de îndoială că ele două nu aveau acelaşi drum mai departe.“
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Motivul acesta, al brâului de lână este prea cunoscut ca să-l
dezvolt, dar nu trebuie să se creadă că autorul îl îngroaşă
cumva. Dimpotrivă, îl aşează cu discreţie în pagină, ba
chiar îl strecoară ca în treacăt, aş putea zice. Cine vrea să
înţeleagă, să înţeleagă!
După ce a învins în refacerea fermei, Gavril M. mai are
o ambiţie. Pentru care ţine post şi se roagă, după cum se
destăinuie chiar la prânzul de la familia Suhoverschi, unde
Anton, unchiul Katriei, tălmăceşte între ucraineana gazdelor şi româna musafirului. Este vorba de refacerea micii
biserici de pe domeniul fermei. Mers la şcoala românească,
fratele mai mic al viitoarei mirese deduce: „Voievodul Ştefan cel Mare, după ce învingea într-o bătălie, înălţa o biserică“. Ajutorul îi vine nu de la Camera Agricolă de la Chişinău, aşa cum spera, care nu se ocupa şi nu avea fonduri
pentru asemenea chestiuni, ci de la un prieten, profesorul
Aurel Ştir, care-i trimite scândură şi meşteri de la Câmpulung Moldovenesc. Apare la fermă şi Iliuţă Motrescu, pentru a face sfeştania cuvenită lucrării terminate. Iar de aici
lucrurile iau o turnură neaşteptată.
*
Suntem, precizează undeva autorul, înainte de începutul războiului, iar cititorul deduce şi că ne aflăm după
înăbuşirea rebeliunii legionare. Călugăraşul este căutat de
jandarmi, iar şeful de post, Gogu Popescu, află repede că
a apărut în aria lui de responsabilitate. Se duce să-l aresteze, împreună cu jandarmi sosiţi de la Cernăuţi, ajutaţi de
doi săteni. Într-o suită de mici întâmplări, arestarea lui Iliuţă călugăraşul se transformă în execuţia lui, ca din întâmplare sau poate din întâmplare. Sosit chiar în acel moment
– observând ceva suspect de departe, de pe câmp –, în
goana calului, în curtea fermei, Gavril M. este şi el împuşcat nu se ştie cum. „Eu cred – spune Tavi Vorobchievici,
naratorul ieşit la iveală în ultimul capitol (cel mai interesant construit; naraţiunea renunţă la linearitate, iar jocul
temporal şi jocul aparenţelor sunt dirijate în aceste pagini
cu o baghetă de o rară măiestrie) – că pe Motrescu Ilie
l-ar fi ucis oricum, fiind ordin de sus. Un număr oarecare
de legionari bucovineni trebuiau împuşcaţi exemplar, spre
luare aminte…“ Vorobchievici nu este sigur, însă, că Iliuţă
ar fi fost legionar, cu apucăturile lui de itinerant şi cu alte
date care, cel puţin în aparenţă, ar fi contrazis imaginea
ceva mai încrâncenată a celor înrolaţi în Legiune. Cititorul poate să-şi închipuie, cu toate acestea, iar romancierul
ştie foarte bine acest lucru, că autorităţile vor fi avut date
mai precise, rezultate din denunţuri, poate, din investigaţii şi urmăriri ale mediilor prin care acest moine errant le
traversează.
În ce-l priveşte pe Gavril M., „soarta lui a fost să ajungă
în bătaia glonţului ca pe front, unde nevinovăţia nu cântăreşte nimic. Nu s-a aflat nici cine a tras în el şi nici de ce.
Era însă scris să fie aşa. Soarta e chiar succesiunea acestor semne ieroglifice presărate pe traseul care duce la deznodământ şi din care am reuşit să nu uităm doar o mică
parte…“ Iată, pentru cine avea nevoie, programul autorului, noima întregului eşafodaj narativ din Când ne vom
întoarce, dezvăluite în aceste fraze! Datoria este pusă înainte de toate de Gavril M. El, românul care încalcă „tradiţia“ asupra căreia se îndreptau nemulţumirile profesorului Volcinschi, vrând să nu lase neîncheiată o lucrare. Ca şi
Antigona, care plăteşte cu viaţa tocmai pentru că îşi îndeplineşte datoria, presărând pământ peste trupul fratelui ei,
şi Gavril M. piere ca victimă a principiului său de a-şi res-
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pecta îndatorirea. E adevărat că apare aici un joc al contrariilor, eroina greacă respectă tradiţia atunci când îşi duce
la îndeplinirea datoria, personajul lui Radu Mareş încalcă
acea tradiţie cu sens schimbat, despre care am amintit,
prin datoria pe care o duce la îndeplinire. În esenţa profundă, lucrurile sunt însă de aceeaşi natură mai ales că, în
vechime, oamenii aveau simţul terminării lucrurilor începute, aşa cum se spune, iar el la acea tradiţie se raliază.
Sosită la fermă foarte curând după omoruri, Katria îşi ia
arma (un capitol al romanului se intitulează „O fată ca un
soldat“) şi le iese înainte jandarmilor. E imposibil de spus
pe cine reuşeşte să ucidă din grupul celor care duceau în
căruţe trupul bărbatului ei şi pe acela al lui Iliuţă Motrescu
(dacă Gogu Popescu a supravieţuit sau nu, de exemplu;
pesemne o fi pe undeva un cuvinţel strecurat, un verb cu
timpul schimbat, un pronume, ceva, dar mie probabil că
mi-a scăpat), înainte de a fi ea însăşi doborâtă de glonţ.
Aici cred că autorul a exagerat cu misterul un pic, pentru că nu spune decât: „Se ştie sigur doar că, în conformitate cu o dispoziţiune expresă, cele patru cadavre aduse
în sat pe întuneric au fost expediate, sub pază, în aceeaşi
noapte, la Cernăuţi“.
În urmă, realitatea şi aşa prea puţin cunoscută de către
cei aflaţi în sat, generează un cortegiu al zvonurilor şi al
ipotezelor, care mai de care mai plauzibile, dar, în acelaşi timp, privite din alt unghi, fantasmagorice şi friabile,
născute numai din psihoză şi din prejudecăţi: „O noapte
întreagă ne-am certat, strigând unul la celălalt. Ce susţinea părintele Posteucă? Rezum. Că doi legionari români,
plecaţi de bună voie să se bată cu comuniştii în Spania,
muriseră acolo, pe câmpul de luptă. În ţară, se făcuse după
aceea un legământ în memoria lor. Anume ca, un timp
oarecare, un an, doi, nu ştiu precis, o sută de fete mari să
poarte veşmânt de doliu pentru cei doi. Între aceste fete
se afla şi Suhoverschi Ecaterina a noastră“. Katria purtase
doliu după ce-a de-a doua soţie a bunicului ei şi nici măcar
nu era româncă.
Când ne vom întoarce este un roman aparte în literatura
noastră. Scris în total dezinteres pentru módele curente în
materie de proză, străin de autoalintările egotiste ale celor
mai mulţi dintre tinerii autori de oarecare vogă, deşi superficiali şi fără prea multe de spus, ţine de tradiţia romanului
modern mai degrabă. Deşi, la drept vorbind, o încadrare
a lui este dificil de realizat. Degajă un suflu puternic, de
roman cu amplitudine care depăşeşte literatura unei ţări.
Se vor găsi critici care să mă acuze că spun vorbe prea mari,
dar îi asigur că va trebui ca mai întâi să parcurgă textul cu
cea mai mare atenţie.
Altminteri, Când ne vom întoarce este construit aproape
impecabil. Aproape. Mi se pare că personajul ţigăncii Tina
nu este dus la capăt, că după un debut plin de forţă, promiţând o integrare mai accentuată în istorisire, acest personaj magnetic este aproape abandonat, pentru a fi readus în
atenţie, fulgurant, în final, sub chipul unei babe scofâlcite
şi cocârjate, cu mâinile ca nişte vreascuri. Nu sunt, însă,
decât vreo şapte-opt ani între începutul în care Tina apare
ca o femeie încă tânără şi plină de viaţă, şi sfârşitul cărţii.
De asemenea, cum spuneam, prea mult mister întreţinut
şi neexploatat până la capăt. Tot Tina e exemplul cel mai
grăitor. Nu e aşa de important să ştim ce s-a ales de Wagner, ce e cu exactitate cu Herr Franz sau cu deadea Olesia,
moşiereasă rusoaică, nici chiar cu nuntaşul pe care Gavril
M. nu-l cunoaşte şi care-l pune puţin pe gânduri. Se întâmplă şi în viaţă să ne aflăm lângă persoane care ne intrigă şi
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despre care nu aflăm niciodată mai nimic, pentru că dispar din raza noastră vizuală şi din preajma noastră înainte
de a adânci vreo relaţie cu ele. Viaţa ascunsă a lui Iliuţă
Motrescu, tânărul călugăr, şi drumurile lui, neştiute iarăşi,
se încadrează bine într-un portret, dar Tina, ca personaj,
cred că nu e în acord cu ea însăşi, cu propria ei plăsmuire literară aşa cum este înfăţişată în prima parte a cărţii.
Chiar şi aura sibilinică a frazelor care conţin expresia
din titlul romanului pare uşor forţată. Vorbeşte Tavi Vorobchievici, poate cu preotul Posteucă, poate cu unul dintre
ceilalţi parteneri de tarok, în serile şi nopţile când se luau
la harţă cu privire la crima făptuită lângă ei şi la destinul
României, care ar trebui curăţată, gândeşte el, cu fierul şi
cu focul, ar trebui adusă la disciplină ca pe vremea lui Vlad
Ţepeş. În fine, nu e prea clar. Iar vorbele, deşi sună bine,
seamănă cu fraza absconsă din finalul la Numele trandafirului, de Umberto Eco: „Tu nu vei înţelege niciodată ce-a
fost cu adevărat. Istoria, mă tem că şi ea şi-a creat aici un
lapsus mincinos şi nu-ţi va fi de ajutor. Cât despre noi, noi,
ştiutorii, când ne vom întoarce, nu vom găsi decât vidul“.
*
Căutând pe Internet mai multe date despre autor, am
ajuns şi la cronici scrise la câteva dintre romanele sale mai
noi. Pe una dintre ele am citat-o la începutul acestor rânduri. Dar mai sunt câteva care ridică o problemă importantă, având legătură cu receptivitatea şi disponibilitatea
criticii. Pune, cu alte cuvinte, în discuţie însăşi problema
adevărului critic. Paul Cernat, spre pildă, în „Observator
cultural“ (579, iunie 2011), afirmă că romanul este „scris
cu o monotonie de metronom până la final, când timpul
îşi pierde „răbdarea»“, iar „textul nu impresionează nici ca
scriitură (tacticoasă, acurată, dar ternă, greoaie, fără expresivitate, fără nerv şi fără distanţă), nici compoziţional sau
ideatic“. Pentru a da lovitura de graţie, afirmând că „stilul
„de grefier“ e prăfuit, fără energie“. Am reprodus mai sus
câteva pasaje, dintre care măcar acela al izbucnirii ploii
în stepă mi s-a părut foarte ilustrativ (pasaj pe care, Paul
Cernat îl trece, totuşi, la excepţii), denotă că stilul lui Radu
Mareş nu are nimic de-a face cu acela zis „de grefier“, arid.
Îi mai reproşează că nu ştie să construiască, aşa încât
„cititorul care aşteaptă să se întâmple ceva se vede pus la
grea încercare… Pe la mijlocul cărţii, intriga încă nu se
încheagă, iar la pagina 400, tot mai aştepţi să demareze.
Nici vorbă de vreo „bună tehnică a acumulării şi dozării
tensiunii“ (Alex. Goldiş). Relatarea rămâne exasperant de
statică, lăsând la o parte câteva secvenţe mai puternice.“
Puţini critici români sunt mai racordaţi decât subsemnatul la ceea ce înseamnă literatură de consum (nu e vorba
de vreo infatuare, ci de ce şi cât am scris pe această temă
şi, că place sau nu, chiar de contribuţiile teoretice în domeniu), roman de aventuri, roman poliţist, thriller şi altele, cu
intrigi spectaculoase, cu răsturnări de situaţie la tot pasul,
dar să mi se dea voie să ţin aici partea lui Alex. Goldiş. Am
povestit romanul (cât s-a putut), ceea ce nu fac de obicei,
anume ca să prezint ceva din arta de a construi şi din stilistica oarecum neobişnuită pentru literatura română a lui
Radu Mareş. Cât despre „lipsa cronică de expresivitate şi
dinamism“ pe care o incriminează în nimicitoarea sa cronică autorul cărţii despre Avangarda românească şi complexul periferiei, care, împreună cu alte defecte, ar face din
Când ne vom întoarce o „scriere de plan secund“, din nou
cred că exemplele oferite mă dispensează de altele. Ca să
închei cu acest capitol, dacă judecăm aşa, atunci La poalele
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vulcanului, de Malcolm Lowry, e de zece ori mai plicticos,
iar Lumea în două zile se arată ca un adevărat monument
al plictiselii. Dacă iei în mână o astfel de carte şi aştepţi
o desfăşurare precum în cărţile lui John Grisham, atunci
undeva există o inadecvare. „Din păcate“ – zice undeva Paul
Cernat –, „parcurgând atipicul Când ne vom întoarce, am
avut uneori senzaţia de a fi citit altă carte decât cei care au
elogiat-o.“ Şi eu încerc adeseori sentimentul acesta.
Judecând după multele amănunte reţinute în comentariul criticului de la „Observator cultural“, trebuie spus,
totuşi, că a parcurs romanul cu destulă atenţie.
Mai judicios mi se pare reproşul pe care Teodora Dumitru îl are la adresa unui truc de construcţie. Anume, în ultimul capitol, chiar la prima frază, cititorul află că tot ce a fost
narat până acolo i se datorează lui Octavian Vorobchievici,
despre care în mai multe rânduri aflaserăm că ar fi confidentul total al celor două personaje. Teodora Dumitru se
îndoieşte că întreaga desfăşurarea stilistică din roman ar
putea fi opera unui şef de gară: „Te întrebi cât de plauzibil
e ca protagonistul Gavril M. să-i fi făcut cunoscut şefului
de gară amănunte precum „colbul era gros de o palmă“ ori
felul în care se risipise, la o anume oră a zilei, fumul unei
anume ţigări; sau cât de plauzibil e ca îndrăgostiţii Gavril şi
Katria să-i fi relatat şi lui, şefului de gară, cu aceleaşi amănunte, preţioasele poveşti de viaţă pe care şi le făcuseră
cunoscute unul altuia, într-un soi de tatonare prenupţială. Apoi, cine a spus ce? Ce a aflat naratorul-cheferist de
la Katria şi ce de la Gavril?“ (Argumentele sunt mai multe,
demne de o dezbatere mai amplă, şi pot fi găsite la: http://
revistacultura.ro/blog/2011/11/radu-mares-cand-ne-vomintoarce-review-de-teodora-dumitru)
Parţial, are dreptate. Dacă ne situăm în paradigma prozei din ultimele decenii, mult mai atentă la registrele stilistice ale personajelor, este cu adevărat dubios acest procedeu. Dacă, însă, apelăm la memoria noastră de lectură
(şi Teodora Dumitru îmbrăţişează, la un moment dat, un
asemenea punct de vedere, dar aduce şi multe altele împotrivă) şi ne gândim la atâţia şi atâţia scriitori care au recurs
la ficţiunea girată de un martor sau de personaj secundar,
atunci ne dăm seama că, în aria romanului de tip „tradiţional“, clasic, aceasta este o convenţie narativă. Nu mai suntem obişnuiţi cu ea în această formulă, dar, dacă o acceptăm, laolaltă cu faptul că această carte nu ţine de paradigma
romanului contemporan, atunci lucrurile devin mai simple. Problema rămâne, oricum, deschisă, sau în litigiu, iar
autorul ar putea, eventual (eventual!, subliniez), la o revizuire a textului, să introducă o justificare mai plauzibilă
pentru cititorul tânăr de azi – şi, sper, de mâine –, a acestei soluţii la care a recurs.
Oricum ar fi, nu am avut în gând o polemică legată de
cele inserate cu cei doi critici pe care îi apreciez, de altfel,
foarte mult. Ceea ce am urmărit a fost să deschid o discuţie
pe care o găsesc extrem de interesantă (ofertantă, cum se
spune în limbajul de lemn de azi), de ordin teoretic: aceea
a fidelităţii lecturii şi, ceva mai sus în ordine conceptuală,
aceea a adevărului critic.
Mie mi se pare limpede anvergura excepţională a romanului Când ne vom întoarce, de Radu Mareş, iar argumentele din comentariul meu au avut ca scop ilustrarea acestui fapt. Şi dacă e adevărat că îl putem încadra între cele
mai bune cărţi din câte s-au scris în ultimele trei sau patru
decenii, atunci consecinţa ar implica întreaga literatura
română. Dar există, iată, şi alte păreri!
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Identitatea românească la
graniţa imperiului. Viaţa
culturală bucovineană

Motto:
Nici un fel de „eternitate“ nu este îngăduită organismelor
politice şi sociale. Singura „eternitate“ acceptată de istorie
este aceea a creaţiilor spirituale.
Mircea Eliade

C

Contrar tuturor evidenţelor şi performanţelor materiale ale
acestei lumi, numai cele care ţin de spiritualitate rămân perene. Toate celelalte sunt trecătoare. Sunt de uz comun şi aparţin societăţii; sunt, prin urmare, reguli create de însăşi comunitatea în cauză, alcătuite în funcţie de gradul de cultură la
care societatea respectivă a ajuns. Cultura încheagă această
comunitate şi-i dă identitatea specifică. Când un popor are
nenorocul să fie rupt din albia sa teritorială şi de limbă, să fie
integrat samavolnic într-o altă organizare statală decât cea pe
care a dobândit-o firesc de-a lungul timpului, conform aceloraşi legi „obiective“ – atunci societatea respectivă involuează. Este cazul Ţării de Sus a Moldovei, care îşi încheagase
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personalitatea în mod firesc şi
care s-a modificat esenţialmente după ce Bucovina, a fost înglobată artificial în imperiul
austro-ungar.
Plantată în alt cadru social, supusă altor reguli decât cele
în care evoluase până atunci, noua societate amestecată forţat prin tot felul de artificii a trebuit să lupte mai întâi pentru libertăţile de ordin social, folosindu-se, evident, de cele
tradiţional-culturale. Aceasta este explicabil şi prin faptul că
în condiţiile istorice nefavorabile din a doua jumătate a veacului al XIX-lea, obiectivele mişcării naţionale a românilor din
Bucovina nu puteau fi prezentate deschis şi în toată complexitatea lor, ci mai mult îmbrăcate într-o haină culturală pentru
a nu atrage ostilitatea autorităţilor imperiale. Epoca impunea
mai întâi soluţii de solidaritate culturală, înainte de a putea
emite răspunsuri pe plan politic. Cultura însă a premers întodeauna politicului, sugerându-i rezolvări. Oamenii de cultură ai Bucovinei au trebuit să-şi unească eforturile în vederea
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redobândirii propriilor lor drepturi, pierdute odată cu trecerea la noua organizare statală.
În ansamblul ei, societatea bucovineană era una de tip rural, care-şi păstra cu sfinţenie tradiţiile, cutumele şi miturile
sale. Limba românească, şi în general limba română îndeplineşte toate condiţiunile pentru a deveni cu timpul o limbă culturală, egală cu cea italiană, dacă se vor găsi oameni iscusiţi
care să se ocupe de ea. Datorită situaţiei speciale pe care o
avea acest teritoriu, după înglobarea lui austro-ungariei, fenomenul cultural bucovinean a avut particularităţile lui atât în
ceea ce priveşte literatura, cât şi teatrul, muzica, artele plastice şi presa. Prin intermediul culturii, Bucovina a făcut eforturi
întru atingerea aceluiaşi ideal al luptei pentru dezlipirea de
Galiţia, apoi a unirii românilor într-un singur stat.
Odată cu înregistrarea averilor de către noua stăpânire,
boierimea a fugit peste graniţă împreună cu mazâlii şi răzeşii, care intuiau că la bine, sub o dominaţie străină, nu se puteau aştepta. În felul acesta s-a mai pierdut încă o parte din
categoria celor învăţaţi şi instruiţi. Cei rămaşi nu ştiau bine
ce se întâmplă, obişnuiţi, desigur, cu faptul că un teritoriu se
pierde ori se câştigă numai prin luptă, aşa încât, majoritatea
populaţiei, o bună bucată de vreme era absolut năucită şi
dezorientată.
Politica de momire a fost aceea a trâmbiţării continuităţii,
asigurând populaţia că nimic nu se va schimba în legile ţării,
dându-i pe deasupra speranţa în mai bine. Evident că nu s-a
întâmplat aşa. Imediat după primii ani de dominaţie, unghiile
mâţei din sacul numit imperiul austro-ungar au început să se
vadă chiar şi pentru cei care vedeau numai cu un singur ochi.
Primele proteste au fost acelea ale boierilor, adică ale celor
mai luminaţi dintre cei puţini; în rest, tot aparatul administrativ era importat de la centru. Funcţionarii erau aproape exclusiv germani. Caracterul administraţiei era german şi scopul
ei germanizator. Cât despre o clasă a intelectualilor, nu se putea vorbi, fiindcă cei care ştiau carte erau doar preoţii satului.
Singurii din această categorie erau doar călugării tradiţionalelor mănăstiri şi schituri bisericeşti, prea puţini în raport cu
majoritatea populaţiei şi mult prea izolaţi pentru a-şi spune
cuvântul într-un teritoriu în care nu peste multă vreme de la
ocupare, ei înşişi vor fi văduviţi de averile lor, încât au fost şi ei
nevoiţi să se refugieze în ţara de origine.
Bucovina – spune Ion Budai–Deleanu – pare a avea soarta de a vedea în fruntea sa tot ce-i incapabil, imoral şi egoist
în monarhia întreagă, iar funcţionarii, îmbogăţiţi pe spinarea
populaţiei autohtone batjocoresc în continuu pe acest popor
sârman, care a fost temeiul fericirii lor vremelnice, numindu-l
barbar, semioameni, Otahitii etc. Magistraţii, la rândul lor, sunt
descrişi de autor derept persoane fără valoare, vagabonzi de
nimic, calfe de bărbieri, ba chiar şi lachei care au fost trimişi şi
aplicaţi în Bucovina ca şefi, asesori, cancelişti.
Nici biserica nu stătea mai bine. Cu un trădător ca mitropolitul Dosoftei Herăscu în frunte, sediul Mitropoliei de la Rădăuţi, de unde era înpământenită, s-a putut muta la Cernăuţi,
desprinzând-o de cea a Mitropoliei ieşene şi supunând-o celei sârbeşti din Carlovăţ. Urmaşul lui Herăscu, Daniil Vlahovici, a fost menit să slavizeze clerul, pentru a-şi pierde cu totul
identitatea. Această politică meschină a slăbit temelia bisericii
noastre ortodoxe, a intimidat firile slabe, pe cele tari le-a îndoit sub farmecul titlurilor şi al măririlor, a desbinat pe fraţii de
acelaşi neam, a sdruncinat tăria credinţei în trecutul nostru, a
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acoperit cu vălul dispreţului cele moştenite şi a întunecat încrederea în viitorul luminos al neamului.
Învăţământul şcolar mergea pe urmele celorlalte domenii
de activitate social-culturală. Umilinţa copiilor şi a învăţătorilor este evidentă în mărturia unui contemporan: sub astfel
de împrejurări, în decurs de mai mult de jumătate de secol, Românul bucovinean n-a găsit în şcolile publice din ţara sa posobilitatea de a învăţa în graiul său naţional; toată cultura o căpăta nu numai în graiuri străine, cu observări adeseori repeţite,
că graiul românesc ar fi graiu rustic şi necapabil de a cuprinde
şi preda ştiinţă şi învăţământ! Nu era de mirat dar, dacă mai
toţi românii, cultivaţi astfel, se despărţeau de cei fără de carte
şi simţeau oarecare ruşine a petrece cu aceştia şi a vorbi cu ei
în graiul lor românesc. Mulţi dintre ei se sfiiau a se mărturisi ca
Români. Între sine şi familia ce o întemeiau ei preferau a vorbi
nemţeşte, poloneşte şi chiar ruseşte, numai româneşte nu.
Cu toate acestea e greu de şters limba unui neam chiar în
atari condiţii; dacă şcoala publică din Bucovina a izgonit din
programa ei limba şi cultura românească, ele şi-au luat refugiul în alt loc, unde au fost cultivate cu sfinţenie. După obiceiul
moldovenesc, dascăli sau călugări ambulanţi cutreerau satele
şi adunau în vre-o cameră mai spaţioasă din sat copiii de boieri, de răzăşi şi poate de ţărani mai înstăriţi, pe cari îi introduceau în tainele scrierii şi ale slovenitului după o oarecare bucoavnă veche, în sfinţenia cărţilor bisericeşti şi în lumea cifrelor.
De importanţa limbii naţiei în cadrul deschis al culturii naţionale vorbeşte unul din fraţii Hurmuzachi: niciodată o naţiune
nu s-a înălţat la o treaptă însemnată de cultură care au cercat
aceasta prin intermediul unei limbi străine şi nu prin limba sa
maternă. […] Dreptul de a-şi conserva şi cultiva naţionalitatea
care, culminează în limba maternă, este o lege sfântă a naturii, principiul triumfător al civilizaţiunii moderne. Acelaşi Gh.
Hurmuzachi va susţine cu tărie importanţa creaţiei populare:
multe dintr-aceste producţiuni ale spiritului poetic al naţiunii
române se pot alătura lângă literatura corespunzătoare a acelor mai naintate popoare.
Un rol împortant în propăşirea culturii bucovinene l-a
avut neîndoelnic faptul că ruptura din 1775, a făcut ca rudele,
dar şi vechile prietenii să rămână strânse, iar dintre aceştia să
ţină nu numai conştiinţele treze, dar limba însăşi să nu poată fi omorâtă. Sigur că oprelişti erau la tot pasul, căci imediat
după anexare, Austria şi-a luat ca mijloc de precauţie, cordonul (sanitar chipurile) – mai degrabă un fel de zid al Berlinului
în stare incipientă –, care să-i despartă pe moldoveni de fraţii
lor rămaşi sau fugiţi din Bucovina, dincolo, în Moldova liberă.
Cu toate acestea, mare parte din graniţă era nelocuită, greu
de păzit, protejată de un relief muntos, cunoscut localnicilor,
necunoscut grănicerilor, drept pentru care, ani buni, călăuze
iscusite treceau graniţa pe toţi cei interesaţi, fie într-un sens,
fie într-altul.
După răscoala eteriştilor, foarte mulţi boieri din Moldova
s-au refugiat în Bucovina, legând prietenii durabile, aşa cum
se va întâmpla şi mai târziu cu paşoptiştii moldoveni. Rolul
definitoriu l-au avut marile curţi boiereşti, găzduitoare de refugiaţi, păstrătoare de documente şi cărţi moldoveneşti. Bisericile şi mănăstirile au fost la rându-le adevărate biblioteci de
patrimoniu, în care manuscrisele şi cărţile constituiau parte
din averea mănăstirească. Ceea ce n-a reuşit să facă, însă, imperiul austro-ungar, a reuşit să facă cel sovietic, după 1944,
când a trecut sistematic la distrugerea acestor preţioase acte
de identitate românească.
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Prin urmare, toate contribuţiile culturale bucovinene,
erau cu precădere angajate. De o literatură ştiinţifică nu putem vorbi decât în măsura în care ea era preocupată fie de a
crea regulile limbei române, fie în domeniul cercetării izvoareleor interne şi externe privitoare la originea românilor. Rolul primordial în domeniul din urmă l-au avut fraţii Hurmuzachi, cei care au descoperit în arhivele vieneze importante
documente care să ateste continuitatea românilor de-a lungul timpului. Fără aceste documente, istoria noastră ar fi fost
infinit mai săracă.
De literatură propriu-zisă, nu putem vorbi decât în măsura în care aceste producţii veneau de la creatorii români din
Moldova, Transilvania şi din Muntenia, în mare parte publicate o dată cu apariţia primelor publicaţii dinaintea revoluţiei
de la 1848. Nu se poate neglija, însă, rolul unui Aron Pumnul,
I.G. Sbiera, pe tărâmul filologiei şi istoriei sau a lui Simion Florea–Marian în cel al folcloristicii. Începând chiar cu primele
calendare populare, rolul folclorului, al învăţăturilor practice,
iar mai târziu al dicţionarelor şi gramaticilor au luat locul creativităţii propriu zise, satisfăcând gustul şi nivelul populaţiei.
Înaintea revoluţiei paşoptiste încep colaborările fructuoase între Moldova şi Ardeal. Schimburile de idei şi de creaţii
literare care vor urma au constituit saltul calitativ al literarurii
de la cea religioasă la cea moralizatoare, iar alfabetul a evoluat
în aşa fel încât se constată o simplificare a lui, astfel că aproape jumătate din litere sunt latineşti. Însă faptul care a dus la
dezvoltarea calitativă a culturii din Bucovina a fost prigoana
regimurilor tiranice a domnilor moldoveni, susţinuţi de consulii ruşi. În aceste condiţii, greutăţile unora au fost atenuate
de ospitalitatea altora. Relaţiile familiilor de boieri despărţiţi
încă din 1775 s-au reaprins. Prieteniile au început să dea roade, căci adesea tinerimea boierilor care plecau la studii la Paris trecea toată pe la Cernăuţi, unde era bine primită, unde se
schimbau idei benefice şi pentru unii şi pentru ceilalţi. A rămas proverbială ospitalitatea Hurmuzăcheştilor la Cernauca,
Dulceşti ori Cernăuţi, unde aceştia aveau proprietăţi.
Găzduiţi cu generozitate, aici au luat naştere şi s-au copt
ideile Revoluţiei şi ale Unirii. Aici s-au refugiat, făcându-şi în linişte programele politice sau compunându-şi operele, cei mai
mari oameni politici şi creatori ai timpului: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Dimitrie Ralet, Anastasie Panu, prinţul Gr. Cantacuzino, Alecu Russo, Al. Ioan Cuza, fraţii Goleşti,
Gheorghe Bariţ şi Aron Pumnul. O atmosferă efervescentă de
creativitate a unit românii din cele două ţări dezbinate. Toate
acestea au dus la colaborări culturale dintre cele mai rodnice
şi la programe politice comune. Din acest punct de vedere,
Hurmuzăcheştii nu greşeau atunci când considerau că la baza
politicii culturii trebuie pusă politica şcolară care, la rândul ei,
trebuie să aibă caracter naţional.
Înţelegând că este momentul apariţiei unui organ de propagandă, Hurmuzăcheştii au înfiinţat ziarul Bucovina, subintitulat Gazetă românească pentru politică, religie şi literatură şi
care se vroia oglinda activităţii intelectuale a Românilor. Aici îşi
începe activitatea Iraclie Porumbescu, tatăl compozitorului,
cu poezii patriotice şi fabule. Unele din ele cuprind momente
însemnate din trecutul Bucovinei. Aici va publica Alecsandri
mare parte din opera sa. Aici vor evolua Andrei Mureşanu,
Dimitrie Bolintineanu, Eliade Rădulescu, Grigore Alexanderescu, încât ziarul dă o direcţie mişcării literare bucovinene în
special şi celei româneşti, în general.
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Încă de la apariţia publicaţiei, Foaia Societăţii pentru literatura şi cultura română în Bucovina va da, ca şi Dacia literară de la Iaşi, un program coerent: Foaia noastră se va ocupa
mai înaite de toate cu literatura naţiunală în osebitele ei ramuri, contribuind prin lucrări originale şi alese la înavuţirea ei.
Alecsandri însuşi nota cu francheţe în 1866: Aici [la Cernăuţi
n.n] piesele mele de teatru au produs un efect extraordinar; toţi
cântă cântecele din „Florin şi Florica», iar mai cu seamă poezia
ce-am adresat Bucovinei şi care este tipărită în „Foaia Societăţii“ a ajuns a fi cântecul naţional de aice, în ciuda nemţilor. Tot
aici publică Negruzzi, Alecu Russo, Miron Pompiliu, Dimitrie
Petrino.
O bogată literatură a Foaiei o constituie producţiile care
se publică aşa cum circulau în popor, fără a fi atinse de mania
îndreptării, pe atunci la moda zilei. Meritul ei constă în aceea
că autorii s-au unit sub aceeaşi cauză a românismului.
S-a întâmplat şi invers, ca mai târziu şi scriitorii bucovineni să publice în Moldova Convorbirilor literare, ducând mai
departe colaborarea între românii celor două regiuni ale aceleiaşi ţări. De remarcat faptul că profesorul Aron Pumnul,
transilvănean de origine, înlesnea tinerilor bucovineni înscrierea la liceele din Transilvania. A fost cazul lui Vasile Bumbac,
Ioan Buliga şi Vasile Burlă.
Un rol deosebit în evoluţia culturală bucovineană l-a avut
înfiinţarea Bibliotecii ţării. În iunie 1851, un comitet de iniţiativă, din care nu lipseşte Doxachi Hurmuzachi, la care se adaugă Carol Miculi, Alexandru Costin şi alţii au lansat o Prochemare spre daruri pentru Biblioteca Ţării Bucovinei. Au făcut-o
numai cu eforturi materiale personale, căci altfel toate cererile oficiale de înfiinţare a unor astfel de instituţii şi societăţi
erau refuzate sub diferite motive. Imperiul tăia din faşă orice iniţiativă care să trezească conştiinţa naţiei. Astfel, încă în
1850, marele proprietar Mihai Zotta dăruieşte suma de 1.000
florini pentru înfiinţarea bibliotecii. Au contribuit, în acelaşi
spirit al frăţietăţii cu ajutoarele lor şi românii din afara graniţelor Bucovinei: Nicolae Cantacuzino Paşcanu, principele Mihai Sturdza, Constantin şi Scarlat Vârnav, iar Eudoxiu Hurmuzachi, fiul, umplu rafturile noii biblioteci cu cărţi obţinute de el
de la editurile din Viena. S-au făcut schimburi de cataloage
care conţineau toate volumele scrise în limba română între
această bibliotecă şi Bibliteca Centrală din Iaşi. În 1861 biblioteca a trecut sub oblăduirea Comitetului executiv al Dietei
ţării, iar din 1870, directorul acesteia va fi Ioan G. Sbiera, profesorul lui Eminescu. Din nefericire, iniţiativa călugărilor de la
Putna sau Dragomirna de a relua meseria tipografică, a fost
respinsă de autorităţile austriece, ştiind, desigur, că naţionalismul românesc ar fi luat o şi mai mare amploare.
O importanţă deosebită în istoria culturală a românilor,
dar şi o palmă dată Austro-Ungariei, a fost, fără îndoială, Serbarea de la Putna din 1871, cu prilejul sărbătoririi a patru sute
de ani de la sfinţirea ei. Guvernatorul Bucovinei îngăduia ca
serbarea să aibă un caracter religios şi nicidecum unul naţional. Serbarea a reuşit să dezmorţească masele şi să retrezească tocmai acest spirit naţional, contrar voinţei ambilor stăpânitori; atât al celor austrieci, cât şi cel al autorităţilor locale
cernăuţene. În ciuda tuturor acestora, la insistenţele lui Eminescu, s-a ţinut şi Congresul studenţimii române de pretutindeni. A rămas emblematic gestul lui Ciprian Porumbescu,
cântând Daciei întregi, compoziţia sa, „Hora detrunchiaţilor».
Altfel, muzica a evoluat şi ea în aceleaşi standarde patriotice înflăcărate, susţinând flacăra românismului în Bucovina
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austriacă. Până a nu fi ocupată de austrieci, în Ţara de Sus
a Moldovei se încetăţenise tradiţia corurilor religioase: fiind
strâns legată de practica bisericească, mişcarea corală se confundă cu începuturile creştinismului şi cu apariţia lăcaşurilor
de cult, foarte numeroase în acestă parte de ţară. Un pas împortant în avansarea muzicii corale religioase l-a făcut Şcoala muzicală de la Putna. Monahii lăcaşului putnean copiau
aici manuscrise muzicale şi se ocupau cu compoziţia. Această
şcoală va deveni, în numai două decenii de la înfiinţare, unul
dintre cele mai importante focare de cultură din Moldova şi
chiar din sud-estul european, cu largi rezonanţe în sudul Peninsulei Balcanice şi îndepărtata Moscovă.
La sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea,
Bucovina austriacă a uitat o vreme tardiţia aceasta, avansând,
în schimb, spre cultivarea muzicii clasice, introdusă de familiile boiereşti prin imitaţie, după moda vieneză. Totuşi, muzica lăutărească autohtonă evoluează în paralel, nu numai la
petrecerile populare, ci şi la marile case boiereşti. Aşa s-a întâmplat că în anul 1847, compozitorul Franz Liszt l-a apreciat pe lăutarul român Nicolae Picu, cântând în casa familiei Hurmuzachi şi entuziasmându-se de veritabilul său talent,
notându-şi câteva dintre melodiile populare ale acestuia, melodii care se vor regăsi mai târziu prelucrate în compoziţiile
marelui artist.
Grigore Vindereu, primit cu mare entuziasm de românii adunaţi la Putna, în august 1871 a fost învăţăcel al lui
Picu. El a perfecţionat arta înterpretativă a maestrului său,
bucurându-se de aprecierea unanimă a ţăranilor, dar şi a marilor boieri. La începutul sec. al XIX-lea, prin Frederic Chopin
mai ales, devenise o modă inspiraţia din creaţiile populare în
muzica cultă. Elevul acestuia, Carol Miculi a fost primul muzician bucovinean care s-a inspirat substanţial din folclorul
românesc, realizând o culegere intitulată Quarante huit airs
nationaux roumaines, culegere care conţine prelucrări ale
cântecului popular ciobănesc. Multe din melodiile culese de
Miculi, astăzi ne se mai regăsesc în folclorul românesc, iar unele
jocuri se mai păstrează prin tradiţie doar în Bucovina. Acestuia i-au urmat marii compozitori bucovineni: Ciprian Porumbescu, Tudor Flondor, Alexandru Voievidca. Crai nou era prima compoziţie românească în domeniu. Dacă este vorba de
vre-un componist pe care l-am studiat şi-l studiez şi acum, cu
multă diligenţă – spune Ciprian porumbescu – atunci îmi permit a spune că acest componist este însuşi poporul nostru.
Reprezentantul temelor „poporane“ în domeniul artelor
plastice a fost fără îndoială, pictorul Epaminonda Bucevschi.
Ca şi ceilalţi artişi ai timpului, el se apleacă spre teme relevante şi vii din istoria şi prezentul popular, ilustrând, fie imnul Deşteaptă-te române, fie cunoscuta baladă Dochia. Prin
opera sa, Epaminonda Bucevschi a ridicat Bucovina artistică
la rang de „Veneţie», unde, pe timpuri, se zămislea şi se cristaliza arta şi cultura, în favoarea şi pentru a cărei cauză vegheau
mecenaţi de renume, iar în felul acesta, pictorul, dar şi pictura
contemporană acestuia ajunge la acelaşi numitor comun cu
atitudinea celorlaţi creatori: viaţa socială, în tot viul ei natural,
reprezentând constanta tematică a vremii. În fapt, pictorul a
fost un continuator al picturii religioase începută cu mult în
urmă, la Putna.
Societăţile culturale bucovinene au devenit la rândul lor,
adevărate baraje eficiente în calea străinismului, pretinzând
să li se răspundă în limba română la adresele înaintate oficial. Membrii acestor societăţi erau aleşi din toate provinciile
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româneşti, iar membrii de onoare ai Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina sunt aleşi din România.
Călăuzindu-se după principiul cultura este viaţă, intuiţia conducătorilor societăţii a fost de bun augur, căci ei au ştiut să
pună deasupra manifestărilor politice, care adesea n-aveau
nici un rezultat favorabil, cultura şi prin ea, unitatea poporului român. Noi credem – scrie Gh. Hurmuzachi în Foaia societăţii –, că nu luptele sterile ale politicii, nu frecările înverşunate
ale partidelor,[…] ci […] numai cultura îl va mântui. Catedra
de istorie naţională, dorită cu ardoare de fraţii Hurmuzachi şi
de societate a fost una dintre marile realizări. La aceasta s-au
adăugat cu timpul şi alte societăţii. Fiind o modalitate de protest, de rezistenţă faţă de politica austriacă, organizarea societăţilor a fost concomitent şi o bună şcoală, în cadrul căreia s-au
format generaţii de intelectuali români, care vor juca un rol important în realizarea unităţii culturale şi naţionale a românilor,
culminând cu momentul Marii Uniri de la 1918.
Teatrul, la rândul său, a fost un focar de românism asiduu.
El a fost o şcoală educativă la îndemâna tuturor, cu atât mai
mult cu cât piesele erau în majoritatea lor alese din repertoriul românesc şi erau reprezentate în limba română, ceea ce
a stârnit un entuziasm de neaşteptat. Reprezentate în limba
naţiei, piesele au avut un rol descurajator pentru celelelalte
teatre (german, polonez, evreiesc etc), şi pentru faptul că reprezentaţiile erau calitativ superioare. Prin trupele Ştefaniei
Tardini, Vlădicescu, Mihai Pascaly, apoi prin reprezentaţiile
lui Matei Millo, artiştii moldoveni au fost primii soli ai culturii
româneşti veniţi să recâştige terenul pierdut de neamul românesc. După o astfel de reprezentaţie teatrală, chiar un ziar german a trebuit să aprecieze arta excepţională a reprezentaţiei:
Suntem datori atât artei cât şi nouă înşine să aducem acestui
artist genial omagiile noastre.
Referitor la toate aceste căi deschizătoare de drumuri spre
o unire a românilor de pretutindeni, o concluzie sintetizatoare va fi făcută de Eminescu însuşi: Dacă […] „Lepturariul“ a
exagerat în laude asupra unor oameni, ce nu mai sunt, cel puţin aceia, mulţi dintre ei, au fost pionierii perseverenţi ai naţionalităţii şi ai românismului – pioni, soldaţi gregari, a căror
inimă mare plătea poate mai mult decât mintea lor, e adevărat! – care însă de nu erau genii, erau cel puţin oameni de-o
erudiţie vastă.
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Pompiliu CRĂCIUNESCU

A

Strategiile fractale (2)

Aroma fiinţei şi parfumul neantului. Într-un splendid poem
– intitulat Vida – al ultimului mare poet spaniol din secolul
trecut, José Hierro Real, condamnarea nimicului la totalitate, a
acestui nimic tulburător care e absolutul, apare într-o eclatanţă
fără cusur. (Pessoa scrisese că zero şi infinit sunt două forme
ale aceluiaşi absolut!) Suspendată între Tot şi Nimic, existenţa
se dovedeşte un câmp de posibile, departe de echilibrul evenimenţial cuantificabil. Iată poemul:
Después de todo ha sido nada,
a pesar de que un día lo fue todo.
Después de nada, o después de todo
supe que todo no era más que nada.

Grito « ¡Todo ! », y el eco dice « ¡Nada ! ».
Grito «¡Nada ! », y el eco dice « ¡Todo ! ».
Ahora sé que la nada lo era todo,
y todo era ceniza de la nada.
No queda nada de lo que fue nada.
(Era ilusiόn lo que creía todo
y que, en definitiva, era la nada.)
Qué más da que la nada fuera nada
si más nada será, después de todo,
después se todo para nada.[1]
Împletire de reciproce ecouri, Nimicul şi Totul alcătuiesc
haosul nutritiv al plenitudinii existenţei. Mai mult, acest haos
de „ceniza de la nada“ este plenitudinea funciară şi perpetuu
deschisă a fiinţei umane. Hierro ştie că esenţa vieţii este transsubstanţială şi transtemporală, că haosul îi este şi temei, şi
spectr-actor; că, în sine, viaţa e un tulburător, indicibil ceremonial al transrealităţii.
1 José Hierro Real (1922-2002), Vida, în El Mundo – Documentos,
Domingo 22 de Dicembre de 2002, p. 1. Hierro aparţine aceleiaşi
elite spirituale în care îi întâlnim pe Rubén Dario, Antonio Machado,
Jiménes, Lorca, Hernández, Aleixandre etc. Dublă concluzie – a vieţii şi a operei –, Vida este poemul final din cel mai important volum
al său, ultimul, Cuaderno de Nueva York (1998).
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Această ireductibilă stare de lucruri mutilează vechea nostalgie a paradisului; dar, în pofida aparenţelor, n-o anihilează, ci
o converteşte într-o memorie proiectiv-transgresivă. În alţi termeni, nu fiorul plenitudinar dispare, ci plenitudinea se extinde
prin incluziunea rupturilor de simetrie şi a contradicţiei dinamice. Noua plenitudine este cu atât mai pregnantă cu cât nostalgia despărţirii de modelele încremenite în lumină ale lumii
– de la Platon la Newton şi Hegel – devine bucurie a întâlnirii lumii şi adevărului ca infinită şi tainică întrepătrundere de
actualizări-potenţializări, de stabilitate şi imprevizibil în miezul
raportului Nimic-Totul.
Atractor nebănuit de către Newton, prezent însă dintotdeauna în imaginarul poetic, haosul, ca „actor“ (sau: spectr-actor)
deloc neglijabil în „fabricarea“ realului, îşi face intrarea în viaţa
ştiinţei înaintea infinitului mic, cu precădere prin descoperirea
lui de către Poincaré în chiar miezul ecuaţiilor deterministe ale
lui Newton. Soluţia lui Poincaré la problema celor „trei corpuri“
(Soare, Pământ, Lună), expusă la 1888 în Sur le problème des
trois corps et les équations de la dynamique, tocmai în aceasta
constă: imprevizibilul nu este niciodată departe de previzibil,
regularitatea şi haosul sunt intim legate. Demonul lui Laplace
n-are nici o raţiune de existenţă şi de aceea el nici nu există.
Eterna noutate a lumii, cu subtila ei dimensiune sacră, şi
subiectul, cu incomensurabila lui bogăţie interioară, se regăsesc doar pe drumurile mişcătoare ale multiplicităţii ireductibile. De aceea poezia deschide scara realului şi este „pensée
et non-pensée, au-delà et en deçà de la pensée, au cœur même
de la réalité.“[2] Pe căile gândirii poetice, „aroma fiinţei“ şi „parfumul neantului“, Nimicul şi cenuşa lui (care este Totul) dau,
laolaltă, contur lumii sensului; numai în orizontul acestei lumi
viaţa îşi desfăşoară plenar ceremonialurile propriei esenţe.
Scriind că „fiind multipli – teorie trăită în cel mai înalt grad
de către poet – suntem cu adevărul“, Fernando Pessoa dizolva vitrolul logicii binare, şi, dincolo de faimoasa problematică a

2 Roberto Juarroz, Poésie et réalité, Traduit de l’éspagnol par
Jean-Claude Masson, Editions Lettre vives -Collection Terre de Poésie, [1987], p. 54.
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heteronimilor – veritabil teatru al fiinţei –, el anticipa statutul
noii gândiri transgresiv-integratoare.
Este această cunoaştere un paradis infernal? „Veselii noştri
profeţi ai non-sensului [care] nu sunt [altceva] decât comisarii
politici ai gândirii binare“[3] ar putea să o creadă, prea fascinaţi
fiind de „plumburia postmodernitate“ şi de „soarele negru al
sfârşitului“. Numai că, deşi „infernal“, graţie drumurilor lui labirintice şi mişcătoare, el rămâne cu certitudine un paradis, graţie anvergurii salvatoare pe care o oferă Gândirii şi Fiinţei; un
astfel de paradis, infernal, este singurul ce mai poate fi conceput în epoca noastră. Acest paradis trebuie asumat ca atare.
„Nos vérités les plus profondes se cherchent (se trouvent?)
en Poésie: Dichtung und Wahreit.“[4] Adevărurile noastre se găsesc în poezie. Trebuie doar să acceptăm că adevărurile noastre
sunt tot atâtea câte adevăruri poetice există. Trebuie să asumăm cunoaşterea transgresivă ca pe unul dintre fundamentele
ireductibile ale memoriei secolului al XXIlea. Lumea sensului nu
este o lume de osificate geometrii, ci un cosmos în perpetuă
devenire.
Sens şi transistorie. Într-un dialog din 1984, Borges spune că „existir, es ser tiempo“[5]. Pentru Cioran, existenţa este „cădere în timp“. A căuta însă sensul existenţei înseamnă a depăşi atât eternitatea, cât şi timpul; înseamnă a sesiza celălalt
chip al istoriei existenţei determinate, versantul neîntruchipat (sau nevăzut) al pasajului interstiţial surprins de către Pessoa: „A vida passa / Entre viver e ser.“
Căutarea de sens (şi, în egală măsură, căutarea sensului[6])
implică fracturarea frontierei („le rideau de fer ontologique“)
impuse de către tradiţia filosofică, veacuri de-a rândul, între
materie şi spirit, subiect şi obiect, între realitate şi ceea ce nu
este realitate palpabilă. În acest demers, cunoaşterea transgresivă – sinteză dinamică de proiecţii cosmo-bio-noo-logice în,
prin şi dincolo de cesurile temporale, de sensurile constituite sau de simetriile de tot felul (consacrate în şi prin istorie)
– se dovedeşte singura în măsură să pună în relaţie ecuantul
lui Ptolemeu şi metafizica experimentală preconizată de René
Daumal.
Prin ecuant, noţiune introdusă în cadrul teoriei epiciclurilor, Ptolemeu desemna punctul interior ex-centric al unui cerc,
punct în jurul căruia cercul se mişcă. Mişcarea uniformă şi
ex-centrică reprezintă un prim indiciu al incertitudinii în chiar
nucleul teoriei geostatice care a guvernat, până la Copernic,
imaginarul uman[7]; o teorie edificată pe principiile celei mai
riguroase simetrii. Or, ecuantul dezvăluie o simetrie a-simetrică
în sine, o construcţie originar contradictorie! Dar, vorba lui
Pessoa, fapt e că prea puţină lume îşi dă seama de asta!

Într-un text ce evocă o experienţă „la limită“, René Daumal
vorbea, la rândul său, despre un spaţiu non-euclidian, rezultat
al autogenerării unui punct dintr-un cerc a cărui circumferinţă se pierde în infinit, „un point excentrique, qui représente à
la fois le néant de mon existence et le déséquilibre que cette
existence, par sa particularité, introduit dans le cercle immense
du Tout“[8]. Acest ecuant – conjuncţie dinamic-contradictorie
a neantului cu dezechilibrul, sau, în alţi termeni, a interiorităţii
infinite cu infinitul exterior – constituie fundamentul metafizicii experimentale daumaliene. Pentru autorul Evidenţei absurde, metafizica rămâne o ştiinţă virtuală, câtă vreme ea nu este
o ontogeneză; cunoaşterea implică transgresarea realităţii empirice şi a subiectului printr-un act de creaţie : „connaître un
objet, c’est devenir cet objet; connaître un objet, c’est créer cet
objet“[9].
Pentru Fernando Pessoa, „Nu există altă problemă decât
cea a realităţii, şi e vorba despre o problemă insolubilă, dar cât
se poate de vie. De unde să ştiu eu care e diferenţa dintre un
arbore şi un vis? Arborele pot să-l ating; cât despre vis, ştiu că-l
am. Ce înseamnă de fapt toate astea?“[10]
Plasată în arcul temporal deschis între Platon şi Feyerabend, de pildă, problematica realitate-adevăr este echivalentă
cu miezul însuşi al unei dezbateri pe cât de ample, pe atât de
complexe şi contradictorii. Căci, în fond, întreaga istorie a gândirii se desfăşoară pe muchia fluctuantă dintre două abisuri:
non-referentul absolut al Subiectului (Cine) şi non-referentul
absolut al Obiectului (Ce). Dacă epistemologia clasică proclama ruptura acestora, în numele obiectivităţii suverane, în vreme ce ştiinţa modernă îşi proclamă ruptura faţă de viziunea
deterministă despre lume, gândirea artistică n-a părăsit nicio
clipă spaţiul tensional al interogaţiei privind vizibilul (arborele),
ipseitatea profundă (visul) şi interacţiunile lor.
Apropierea de această dezbatere ontic-ontologică fundamentală îngăduie lămurirea unui aspect ireductibil al gândirii
creatoare: dimensiunea transistorică. De aparenţă paradoxală,
această dimensiune nu o exclude câtuşi de puţin pe cea istorică, înscrisă în palimpsestul artei. Altfel spus, arta este timp
viu – succesiune şi simultaneitate, verticalitate şi orizontalitate
în egală măsură –, neîncetând să fie, de asemenea, „un chemin qui mène vers des régions que ne régissent pas le temps et
l’espace“ (Marcel Duchamp).
Integrată funciar cunoaşterii transgresivee, gândirea transistorică, proprie creaţiei ca geneză transtemporală de sens,
revelează natura ternară a fiinţei umane, în sine, articulaţie
dinamic-contradictorie dintre palpabil, „pozitivitatea secretă
a negativului“ (Michel Camus) şi imaginar. Existenţa trăită şi
existenţa netrăită – încă, sau (pentru totdeauna) niciodată – se
3 Basarab Nicolescu, Teoreme poetice, ed. cit., p. 107.
pun reciproc în valoare doar pe căile temporalităţii transversa4 Edgar Morin, La Méthode, III, La Connaissance de la Connais- le şi ale imaginarului, conturând totodată valenţa transistorisance, Paris, Editions du Seuil, 1986, p. 176.
că a fiinţei istorice. „Comment maintenir la différence, se în5 R. Alifano, Conversaciones con Borges, Testimonio Atlantitreabă Paul Ricoeur, entre l’image de l’absent comme irrél et
co, Buenos Aires, 1984, p. 240. În privinţa „bietei eternităţi din care
l’image de l’absent comme antérieur?“[11] Edificată nu pe phans-a pierdut pe drum Dumnezeu“, Borges se apropie de concepţia lui
tasma,
ci pe phantasia, temporalitatea transversală se oferă ca
Nietzsche, iar prin reducţia timpului la prezent, de viziunea stoicilor şi a lui Schopenhauer. V., îndeosebi, Istoria eternităţii, în Jorge
Luis Borges, Opere, Volumul întâi, Bucureşti, Editura Univers, 1999,
p. 178 şi urm.
6 „Alors, « quête de sens » ou « quête du sens » ? Et ceci et cela:
le sens du sens est ternaire“, observa Basarab Nicolescu în introducerea sa (Quête de sens ou quête du sens ?) la primul Cahier din Mémoire du XXIe siècle – Complexité et quête de sens (Monaco, Editions du
Rocher, 1999).
7 Într-o comunicare din 1948 (Les étapes de la cosmologie scientifique), Alexandre Koyré evocă această situaţie, fără a o interpreta
însă, demersul său fiind de natură strict istorică. V. Etudes d’histoire
de la pensée scientifique, Paris, Editions Gallimard, 1973, p. 87-98.
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8 René Daumal, Le souvenir déterminant, în Les pouvoirs de la
parole, Essais et notes, II (1935-1943), Paris, Editions Gallimard, 1972,
p. 116.
9 Id., L’Evidence Absurde, Essais et notes, I (1926-1934), Paris, Editions Gallimard, 1972, p. 206.
10 Cartea neliniştirii. Compusă de Bernardo Soares, ajutor de contabil în oraşul Lisabona, Traducere din portugheză, prefaţă şi note
de Dinu Flămând, Ediţia a doua, Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2012 p. 400.
11 La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Paris, Editions du Seuil, 2000, p.
306.
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răspuns[12]. Nu este câtuşi de puţin vorba despre integralitatea
temporală care îl chinuie pe Funes el memoriso al lui Borges –
specie bizară şi imposibilă de kosmotheoros, şi el, la fel ca demonul lui Laplace –, ci de un timp viu, în care timpurile diferite
ale istoriei (temporalitatea în membrura ei ternară) emerg simultan, la fel ca adevărurile iscate în şi prin gândirea poetică.
Legată şi de viaţă şi de moarte, fiinţa umană este de asemenea legată de misterioasa lor întrepătrundere, care, în sine, reprezintă o depăşire-incluziune a amândorura. Pentru ca o astfel
de situaţie înalt onto-meta-fizică să fie surprinsă în complexitatea ei profundă, gândirea trebuie să frângă algoritmul simplificator al alternativei de tipul „a fi sau a nu fi“, admiţându-i
„dublul“ simultaneităţii: a fi şi a nu fi.
Oricât de paradoxal ar părea, a fi şi a nu fi are menirea nu
de a înlocui, ci de a pune în lumină discretele potenţialităţi
constitutive ale formulei shakespeariene. Căci sensul lumii şi
sensul omului se iscă pe căile întreţesute ale paradoxului, ipso
facto pe drumurile infinitei temporalităţi transversale.
Efectul Pompei. Se ştie că în zilele noastre faimoasa săgeată
a timpului, care caracterizează lumea macrofizică şi care se asociază entropiei, este contrabalansată la nivel microfizic şi psihic
prin invarianţa temporală, asociată cu negentropia[13]. Această
subtilă consubstanţialitate de temporalităţi mutual-exclusive
(A şi non-A, reversibilitate şi ireversibilitate), foarte pregnantă în spaţiul creaţiei, implică un fel de „memorie metamorfică“, adică o depăşire a opoziţiei res gestae–historia rerum gestarum (sau: „récit–histoire“, după Paul Ricoeur); este vorba de
o depăşire-incluziune constând în punerea laolaltă a fracturilor
şi a continuităţilor „monadice“, active în egală măsură în istoria
culturii. Eugenio Montale a văzut just:
La storia non si snoda
come una catena
di anelli ininterrotta.
In ogni caso
molti anelli non tengono. […]
La storia […]
Lascia sottopassagi, cripte, buche
E nascondigli. C’è chi sopravvive.[14]
Istoria nu este aşadar doar o săgeată temporală, proliferare canceroasă de evenimente, ci ea este mult mai mult decât
atât; din acest punct de vedere, istoria nu diferă de făpturile
noastre, care au, dincolo de structura vizibilă, o textură cuantică, secretă, contradictorie, o textură ce se derobează oricărei
definiţii ultime. Această psiho-noologie abisală – a treia lume –
reprezintă spaţiul privilegiat în care reflecţia, visul şi percepţia
simultană a diferitelor timpuri ale istoriei (Lumii şi Fiinţei) se
12 Încă la Crisip opoziţia semantică dintre grupul phantasiaphantaston şi phantasma-phantastikon era prezentă; o rafinată analiză a raportului realitate-neant, întemeiată pe chiasmul chrysippian, face Jackie Pigeaud, în Folie et cures de la folie chez les médicins
de l’antiquité gréco-romaine. La manie, Paris, Société d’Editions „Les
Belles Lettres“, 1987, p. 95-118.
13 „Prezentul viu“ husserlian şi timpul nu ca linie, ci ca „reţea de
intenţionalităţi“ (Merleau-Ponty) converg cu teoria heideggeriană
a temporalităţii ca temporalizare a viitorului care glisează în trecut
venind în prezent. Coerenţa indeterminată a timpului reprezintă un
argument important tocmai pentru transgresarea viziunilor deterministe asupra istoriei. O pertinentă analiză a rolului fenomenologiei în acest demers desfăşoară Jean-François Lyotard, în Fenomenologia, Traducere de Horia Gănescu, Bucureşti, Humanitas, 1997.
14 La storia, în Satura, édition bilingue, Paris, Gallimard, 1976,
p. 84-85. Nu altfel gândeşte Stéphane Lupasco atunci când scrie:
„Tout temps évolue par saccades, par bonds, par avances et reculs“ (Le
principe d’antagonisme et la logique de l’énergie, Editions du Rocher,
1987, p. 105).
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integrează unui timp viu, dincolo de prezent, ca timp al convergenţei lor lineare. Exempla docent.
Ruinele „en rêve, et reélles“ de la Pompei îl incită pe Ungaretti să scrie: „La stupeur que l’on éprouve dans cette ville, c’est
qu’elle soit chaude encore du souffle de ses habitants; elle ne
s’offre à nous ni comme un souvenir, ni comme un songe, mais
comme un très ancien moment pour lequel le temps commence
à peine à s’écouler.“[15] În mod evident, acest „très ancien moment“ (evenimentul real, erupţia Vezuviului), ocolit îndelung
de către timp la nivelul memoriei cronosofice (poetice, prin
excelenţă), dobândeşte o adâncă pregnanţă de prezent (şi de
prezenţă). Deşi rămâne în domeniul raţionalului, acest timp viu
sfarmă limitele raţionalizării binare; „frisson fugace“, timpul rămâne elementul cel mai de neconceput cu putinţă, întrucât
conţine şi trecutul, şi viitorul, nefiind, în acelaşi timp, nici unul
dintre acestea. Natura înalt paradoxală a timpului, semnalată
exemplar de Sfântul Augustin, decurge din esenţa lui ternară,
manifestă doar la conjuncţia secretă a timpului trăit cu timpul
cosmologic; natura timpului este transcosmologică.
Implozie perpetuă, strălucitoare şi insondabilă, prezentul
focalizează la Ungaretti virtualitatea de a trăi şi iluzia care trăieşte, iluzia de a fi acolo, printre locuitorii necunoscuţi şi vii al
căror suflu menţine vie densitatea morţii. Ca şi când ar ilustra una dintre convingerile sale poetico-existenţiale – „La morte/ si sconta/ vivendo“ –, autorul Portului scufundat surprinde,
într-o densă fulguranţă, misterul vieţii şi al morţii; misterul care
este aici, intact, suspendat într-un prezent transtemporal – o
magmă de fragmente haotice şi de entităţi ce se oferă laolaltă
realităţii imaginaţiei şi trăirii nemediate. Astfel, aroma fiinţei şi
parfumul neantului, despre care scria Roberto Juarroz, se învăluie reciproc şi fără sfârşit.
Prin extrapolare, se poate spune că logica gândirii şi a existenţei este o logică magmatică, susţinută de emergenţe incandescente ori glaciale, în funcţie de epicentrul lor generator:
macrofizic, biologic sau psiho-noologic. Dacă ne vom raporta
la nivelul noologiei abisale – acolo unde se derulează complexul proces de transgresiune generalizată a realităţii şi ficţiunii,
a raţiunii (noologie manifestă, cristalizată) şi a abisurilor din/
în care raţiunea ia naştere –, trebuie remarcat că „strategiile
fatale“ (Baudrillard) sunt, în fond, strategii fractale, fundamentale în lumea lăuntrică, pe cât de imprevizibilă în complexitate, pe atât de îndelung obnubilată de perdeaua de fier a logicii
deductiv-identare. A ne apropia de această lume ce frizează indicibilul echivalează cu apropierea de lumină a liniei fractale pe
care irumpe sentimentul temporalităţii transversale.
Efectul Pompei răzbate cu electivă pregnanţă şi la Blaga. În
Cânele din Pompei, poem ce consacră comuniunea de contur
a vieţii cu moartea, Blaga percepe lava ca materie a morţii care
conservă:
Văzui în Pompei acel câne roman.
Aşa ni-l voiră zeiţele sorţii –
mulaj conservat în materia morţii,
să nu-l putrezească nici ploaie, nici an.
Tiparul fiinţei şi mulajul morţii sunt instanţa spaţializată,
dar la fel de impalpabilă, a conjuncţiei parfumului fiinţei cu
aroma neantului. Dacă cenuşa vulcanului conservă tiparul fiinţei, ca însemn al morţii, cenuşa divinităţii păstrează tiparul
fiinţei, ca însemn al perpetuării de formă şi gândire:
Te văd Dumnezeule – plumb, scrum şi nor –
odată venind peste mine prin uşă,
din muntele cerului, cutropitor.
15 Giuseppe Ungaretti, Ruines en rêve, et réelles, Traduction de
Philippe Jaccottet, în Ungaretti, par Ivonne Caroutch, Paris, Seghers,
1979, p. 216.
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Scăpa-voi doar până la poartă. Apoi
muşca-voi, în Tine, a lumii cenuşă.
Tiparul în Tine păstra-mi-l-voi.
Cânele din Pompei tălmăceşte o ensomatoză a umanului în
Aion, o împlinire a destinului uman printr-un adaos transtemporal. Or, sensul acestei împliniri ţine de natura transistorică pe
care sensurile vieţii şi creaţiei se întemeiază; în pofida ancorelor
temporale, şi creaţia, şi viaţa consună pe tărâmul genezei transistorice de sens.
Iată încă un exemplu, care aparţine mai degrabă gândirii
ştiinţifice decât celei poetice. Subliniind natura non-euclidiană,
haotică a istoriei – chaosmică, aş spune, pentru a fi în acord cu
sensul termenului „non-euclidian“ –, Jean Baudrillard vorbeşte
despre colaps temporal şi de hiperreal, à propos de imaginar şi
halucinaţie. Astfel, „evenimentul pur“ ar fi instantaneitatea catastrofică ce face să coincidă în ceva originea cu sfârşitul acelui
ceva (sau să dea iluzia coincidenţei).
Hazardul face ca Baudrillard să-i „întâlnească“ pe Blaga şi
pe Ungaretti: strategiile sale fatale se bazează tot pe… efectul
Pompei! Geometria visătoare a acestui oraş „nu este una a spaţiului, ci o geometrie mentală“; „congelarea timpului“, mult mai
acută în căldura amiezii, este potenţată de „toată căldura morţii, mai vie parcă prin semnele fosile şi fugitive ale vieţii cotidiene:
urmele roţii în piatră, uzura ghizdurilor, lemnul pietrificat al unei

porţi întredeschise, pliul unei togi de pe un trup învăluit în cenuşă. Nici o istorie nu se interpune între lucruri şi noi […]. Nici monumentalitatea şi nici frumuseţea nu sunt esenţiale la Pompei,
ci acea intimitate fatală a lucrurilor şi fascinaţia instantaneităţii
lor, ca un simulacru perfect al propriei noastre morţi.“ Vertijul
„unei dimensiuni lipsă, cea a timpului“, şi halucinaţia „unei dimensiuni în plus, aceea a transparenţei celor mai mărunte detalii“ fac să izbucnească „efectul mental al catastrofei“[16].
În mod vizibil, pentru Baudrillard materialitatea transparenţei mortifiante subîntinde şi materia şi timpul. „Prezenţa
tactilă a ruinelor“ – mentală, la rându-i –, congelarea şi căldura potenţează o percepţie transistorică susţinută de tărâmurile
morţii, în vreme ce la Ungaretti ea se înfiripa dinspre tărâmurile vieţii. Această situaţie nu numai că nu schimbă esenţa lucrurilor, ci, dimpotrivă: inextricabila întrepătrundere existenţă
/ non-existenţă se zămisleşte intactă într-o şi mai orbitoare lumină. Secretul unei asemenea nuanţe de percepţie – întocmai
ca acela al coincidenţei tematice – trebuie să fie deţinut de uimitoarea coexistenţă reversibil-ireversibil, pe cât de paradoxală
în ordinea logicii binare, pe atât de logică în ordinea noologiei
abisale. Or, este tocmai logica timpului viu, o logică a vieţii şi
a celeilalte vieţi, cea din „règia gândirii ne’nfiinţate“; o logică a
timpului trăit şi netrăit (încă, sau care trăit nu va fi niciodată).
16 Jean Baudrillard, Strategiile fatale, Traducere de Felicia Sicoie,
Iaşi, Editura Polirom, 1996, p. 27–28.

Lucia OLARU NENATI

Un propovăduitor al cuvântului
eminescian: părintele Toma Chiricuţă

S

Seria publicistică botoşăneană formată din revistele Junimea Moldovei de Nord, Revista Moldovei, Revista Şcolii ş.a.,
care au succedat momentul astral naţional al Marii Uniri din
1918, încercând a-l consolida prin aport cultural, şi-a putut
atinge în bună măsură dezideratele doar datorită concentrării, în Botoşanii acelui timp, a unei grupări de oameni înzestraţi, cultivaţi, generoşi, ziditori întru adevăr şi lumină
sau, aşa cum i-a numit, nec plus ultra, unul dintre ei, Constantin Iordăchescu,: „oameni ai energiilor
luminate“. Printre aceştia, se cuvine a zăbovi întrucâtva şi asupra personalităţii unuia dintre ei, preotul Toma Chiricuţă, şi el
redactor activ al Revistei Moldovei, care a
şi întărit prin articolul său Porunca vremii,
programul-directivă al acestei publicaţii
făcând, prin argumentele sale de-o limpezime deosebită, cât se putea de clare ideile în slujba cărora se înjugau ei cu bucurie
şi către care chemau şi pe cei cărora li se
adresau.
Citind paginile scrise atunci, lectorul de
azi trăieşte, ca şi cel de odinioară desigur,
clipe de adevărată delectare produsă de
cultura deosebită, stilul fluent şi personal,
capacitatea de persuadare a scrisului său,
străbătut permanent de o rază sesizabilă
de adevăr, bine şi frumos, în acea proporţie
antică în care s-au alăturat acestea când au
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format acea categorie emblematică a Kalokogathiei. Paginile citite azi, după atâtea zeci de ani de când au fost scrise,
păstrează o savoare deosebită, un farmec aparte, ce vine,
credem, din calitatea lor de cuvinte vorbite mai întâi, şi abia
apoi scrise, sau oricum, chiar cele care au fost destinate de
la început scrisului, au fost rostite aprioric în cugetul preotului obişnuit să cuvânteze oamenilor, iar scrisul păstrează aroma indicibilă a unei oralităţi calde, persuadante în cel
mai înalt grad, care par a se auzi, construite
parcă după metrica marilor oratori de odinioară ce făceau faima antichităţii, de talia
unui Cicero al secolului XX.
De altfel, editorii cărţii sale de predici,
apărute sub egida Fundaţiei Anastasia, intitulată Anul în predici, îşi justifică chiar
demersul editorial prin aceste argumente:
„Ştim că istoria Bisericii a reţinut chipurile unor predicatori de Dumnezeu inspiraţi,
care – de la Chiril al Ierusalimului până la
Ioan Gură de aur şi Grigorie cel mare – au
întreţinut virtuţile prin puterea cuvântului. Mai ştim în sfârşit că Ortodoxia contemporană duce, în general, lipsă de mari
cuvântători. Iată raţiunile pentru care am
socotit că se cuvine să punem la îndemâna clerului şi a credincioşilor români exemplul Părintelui Toma Chiricuţă, care a fost
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cel mai popular tâlcuitor al Sfintelor Scripturi din perioada
interbelică“[1].
Aşadar impresia noastră de lectură nu a fost doar o reacţie exaltată a celui interesat să demonstreze cu orice chip
că a descoperit ceva deosebit. Cartea invocată, apărută la
mult timp după descoperirea de către noi a acestui nucleu
de oameni înaripaţi sufleteşte, printre care şi preotul Chiricuţă, venea doar să confirme că ceea ce am constatat noi
a fi un fenomen deosebit la nivelul Botoşanilor din vremea
Marii Uniri, a fost, prin acest preot de har, „mare cuvântător“, apreciat şi de alte instanţe, ca un element excepţie pe
un plan general naţional.
Preotul acesta, descoperit de noi mai întâi în paginile revistelor botoşănene postunioniste, venea din ţinutul Bârladului, unde s-a născut în 6 iunie 1887, în satul Odaia Bursucenilor fiind cel de-al treilea copil al preotului acelui sat.
După terminarea şcolii în ţinutul natal, el urmează Facultatea de litere şi filozofie şi cea de Teologie, (îngemănare ce explică dubla calitate a scrisului său, deopotrivă literar şi filocalic). Remarcat pentru calităţile sale intelectuale deosebite,
este trimis la specializare şi doctorat în filozofie la Leipzig
unde a fost studentul apreciat al profesorului Wundt, cu
care va rămâne, de altfel, în legătură prin corespondenţă şi
după întoarcerea în ţară. De tânăr l-au atras şi psihologia şi
pedagogia ceea ce l-a ajutat mai târziu în cariera sa didactică. Intors în ţară din cauza războiului din 1914, el se angajează alături de alte personalităţi bârlădene, Gh. Tutoveanu,
Tudor Pamfile, Ion Beldiman şi alţii, în ridicarea culturală a
ţinutului, contribuind în mare măsură la înfiinţarea Academiei Bârlădene, o instituţie de mare emulaţie spirituală şi sufletească a zonei, la care i s-au alăturat şi alte nume de prestigiu precum Vlahuţă, V. Voiculescu, V. Pârvan şi alţii. Ajuns
mai târziu la Botoşani, va deveni profesor de germană, dar
şi pedagog mult apreciat şi numit în numeroase comisii de
capacitate şi definitivat ca preşedinte, precum şi paroh al
Bisericii Uspenia, acea catedrală a creştinării Luceafărului,
unde predicile lui adunau lumea care le asculta cu nesaţ.
ca şi cuvântările susţinute cu diferite prilejuri culturale. Nu
precupeţea nici un efort pentru a ridica sufletul poporului
prin tot felul de iniţiative, excursii, şcoală biblică, spectacole,
conferinţe, argumentul sau fiind acesta: „Cum să nu se apuce omul de băut, de jucat cărţi şi de alte blestămăţii, dacă
nu-l înveţi cum să-şi întrebuinţeze bine şi frumos timpul?“
Aşadar viaţa sa a fost mereu una de misionariat al credinţei şi culturii pe care le vedea îngemănate în acest scop
al ridicării spirituale, pentru care nu-şi îngăduia nici un pic
de comoditate. Biserica lui era mereu deschisă iar persoana lui era mereu la dispoziţia celor ce aveau de nevoie de
el în orice chip, el fiind pregătit mereu să răspundă la orice
problemă pentru care se pregătea neîncetat prin lecturi la
zi a tot ce apărea nou, ceea ce se vedea din numărul mare
de cărţi pe care-l cuprindea biblioteca sa personală. Acolo se găseau cărţi în mai toate limbile europene pe care se
aflau adnotările sale care dovedesc lectura participativă din
autori precum Sir James Jeans, Borel, Maxwell, P. Brumtou,
Abbe Moreux, ca şi Giovanni Papini din care a tradus, prelucrat şi publicat eseuri în Revista Moldovei, dar şi desigur,
Fericitul Augustin, Sf. Francisc de Assisi; Grigore de Nazianz,
1 Preot Toma Chiricuţă, Anul în predici, Ediţia reproducând
textul volumului Chemări de sus, Editura Anastasia, Bucureşti, 1996,
cu postfaţă de Anadina Lungu-Chiricuţă

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

Efrem Sirul, Origen şi alţii, aşa cum mărturiseşte fiica sa în
prefaţa cărţii citată mai sus.
Aflat la Botoşani în 1924, el tipăreşte cartea Religia omului de ştiinţă prin care a dorit şi a reuşit să dovedească faptul că între cele două ramuri ale spiritului nu există contradicţie. De asemenea, a susţinut în cadrul Cercului didactic
pe care îl prezida, o conferinţă intitulată Pour comprendre
Einstein ce probează largul său interes pentru descoperirile majore ale ştiinţei şi strădania de-a le propaga în rândul
contemporanilor săi. In casa lui se desfăşurau şezători serale
unde el vorbea şi citea femeilor de diferite grade de cultură. Plecarea lui de la Botoşani, unde a sfinţit locul şi a făcut „echipă“ solidară cu ceilalţi apostoli culturali ai locului,
a fost marcată de o manifestare festivă de despărţire în care
confraţii săi şi-au luat rămas bun de la el, exprimându-şi deopotrivă regretul pentru această despărţire, dar urându-i în
continuare drum bun pe calea luminării poporului şi la Bucureşti unde avea să devină paroh al Bisericii Zlătari şi apoi
conducător a două reviste bisericeşti, Ortodoxia şi Floarea
darurilor.
Fiica sa aminteşte că acea biserică era una pustie până
la venirea lui, pentru ca după aceea să devină neîncăpătoare pentru mulţimea de credincioşi ce participa la slujbele
lui, înşirându-se până pe trotuar. Despre aceste slujbe multă
lume îşi aminteşte cu emoţie, printre care şi regretata scriitoare Anda Boldur, cetăţean de onoare al oraşului Botoşani,
care a fost deosebit de bucuroasă ascultând o alocuţiune a
noastră despre acest preot şi felicitându-ne pentru iniţiativa de a-l scoate din uitare pe acest om deosebit. Şi la Bucureşti iniţiativele sale au continuat, el organizând conferinţe
la Sala Dalles, la Ateneu sau la Fundaţiile Regale la care invita să cuvânteze şi alte personalităţi ale timpului precum
Nichifor Crainic, Gala Galaction şi alţii. Adesea se deplasa
el însuşi în acele locuri unde se putea întâlni cu oamenii de
toate vârstele şi gradele de cultură pentru a le deschide orizontul spiritual şi sufletesc, combătând extremismul, materialismul, ateismul prin vizite la credincioşi, în şcoli, dar şi la
festivaluri religioase în cartiere, (precum Cărămidari). Aceste ţeluri căta să le atingă şi prin scrisul său, nu numai în revistele pe care le conducea, dar şi prin diferite lucrări editate
de el chiar într-o tipografie pe care şi-o înfiinţase şi unde au
apărut numeroase publicaţii spirituale, dar şi lucrările sale
intitulate Chemări de sus, care a fost premiat de Academia
Română, Cunoşti tu calea?, Veniţi la cină, Fiul pierdut şi altele.
Intrând ţara noastră în zodia nefastă a bolşevismului şi
ateismului feroce, nu se putea ca activitatea unui asemenea
personaj „periculos“ să rămână neobservată de către cei veniţi să vegheze îndoctrinarea poporului în spiritul înapoierii
spirituale, drept care el a fost luat în vizorul autorităţilor de
atunci şi arestat la vârsta de 75 de ani şi aruncat, ca şi confratele său de scris şi credinţă, Vasile Voiculescu, în închisoare.
La eliberare nu mai era preot, nu mai avea biserică şi era urmărit în continuare. Abia mai târziu patriarhul Iustinian l-a
ajutat să se reapropie de biserică, numindu-l preot ajutător
la Biserica Popa Tatu unde a ţinut din două în două săptămâni, predici înălţătoare până aproape de sfârşitul vieţii sale
care s-a petrecut atunci când avea 85 de ani. In ultimele luni,
neputând ieşi din casă, era vizitat acolo de enoriaşi care-l iubeau şi care-i doreau cuvântul dătător de alinare, aşa încât
el a spovedit până în preziua morţii sale.
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Aşadar imaginea sa este aceea a unui neobosit propovăduitor al luminii spirituale pe toată întinderea vieţii sale,
aducându-şi contribuţia la ridicarea culturală şi sufletească
a obştii în toate locurile unde unde l-a trimis destinul, iar
episodul de la Botoşani, care face obiectul cercetării noastre
este unul similar din acest punct de vedere tuturor celorlalte căci el nu a putut fi altfel niciodată.
Articolele publicate de el în Revista Moldovei de la Botoşani denotă calitatea scrisului său, forţa sa de persuadare a
cititorilor, similară celei de „mare cuvântător“, revelată şi de
alţi cunoscători ai personalităţii sale. Scrisul său este unul cu
precădere filocalic iar în acest scop stau mărturie eseurile şi
predicile sale, cu nimic mai prejos decât acelea ale altor mari
prelaţi scriitori, precum Dumitru Stăniloae, de pildă.
El a scris în publicaţiile de la Botoşani numeroase pagini
valoroase dintre care ne vom opri în continuare asupra unui
text deosebit cu reale virtuţi literare şi analitice şi care, aşa
cum vom vedea, prefigurează unele idei pe care le va expune mai târziu Constantin Noica. Textul în cauză se numeşte
Eminescu pedagog şi a fost cuprins într-o carte organizată şi
asamblată în 1925, de companionul său de scris, catedră şi
idei, Tiberiu Crudu, intitulată Şepte ani din viaţa unei şcoli normale 1919-1926, adică Şcoala Normală de la Botoşani.
Textul în cauză se înscrie în cadrul preocupărilor sale
de iluminare a personalităţii eminesciene de care s-a preocupat în mod deosebit şi în calitatea sa de paroh al Catedralei Uspenia unde a fost botezat Mihai Eminescu. In februarie 1923 s-a sărbătorit la Botoşani semicentenarul Societăţii academice „România Jună“, aceea care, avându-l pe
Eminescu printre membrii de frunte, a organizat grandioasa
Serbare de la Putna. Din cele consemnate de către un alt
preot publicist botoşănean, Dumitru Furtună, în Revista
Moldovei, aflăm că atunci a avut loc un adevărat program
cultural amplu, realizat în principal de către membrii acelei
redacţii, în frunte cu Tiberiu Crudu şi care a cuprins un festival complex desfăşurat pe scena teatrului „Mihai Eminescu“
dar, mai ales, o slujbă oficială de pomenire petrecută la „catedrala oraşului“, Uspenia, şi susţinută de parohul ei, Toma
Chiricuţă, în prezenţa oficialităţilor şi a unei mari mulţimi
de participanţi care cu toţii au apreciat „slujba emoţionantă“ ţinută de preot „în cuvinte alese şi pline de duioşie“ cu
care „a evocat trecutul de glorie curată“ al acelei societăţi
culturale şi, mai ales, meritele genialului nostru concetăţean
Mihai Eminescu. Dacă acele şi atâtea alte cuvinte dedicate
lui Eminescu nu le putem afla şi doar ecoul lor a persistat
până târziu în memoria unora dintre contemporanii săi, ni
le putem închipui totuşi, citind unul dintre textele scris de
el despre Mihai Eminescu şi, din fericire, publicat şi păstrat
astfel pentru posteritate.
Studiul lui Toma Chiricuţă, intitulat Eminescu pedagog,
este unul amplu, de 80 de pagini care îşi relevă virtuţile păstrate intacte şi după atâta vreme de la scrierea lui şi, din păcate, necunoscute în aria eminescologiei unde ar merita să
se afle la loc de cinste, nu numai din motive de pionierat
al ideilor cuprinse în el, ci şi al profunzimii şi valorii lui literare. Primul fapt care trebuie subliniat este acela că, într-o
vreme în care scrisul eminescian era cunoscut aproape numai din ediţiile succesive ale eşantionului princeps maiorescian şi în care, în aria de specialitate eminescologică, se auzeau încă anatemele lui Ibrăileanu la adresa lui Maiorescu
pentru „sacrilegiul“ de-a fi donat Academiei manuscrisele
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eminesciene pe care, zicea criticul ieşean, mai bine „le-ar fi
păstrat domnia sa sub şapte lăcate“ decât să le pună astfel la
dispoziţia lumii cercetătoare, preotul botoşănean pleacă la
Bucureşti şi cercetează cu amănunţime la Biblioteca Academiei aceste manuscrise care azi sunt azi publicate de către
şirul de editori benedictini, inaugurat de Perpessicius.
După ce studiază cu atenţie şi competenţă toate însemnările eminesciene din acele caiete cum puţini făcuseră până atunci, ca şi procesele verbale din vremea revizoratului şcolar şi tot ce se publicase în temă până atunci,
preotul-publicist analizează – şi din raţiunea că la vremea
aceea era el însuşi profesor de pedagogie la Şcoala Normală „Mihai Eminescu“ din Botoşani – activitatea de acest gen
a marelui poet. El ajunge, mai întâi intuitiv, la concluzia că
„Eminescu, deşi a fost numai incidental (…) timp de un an
de zile un om al şcoalei româneşti, totuşi el şi-a imprimat şi
în acest domeniu, ca orice geniu adevărat, pecetea marii şi
netrecătoarei sale personalităţi“. Apoi, după o aprofundare
de adevărat cercetător, el demonstrează detaliat, „pe puncte“, această aserţiune, nu înainte de-a amenda – e drept, cu
multă diplomaţie şi manieră – convingerea lui Ibrăileanu că
Eminescu „a fost numai poet“ şi în afară de asta, doar „un
cetăţean care şi-a spus părerile“. În mod surprinzător la acea
vreme, Toma Chiricuţă ajunge pe cont propriu la concepţia
care abia în epoca noastră a fost susţinută şi demonstrată de
mari şi redutabili eminescologi, precum Noica, Vatamaniuc
sau Svetlana Paleologu Matta ş.a, şi anume că Eminescu a
fost „poet, prozator, ziarist, gânditor filozofic în materie de
drept şi cultură etc.“, iar în linia civică atinsă de criticul ieşean, Chiricuţă cizelează fin aserţiunea că Eminescu a fost
„un cetăţean care şi-a valorificat convingerile şi prin acţiune
concretă, vie, organizată“.
Ca pedagog, ceea ce constituie obiectivul studiului său,
Eminescu a fost unul „activ şi practic al şcoalei şi învăţământului nostru românesc (…), un pedagog fără s-o ştie el însuşi (…), în sensul înalt, liber şi genial al acestui cuvânt“, iar
viitorul va avea a demonstra ca atare „importanţa cu totul
unică, privită în cadrele istoriei, pe care o are şi o va avea
tot mai mult Eminescu, ca unul din cei dintâi îndrumători şi
propovăduitori practici pe care i–a avut pedagogia şi şcoala
românească“. Servindu-se de bine alese citate ca, de pildă,
cele ale lui Rădulescu Motru: „Un exemplu pentru viitoarea
cultură românească, iată ce înseamnă pentru noi Eminescu“
(ce-l prefigurează uluitor pe Noica!)“, dar şi de citate prelevate din manuscrisele eminesciene, indicându-le numărul,
(precum va fi mai târziu cutuma exegetică!), preotul şi literatul botoşănean face disocieri de o logică limpede şi cuceritoare între cultură şi educaţie, ştiinţă şi stat, între concepţia teoretică şi acţiunea practică a lui Eminescu, aflate într-o
deplină armonie; îi determină traseul formării profesionale,
etapele acumulărilor intelectuale şi teoretice ale acestuia,
„deducerea hegeliană din ideea de personalitate“, structura
teoriei pedagogice eminesciene pe care îşi ia îngăduinţa s-o
decodeze, asemeni lui Cuvier, din fragmente revelatoare ale
însemnărilor sale, pe care ştie să le selecteze cu un adevărat
har ce va fi probat doar de Dimitrie Vatamaniuc în sondarea
laboratorului intelectual eminescian.
El ajunge astfel la concluzia că Eminescu a fost mai mult
decât un pedagog în sensul simplu al termenului, ci un adevărat „pedagog social“, al naţiunii şi statului, chiar un sociolog. Uimitoare este consonanţa acestor afirmaţii făcute la
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Botoşani în 1925 cu aserţiunea de mai târziu a lui Noica,
acela care-l va numi pe Eminescu un adevărat „pedagog al
naţiunii“! Aducând la bară citate şi probe din domeniu, Chiricuţă demostrează că Eminescu a fost şi un pedolog şi un
didactician, un adept al personalităţii învăţătorului, ca atù
în procesul învăţării etc., invocând ca dovadă, de pildă, argumentele cu care sprijină acela Abecedarul lui Creangă în
faţa ministerului.
Multe sunt virtuţile acestui studiu ce merită din plin reconsiderarea actuală, dar vom mai sublinia doar ceva din
concluziile sale finale care duc la idea că „printre mijloacele
de personalizare ale fiinţei naţiei“, – operă grea, dar strict
necesară – „unul dintre cele mai importante ce condiţionează atât pe individ cât şi umanitatea însăşi (…) este educaţia. Prelungind spiritul eminescian, el dezavuează importarea „cu toptanul a formelor de personalizare ale altor naţii
„care au grevat evoluţia noastră firească, organică“; şi faptul
că, „în locul educării sufletului naţional“ avem o „superficialitate hibridă“, conexă stării economice dezastruoase a
ţăranului.
Ca atare, cercetătorul botoşănean conchide că pedagogia lui Eminescu este „una socială, a individului ca entitate
a organismului mai vast care este naţia“; că „educarea individului înseamnă personalizarea lui; topirea întregii lui firi,
sufleteşti şi trupeşti, într-o unitate desăvârşită, pe care o putem numi şi caracter“. Şi mai departe sinteza decurge impecabil: „dar şi personalitatea individuală nu poate trăi şi birui exclusiv cu puterile sale. Ea trebuie să-şi crească puterea
contopindu-se cu fiinţa şi rosturile naţiei. De aceea educaţia este o acţiune în vederea acestei contopiri“. Mai departe,

decodarea concepţiei eminesciene despre pedagogie serveşte unui scop aflat pe un palier mai înalt, definitoriu, sintetic până la aforism: „În cadrele acestei pedagogii privită
personalitatea eminesciană, ea ne apare întregită şi în acelaşi timp crescută la adevăratele ei dimensiuni. În rama acestei restabiliri, orice gest, orice cuvânt ce emană de la Eminescu (…) ca gânditor pedagogic (nota bene!) câştigă un
sens deplin şi în totul armonic cu celelalte gesturi şi cuvinte.
(…) O pedagogie ştiinţifică ce pleacă de la naţiune spre a o
organiza pe dânsa: aceasta să ne fie ţinta noastră a tuturor.
O educaţie naţională în vederea formării tot mai depline a
unui caracter naţional.(…) Un stat constituţional care să organizeze naţia reprezentând-o şi potenţând-o la maximum
de putere: acesta să fie crezul şi idealul nostru“. Iar legătura
cu Eminescu, înţeles astfel atât de profund în fibra esenţială a gândirii sale, este aceasta: „Lucrând în această direcţie,
cu această concepţie şi în acest spirit, vom lucra de fapt cu
Eminescu însuşi, ne vom identifica cu el, continuându-l în
noi şi transmiţându-l slăvit veacurilor ce vin. Dar în acelaşi
timp mai facând încă ceva: dăruindu-i dreptate deplină şi
sinceră Lui, Nedreptăţitului.
Găsind că aceste cuvinte ce denotă înţelegerea spiritului, nu numai a literei eminesciene, pot sta la loc de cinste
pe frontispiciul oricărei instituţii de educaţie, constatăm că
prin acest studiu, ca şi prin alte contribuţii ale acestui luminat preot botoşănean, el se situează cu mult dincolo de etapa de înţelegere a epocii sale faţă de Eminescu, devansând-o
energic şi prefigurând nivelul ce abia în epoca actuală s-a
statuat.

Theodor DAMIAN

To be or not to be: Noi argumente cu
privire la creştinismul eminescian.
Un răspuns pentru Răzvan Codrescu

R

Reputatul critic literar şi eminescolog Theodor Codreanu
mi-a trimis pentru Lumină Lină articolul Creştinismul eminescian1 în care intră în dialog cu Răzvan Codrescu, cel care
în 2008 a postat pe blogul său articolul intitulat Eminescu şi
creştinismul.2
În prezentele mele consideraţii eu voi argumenta împotriva demonstraţiei lui Răzvan Codrescu ce pleacă de la premiza, eu o numesc prejudecată, că Eminescu n-a fost un credincios creştin, pentru ca după o serie de „acrobaţii“ hermeneutice să ajungă la aceeaşi concluzie.
Ceea ce se pare că a declanşat articolul lui Răzvan Codrescu şi teza din el este tendinţa exagerată a unora din ţară
de a-l canoniza pe Eminescu, de a-l considera un sfânt, din
punct de vedere religios, aşa cum o face, de exemplu Gheorghe Gavrilă-Copil care i-a şi scris un Acatist.
De frica posibilităţii de a cădea într-o extremă, Răzvan
Codrescu pică în cealaltă extremă. Dacă unii îl vor pe Eminescu sfânt, el demonstrează că Eminescu nu a fost nici măcar credincios creştin.
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De ce spun că Răzvan Codrescu porneşte în demonstraţia
sa de la o prejudecată? Pentru că în toate textele pe care le
selectează pentru a le interpreta în defavoarea creştinismului eminescian, el nu numai că nu ia în considerare legătura
lor cu alte texte semnificative care atestă credinţa creştină
la Eminescu, nu numai că ignoră contextul direct dar şi pe
cel larg al textelor pe care le alege, dar recurge şi la o metodă
psihologică menită să influenţeze adeziunea cititorului la teoria sa, atunci când, subiectiv, arbitrar, nejustificat şi rău voitor foloseşte în articol tot felul de adjective, invective, ironii,
calificative de diminuare, fără nici o acoperire bibliografică
sau măcar logică, deci care vin direct din gândirea şi probabil simţirea sa. Iată o serie de exemple şi întrebările pe care
acestea le ridică:
1) Citim în secţiunea introductivă a articolului în discuţie: „Pentru a nu fi învinuit de afirmaţii gratuite, să cercetăm
onest principalele ‘argumente’ de care obişnuiesc să uzeze
partizanii puţin cam grăbiţi ai programaticului ‘creştinism
eminescian’ “. De ce „programatic“? Ce vrea să insinueze
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acest cuvânt? Vede R.C. un plan prestabilit, un program, o
conspiraţie care doreşte să-l califice sau definească pe Eminescu drept creştin? Cuvântul „programatic“ are sens acuzatoriu aici.
În fapt, fiecare îl citeşte pe Eminescu şi-l interpretează
cum vrea şi cum poate fără a o face necesarmente dintr-un
spirit de conspiraţie, sau ca parte a unui program prestabilit.
A veni cu o asemenea acuză demonstrează ideea de prejudecată cu care pleacă R.C. la drum în încercarea sa de a
demonstra necreştinismul eminescian, prejudecată care, aşa
cum notează şi Theodor Codreanu, aminteşte apropierea periculoasă de practica interpretativă a sistemului comunist de
a-l defini pe Eminescu drept ateu, bazat pe doar câteva referinţe care ar fi sprijinit, fie şi foarte superficial, această teză.
Adică se porneşte de la o prejudecată: trebuie să-l scoatem
pe Eminescu ateu, şi se purcede la „acrobaţii“ (termenul e
luat din R.C. unde este pus pe seama celor pe care-i critică)
hermeneutice, pentru a se ajunge, triumfător, la concluzia că
a fost ateu!
2) Vorbind chiar despre poezia Rugăciune, în variantă mai
şlefuită, R.C. afirmă, derogatoriu, că „poetul n-a găsit altceva
de făcut (s. mea) cu ea decât s-o introducă în corpul unei poezii cu titlu exotic (Tat twam asi) şi fără nic o valenţă creştină“.
Cum adică, „n-a găsit altceva de făcut“?! R.C. se pare că ar
vrea să-i dicteze lui Eminescu, întâi, cum să-şi folosească timpul, apoi, ce merită şi ce nu merită făcut, deci să-i fie lui Eminescu un fel de părinte, pedagog, stăpân, care să-i dea peste
mână atunci când el consideră că elevul, copilul nu face ceea
ce trebuie şi cum trebuie!
Spune R.C.: „Poezia Rugăciune, fără îndoială o izbândă artistică, […] n-are deloc o geneză mistică. G. Călinescu a semnalat demult că, printre nişte exerciţii de limbă latină dintrun manuscris, ‘poetul îşi transcrie chiar Pater noster şi Ave
Maria. […] Şi, lucru vrednic de notat, cam pe aceleaşi pagini
apar fragmente din vestita rugăciune […] precum şi o invocaţie către Iisus.’ E limpede că poetul a pornit să versifice sub
sugestia rugăciunilor copiate. […] Se vede că Eminescu făcea
acrobaţii ritmice dincolo de orice implicare mistică sau rigoare teologică.“
În primul rând afirmaţia că poezia Rugăciune este rezultatul unor „acrobaţii ritmice“ anulează cealaltă afirmaţie a lui
R.C., când zicea că poezia este „fără îndoială o izbândă artistică.“ Evident, se poate argumenta că o acrobaţie ritmică poate fi o izbândă artistică. Dar nu cu temei şi seriozitate. Ori e
acrobaţie, ori e artă autentică!
În al doilea rând, invocarea călinesciană că undeva cam
pe aceleaşi pagini de manuscris apare transcrierea rugăciunilor Pater noster şi Ave Maria, şi apoi fragmente din Rugăciunea lui Eminescu, nu dovedeşte cu nimic necreştinismul
lui Eminescu. Dimpotrivă, întăreşte ideea creştinismului lui.
Toate trei texte la un loc, accentuează preocuparea poetului
cu religia creştină; faptul poate indica o pregătire preliminară
(studiul primelor două) pentru realizarea celui de-al treilea.
Or, o astfel de pregătire indică grijă pentru ce şi cum poetul
urmează să scrie, dorinţa expresă de a intra în atmosfera de
rugăciune, pentru ca apoi să scrie o rugăciune.
În al treilea rând, faptul că Eminescu „a pornit să versifice
sub sugestia rugăciunilor copiate“, nu diminuează de loc din
sentimentul credinţei, cu atât mai mult presupus în inima şi
în conştiinţa poetului, nu arată cu nimic lipsa de credinţă, ci
din contra, o indică. Dacă Eminescu scrie, de exemplu, sub
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o anumită influenţă politică, asta nu înseamnă că el este un
demagog în cele ce scrie.
A sugera că Eminescu este demagog sau ipocrit scriind
Rugăciune, că scrie una şi simte alta sau crede alta, înseamnă
a-l învinui, extinzând metoda la restul operei sale, de o totală
falsitate în tot ceea ce a scris, reducându-l la zero atât pe linie
morală, cât şi de conştiinţă personală, politică şi naţională.
În al patrulea rând, afirmaţia (sau sugestia, dacă ni se reproşează termenul) că Rugăciunea nu denotă un sentiment
religios la autorul ei pe motiv că textul poeziei nu are implicare mistică sau rigoare teologică este fie puerilă, fie ridicolă,
fie ambele. Ce ar însemna pentru R.C o implicare mistică? De
ce un text de credinţă, o invocare către Dumnezeu, către Sf.
Fecioară sau sfinţi, trebuie neapărat să aibă implicare mistică? Ce fel de implicare mistică? Şi de unde ştie R.C. că textul
nu are implicare mistică? De ce nu observaţia că orice invocare a divinităţii are în mod intrinsec o implicare, o conotaţie
mistică? Cine e să judece inima autorului pentru a decreta că
în momentul scrierii unei rugăciuni sau a gândirii la Dumnezeu, cel ce gândeşte nu crede, nu se implică, mistic? Şi rigoare teologică?! De ce trebuie ca o simplă rugăciune să fie un
tratat de dogmatică? Dar Rugăciunea lui Eminescu, precum
multe alte rugăciuni intrate în tezaurul spiritualităţii ortodoxe, este o frumoasă doxologie şi o mărturisire de credinţă în
acelaşi timp.3 Oare celebra şi tradiţionala rugăciune a inimii
spusă atât de mult de sihaştrii dar şi de creştinii ortodocşi
de veacuri, „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluieşte-mă pe mine păcătosul“, nu are valoare pentru că nu
are implicare mistică şi rigoare teologică? Cine este să decidă
că în inima rugătorului nu este fior mistic? Şi dacă nu e fior
mistic (până ce definim termenul şi argumentăm pe seama
definiţiei în contextul încercării lui R.C. de decreştinare a lui
Eminescu), atunci nu e nici de credinţă? Căci în final, ceea ce
încearcă R.C. să demonstreze nu e misticismul, nici teologia
dogmatică la Eminescu, ci credinţa; citim la R.C.: „Eminescu
n-a fost un credincios creştin“!
O altă afirmaţie „curajoasă“ a lui R.C. sună astfel: „La Eminescu, cum e şi firesc, suverană rămâne Poezia. Altminteri ce
sens ar avea să-L numeşti pe Iisus Hristos ‘Domn al oştirilor’
(sintagmă vetero-testamenară) sau pe Maica Domnului ‘Luceafăr al mărilor’ (ceea ce duce cu gândul la… Lucifer sau la
Venus – ‘venerea’ – cea opusă în altă parte ‘Madonei’)?“
Intrebarea care se pune aici este: ce legătură, sau mai degrabă incompatibilitate există între suveranitatea poeziei şi
felul cum poetul Îl măreşte pe Iisus Hristos? Este contrară
poezia în sine persoanei lui Iisus Hristos sau ideii de Hristos,
şi mai departe, felului cum (faptului că) un poet Îl poate
numi pe Hristos, „Domn al oştirilor“, de exemplu, între alte
multe posibilităţi? Şi ce dacă expresia „Domn al oştirilor“ e
vechi-testamentară? Şi dacă ar fi nou-testamentară ar fi mai
bine? In ce ar consta diferenţa?
Faptul că expresia „Domn al oştirilor“ e
vetero-testamentară, ridică aici întrebarea: şi ce dacă? Susţine această observaţie (derogatorie în context şi intenţie) ideea că Eminescu nu a fost creştin credincios sau dimpotrivă
dovedeşte că a fost, că citea Vechiul Testament, şi ca atare,
avea cunoştinţe religioase pentru că-l interesa religia, creştină
în special? Cum poate duce acest lucru la concluzia că deci,
era necredincios?!
Trebuie un cititor modern să-l blameze pe Eminescu pentru că-şi alege metaforele, alegoriile, epitetele, expresiile de
unde şi cum vrea el? Atunci, să facem la fel cu toată poezia
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lui, să vedem fiecare expresie, metaforă, etc., de unde vine şi
să discredităm poezia pentru că acea metaforă vine dintr-un
loc anume, de unde a vrut poetul (şi nu de unde a vrut cititorul ori interpretul)! Sau, să-l blameze că o metaforă, ca cea
folosită pentru Maica Domnului, „Luceafărul mărilor“, poate
duce cu gândul la altceva decât a gândit poetul!
Că pe R.C. ideea de Luceafăr (al mărilor, aici) îl poate duce
cu gândul la Lucifer şi de acolo în orice alte direcţii, asta e
problema lui R.C.
Asta ar însemna că şi când Eminescu zice „Cobori în jos
luceafăr blând“, am putea considera că poetul de fapt se referă la Lucifer, însă, pentru a induce în eroare cititorul, îi zice
„blând“, şi bineînţeles că toată această schemă ar avea în vedere introducereea unei idei diabolice în sufletul cititorului,
ş.a.m.d.
Orice cuvânt poate duce cu gândul la alte cuvinte, orice
imagine la altă imagine, în mod diferit în funcţie de mintea
cui o citeşte, dar pentru asta nu trebuie blamat Eminescu de
futilitate, de rea credinţă, mai precis, la R.C., de necredinţă:
„Eminescu n-a fost un credincios creştin“.
În nota nr. 8 de la sfârşitul articolului R.C. precizează, vorbind de expresia „Luceafăr al mărilor“ (metaforă pentru Sf.
Fecioară), că echivalentul latin al acesteia, stella maris, era
foarte răspândit în Evul Mediu, şi că problema la Eminescu
nu e că a folosit această metaforă, ci problema constă în „particularizarea“ ei în mintea cititorului sau de către cititor, sau
unde poate duce pe cititor cu mintea.
Or, dacă acesta este criteriul după care judecăm valoarea
unei opere (şi în cazul nostru R.C. nici măcar nu judecă valoarea operei, nu acesta e scopul principal al articolului, ci faptul
dacă Eminescu era credincios sau nu), atunci în orice operă,
orice cuvânt poate fi „particularizat“ în orice fel, de către oricare cititor, fapt care însă poate, ca în cazul lui Eminescu, să
nu aibă deloc de a face cu intenţia originară a autorului.
Cu toate că R.C. încearcă să arate necredinţa lui Eminescu
prin faptul că poetul foloseşte expresia de mai sus pentru Sf.
Fecioara Maria, lucrurile stau în sine, exact în opoziţie cu intenţia lui R.C. Faptul că Eminescu foloseşte echivalentul românesc al unei foarte comune expresii latine pentru Sf. Fecioară, dovedeşte, o dată mai mult, studiul, interesul, preocuparea sa pentru limbajul religios vechi şi nou, cunoaşterea
literaturii marianice, ceea ce mai degrabă atestă credinţa lui
decât necredinţa.
3) Poezia lui Eminescu Răsai asupra mea este pentru R.C.
„tot un soi de rugăciune amară, dezabuzată (s. mea), adresată Fecioarei“. De ce ironicul „soi“ pentru a caracteriza un
poem-rugăciune la Eminescu?! Şi expresia „tot un soi“, arată
că această rugăciune, acest poem, ca şi altele (în special poezia intitulată chiar Rugăciune discutată de R.C. într-un paragraf anterior), nu are nici o valoare, e un „soi“ de ceva ce nu
merită nicio atenţie. Tendinţa de a diminua valoarea se vede
şi aici, prin pura alegere şi folosire a cuvintelor descriptive,
iar acest lucru confirmă ideea că R.C. pleacă la drumul acestei analize cu prejudecată stabilită: trebuie să demonstrez că
Eminescu nu a fost un creştin credincios.
Şi în plus, expresia „rugăciune amară, dezabuzată“, apare
ca ceva negativ, mai ales urmând cuvântului „soi“, când, în
fond, o rugăciune poate fi de laudă, de cerere şi de mulţumire, iar rugăciunea de cerere, la rândul ei poate fi în mod
absolut firesc amară, atunci când cel ce se roagă este într-o
situaţie disperată sau de criză de orice fel. Nu e nimic negativ
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într-o rugăciune „amară“, deşi nu aş folosi cuvântul „dezabuzată“ care are şi mai pregnantă conotaţie negativă.
În plus ar trebui făcută o delimitare mai clară, în urma unei
serioase analize a textului şi contextului pentru a vedea dacă
trebuie să calificăm drept „dezabuzată“ poezia-rugăciune, ca
text, sau rugăciunea-poezie ca stare de spirit a poetului în
acele momente când a scris-o.
Pentru această rugăciune, Răsai asupra mea, despre care
R.C. conclude: „constatăm că rugăciunea eminesciană nu
este deloc aceea a unui credincios“, trimitem cititorul la două
eseuri ale mele în care dovedesc exact contrariul.4
În acest context, o altă afirmaţie gratuită la R.C. este decretarea că „rugăciunea devine la Eminescu un procedeu poetic… (s.mea) între altele“. Pe ce se bazează această afirmaţie?
Ce dovezi o susţin? Cum ştim că poetul nu are şi fior religios
când scrie? Pe ce bază introducem o separaţie radicală între
un simţământ uman şi expresia sa poetică? Adoptând acest
model denigratoriu dar şi ilogic, am putea spune că şi în poemele de dragoste Eminescu nu este animat de nici un sentiment de dragoste, şi acelea sunt tot un simplu „procedeu
poetic“ între alte procedee. Iată ilogicul ce frizează absurdul!
Este foarte interesant că R.C. are grijă să precizeze, ca părând să lase loc unei portiţe pentru o altfel de interpretare,
dar grăbindu-se să taxeze ca nepotrivită o altă interpretare
decât a sa, că „s-ar putea ca vreun cetăţean pios, receptând
textele prin prisma propriei sensibilităţi religioase, să capete
din ele o impresie mai largă decât cea estetică. Se cade însă a
nu confunda ceea ce aparţine poetului însuşi cu ceea ce suntem noi ‘predispuşi’ să vedem în el…“
Şi…. ceea ce R.C. vrea ca alţii să nu facă, face el însuşi!
Tocmai el vede ceea ce el este „predispus“ să vadă, adică
pre-dispus, ceea ce „duce cu gândul“ (ca să-i reluăm expresia) la pre-judecată, aşa cum menţionam mai înainte.
4) Poezia intitulată Christ (mai târziu Dumnezeu şi om),
zice R.C., nu este altceva decât „un evident rebut de atelier
poetic“ (!) când, de fapt, ea este un superb imn adus Logosului divin întrupat în istorie, imn conceput în termeni de
remarcabil rafinament teologic şi filosofic totodată! Avem de
a face cu un calificativ echivalent cu aruncarea poeziei la lada
de gunoi a literaturii pe care nu mi-l pot imagina decât ca venind din interpretarea unui profesor ateu de limba şi literatura română care îşi face un merit deosebit în a demonstra că
Eminescu a fost ateu convins pentru că a scris versul „Religia
– o frază de dânşii inventată“, din Împărat şi proletar.
Terţinele „danteşti“ închinate de Eminescu Sf. Treimi, sunt
după R.C. „de tot obscure“. Autorul articolului nu vede cât
exprimă ele de clar cunoştinţele exacte ale lui Eminescu în
ceea ce priveşte dogma Sf. Treimi, în acest caz, aspectul perihorezei relaţiilor intra-trinitare.
De ce nu explică R.C. pentru ce anume exact un poem
e „rebut“? iar altele (strofe) sunt „obscure“? Deci, calificative
denigratoare şi diminuante, fără o explicaţie în multe cazuri,
şi fără una serioasă în altele.
Chiar şi afirmaţia că folosirea de către Eminescu a variantei latine, Christ, pentru numele Hristos sau Hrist, în poemul
cu acelaşi nume şi în alte locuri, ar fi un procedeu „livresc“, e
menită să diminueze. E spusă ca o critică, în sensul că livresc
fiind, cuvântul e sec, lipsit de căldură. de sinceritate sau simţământ personal şi de priză la public.
Şi aici R.C. îşi alege cuvintele în aşa fel încât să sugereze
subtil că Eminescu nu ar fi fost pătruns de nici un fior religios.
Cu alte cuvinte, dacă nu pot dovedi prin însuşi textul poeziei
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(sau încerc, dar încercarea e forţată şi superficială în mod evident) că Eminescu e lipsit de sentimente religioase, atunci cel
puţin recurg la metoda subtilei denigrări, unde printr-un singur cuvânt (sau chiar şi mai multe) încerc să strecor în mintea cititorului ideea pe care eu vreau s-o promovez. Şi aici e
un exemplu de interesantă manipulare psihologică.
Răzvan Codrescu ironizează şi o serie de tablouri din poemul Christ (Dumnezeu şi om). Ironizează în sensul că ceea
ce Eminescu spune fără nici o ironie, R.C. găseşte cum că ar
fi ironic acolo. E vorba de contemplarea unei gravuri vechi
pe ultima pagină a unei Biblii, după cum zice poetul, „roasă
de molii“, scrise cu „litere bătrâne“ (chirilice, cum precizează
R.C.), litere „strâmbe ca gândirea oarbă unor secole străine“ şi
„triste ca aerul bolnav de sub murii afumaţi“ (sublinierile lui
R.C.). Apoi zice R.C.: „Epitetele pe care ne-am îngăduit să le
subliniem nu credem că-s prea măgulitoare pentru o conştiinţă creştină (ca să nu mai vorbim că ele intră în contradicţie
cu însăşi teza urmărită de autor“).
Cât de superficială (şi rău intenţionată) este această critică se vede cu claritate pe de o parte din incapacitatea de
a face deosebirea dintre literă şi spirit, şi pe de altă parte
dintr-un fel de metonimie (aici, din nou, fie din rea voinţă,
fie din ignoranţă) unde, epitete care nu au nimic de a face cu
credinţa autorului, sunt interpretate ca şi cum ar avea. Mai
precis: că literele sunt „bătrâne“ (chirilice), e un adevăr care
nu are nici o treabă cu credinţa. Că ele sunt strâmbe, are de
a face cu caligrafia şi nu cu credinţa, pentru că nimeni (în
afară de idolatri) nu se închină la text, la literă, la caligrafie,
ci lui Dumnezeu. A confunda aceste două foarte diferite planuri arată confuzia din mintea interpretului. Restul epitetelor
subliniate de R.C. nu le mai luăm în consideraţie pentru că
ele se referă la veac, la timp şi nicidecum la Biblie (nici formal,
nici în conţinut), sau la credinţa în Dumnezeu.
În alte articole am explicat interpretarea creştină a poemului Dumnezeu şi om şi modul cum se reflectă aici credinţa
din sufletul poetului.5
5) Poezia Inviere de Eminescu este, în percepţia lui R.C.
„irelevantă“ şi „greoaie“! De ce „irelevantă“? Irelevantă în raport cu ce, cu cine? Pe ce criterii se stabileşte relevanţa unui
lucru? Cine o face? Nu ni se dă nici o explicaţie. Doar un cuvânt aruncat, ca şi în treacăt, dar cu intenţia sigură de a influenţa percepţia cititorului necritic. Şi aceeaşi întrebare: de ce
„greoaie“? „Greoaie“ cum? În ce fel? Nu ni se explică. Dimpotrivă, se observă că în acest poem versificaţia e foarte uşoară, e un fel de imitaţie a cântărilor pascale, tocmai pentru
a trimite direct, simplu, uşor la slujba nopţii sfinte, poetul
dovedindu-se astfel, şi el, un cântăreţ al marelui eveniment
al Învierii Domnului.
6) Este interesantă şi afirmaţia lui R.C, despre pustnicii
eminescieni. Nici unul dintre ei, ni se zice, „deşi unii poartă
sutană, nu trage a creştin“. Iată o altă judecată de valoare,
pe teren moral, făcută de un autor care se vrea cunoscător
al inimilor oamenilor! E un fapt cunoscut de oricine că şi un
creştin care greşeşte, tot nu poate fi acuzat şi judecat că nu
crede în Dumnezeu pentru că a păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă deci a spune că nici unul dintre pustnicii lui Eminescu „nu trage a creştin“? Ce înseamnă „a trage a
creştin“? Ce trebuie să faci, cum trebuie să fii pentru „a trage
a creştin“? Nu e creştin şi dreptul şi păcătosul? Fericitul Augustin, urmat apoi de Luther, spunea despre creştin că este
simul justus et peccator, în acelaşi timp drept şi păcătos. Din
punct de vedere al împletirii faptei bune cu fapta rea este
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greu să deosebeşti cine e creştin şi cine nu e când vorbim de
creştini totuşi.
Sutana, la călugări, însă, e un semn formal de creştin. În
cazul discuţiei de faţă nu se pune problema quantificării calităţii, altfel spus, cât de creştin eşti, căci cine e să judece? Problema se pune în sensul identificării voluntare a cuiva, prin
semne vizibile, formale, cum e sutana de pildă, cu religia creştină. Deci dacă eu port sutană, fapt prin care arăt că aparţin religiei creştine, cine poate veni să-mi spună că „nu trag
a creştin“?!
Şi dacă Eminescu în loc de pustnici creştini şi-ar fi ales
ca personaje literare pustnici budişti sau mahomedani, cine
poate să spună, judecând prin însuşi semnul formal prin care
ei se identifică cu religia lor, că, în pofida semnului de apartenenţă, ei nu „trag“ a ceea ce în mod conştient, deliberat şi
voluntar arată că sunt?
După R.C. „toate teoriile profesate de sihaştrii eminescieni [sunt] străine de orice teologie oficială. Ei n-au nimic de-a
face cu eremitismul creştin (după cum şi preoţii eminescieni
sunt mai totdeauna păgâni)“!
Ceea ce trebuie răspuns în primul rând la această aserţiune a lui R.C. este că sihaştrii eminescieni nu profesează „teorii“! Iată un termen care nu are nimic de a face cu ideea de
sihastru. În primul rând un sihastru nu e necesarmente un
„teorist“, un filosof educat, sofisticat, ce se ocupă cu „teorii“
(cu toate că în Biserica creştină au existat şi există şi astfel de
sihaştri de autentică viaţă ascetică şi de admirabilă capacite
de teoretizare a dogmei creştine, de explicare şi interpretare
a ei, aceste două aspecte nefiind incompatibile unul cu altul);
un sihastru este, în general, un om simplu care-şi mărturiseşte păcatele şi-l laudă pe Dumnezeu.
La R.C., cuvântul „teorie“ când e legat de sihaştri, sau chiar
dacă ar fi legat de teologi (în sensul academic, nu patristic al
cuvântului) este denigratoriu. Credinţa creştină nu e o „teorie“, nici atunci când o mărturiseşte un simplu creştin (călugăr sau mirean de rând), nici când acesta se roagă, pur şi simplu (rugăciunea nu e o teorie), şi nici atunci când un teolog
erudit explică doctrina creştină.
Eminescu nu a intenţionat să creeze personaje care să dovedească profunde cunoştinţe de dogmatică creştină. Dacă
ar fi vrut ar fi putut, el însuşi fiind un bun cunoscător al învăţăturii de credinţă creştină în general, ortodoxă în special.
E ridicol să reproşezi, chiar şi prin disimulată sugestie, unui
autor că nu a creat un personaj literar aşa cum îl vrei tu ca
cititor! Ceea ce citim despre sihaştrii lui Eminescu, exact asta
a vrut scriitorul să creeze ca personaj literar.
În al doilea rînd, chiar dacă am accepta ideea lui R.C. că
„preoţii eminescieni sunt mai totdeauna păgâni“, asta nu arată că Eminescu ar fi fost păgân. Întâi şi întâi, dacă vorbim de
preoţi în păgânătate, vorbim de religie totuşi.
Ca atare, şi aici s-ar putea vedea religiosul Eminescu. Apoi,
faptul că un scriitor îşi poate crea personaje străine de cultura şi credinţa sa, nu înseamnă că el, autorul, nu mai este parte
din propria sa cultură şi credinţă. Dacă Dostoievski şi-a creat un personaj literar ateu, nu înseamnă că se marşează pe
acel personaj pentru a demonstra că Dostoievski a fost ateu!
Cam aşa încearcă R.C. să arate necredincioşia lui Eminescu,
exact pe tiparul interpretării comuniste a frazei din Împărat
şi Proletar, cum am mai menţionat: „Religia? O frază de dânşii
inventată…“ frază interpretată totalmente în afară de contextul general al operei eminesciene. Evident, pe o astfel de
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frază bazaţi, ignorând tot restul, comuniştii l-au declarat pe
Eminescu ateu.
Mai scrie R.C.: „Altminteri, monahismul autentic pare mai
degrabă a-i fi repugnat [lui Eminescu] (a se vedea cazul Biancăi din Făt-Frumos din tei).“
Dacă până aici a putut să ajungă R.C. cu interpretarea
sentimentelor lui Eminescu faţă de monahism, mi se pare
de-a dreptul deplorabil, mai ales în sensul în care cazul Biancăi nu indică necesarmente (absolut deloc) antipatia lui Eminescu faţă de monahism, ci pur şi simplu indică atitudinea
generală, de aşteptat, a unui tânăr plin de viaţă în speranţe
de viitor în lume, caracteristică lumii timpului lui Eminescu,
precum şi lumii noastre de azi. Călugăria unui tânăr este excepţia, nu regula.
A vedea în cazul Biancăi o antipatie a lui Eminescu faţă
de monahism, când el provenea dintr-o familie cu mai multe persoane care au îmbrăţişat viaţa călugărească şi când el
însuşi considera să se călugărească la un moment dat, mi se
pare o impardonabilă superficialitate, la un intelectual, de
altfel, distins şi respectabil cum e R.C.
Interpretarea lui R.C. referitoare la „individul metafizic
Zoroastru-Dan-Dionis“, după cum scrie G. Călinescu, precum că acesta reprezintă un caz de „luciferism naiv“ din care
nu se poate formula nici un argument în favoarea ideii de
creştinism, de credinţă, mi se pare un abuz retoric fără nici
o acoperire.
În primul rând cine ar fi pretins că acest personaj ar reprezenta credinţa creştină? R.C. nu ne spune. Ca atare, personajul „Zoroastru-Dan-Dionis“ e o ficţiune literară a lui Eminescu
şi trebuie pur şi simplu luată ca atare. Nu trebuie asumat că
cineva interpretează personajul ca pe un caz real, pentru ca
apoi să demonstrezi „cu aplomb şi cu succes“ că Eminescu
nu a fost credincios. Cu alte cuvinte, a-ţi imagina un duşman
şi apoi a depune toate eforturile (teoretice) să-l birui, nu te
scuteşte de ruşinea de a nu vedea că un lucru comun e un
lucru comun, sau altfel spus, că o ficţiune literară e doar atât,
o ficţiune literară.
7) Cu privire la posibile interpretări religioase ale Luceafărului lui Eminescu, R.C. ne spune că pe acestă temă „s-a delirat îndelung“. Dacă s-a „delirat“, asta înseamnă că s-au făcut
încercări absolut gratuite, exagerate. Ca metodă de lucru însă
trebuie menţionat că nu e nevoie să se aducă în discuţie exagerările în interpretarea operei lui Eminescu privitor la religie
sau creştinism pentru a justifca apoi cealaltă extremă, adică
derobarea lui totală de sentimentul religios, deci eliminarea
sistematică, la nivel interpretativ, a oricărui loc unde ideile religioase, valorile creştine sunt afirmate. Metodă ieftină.
8) Trecând la ideea de Dumnezeu în proza lui Eminescu,
autorul articolului dă trei citate interpretate în virtutea aceleiaşi prejudecăţi, după care declară ferm: „Atât şi nimic mai
mult!“ Dar citatele mari, clar în favoarea religiei sau a Bisericii nu sunt „produse“ aici. R.C. doar scrie că „ce-i drept, Eminescu se pronunţă în câteva rânduri destul de favorabil la
adresa Bisericii sau a creştinismului în genere“. Autorul însă
nu face o analiză comparativă directă şi contextuală a pasajelor favorabile cu cele „nefavorabile“, pe care, de altfel, le citează (pe acestea din urmă), după care, cu sensul misiunii împlinite, concluzionează: „Atât şi nimic mai mult“!
Ce metodă logică, obiectivă, ştiinţifică e asta? „Atât şi nimic mai mult“! Quod erat demonstrandum!
Ar mai fi de remarcat ceva în expresia „destul de favorabil“. Ce înseamnă „destul“ de favorabil? Adică referirile
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pozitive ale lui Eminescu la adresa Bisericii, sunt o favoare
care nar trebui să fi fost făcută de poet. E ca şi cum îi spui
unuia: Am vorbit despre tine destul de bine (cu implicaţia:
dar nu meriţi). Zi „merci“ că ţi-am făcut o favoare.
Ceva asemănător se desprinde şi din fraza unde, după
ce R.C. observă rolul pozitiv al Bisericii în conservarea fiinţei
naţionale a neamului nostru, adaugă: „observaţie pe cât de
adevărată pe atât de banală“. De ce nu: pe cât de adevărată,
pe atât de importantă?! De ce banală? Este şi aici o încercare a autorului de diminuare a rolului fundamental al Bisericii
în păstrarea fiinţei noastre naţionale în vremuri de vitregie şi
suferinţă cauzată de venirea continuă a străinilor peste noi?
O altă afirmaţie de mare superficialitate este aceea că
„nici măcar în treacăt nu apare vreodată la Eminescu noţiunea creştină a mântuirii“. Ideea de mântuire apare în mai
multe locuri în opera marelui poet român; pentru aceasta fac
aici doar o simplă trimitere la o serie de articole pe care le-am
publicat şi în care acest lucru este indicat,6 precum şi faptul
că multe din consideraţiile lui Eminescu privitoare la creştinism sunt de natură teologică (contrar celor scrise de R.C.) şi
implică sau exprimă credinţa sa personală (tot contrar celor
scrise aici de R.C.).
9) Articolul continuă cu demontarea ideii de creştinism,
de credinţă la Eminescu pe baza biografiei poetului. Să vedem câteva din aceste încercări:
– „Creangă era ‘mai ţăran’ decât Eminescu şi totuşi a avut
o rea întâlnire cu creştinismul…“. Este de precizat aici că Ion
Creangă n-a avut o întâlnire rea cu creştinismul, ci cu vocaţia
sa sacerdotală, ceea ce e cu totul altceva. Dacă Ion Creangă
nu a fost un habotnic, asta nu înseamnă că nu a fost credincios. La fel şi Eminescu, şi oricine altcineva. Multe personalităţi din istoria Bisericii au ezitat să intre în viaţa sacerdotală,
au fugit de ea, cum e cazul Sf. Ioan Gură de Aur, pentru a da
un singur exemplu, însă asta nu înseamnă că aceşti oameni
nu au crezut în Dumnezeu. Se vede că la R.C. substituirea de
idei este o metodă.
– O altă pronunţare: „În familia căminarului Gheorghe
Eminovici nu pare să fi primit educaţie religioasă. Tatăl stătea
drept pe la liturghii, după vechea cuviinţă, dar un suflet religios nu era“. De unde ştie R.C. că Eminescu nu a primit în familie o educaţie religioasă? Doar pentru că poetul însuşi nu spune explicit acest lucru? Interpretarea obiectivă a contextului
creşterii sale în familie ne spune tocmai contrariul. Chiar faptul că tatăl poetului stătea drept la Sf. Liturghie, după cuviinţă, spune mult în acest sens. De ce n-ar fi fost Gheorghe Eminovici un suflet credincios dacă participa reverenţios la slujbele bisericeşti? Era deci un fariseu, ipocrit, şi asta ar fi învăţat
şi Mihai de la tatăl său? Asta e implicaţia? Şi de ce expresia
din nou diminutivă, în articol, „pe la liturghii“? Ce înseamnă mai exact „pe la liturghii“? Înseamnă o participare întâmplătoare? Sugereză o lipsă de importanţă a Sf. Liturghii sau o
desconsiderare de către Gheorghe Eminovici a Sf. Liturghii?
Din nou, acest tip de ironii gratuite, expresii cu caracter
reducţionist, invective (ca în cazul „stupidităţii unui popă
Grama“, cum citim în alt loc; deşi nu sunt de acord cu felul
cum Grama îl interpretează pe Eminescu, nu sunt de acord
nici cu invectivele lui R.C.). Acest stil spune mult despre felul
cum R.C. îşi construieşte argumentul, autorul articolului neobservând că astfel îşi face chiar un deserviciu.
– Dacă a vorbit despre tată, R.C. vorbeşte şi despre mama
lui Eminescu. Citim: „Mama – Raluca, fata stolnicului Juraşcu“ – cea care a cumpărat o bisericuţă pentru familie şi care
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avea „vreo şase fraţi sau surori la călugărie“, „asupra propriilor copii […] nu se vede să fi exercitat vreo influenţă religioasă.“ Iată aici o speculaţie absolut gratuită, câtă vreme însuşi faptul de a fi avut o biserică în familie, de a fi avut mulţi
fraţi, surori care au îmbrăţişat viaţa monahală, de a petrece
perioade îndelungate la Mănăstirea Agafton (Botoşani), cum
precizează cu autoritatea-i cunoscută eminescologul Nicolae
Georgescu7 dovedeşte cu prisosinţă pe de o parte creşterea
religioasă a Ralucăi, şi pe de altă parte implicit educaţia religioasă pe care ea a dat-o copiilor ei. Doar dacă şi ea nu va fi fost
vreo ipocrită şi dacă şi fraţii, surorile din monahism nu vor fi
fost tot nişte făţarnici. Şi prin absurd, dacă vor fi fost, cu ce
scop? Ce ar fi avut de câştigat? În călugărie, chiar nimic, pentru că acolo nu mergi ca să câştigi, decât eventual mântuirea
sufletului, ceea ce arată odată mai mult credincioşia din viaţa
familiei poetului.
R.C. nu explică (aşa cum nu explică nici alte afirmaţii discutate mai sus) de ce, de unde, pe ce se bazează când spune
că mama lui Eminescu nu a exercitat nicio („vreo“) influenţă
religioasă asupra fiului ei. El nu explică, ci doar afirmă. Atât. Şi
după ton se vede că are impresia că şi convinge.
– Nici faptul că nici unul din copiii Ralucăi nu a îmbrăţişat cariera preoţească sau călugărească, („deşi ne aflăm în
Bucovina vechilor vetre mănăstireşti“, mai încearcă R.C. un
asalt) nu e un argument pentru a dovedi că Eminescu „n-a
fost un credincios creştin“. Sunt nenumărate cazurile unde
părinţi foarte credincioşi dau o educaţie religioasă copiior lor
fără ai îndrepta necesarmente spre o carieră bisericească şi
care copii trăiesc apoi în spiritul valorilor creştine.
– Faptul că sora poetului, Aglaia, după ce s-a măritat cu
un ofiţer austriac a trecut la catolicism „fără să se încurce în
scrupule religioase“ cum afirmă, tot diminutiv, R.C., nu spune nimic despre ce era sau nu era nici în sufletul ei, nici în al
lui Eminescu. De unde ştie R.C. ce a fost în conştiinţa Aglaei
când a făcut acest pas? A scris ea despre sine, că nu a avut
probleme de conştiinţă? Mai degrabă se poate deduce că a
avut, dar că în condiţiile date, măritată cu un catolic, şi cântărind condiţiile şi circumstanţele relaţiei dintre ei, perspectivele şi imperativele, a decis să treacă la catolicism. Asta însă
nu-l face pe Eminescu necredincios (şi nici măcar pe Aglaia!).
– Şi mai citim în articol: „Nici deschiderea culturală a poetului n-a mers în direcţia creştinismului. Îl atrageau mai degrabă filosofiile păgânizante, arhaicităţile şi exotismele.“
Iată şi aici o afirmaţie grăbită. Mulţi din marii teologi, mistici, Sf. Părinţi din istoria Bisericii creştine, au fost atraşi de
filosofiile păgâne, ba chiar le-au învăţat foarte bine (ca Părinţii Capadocieni, de exemplu), au fost influenţaţi de ele
(de gnosticism, platonism, neo-platonism, etc. – vezi Origen,
Pseudo-Dionisie Areopagitul, ş.a.) şi asta nu i-a împiedicat să
fie între cei mai mari teologi ai Bisericii creştine.
Eminescu nefiind cleric sau teolog (şi chiar dacă ar fi fost)
nu avea nici o îngrădire în ceea ce priveşte studierea altor religii şi filosofii, arhaice şi exotice sau nu, cum şi în ziua de azi,
un intelectual cu pasiune pentru, sau cel puţin interesat în
alte filosofii şi religii, le studiază fără ca acest studiu, aceste
cunoştinţe să impieteze asupra apartenenţei sale la religia sa
primară. Şi dacă e scriitor, nu-l opreşte nimeni să aducă aceste influenţe „externe“ în operele sale.
– Faptul că Eminescu a notat pe o filă de manuscris „Eu
sunt budist. Nefiind creştin simplu, ci creştin ridicat la puterea a 10-a“ nu poate fi interpretat, cum face R.C., în sensul că
Eminescu „nu prea se dădea în vânt după creştinism“.

124

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Aparenta contradicţie din fraza poetului nu poate în nici
un caz fi interpretată în defavoarea creştinismului eminescian. Indiferent ce va fi înţeles poetul prin budism, în acest
context, că balanţa inclină definitiv şi irevocabil spre creştinism rezultă din partea a doua a textului. „Nu sunt un simplu
creştin, ci unul ridicat la puterea a 10-a“, adică la cel mai înalt
nivel posibil. Ca să interpretezi acest text doar prin prisma
primei afirmaţii şi să concluzi că Eminescu „nu prea se dădea
în vânt după creştinism“ este să ignori deci totalmente partea a doua a textului, cea mai puternică, de fapt. Iată de ce de
atâtea ori am atras atenţia asupra incredibilei superficialităţi
a interpretării lui R.C.
Reputatul eminescolog Theodor Codreanu, care în articolul său Creştinismul eminescian îi dă ceva circumstanţe atenuante lui R.C., totuşi se detaşează clar de interpretarea generală a acestuia, concluzând, în opoziţie cu el, că Eminescu,
în mod sigur „n-a trăit creştinismul doar pasager“, cu alte cuvinte l-a trăit, şi încă în mod asumat. Iată ce scrie Theodor
Codreanu despre fraza lui Eminescu „Eu sunt budist. Nefiind
creştin simplu, ci creştin ridicat la puterea a 10-a“: „De aici
se trage concluzia [adică R.C. o trage] că‚ ‘poetul nu prea se
dădea în vânt după creştinism’. Numai că nu prea înţelege
bine afirmaţia, fie ironică, fie serioasă, a poetului, că se consideră ‘creştin ridicat la puterea a 10-a’! Rămâne o enigmă de
descifrat.“
Theodor Codreanu continuă interpretarea sa la acest pasaj după ce reproduce un „text mărturisitor şi de profundă
intuiţie teologică“ din Eminescu. Iată acest text mărturisitor care în el însuşi demonstrează creştinismul eminescian,
şi care nu poate fi ignorat nici în calitatea lui de context general al operei şi gândirii lui Eminescu, context pe care R.C. îl
ignoră: „Învăţăturile lui Buddha, viaţa lui Socrate şi principiile
stoicilor, cărarea spre virtute a chinezului Lao-tse, deşi asemănătoare cu învăţămintele creştinismului, n-au avut atâta influenţă, n-au ridicat atâta pe om ca Evanghelia, această
simplă şi populară biografie a blândului nazarinean a cărui
inimă a fost străpunsă de cele mai mari dureri morale şi fizice, şi nu pentru el, pentru binele şi mântuirea altuia. Şi un
stoic ar fi suferit chinurile lui Hristos, dar le-ar fi suferit cu
mândrie şi dispreţ de semenii lui; şi Socrat a băut paharul cu
venin, dar l-a băut cu nepăsarea caracteristică virtuţii civice
a antichităţii. Nu nepăsare, nu dispreţ; suferinţa şi amărăciunea întreagă a morţii a pătruns inima mielului simţitor şi în
momentele supreme, au încolţit iubirea în inima lui şi şi-au
încheiat viaţa pământească cerând de la tată-său din ceruri
iertarea prigonitorilor. Astfel a se sacrifica pe sine pentru semenii săi, nu din mândrie, nu din sentiment de datorie civică,
ci din iubire, a rămas de atunci cea mai înaltă formă a existenţei umane, acest sâmbure de adevăr care dizolvă adânca dizarmonie şi asprimea luptei pentru existenţă ce bântuie
natura întreagă“.8 9
Şi iată interpretarea lui Theodor Codreanu: „Sâmburele de
adevăr, iată pariul existenţial eminescian, în care poate intra
şi sensul acelui creştinism ridicat la puterea a 10-a. Şi continuă în mod corect Theodor Codreanu: Eminescu nu a căutat
acest adevăr nici „ca un creştin practicant, nici ca teolog, ci cu
maiestatea poeziei şi cu maiestatea unei filosofii embrionare“.
Mai abservă Theodor Codreanu că Eminescu numeşte
Adevărul, Arheu, şi că „Eminescu ştie că arheul ţine de o […]
‘stare’ Treimică [în contextul în care Th. Codreanu vorbeşte
despre terţul ascuns] şi de aceea, în ‘necreştinismul’ său el
poate pretinde că accede într-un creştinism la puterea a 10-a“.
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Cuvântul „necreştinism“, pus în ghilimele indică faptul că şi
dacă am accepta teza lui Codrescu, aceea a necreştinismului
eminescian, ideea de necreştinism totuşi nu poate răspunde
convingător, sau de loc la textele ce denotă cu claritate creştinismul poetului.
– Revenim la textul lui R.C. pentru a citi o altă afirmaţie
absolut speculativă şi fără o explicaţie convingătoare: „Respectul pe care [Eminescu] şi-l impune totuşi faţă de Biserică (pe care o numeşte într-un rând ‘Maica spirituală a poporului român’) – întotdeauna formal, exterior – reprezintă
doar „notă componentă a respectului său mai general faţă
de Tradiţie“.
R.C. nici nu observă contradicţia flagrantă dintre afirmaţia sa cu privire la respectul formal şi exterior al lui Eminescu
faţă de Biserică cu profunda semnificaţie a expresiei „Maica
spirituală a poporului român“. Faţă de „maică“, de mamă, nu
ai un respect formal, extern. Termenul „maică“ e ales de Eminescu însuşi şi nu poate nimeni specula că poetul nu s-a gândit la ce şi cum scrie, căci putea alege orice alt termen sau
metaforă, tot pozitivă, dar la ales pe acesta, cald, intim, de
cea mai mare semnificaţie, care, evident, exprimă ceea ce era
în mintea şi în sufletul său.
– R.C. încearcă să diminueze aderenţa lui Eminescu la
creştinism scriind că poetul umbla după manuscrise vechi.
Şi ce dacă umbla după mansucrise vechi? Că erau religioase
sau nu, evident, erau mai mult religioase, asta însă nu are nimic de a face nici cu creştinisumul, nici cu necreştinismul lui.
Eminescu, precum bine se ştie, era un îndrăgostit de „limba
vechilor cazanii“, un cercetător pasionat al evoluţiei limbii române literare. A minimaliza această pasiune a poetului pentru cărţile şi manuscrisele vechi ca un argument în contextul
tezei „necreştinismului“ este, din nou, ridicol.
– În ultima parte a articolului său, R.C. trage o concluzie
preliminară: „Hotărât lucru, orideunde ne-am uita, nu prin
creştinism se defineşte Eminescu“.
În primul rând în toată discuţia nu felul cum se defineşte
Eminescu e problema. Întâi şi întâi, nu putem noi să-l definim
dacă nu s-a definit el însuşi. Aici R.C. iar încurcă planurile,
adică ceea ce era de demonstrat, dacă Eminescu a fost creştin sau nu, ceea ce e doar un element al definiţiei cuiva, dacă
vorbim de definiţii, cu faptul dacă Eminescu se defineşte sau
nu prin apartenenţa sa la credinţa creştină. Poţi să fii creştin
fără ca acest lucru să fie „definiţia“ ta, ci doar parte din ea,
după cum, evident, sunt cazuri unde credinţa creştină este
esenţialmente definitorie pentru personalitatea cuiva. Teza
lui R.C. este că Eminescu n-a fost un credincios creştin (poate
credincios al altei religii? Că expresia lasă să se înţeleagă o astfel de posibiltate; sau poate a fost creştin dar necredincios? Şi
ce ar însemna asta? O contradicţie în termeni. Sau creştin din
inerţie? Atunci cum s-ar explica toate textele sale importante care vorbesc cu convingere – ca cele două citate mai sus
– despre religia creştină?) iar teza noastră este că a fost un
credincios creştin, chiar dacă nebisericos, nehabotnic, nepietist, cum sunt aşa de mulţi credincioşi în toate timpurile şi în
toate religiile, şi că era bun cunoscător al doctrinei creştine, al
valorilor acestei religii şi al rolului ei în viaţa socială în general
şi a neamului nostru în special.
În final, concluzia lui R.C., reiterată de mai multe ori până
aici, că „Eminescu n-a fost un credincios creştin“ sună la fel de
fantezist ca seria de nereuşite încercări de a demonstra acest
lucru în articol. Cine poate spune dacă Eminescu mergea sau
nu la Biserică din când în când? Dimpotrivă, cu înclinarea lui
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spre tradiţie şi românism, cu educaţia religioasă pe care sigur
a primit-o în familie, cu cultura sa teologică şi admiraţia (puţin spus) faţă de Mântuitorul Hristos, se poate presupune cu
uşurinţă mai degrabă credinţa sa în Dumnezeu şi aderarea
conştientă la Biserica lui Hristos şi a neamului nostru.
***
Vreau să precizez aici că am scris aceste rânduri nu ca un
atac la persoana lui R.C., un intelectual de valoare în cultura
română de azi, ci ca un contra-argument şi o critică la metoda sa şi la ceea ce mi se pare mie a fi superficialitatea de care
R.C. a dat dovadă în argumentarea sa ce denotă prejudecata
cu care a plecat la drum în acest demers. Afirmaţia, într-un
P.S. la articol că în general R.C. are o cuvenită apreciere faţă
de Eminescu, nu poate decât să mă bucure.
Tot în acest Post Scriptum R.C. se referă la „probele materiale“ pe care le-a produs în demonstraţia sa, însă nu realizează că aceste „probe“ sunt aduse din „bucăţele“ ce par doar a
suţine teza necreştinismului lui Eminescu, şi ignoră, total în
unele cazuri, parţial în altele, „probele“, textele ce atestă creştinismul eminescian.
Şi mai face o referire la interpreţii lui Eminescu, cei ce confundă planurile spirituale, cel religios şi cel cultural, când însuşi R.C. face această confuzie (ca atunci când redă expresii
ale poetului ce contempla o gravură veche de pe ultima pagină a unei Biblii: „litere bătrâne“, „strâmbe“, „ca gândirea oarbă unor secole străine“ şi le foloseşte drept argument pentru
lipsa de credinţă a lui Eminescu), precum şi între alte planuri:
cel filosofic şi cel religios (ca atunci când susţine că pe Eminescu îl atrăgeau filosofiile păgânizante pentru a demonstra
astfel necredinţa poetului) sau cel psihologic şi cel religios (ca
atunci când prin calificative denigratoare cum ar fi: poezia Inviere e irelevantă şi greoaie; poezia Christ, e rebut literar, etc.,
încearcă să influenţeze mental pe cititor pentru a-l convinge mai uşor că Eminescu a fost un necredincios), cel literar
şi cel religios (ca atunci când vorbeşte de personajul literar
Zoroastru-Dan-Dionis, ca apoi să tragă concluzii privitoare
la creştinismul lui Eminescu, sau când afirmă că Rugăciunea
lui Eminescu e „procedeu poetic“, pentru a „dovedi“ astfel că
Eminescu a fost necredincios, mai precis, că „nu a fost un credincios creştin“).
R.C. mai face confuzii chiar şi la nivel de teologie şi viaţă
creştină, ca atunci când, răspunzând la o intervenţie de pe
blogul unde a postat articolul, susţine că „detaşarea superioară a lui Eminescu, (‘nemurirea rece’, ‘setea de repaos’, abstragerea sub ‘steaua singurătăţii’, etc.), dincolo de romanticul
‘complex al geniului’ opus condiţiei comune, stă în legătură
mai degrabă cu idealul hindus (via Schopenhauer) al ‘invulnerabilităţii la mediu’ şi al ‘eliberării’ iniţiatice, decât cu idealul mistico-ascetic al mântuirii creştine.“
Ceea ce ignoră R.C. este faptul că mântuirea creştină nu
are ca ideal misticismul ascetic. Misticismul ascetic este excepţia, nu regula. Mântuirea este în sine idealul creştinului, şi
pentru aceasta e nevoie de credinţă şi de fapte bune, nu de
retragerea, necesarmente, în peşterile şi pustiurile lumii.
În general vorbind, confuzia pe care R.C. o face între planul religios şi cel cultural constă în aceea că el diminuează
ceea ce e religios la Eminescu printr-o interpretare doar culturală, şi aceea forţată, superficială şi înafară de contextul general al operei lui Eminescu, pentru a demonstra necredinţa
poetului, fapt ce ţine de religie.
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Acest lucru a fost sesizat perfect de către un comentator anonim care posta pe blogul unde este publicat articolul
următoarele: „Cu tot respectul, analiza pe care o faceţi dumneavoastră la creştinismul lui Mihai Eminescu este una ‘inginerească’. Remarc o anumită acurateţe sterilă, un soi de corectitudine păgubitoare, observ un fel de sentinţă apriorică
pe care vă căzniţi s-o justificaţi într-o manieră ‘călduroasă’.
Dacă îmi permiteţi, păcătuiţi respectând litera, fără a înţelege duhul. Vă străduiţi să fiţi verosimil fără să fiţi; vă căzniţi
să păreţi că aveţi dreptate, fără să aveţi. Nu poţi să scormoneşti cu şurubelniţa în sufletul unui om. Or dumneavoastră,
cam asta faceţi, ba unori lăsaţi impresia că vreţi să luaţi şi
drujba în mână pentru a-i mai tempera pe cei care îşi închipuie că Eminescu a fost vreun sfânt. Recuzita de care faceţi
uz în sumara dumneavoastră analiză este complet inadecvată duhului eminescian, care este mai curând al unui creştin care caută adevărul şi care, până la urmă, a fost desfiinţat
şi omorât pentru dreptate. Căutarea şi dorul de adevăr, aşa
cum ştiţi şi dumneavoastră, sunt elemente fundamentale ale
creştinismului.“
În urma acestei superbe intervenţii, R.C. încearcă să-şi diminueze propriul argument scriind: „Eu am spus că Eminescu
n-a fost un model creştin (şi cu atât mai puţin un sfânt de
trecut în sinaxar)“.
Cât priveşte ideea de canonizare, cum am mai spus,
aceasta este o exagerare şi pentru aceasta nu construieşti un
întreg argument ce duce la o exagerare opusă, şi anume că
„Eminescu n-a fost un credincios creştin“. Apoi, e o mare diferenţă între a spune că n-a fost un model creştin şi a spune
că n-a fost un credincios creştin. Modelele sunt puţine iar
credincioşii de rând sunt mulţi. În articolul său R.C. nu argumentează ideea de model creştin, de excelare în viaţa şi
credinţa creştină, ci argumentează creştinismul în sine în sufletul, în viaţa poetului, altminteri concluzia întregului argument şi articol nu ar fi fost formulată aşa: „Ne place sau nu,
Eminescu n-a fost un credincios creştin.“ Cu alte cuvinte a
fost un necredincios.
***
În concluzie, demonstrarea faptului că Eminescu a fost un
necredincios nu se poate baza pe o fugară şi sumară analiză
a unor termeni din poezia sau proza sa. Dimpotrivă, demonstrarea creştinismului său se face prin analiza atentă şi serioasă a acestor termeni, şi în mod necesar prin plasarea lor în
contextul apropiat şi apoi în contextul general al operei sale,
poezie, proză literară, proză politică etc., precum şi în contextul general al vieţii sale şi al timpului său.
Intenţia lui Răzvan Codrescu de a-l decreştina pe Eminescu, în contextul general de azi de denigrare a sa, în mod
complet nejustificat şi abuziv se situează mai degrabă pe linia
celor care lovind în Eminescu intenţionează să lovească în însăşi fiinţa neamului nostru. Poate în adâncul inimii sale R.C.
nu a vrut şi nu vrea aşa ceva. Cele scrise îi ajută însă pe denigratori fără a-i convinge totuşi pe „canonisitori“.
Precizez aici că nici Theodor Codreanu nu agreează demonstraţia lui R.C. cu toate că în mai multe puncte îi acordă
un credit pe care consider că nu îl are.
Nenumăraţi exegeţi ai vieţii şi operei lui Eminescu au
ajuns la concluzia că poetul neamului românesc a fost un
credincios creştin, nu în sensul pios al cuvântului, nici în sensul instituţional, adică bisericos, ci în sensul, pur şi simplu,

126

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

obişnuit al cuvântului, acesta neexcluzând însă un creştinism
asumat.
Potrivit lui Vintilă Horia, de exemplu, „există un Eminescu
poet, înscris în moştenirea romantică a secolului al XIX-lea,
îmbătat de trecut, de noapte, de istorie, de miracolul limbii,
de religie (s. mea), de libertate“.10 Textul arată cât de profund
era înrădăcinat Eminescu în religia şi în toate celelalte valori
majore, identitare şi fiinţial constitutive ale neamului său.
Atât de mult încât Vintilă Horia a spus astfel: „Peste încă o
sută de ani, deci, tot despre el vom vorbi, şi în acelaşi fel. Sau,
de nu, pământul va fi mut ca o lebădă“.11
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Amintiri fugare despre Mihai Eminescu

Dintre contemporanii poetului Mihai Eminescu care au lăsat
amintiri despre el, Mite Kremnitz (1852 – 1916) ocupă un loc
distinct. Cumnată a lui T. Maiorescu, stabilită în România împreună cu soţul ei, dr. Wilhelm Kremnitz, în 1875, după o vizită anterioară la Iaşi în 1873, Mite Kremnitz devine o apropiată
a familiei lui Carol I (despre a cărui viaţă lasă, de asemenea,
un volum reeditat de curând la Ed. Corint). Cu Carmen-Sylva
a colaborat la diverse lucrări literare, semnate cu pseudonimul comun Ditto und Idem, în fine, cunoscându-se mai cu
toţi membrii Junimii (Mite era „sultana favorită“), care frecventau această societate şi casa lui Maiorescu. În ceea ce priveşte cunoştinţa cu Mihai Eminescu, Mite precizează, de la
bun început, că aflase despre existenţa poetului „de îndată
ce am aflat ceva despre România“. În sfârşit, Mite, în acord cu
T. Maiorescu l-a solicitat pe Eminescu să-i dea lecţii de limba
română: „După ce am învăţat mai bine româneşte, impresia
proastă de la început s-a mai şters“ (p. 30), cei doi ajung, astfel, la o anumită intimitate, poetul sărutând-o pe Mite fără ca
aceasta să protesteze, apoi, mai târziu, s-a lăsat îmbrăţişată,
în fine, când Mite a voit să-i răsplătească efortul intelectual,
dându-i o bancnotă de 100 de franci, Eminescu a rupt-o în bucăţele şi a aruncat-o în sobă. Apoi, Mite aştepta cu nerăbdare
aceste lecţii privind de la fereastra camerei apariţia poetului
şi contramadând o altă vizită inoportună. Aflând care îi este
ziua de naştere, Eminescu i-a dăruit poezia: „Cu mâne zilele-ţi
adaugi“. Mite i-a tradus lui Eminescu din poeziile sale în germană, spre încântarea poetului care „găsea că fiecare vers ar fi
mai frumos decât textul său original“ (p. 38). Pentru că în limba
română nu exista pe atunci un dicţionar etimologic (acela întocmit de Cihac nu-l mulţumea), Eminescu hotărăşte împreună cu Mite să lucreze la un astfel de proiect. În altă ocazie,
Eminescu i-a dăruit Mitei poezia „Atât de fragedă“, apărută
în Convorbiri literare la 1 septembrie 1879, spunându-i: „Tot
aţi vrut o poezie de la mine. Iat-o, dar n-are nici o valoare!“ Din
păcate, poezia fusese scrisă pentru Veronica Micle, după cum
spun exegeţii poetului, dăruită Mitei, probabil, numai dintr-un
capriciu al poetului. În fine, Mihai Eminescu a mai scris poezia „Noi doi avem acelaşi dascăl“, în care era vizat mentorul
junimist, T. Maiorescu. Cu aceste gânduri am început lectura recentei traduceri a volumului lui Mite
Kremnitz* realizată de dl. Horst Fassel, fost
profesor la Universitatea „Al.I. Cuza“ din
Iaşi, în cadrul Catedrei de Limba germană,
iar distinsa doamnă Luminiţa Fassel, soţia
profesorului Fassel, era pe atunci asistenta regretatului profesor Ştefan Cuciureanu.
Actualmente, deşi dl. profesor Horst Fassel
trăieşte în Germania, este o prezenţă activă
în viaţa literară ieşeană, publicând frecvent
în revista Convorbiri literare şi vine deseori la Iaşi, unde participă la întâlnirile anuale ale revistei. Textul noii traduceri efectuate de către Horst Fassel este precedat de
o Prefaţă şi Observaţii: „Având în vedere
aceste carenţe din prima şi unica publicare
a textului Flüchtige Erinnerungen an Mihai
Eminescu am considerat necesară republicarea lui cu îndreptările de rigoare, efectuate
după consultarea manuscrisului original“ (p.
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26). Aşadar, Mite Kremnitz mărturiseşte că este şocată negativ
de apariţia poetului Mihai Eminescu, despre care T. Maiorescu
nu contenea să-l aprecieze, încât într-un moment de sinceritate, Maiorescu îi mărturiseşte Mitei: „Ce n-aş da eu să fiu bărbatul… pe care-l aşezi atât de mult deasupra altora!“. Maiorescu
venise de la Iaşi cu manuscrisul poeziei Melancolie, pe care
a tradus-o în germană (în treacăt fie spus, o astfel de traducere în engleză este realizată de Ştefan Avădanei. A se vedea,
în acest sens, revista Cronica, nr. 24/1989). Dacă la început,
Mite a avut o impresie dezagreabilă despre Eminescu, cu timpul aceasta s-a atenuat, poetul rămânând pentru Mite „omul
cel mai inocent pe care ţi l-ai fi imaginat vreodată. Cu lecturi
extraordinare în toate limbile, bazându-se pe memoria sa colosală, era în stare să discute despre orice. Îndopat de cultura germană, germanitatea noastră i-a convenit foarte mult“ (p. 34).
Din descrierile Mitei Kremnitz una singură se potriveşte cu o
altă relatare contemporană: astfel, Mite observă că „doar petele de cerneală pe mânuţele sale erau de neîndepărtat…“ (p. 34).
Acest amănunt este relatat şi de Nicu Xenopol în Telegraful
(2 aprilie 1882), în articolul „Un critic de la Timpul: Dl. Mihai
Eminescu“, în care poetul este persiflat violent şi asemănat cu
lucrătorii bulgari, scoţându-i-se în evidenţă îmbrăcămintea
sărăcăcioasă şi petele de cerneală de pe mâini. Însă, Al. Paleologu scrie în „Funerariile poetului“ (v. „Alchimia existenţei“,
Cartea Românească, 1983, pp. 22/23: „Se pare că Mite îşi reprimase anevoie repulsia fizică pe care i-o inspira acest bărbat de
care s-a lăsat totuşi sărutată… Nu va fi fost desigur un dandy,
dar nu este de crezut că umbla ca un vagabond. Nu se putea să
se prezinte vestimentar în ţinută neîngrijită. Frecventa, în casa
lui Maiorescu de nu şi aiurea, societatea cea mai aleasă, intra
adesea la Hugues şi în alte restaurante şi localuri de prim rang
(şi în ce epocă, gândiţi-vă!), mergea la sesiunile Parlamentului.
Era la treizeci de ani una din figurile notabile ale Capitalei. Era
un domn“. Această caracterizare coincide cu concluzia Mitei:
„şi e adevărat: în ciuda îmbrăcăminţii sale neîngrijite, Eminescu
era întotdeauna agreabil“ (p. 34). Evident, aceste impresii asupra lui Eminescu continuă cu hiatusuri până după îmbolnăvirea poetului în 1883 şi revenirea de la Viena, când Mite îl
conduce pe Eminescu la Regina Elisabeta fără a relata mai pe
larg discuţia avută cu Regina. În fine, o ultimă întâlnire a familiei Kremnitz cu Eminescu s-a petrecut la teatru, unde poetul
a afirmat spre stupefacţia Mitei, că traduce din sanscrită. Faptul nu trebuie să ne uimească. Eminescu a tradus din Dicţionarul
sanscrit al lui Franz Bopp iar după Amita
Bhose, Eminescu ar fi cunoscut aproximativ
2000 de cuvinte sanscrite. Ce s-ar mai putea
adăuga? Doar că, noua versiune a „Amintirilor fugare…“ completează un gol în literatura de specialitate, fapt pentru care-l
felicităm pe dl. profesor Horst Fassel!
*Mite Kremnitz – Amintiri fugare
despre Mihai Eminescu – ediţie bilingvă –
Traducere, prefaţă şi note de Horst Fassel,
Editura MUZEELOR LITERARE, Iaşi, 2014,
96 p.
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Nicolae IOSUB

E

Troiţa „Mihai Eminescu“ de la Cucorăni

Eminescologul botoşănean I.D. Marin, în cartea sa „Eminescu la Ipoteşti“, ne dezvăluie interesul intelectualilor din
Cucorăni, comună de care aparţinea satul Ipoteşti, pentru
a arăta legăturile lui Eminescu cu satul lor: „Intelectualii din
Cucorăni citiseră poeziile lui Eminescu, dar le localizaseră la
Cucorăni. Pentru ei, codrul de aramă era o pădurice de mesteceni de lângă satul Cucorăni. Tot prin pădurea Cucorănilor s-ar fi aflând şi izvorul cu prispa cea de brazde, undeva pe
unde fiecare le-a localizat cu fantezia…Scriitorul Al. Arbore
a putut constata la faţa locului că „orice ţăran din Cucorăni
îţi jură pe ce are mai scump că basmul Călin a fost localizat,
de Eminescu, la izvoraşul de la Cucorăni şi în păduricea de
mesteceni de alături“. Toate acestea s-au făcut cu intenţia de
a-l muta pe Eminescu de la Ipoteşti la Cucorăni şi de a ridica
importanţa satului lor în ochii lumii.
În acest scop, în anul 1932, la Cucorăni s-a constituit o
Asociaţie Culturală „Mihai Eminescu“ ce avea în componenţă pe primarul comunei, Alexandru Artin, învăţătorul Dumitru Cristea - directorul şcolii, proprietarul Cucorănilor Ioan Goilav (fiul fostului coleg de gimnaziu al poetului) şi
preotul satului - Panaite Scobai. Rolul acestei asociaţii culturale era de a-l face cunoscut pe Mihai Eminescu şi de a atrage atenţia vizitatorilor că poetul a avut legături strânse cu
această comună din care făcea parte şi satul Ipoteşti.
Acest comitet a hotărât strângerea unor fonduri pentru
ridicarea unui bust din bronz lui Mihai Eminescu, în satul
Cucorăni. S-au colectat 20.000 lei, ce au fost daţi în păstrarea lui Ioan Goilav, care trebuia să comande bustul lui Eminescu în Germania. Nu se ştie dacă Ioan Goilav putea realiza
bustul în Germania, ori în altă parte. Cert este că bustul nu
se mai face, iar Ioan Goilav a cheltuit banii adunaţi şi dă în
schimb o bucată de teren triunghiular, în spatele casei sale,
se amenajează un lac de 10x20 m, pe locul unde fusese un
heleşteu, se plantează plopi şi tei şi l-au denumit „Parcul
Poetului“.
În anul 1938, s-a amplasat o troiţă pe acest teren,
construită din lemn de stejar de către sculptorul Albert
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Mateciuc şi fiii săi, elevi la Şcoala de Arte şi Meserii din Botoşani, ce a fost dezvelită şi sfinţită pe 15 iunie 1938, la comemorarea a 49 de ani de la moartea poetului. Lucrarea,
care a rezistat intemperiilor până astăzi, este o sculptură
frumoasă, lucrată cu migală şi pricepere, făcând cinste artistului Mateciuc şi feciorilor săi. La baza troiţei s-a montat
o placă de marmură cu inscripţia:„În memoria lui M. Eminescu“, placă care a dispărut în timpul războiului.
Goilav a promis că va face un medalion de bronz cu chipul lui Eminescu, în locul bustului promis, pentru a fi amplasat pe troiţă, dar a izbucnit războiul, Goilav a murit la
Bucureşti şi nu s-a mai făcut nimic.
După război, troiţa a fost dusă la biserica satului cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh“, ctitorie a lui Anastasie Başotă. Preotul Gh. Oprea a montat troiţa pe o ridicătură de
pământ, unde fusese biserica veche, Sf. Nicolae, unde se află
şi astăzi. Troiţa este implantată direct în sol, cu pericolul ca
lemnul să putrezească şi să se distrugă. Cred că ar fi necesar
ca această frumoasă troiţă să fie dusă la Memorialul Ipoteşti şi montată pe un suport de beton, placat cu marmură,
lângă mormintele părinţilor şi fraţilor lui Mihai Eminescu.
Vizitatorii ar avea posibilitatea de a pune o floare la această
troiţă, în memoria Luceafărului poeziei româneşti.
Din păcate, nu se prea ştie de existenţa acestei troiţe,
pentru a putea fi vizitată, măcar, la comemorarea lui Eminescu şi pentru a se depune o coroană de flori.
Această troiţă de la biserica cu hramul „Pogorârea Sf.
Duh“ din Cucorăni, construită de Anastasie Başotă, este
încă un loc dedicat cinstirii lui Mihai Eminescu, pe meleagurile unde s-a născut şi trebuie să figureze în traseul turistic
eminescian.
Bibliografie:
1. I.D. Marin - Eminescu la Ipoteşti - Editura Junimea Iaşi,
1979
2. Sergiu Manolache - De la Cucorăni la Eminescu. Monografie ilustrată - Editura Axa Botoşani, 2007
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Popas prin cărţi…

La Biblioteca Naţională de Poezia a
Memorialului Ipoteşti, locul meu de
muncă, activitatea zilnică o desfăşor
printre rafturile cu cărţi. Acolo găsesc
o altă lume, o lume în care predomină liniştea. Iubesc cărţile şi pot spun
cu convingere că acea persoană care
este preocupată mai mult cu lectura va săvârşi mai puţine nelegiuiri sau
răutăţi.
Din totalul fondului de carte al Bibliotecii, cel mai mare număr de volume sunt cu poezii, dar există şi colecţii cu proză românească şi proză
străină. Am poposit recent cu volumul „Din cronica unui veac“, apărut la
editura Junimea anul 1978-volum cu
documente inedite, îngrijit de I.Arhip
şi D.Vacariu, din colecţia de proză
română.
Toate aceste colecţii de poezii şi
proză sunt pentru iubitorii de cărţi şi
lectură iar biblioteca memorialului este la dispoziţia cititorilor cinci zile pe săptămână cu un spaţiu de lectură primitor, personal calificat şi amabil.
Se ştie că poetul şi publicistul Mihai Eminescu în iunie
1883 s-a întors la Bucureşti de la Iaşi unde a avut intenţia
să participe la festivităţile prilejuite de inaugurarea statuii
domnitorului Ştefan cel Mare din faţa Palatului Culturii. Se
mai ştie că în acea zi, seara, la Junimea, a citit şi impresionat
auditoriul cu poezia Doina, auditoriul fiind predominant
format din junimişti de seamă.
La câteva zile de la sosirea în Bucureşti, Mihai Eminescu,
extenuat psihic şi fizic de munca la ziar, îngrijorat de existenţa sa cotidiană şi trăind într-o continuă incertitudine privind viitorul său, este doborât de boală.
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Din iunie 1883, când are loc prima criză a gravei bolii, şi până în iunie
1889 când moare, Mihai Eminescu
este internat prin spitale şi sanatorii
din ţară şi străinătate, tratat de diverşi
doctori cu medicaţia existentă în acele vremuri, dar după cum ştim, toate
aceste spitalizări şi tratamente, ajutorul şi grija celor apropiaţi, nu au reuşit
să schimbe destinul poetului, ba mai
mult, mersul spre însănătoşire a fost
în zadar, sănătatea pe care o dorea nu
a mai găsit-o.
În ianuarie 2015 s-au împlinit
165 de ani de la naşterea poetului
şi a fost omagiat la Memorialul Ipoteşti cu o serie de activitaţi culturale,
o expoziţie fotografică şi momente
muzicale. Organizatorii şi gazdele Zilei Culturii Naţionale – Zilele Eminescu şi-au dat silinţa ca această zi sa
fie una memorabilă pentru participanţi. Aduc acum în atenţie doar unul din invitaţii la această manifestare culturală de la Ipoteşti şi nu întâmplător. Este
vorba de domnul Vlasie Călin, poet, eseist, publicist şi director general al editurii Paralela 45-Piteşti, care, când i s-a
dat cuvântul, pe mica scenă a amfiteatrului Laurenţiu Ulici
şi-a exprimat regretul că astăzi cărţile, deşi editate în tiraj
mic, se vând puţine, numărul cititorilor pe carte fiind în scădere de la an la an.
Şi Eminescu a constatat şi afirmat într-un moment critic
din viaţa lui că în România se citeşte puţin.
Să ne întoarcem la unul din anii de boală ai poetului
Mihai Eminescu şi la volumul amintit mai sus „Din cronica
unui veac“.
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Anul 1884. În luna ianuarie a cestui an, poetul şi gazetarul Mihai Eminescu, bărbat tânăr de doar 34 de ani, se afla
la Viena în sanatoriul Dobling. Aici la Ipoteşti, în ziua de 8
a aceleaşi luni ianuarie, acelaşi an, moare Gheorghe Eminovici, tatăl poetului.
Cât a fost pacient în acest sanatoriu de la Viena a fost
vizitat de Titu Maiorescu, vărul său C.Popazu, Petre Carp,
Chibici-Râvneanu. Dar a fost vizitat şi de Dimitrie Boghean,
un junimist puţin cunoscut. Acest nume nu l-am găsit menţionat nici în lista cu figuri majore junimiste nici în lista cu
junimişti minori. Dimitrie Boghean, medic de profesie, se
afla la Viena în ianuarie 1884 şi printr-o scrisoare primită
de la prietenul său, junimistul Petre Missir, apropiat lui Titu
Maiorescu, este rugat să-i facă o vizită lui Mihai Eminescu
la Ober-Dobling. Se conformează rugăminţii amicului plin
de compasiune faţă de soarta poetului, merge la Mihai Eminescu în sanatoriu şi la data de 1 februarie 1884 expediază
o scrisoare-răspuns lui Petre Missir la Iaşi în care aşterne impresiile întâlnirii cu poetul.
Scrisoarea este inclusă printre documentele inedite din
volumul „Din cronica unui veac“şi se găseşte la pagina 118.
Volumul mai conţine alte 35 de documente pe care le recomand spre lectură celor pasionaţi de scriitorii care au fost,
de documentele lăsate de ei legate de vremurile în care au
trăit, oameni, locuri, evenimente.
În rândurile de mai jos, citez şi poate fi citit întregul conţinut al scrisorii lui Dimitrie Boghean despre Mihai Eminescu, scrisoare analizată de majoritatea scriitorilor care au
comentat viaţa şi opera poetului după moartea sa. Lecturând rândurile de mai jos se poate afla că Mihai Eminescu în
discuţiile cu Dimitrie Boghean face o afirmaţie valabilă şi în
zilele noastre. Vă invit la lectură.
Viena, 1 febr. 1884
Dimitrie Boghean 		
către
Petre Missir
Entuziasticul tău salut ţi-l întorc cu aceeaşi căldură…Şi
acum să trecem la motivul principal al scrisorii mele. Las la
apreciaţia ta plină de tact dacă cele ce sînt constrîns, sper în
interesul lui Eminescu, a-ţi comunica aici, sînt susceptibile de
a fi citate în total „Junimii“ întregi, ori comunicate numai parţial unor junimişti aleşi, pentru un scop anumit.
Sînt acum două luni de cînd am sosit aici. L-am vizitat pe
Eminescu fără a mă prezenta lui, l-am putut vedea şi auzi-şi
aceasta pentru a evita orice emoţiune.
Era cu o glugă pe cap, făcută din coperta crivatului şi zicea
că e aici Buda, aici brahman indian-că numără la alfabetul
său egiptean, că doctorul Obersteiner ar fi Heine etc. Agresiv
nu fusese niciodată. Diagnoza nu fusese bine stabilită, se credea că ar fi fost „paralizie progresivă de rătăcire şi se aştepta o schimbare numai pentru a se putea confirma această
diagnoză-voi modifica.
Mă exprimasem îndată la doi sau trei junimişti-junimişti
încă, pe cît ştiu eu,-că de se confirmă sus zisa diagnoză cazul
era prognostic tare dubios, deşi sonaţiunea tare rară nu era
de tot exclusă. Azi însă Eminescu e de cîteva săptămîni complet restabilit. Vin chiar acum de la Dobling, unde m-am înteţinut cu dînsul o jumătate de oră, fără a fi putut descoperi în
vorba lui nici o urmă cît de palidă de demenţă. Nu-i melancolic, dar psihic deprimat. Grija lui este sărăcia. Nu ştie cine
l-a trimis şi în ce condiţii se află în ospiciu şi mai ales cine are
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să-l scoată. Îmi mărturisea că grija asta nu-l lasă să doarmă
noaptea. Cînd i-am spus că ar fi bine să iasă-odată a venit la
Viena-mai ales, el îmi mărturisi că e tare sărac, n-are nici un
ban, ceea ce e momentan realitate. Atunci l-am asigurat că
operele lui, care s-au tipărit (el poseda un exemplar) se vînd
şi din asta se va strînge mult; atunci zîmbi Eminescu ironic:
„Nu ştiu eu cît se citeşte la noi!“ îmi zise el, „ş-apoi nici nu-mi
place că s-au publicat fără să le pot revedea. Era atîta de îndreptat!“. Şi cînd i-am zis că le va putea revedea la o a doua
ediţie, îmi spuse cu acelaşi zîmbet că nu speră să vadă o a
doua ediţie-şi aceasta nu că nu va trăi-ci tot pentru că se ciţeşte puţin de tot la noi. Doctorul Obersteiner (traducătorul
„Funcţiunilor creierului“ a lui Ferrier) care era de serviciu, îmi
comunică că nu mai vede nici un motiv pentru menţinerea
lui Eminescu în ospiciu şi că s-ar fi exprimat în sensul acesta
d-lui Maiorescu, care i se pare că e conducătorul principal al
soartei lui Eminescu acum.
O trecere directă a lui Eminescu în ocupaţii care cer o încordare mintală ar fi tare nefolositoare. Mult mai bine ar fi
dacă s-ar putea să fie scos din Dobling cît mai degrabă şi să
petreacă cîteva luni într-o climă caldă, liniştit, pentru a se putea restaura complet şi ieşi din stadiul de convalescenţă în
care se află.
Ar fi însă tare hazardat a-l lăsa în voiaj singur. Deocamdată ar fi tare folositor de i s-ar trimite din partea competenţei o asigurare mai pozitivă decît cuvintele mele, ca să nu se
creadă aşa de lipsit de mijloace şi părăsit, neştiind „cine ar să
vie vreodată să-l scoată din ospiciu“. Că stă între alienaţi ştie
pozitiv. Şi aceasta contribuie a-l deprima. Se ţine izolat şi-mi
declară motivul. Nu apare în salon, unde vin cîţiva „alienaţi“,
pe care nu-i cunoaşte, nici are ce vorbi cu ei, nici poate lua
parte la conversaţia lor.
Cînd mi se comunică că ponderea corpului său a crescut
în scurt timp cu 6 pînă la 7 kg mă întreabă Eminescu ce are a
face ponderea, că el crede că sănătatea depinde de la starea
sănătăţii genitorilor şi circumstanţele de existenţă ale individului născut şi nu de la pondere. După explicaţia dată rămase convins.
Alimentaţia nu-i pare destul de abundentă. Într-adevăr,
fără a jigni igiena, atît de preţioasă pentru dînsul, ar putea
consuma ceva-ceva mai mult.
Citeşte teatru uşor. A voit să-i scrie azi lui dl. Maiorescu,
dar nu ştie ce, zice el, fiindcă nu ştie unde se află.
Vezi, o asigurare în sensul acesta ar fi deocamdată tare
preţioasă pentru confirmarea stării lui psihice şi împrăştierea
grijii, acest puternic corosiv al minţii. Apoi o călătorie şi, în
fine, va putea fi redat patriei.
Cunoscînd entuziasmul tău în întreprinderi de soiul acesta am convingerea că cuvîntul meu nu cade pe pămînt sterp.
Pentru informaţii mai departe stau la dispoziţie.
Te salut cu cordialitate
D. Boghean
P.S. Chiar acum am primit o scrisoare tare amabilă de la
dl. J.Negruzzi: m-am bucurat şi sînt într-al şaptelea!
Pentru a nu rămîne laureatul secţiei pornografice într-o
ţară aşa de pudibondă ca România-voi trimite curînd o lucrare pentru „Convorbiri“. Ah! şi cine ştie în ce secţie mă va
trimite aceasta!
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100 de zile cu Petru Creţia

20 iulie 1988. – ZIUA 6 – Ne întâlnim la Muzeul Literaturii.
Aştept să iasă dintr-un birou de la parter. Am început să
vorbim pe hol, sprijiniţi de un calorifer. Nu ştiu ce nu-i convenea, căci se tot muta din-tr-o parte în alta. Lucra la editarea Operelor, aşa încât, după ce din acelaşi birou a mai ieşit şi
intrat o doamnă cu o alură nu tocmai prietenoasă (ba chiar
mi s-a părut iscoditoare), Petru s-a întors vădit deranjat că
e urmărit, apoi către mine: mă urmăresc toată ziua, dar fără
mine se plîng că nu pot lucra! Mi s-a părut că a scos şi un
firea-ţi ale dracului!, dar mai mult printre dinţi, încât nu ştiu
dacă am auzit bine sau nu. Aveam la mine o şampanie. Am
scos-o dintr-o sacoşă de plastic, şi când a văzut ce fac a început să râdă: la urma urmei, hai să luăm cîte-o gură, că şi Lui
îi plăcea, săracul… Ne-am tras mai sub scări, am deschis-o şi
am băut din aceeaşi sticlă. Onoare repetată.
27 iulie 1988. – ZIUA 7 – A apărut volumul VIII al Operelor. (M. Eminescu, Teatru original şi tradus Traducerile de
proză literară Dicţionarul de rime). Nu am bani să-l cumpăr,
iar pentru Ipoteşti este vital. Mă rog la directoarea muzeului
ca un habotnic la sfintele moaşte să-l achiziţionăm, dar ea
îmi răspunde sâcâită: lasă, dragă, că nu moare lumea dacă
nu-i volumul ăsta la Ipoteşti! Or să mai apară ele! Blondă,
coafată-n „sărmăluţe“, cu ochii spălăciţi, „tovarăşa directoare“ este întruchiparea hachiţelor pe pământ. N-ai cum să-i
reproşezi, căci ar lua-o personal şi atât ţi-ar trebui… Odată,
stând în pridvorul casei de la Ipoteşti, când, în boxele plasate în acest loc, se auzea recitând Emil Botta, ea destramă
farmecul atmosferei, spunând: – I-auzi şi-aista! O fost morfiloman… Am crezut că n-aud bine; repet întrebarea, primind
acelaşi răspuns: „morfiloman“. Ce-ar mai fi de comentat?
Plec la Bucureşti într-un impuls de-o zi să mă întâlnesc
din nou cu Petru. Începând să-l cunosc şi apropiindu-mă
de el, am mai mult curaj, aşa că m-am dus direct la muzeu, fără să-l anunţ. Îl găsesc şi-i spun ce mă doare. După ce
i-am povestit despre ce-i vorba, a stat o clipă pe gânduri,
apoi, fără să-mi spună nimic, a scos din buzunarul hainei
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cartonaşul-fişier şi, din picioare, ţinându-l pe palma stângă,
scrie ceva pe el. Mi-l înmânează, trimiţându-mă să merg la
o doamnă, asigurându-mă că nu mă trimite la oricine: în ea
am deplină încredere.
Se vede că-i concentrat în sine (probabil la ceea ce lucrează), aşa că nu-i mai cer să-mi explice unde o găsesc pe
doamna respectivă, despre care îmi vorbea, ca şi cum aş fi
cunoscut-o. Plec bucuros că voi obţine volumul cu pricina.
Pe drum mă uit să văd ce a scris. (Înainte să-l deschid, mă
distrez singur, aducându-mi aminte de Caragiale: „aducătorul acestui bilet este un măgar…“). Râd şi citesc ce scrie pe
bilet:
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Stimată Doamnă Mitran,
neştiind cum să fac mai bine vă rog să înlesniţi tovarăşului
Valentin Coşereanu, custode al Muzeului memorial Eminescu
din Ipoteşti, achiziţionarea a 2-3 exemplare din volumul VIII.
Petru Creţia 27. VII. 88. Pe verso scrie: Doamnei Georgeta Mitran, Editura Academiei R.S.R.
Ce om! – gândesc…
Încep să-mi reevaluez prietenii. Sau ceea ce credeam eu
că sunt prietenii. Mă gândesc la cât de credul sunt şi la naivitatea mea, dar mă împac cu gândul că tot ei sunt cei care pierd. În drum spre editură, întreb cum ajung la adresă. Cu bucureştenii e ca un făcut: le spun de la început că nu ştiu numele stăzilor, iar ei procedează întocmai ca Miticii lui Caragiale, adresându-se cu „mata“, nu cu „dumneavoastră“, căci
în felul acesta te pot trata ceva mai de sus, impunându-ţi o
superioritate cel puţin nejustificată: o iei mata drept înainte, apoi la dreapta, mergi tot înainte pe… (îţi spune numele
unei străzi), apoi o iei pe… (alt nume de stradă), după care
o iei pe fundătura… X şi astfel te lămuresc buştean. Nu o găsesc pe doamna Mitran, aşa că trebuie să mă întorc acasă cu
gândul că o voi contacta următoarea dată. Păstrez biletul.
12 ianuarie 1989. – ZIUA 8 – Vorbesc la telefon cu primul meu redactor de carte, de la Editura Sport-Turism, care
îmi cere insistent prefaţa la volumul Ipoteşti – Casa memorială Mihai Eminescu. Îi lansasem rugămintea lui Petru
în acest sens încă din decembrie; ce-i drept, cu destulă timiditate. Mi-a promis că o va scrie, dar cum credeam că îl
încurcau alte obligaţii nu l-am mai sâcâit. Îmi iau inima-n
dinţi şi-i dau telefon, insistând. Am promis eu că-ţi scriu prefaţa? Am rămas fără replică vreo câteva secunde. I-am adus
aminte împrejurările. Face o mică pauză; nu părea convins
că promisese, apoi îmi spune: dacă am promis, ţi-o voi face!
Trimite textul. Multă vreme m-a obsedat episodul, căci îl ştiam pe eminescolog cu o memorie fără de greş… Problema
cea mare consta în faptul că textul era încă în lucru. Conform obiceiului nostru, totul se „execută“ numai la aniversări, comemorări etc., aşa că nici textul propus de mine cu
un an înainte nu făcea excepţie. Dar nu făcea excepţie nici
de la faptul că el trebuie predat în ultima clipă. Cum la aceeaşi editură fusesem refuzat cu doi ani înainte, am găsit de
cuviinţă să-l mai întregesc, pentru că găsisem între timp o
abundenţă de documente, aşa că trebuiau puse şi acestea în
ordine. Într-o anumită ordine, căci, din acest punct de vedere, cercetătorii de până atunci au reuşit să încâlcească lucrurile atât de rău, iar confuziile erau atât de mari, încât şi eminescologi de talia lui Augustin Z.N. Pop le-au preluat otova,
încurcând şi mai mult lucrurile, aşa că mai aveam de lucru.
Aprilie 1989. – ZIUA 9 – Vorbesc din nou cu Petru, care
îmi spune că a trimis prefaţa la editură. Îndrăznesc să-l întreb ce părere are. Îmi răspunde pe un ton destul de tăios:
în general e bine, dar cum poţi să spui, bătrîne, că pletele lui
Eminescu „zburătăceau prin teii şi salcîmii de la Ipoteşti»?
Aşa ceva este inadmisibil!! Eram la început, sufeream de expresii orale în paginile scrise. Am înlemnit. Aşa ruşine nu
cred să mai fi tras niciodată. Simţindu-mi suferinţa din tăcerea mea, mai înmoaie tonul: trebuie să te înveţi să ocoleşti expresii de genul acesta! Toţi mai scăpăm cîte ceva, dar nu aşa!
Nu eram obişnuit cu atâta duritate de expresie, aşa încât
am reuşit să mai fac una boacănă: i-am pronunţat numele
Creţia, punând accentul pe i în loc să-l pun pe e. A sărit ca
ars: ţi-am mai spus că mă cheamă Créţia şi ţi-am zis să-mi
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spui pe numele mic! A închis apoi telefonul imediat. Nu mai
ştiu dacă am apucat să ne salutăm. Eram roşu ca racul, deşi
eram singur.
Iunie, 1989. – ZIUA 10 – Îmi apare cărticica cu prefaţa lui Petru. Sunt atât de bucuros încât pun mâna pe telefon şi-i mulţumesc. Seara plec la Bucureşti şi ne întâlnim a
doua zi. Se bucură şi el de carte, dar îmi spune să am grijă de
acum înainte la elaborarea oricărui text. Mă întreabă dacă
documentele folosite în volum sunt inedite şi-i răspund afirmativ. – Toate? – mă întreabă apăsat, adică să nu-l mint. –
Aproape toate. Cam nouăzeci la sută. – Asta e bine. E foarte
bine – îmi zice relaxat –, dar trebuia marcat undeva lucrul
acesta; în prefaţă sau undeva în text… Am să te învăţ cum se
scrie un text fără să aibă fisuri în el.
Bag la cap şi îi mulţumec încă odată. Ne luăm rămas
bun. Răsuflu uşurat. Recitesc din Cuvîntul înainte: dintre cele
patru sfere în care se situează cercetările eminesciene, în perspectiva lor istorică – publicarea ştiinţifică integrală a operei,
constituirea instrumentelor de lucru, adîncirea exegezei şi o
mai bună cunoaştere a biografiei poetului – cartea de faţă îşi
găseşte locul firesc în cea din urmă. Principalul ei cîştig constă
în refacerea, mai documentată şi mai veridică, a istoricului
Ipoteştilor (moşia, casa, cimitirul, împrejurimile, ecoul amintirilor); într-un spor de dreptate adus celor atît de felurit implicaţi în tribulaţiile şi vicisitudinile seculare ale locului; în aşezarea temeliilor pentru un mai dezvoltat istoric al casei memoriale şi, într-o oarecare măsură, a direcţiilor ei de dezvoltare.
Urarea din final mă unge la suflet: fie ca această carte a
lui Valentin Coşereanu, izvorîtă dintr-o pasiune neamăgitoare
şi dintr-o rîvnă demnă de toată lauda, să ne slujească drept
început şi îndemn. Să-i urăm să se adauge după vrednicia sa
cercetătorilor locali (în sensul bun şi rodnic al cuvîntului) chemaţi să sporească adevărul pe care i-l datorăm lui Eminescu.
Cu ceea ce încheie Petru Creţia, mă voi adânci în înţelegeri depline abia peste ani, când mi se vor fi rodat în minte
tot ceea ce a vrut să spună autorul cuvântului înainte, pentru că mai ales adevăr îi dato-răm, pe măsura felului intransigent şi pătimaş în care l-a iubit, mai presus de amăgirile sinelui şi ale istoriei. Cu o intensitate şi cu o puritate care constituie una din raţiunile cele mai adînci pentru care ne este ceea
ce ne este şi noi înşine am mai putea să fim.
Iunie 1989. – ZIUA 11 – Înainte de a pleca în Italia, am
trecut pe la Muzeul Literaturii Române să mă întâlnesc din
nou cu Petru, destăinuindu-mă că vreau să rămân definitiv
acolo. Dacă asta-i opţiunea ta, fă-o, poate ai norocul altor
perpective… Cine ştie… A tras câteva fumuri lungi din ţigară
s-a uitat la mine lung şi pătrunzător, apoi a mai zis: nu vreau
să-ţi stric inima, dar… Îl întrerup (poate de frica acelui dar),
întrebându-l dacă Iosif Constantin Drăgan – pe atunci un
mit într-ale acestor „salvări“ – m-ar putea ajuta. A avut o
reacţie ca şi cum i-aş fi dat foc, răspunzându-mi scurt şi sec:
– În nici un caz. Mi-a dat, în schimb, cu bucurie un bileţel de
recomandare, vorbind de Rosa, Rozica, drăguţa de ea… Ce
amintiri frumoase… Foarte corectă!… O doamnă. N-am mai
văzut-o demult. Ai noştri au fost cam măgari cu ea. (Îmi arată
semnul epoleţilor). Am să-ţi povestesc vreodată.
Se caută repede prin buzunare, găseşte în sfârşit un cartonaş micuţ, liniat cu albastru – un soi de carte de vizită
ceva mai mare; mai degrabă o fişă liniată, cum sunt cele din
fişierele bibliotecilor –, scriindu-mi o recomandare în italiană. Scria cu o oarecare detaşare, dar am avut senzaţia că
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trăia în avans clipa când profesoara îi va citi semnul concret
al cine ştie căror trecute întâlniri. După ce termină, o reciteşte, se uită la mine, apoi îmi zice privindu-mă în ochi, direct, cu felul lui particular de a transmite: sper să nu fi greşit
ceva… Nu mai am uzanţa limbii, dar sper să-ţi folosească. Se
intrerupe, spunându-mi că a mai fost în Italia în compania
unei poete care îi tot trăgea cu il scauno… Când pronunţă enormitatea, se scutură ca de friguri, apoi revine la subiectul iniţial: dacă te va putea ajuta, o va face. E o femeie
de condiţie şi ţine foarte mult la mine. Din nou ochii aceia
sfredelitori, apoi privirea i se topeşte: am trăit clipe frumoase împreună… Fără să vreau mi l-am imaginat împreună cu
Rosa Del Conte în Venezia, într-o gondolă, dicutând cine
ştie ce adâncimi ale operei eminesciene… Ne-am despărţit
strângându-ne mâinile. Nu aveam de unde să ştiu atunci că
bileţelul acesta îmi va crea atâtea emoţii în aeroport…
Nu mă gândeam sub nici un chip să rămân şi a doua zi în
Bucureşti, întrucât aveam planificat să mă întorc la Ipoteşti

cu un tren de seară, pentru a fi a doua zi la serviciu. (Eram
timorat un pic de capi-tală, cu mofturile şi moftangii ei, cu
hachiţile şi fiţele celor de la Muzeul Literaturii. Eram şi complexat într-o oarecare măsură, căci aproape toţi aveau obiceiul să te ia cam de sus. Mai târziu, după ce ne-am cunoscut, le-a cam trecut…).
În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, omul acesta mi-a dat
chiar din prima întâlnire un soi de curaj, un fel de încredere în mine, fapt pe care nu mi l-am explicat niciodată. Poate tocmai pentru că nu umbla cu farafastâcuri; îţi spunea
direct, fără ocolişuri ce avea să-ţi spună şi nimic mai mult.
Deşi mă intimida, am prins un fel de curaj şi l-am întrebat
dacă mai putem sta de vorbă. (Nu ştiam ce aveam să-i spun,
dar ceva m-a făcut să-mi înving o timiditate înnăscută, pentru care am avut mult de pierdut în viaţă). Mi-a spus că are
de predat un material şi că ţine să-l dea la timp, dar că ne
putem întâlni a doua zi, tot la muzeu.

Apariţii editoriale

Prezenţa aproape constantă a toponimicului Sătmar (cu variantele Satmaru, Satmar) în publicistica
eminesciană – dar şi în poezia Doina – ne obligă să ne întrebăm asupra provenienţei informaţiilor şi
a legăturii cu istoria şi oamenii acestui ţinut – numit de Iosif Vulcan (cel care l-a debutat în revista
Familia) „ultima şi mult periclitata sentinelă a românismului“. Şirul de documente consultat de noi
prin vreme (expresie a unui omagiu postum adus regretatei noastre profesoare din Clujul studenţiei,
eminescologul Ioana Em. Petrescu) s-a întregit relevându-ne noi paliere.
M. Eminescu nota într-un articol din 1882 aceste rânduri ca o cunună de laur peste limba românească din ţinutul sătmărean: „Încă în a suta a şaptesprezecea Miron Costin scria regelui Poloniei că
cel mai frumos şi mai corect dialect românesc, cel mai apropiat de graiul italic se vorbeşte în Sătmar,
unde, cu toată emigrarea lui Dragoş, românii rămaşi acolo sub fratele lui, Voievodul Balc, sunt atât de
numeroşi ca şi când n-ar fi ieşit nimeni din ţară…“
George Vulturescu
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Groß deine Augen blicken ins Laubesgewimmel,
Glimmend erscheinen feucht tausend Gestirne,
Voller Sehnsucht die Brust, voller
Gedanken die Stirne.
Die Wolken werfen sanft ihre flüchtigen Strahlen,
Häuser vom Mond lassen die Dächer bemalen,
Knarrend im Wind schlenkert
am Brunnen die Stange,
Rauch umhüllt das Tal, der Flötenklang tönt lange.
Müde, die Sensen auf Schultern tragend, die Mäher
Kommen vom Feld; das Läutebrett
der Kirche tönt näher,
Die alte Glocke läutet den abendlichen Rahmen,
Nur meine Seele umhüllt ist von Liebe und Flammen.

Mihai EMINESCU

SARA PE DEAL

Sara pe deal buciumul sună cu jale,
Turmele-l urc, stele le scapără-n cale,
Apele plâng, clar izvorând în fântâne;
Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine.
Luna pe cer trece-aşa sfântă şi clară,
Ochii tăi mari caută-n frunza cea rară,
Stelele nasc umezi pe bolta senină,
Pieptul de dor, fruntea de gânduri ţi-e plină.
Nourii curg, raze-a lor şiruri despică,
Streşine vechi casele-n lună ridică,
Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână,
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână.
Şi osteniţi oamenii cu coasa-n spinare
Vin de la câmp; toaca răsună mai tare,
Clopotul vechi împle cu glasul lui sara,
Sufletul meu arde-n iubire ca para.
Ah! în curând satul în vale—amuţeşte;
Ah! în curând pasu-mi spre tine grăbeşte:
Lângă salcâm sta-vom noi noaptea întreagă,
Ore întregi spune-ţi-voi cât îmi eşti dragă.
Ne-om răzima capetele-unul de altul
Şi surâzând vom adormi sub înaltul,
Vechiul salcâm. – Astfel de noapte bogată,
Cine pe ea n-ar da viaţa lui toată?

ABENDS AM HÜGEL

Abends am Hügel hört man das Alpenhorn weinen,
Herden klettern hinauf, den Weg die Sterne säumen,
Klagende Quellen sprudeln ihr Wasser noch reiner;
Bei der Akazie, Liebste, harrest du meiner.
Heilig und hell gleitet der Mond auf dem Himmel,
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Ach! Bald wird sich im Dorf nichts mehr regen;
Ach! Bald eilen die Schritte beschwingt dir entgegen:
Bis in die Früh’ bei der Akazie
werden wir uns gehören,
Stundenlang werd’ ich dir meine Liebe schwören.
Stirne an Stirne lehnen wir, verschlungen im Traum
Schlummern wir ein, und über uns der Akazienbaum
Wird wachen. – Um so eine Nacht zu erleben
Wer würde nicht völlig sein Leben hingeben?

ATÂT DE FRAGEDĂ…

Atât de fragedă, te-asameni
Cu floarea albă de cireş,
Şi ca un înger dintre oameni
În calea vieţii mele ieşi.
Abia atingi covorul moale,
Mătasa sună sub picior,
Si de la creştet pân-în poale
Pluteşti ca visul de uşor.

Din încreţirea lungii rochii
Răsai ca marmura în loc S-atârnă sufletu-mi de ochii
Cei plini de lacrimi şi noroc.
O, vis ferice de iubire,
Mireasă blândă din poveşti,
Nu mai zâmbi! A ta zâmbire
Mi-arată cât de dulce eşti,
Cât poţi cu-a farmecului noapte
Să-ntuneci ochii mei pe veci,
Cu-a gurii tale calde şoapte,
Cu-mbrăţişări de braţe reci.
Deodată trece-o cugetare,
Un văl pe ochii tăi fierbinţi:
E-ntunecoasa renunţare,
E umbra dulcilor dorinţi.
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Te duci, ş-am înţeles prea bine
Să nu mă ţin de pasul tău,
Pierdută vecinic pentru mine,
Mireasa sufletului meu!
Că te-am zărit e a mea vină
Şi vecinic n-o să mi-o mai iert,
Spăsi-voi visul de lumină
Tinzându-mi dreapta în deşert.
Ş-o să-mi răsai ca o icoană
A pururi verginii Marii,
Pe fruntea ta purtând coroană Unde te duci? Când o să vii?

SO ZART…

So zart wie eine Kirschenblüte
Vor meinen Augen lichte sitzt,
Und wie ein Engel voller Güte
Auf meinen Lebenspfade trittst.
Dein Fuß berührt die weiche Seide
Des Teppichs, man hört‘s kaum,
Von Kopf bis Fuß nur Augenweide
So gleitest du wie leichter Traum.
Wie Marmor wächst du aus den Falten
Des langen wunderbaren Kleids –
Der Traum und Seele fest sich halten
An deinen Augen voller Leids.
Oh, wunderbarer Traum der Liebe
Du Märchenbraut, die ich vermisst,
Sollst nicht mehr lächeln, wenn’s so bliebe,
Zeigt nur noch mehr, wie schön du bist.
Das Auge hast du mir umdüstert
In Ewigkeit mit trauter Nacht
Mit deinem warmen Mund, der flüstert
Und mit dem Arme kalter Macht.
Auf einmal kommt dir ein Gedanke,
Ein Schleier trübt der Augen Mut:
Des düsteren Verzichtes Ranke,
Der Schatten unerfüllter Glut.
Du gehst, und wohl hab’ ich verstanden,
Dass ich nicht folge deinem Laut,
Für immer bist du mir entschwunden,
Du meiner Seele ewig Braut!
Dass ich dich sah, kommt mir zu Schulden,
Und niemals hab’ ich’s mir verziehn,
Doch diese Reue muss ich dulden,
Ins Leere streck’ ich Hände hin.
Erscheinen wirst wie die Ikone
Der Ewigen Marie und mehr,
Auf deinem Haupt trägst eine Krone -
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Wo gehst du hin? Wann kommst du her?

DESPĂRŢIRE

Să cer un semn, iubito, spre-a nu te mai uita?
Te-aş cere doar pe tine, dar nu mai eşti a ta;
Nu floarea veştejită din părul tău bălai,
Căci singura mea rugă-i uitării să mă dai.
La ce simţirea crudă a stinsului noroc
Să nu se sting-asemeni, ci-n veci să stea pe loc?
Tot alte unde-i sună aceluiaşi pârău:
La ce statornicia părerilor de rău,
Când prin această lume să trecem ne e scris
Ca visul unei umbre şi umbra unui vis?
La ce de-acu-nainte tu grija mea s-o porţi?
La ce să măsuri anii ce zboară peste morţi?
Totuna-i dacă astăzi sau mâne o să mor,
Când voi să-mi piară urma în mintea tuturor,
Când voi să uiţi norocul visat de amândoi.
Trezindu-te, iubito, cu anii înapoi,
Să fie neagră umbra în care-oi fi pierit,
Ca şi când niciodată noi nu ne-am fi găsit,
Ca şi când anii mândri de dor ar fi deşerţi Că te-am iubit atâta putea-vei tu să ierţi?
Cu faţa spre părete, mă lasă prin străini,
Să-ngheţe sub pleoape a ochilor lumini,
Şi când se va întoarce pământul în pământ,
Au cine o să ştie de unde-s, cine sunt?
Cântări tânguitoare prin zidurile reci
Cerşi-vor pentru mine repaosul de veci;
Ci eu aş vrea ca unul, venind de mine-aproape,
Să-mi spuie al tău nume pe-nchisele-mi pleoape,
Apoi – de vor – m-arunce în margine de drum…
Tot îmi va fi mai bine ca-n ceasul de acum.
Din zare depărtată răsar-un stol de corbi,
Să-ntunece tot cerul pe ochii mei cei orbi,
Răsar-o vijelie din margini de pământ,
Dând pulberea-mi ţărânii şi inima-mi la vânt…
Ci tu rămâi în floare ca luna lui april,
Cu ochii mari şi umezi, cu zâmbet de copil,
Din cât eşti de copilă să-ntinereşti mereu,
Şi nu mai şti de mine, că nu m-oi şti nici eu.

TRENNUNG

Ein Zeichen dir verlangen mir nicht vergessen sein?
Ich würde dich verlangen, doch
du bist nicht mehr dein,
Sollst nicht die welke Blume aus
deinem Haar mir schenken,
Mein Wunsch, der mir geblieben: sollst
nicht mehr an mich denken.

Warum triste Gefühle der längst verblassten Zeit
Soll‘n heute nicht erlöschen in alle Ewigkeit?
Stets andre Wogen murmeln im Bach das selbe Lied:
Warum immer bereuen das selbe Abschiedslied,
Wenn uns bestimmt zu schreiten
aus dieser Welt heraus
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Wie Träume eines Schattens, und
Schatten eines Traums?
Wozu so heut’ wie morgen dich
meine Sorgen plagen?
Wozu die Jahre zählen, die über Gräber jagen?
Ist einerlei ob heute, ob morgen werd’ ich sterben,
Wenn meine Spur zerschmettert
in allem wie die Scherben,
Wenn du vergessen möchtest den
Traum von unserm Glück
Und wirst erwachen, Liebste, so lange Zeit zurück,
Erscheine schwarz der Schatten in
dem ich war verschwunden,
Als ob wir zwei gar niemals auf Erden uns gefunden,
Als ob die ganzen Jahre nur wüst und Leere waren Dass ich dich so sehr liebte, kannst
du mir je verzeihen?
Du lass mich unter Fremden mit
dem Gesicht zur Wand
Und lass mein’ Blick vereisen, unter des Lides Rand,
Wenn Erde kehrt zu Erde wie eh und je zurück,
Wer wird sich noch erinnern an
dies mein Erdenglück?
Die Klagelieder werden durch kalte Mauern dringen
Erflehend meine Ruhe, die Ewigkeit mir bringen;
Doch ich möchte, dass einer an
meinem Grabe nieder
Mir flüstre deinen Namen auf meine Augenlider,
Dann werf ’ man mich zum Rande
des Weges wie ein’ Hund…
Ich würd’ mich besser fühlen als jetzt in dieser Stund’.
Aus weiter Himmelsferne die Raben Strahlen saugen,
Das Firmament verdunkeln auf
meinen blinden Augen,
Am Horizont die Erde ein’ kalten Sturm gebäre,
Mein Herz nehmen die Winde, die
Erde Staub und Ehre…

Iar dacă împreună va fi ca să murim,
Să nu ne ducă-n triste zidiri de ţintirim,
Mormântul să ni-l sape la margine de râu,
Ne pună-n încăperea aceluiaşi sicriu;
De-a pururea aproape vei fi de sânul meu…
Mereu va plânge apa, noi vom dormi mereu.

OH, MUTTER…

Oh, Mutter, liebste Mutter, aus Nebeldunkelheit
Durch Blätterrauschen rufst mich in deine Ewigkeit;
Über die dunklen Schatten der heilig kalten Gruft
Schütteln Akazien Blätter gedrängt
von Herbst und Luft,
Die Zweige rauschen leise, als
sprächen sie dein Wort…
Sie ewig werden rauschen, du ewig ruhest dort.
Und wenn ich sterb’, Geliebte, so
weine nicht um mich;
Den Zweig von unsrer Linde mit zartem Finger brich,
An meinem Haupt mit Sorgfalt den
Zweig sollst du begraben
Und deine feuchten Tränen lass’ auf ihn runterfallen;
Ich werde seinen Schatten empfinden immerfort…
Und ewig wächst der Schatten, ich
ruh’ an diesem Ort.
Doch wenn das Schicksal möchte,
dass wir gemeinsam sterben,
Soll man uns nicht begraben in
düstren Friedhofserden,
Das Grabe man uns schaufle am Bachesufer Rande
In einen Sarg, Geliebte, uns bette dort im Sande;
An meiner Brust für ewig wirst sein und immerfort…
Der Bach wird uns beweinen, wir
ruh’n an diesem Ort.
Traducere de CHRISTIAN W. SCHENK

Doch du bleib wie die Blüte wie ’n jedem Augenblick,
Mit großen Kinderaugen und einem feuchten Blick,
Vom Kindesalter, Liebste, noch jünger werde immer,
Von mir sollst nichts mehr wissen,
auch ich kenne mich nimmer.

O, MAMĂ…

O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi
Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi;
Deasupra criptei negre a sfântului mormânt
Se scutură salcâmii de toamnă şi de vânt,
Se bat încet din ramuri, îngână glasul tau…
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu.
Când voi muri, iubito, la creştet să nu-mi plângi;
Din teiul sfânt şi dulce o ramură să frângi,
La capul meu cu grijă tu ramura s-o-ngropi,
Asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi;
Simţi-o-voi odată umbrind mormântul meu…
Mereu va creşte umbra-i, eu voi dormi mereu.
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Bucarest
– fragment –

Din iarnă până-n vară
Două anotimpuri, şi nu patru.
O toamnă târzie cu cerbi imenşi care boncăluiesc.
După concursurile hipice din Moldova şi primele focuri
făcute în casele ţărăneşti pierdute în fundul Bucovinei,
vine iarna. Nu mai vezi flori decât pe scoarţe şi pe lăzile
de zestre pictate. Cerul devine gălbui, apoi din nou albastru. Bucureşteanul, care mănâncă prea multă carne şi nu
mai poate merge la Vittel, e suferind şi toate mădularele îl
dor. Zăpada coboară spre poalele Carpaţilor, raţele triunghiulare zboară în Deltă, lupii ies din păduri. Peste câmpia netedă ca-n palmă, vântul iernii soseşte din Rusia, de
unde România nu aşteaptă nici o veste bună: e crivăţul,
despre care oamenii din popor spun că are dinţi. Termometrul coboară treizeci de grade, fără tranziţie. Pe trotuarele lunecoase ca sticla, tălpile sună ca nişte copite. Bogaţii îşi scot blănurile, oamenii de rând sumane scurte cu
buzunare verticale, la nivelul stomacului, ţiganii se căptuşesc cu ziare. Toţi îşi trag peste urechile învineţite căciuli
de oaie sau caracul basarabean. La intersecţii, bărbaţii de
stat români, sculptaţi de francezi membri ai Academiei
de Belle-Arte, dârdâie în redingotele de bronz. Caii înveliţi cu pături vechi tremură şi scot aburi pe nări. Ies aburi
şi din gura oamenilor, iar casele slobod pe hornuri fuioare
de fum. Peste tot simţi duhoarea modernă de păcură sau
vechiul parfum al focului de lemne. În holurile de intrare,
ca în faţa unor moschei, se adună cizme de cauciuc şi
şoşoni pentru zăpadă.
Zăpadă.
Din galben, cerul s-a făcut negru. Dimineaţa, zgomotele oraşului s-au stins, te-ai crede pe fundul unei ape. Apoi
auzi o muzică nouă: zurgălăii de la sănii. În curte, loviturile înfundate ale servitoarei care taie surcele cu o bărdiţă.
Un alb absolut acoperă cu vată orice suprafaţă, luminează
feţele pe care vezi şi ultimul rid; aici, zăpada e un animal
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prietenos şi nobil: nu o mizerie, ca pentru parizienii care
o curăţă cu lopata. Doar tramvaiele o împing cu plugul lor
ridicol, de lemn. Osiile birjelor se strică. Copacii, reduşi la
câteva linii subţiri, compun o reţea complicată. În parcuri,
fotografii ambulanţi îşi suflă în pumni şi developează fotografii la minut deasupra unui vas cu mangal. Automobilele, făcute pentru clime temperate, scot horcăieli bizare.
Copiii îşi scot săniile şi lunecă până în cimitir: capătul cursei e printre morminte. Ţigăncuşele vând flori, dar sunt
flori de hârtie, sorcove de Anul Nou, trandafiri roşii şi margarete albe cu auriu; vă seamănă cu boabe de grâu şi vă
urează „să trăiţi, să-nfloriţi ca merii ca perii“, ori să „trăiţi,
să-mbătrâniţi, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir.“
Copii mascaţi trag un căruţ cu un brad de Crăciun şi vin
să ceară pe la uşi, în zăpada până la genunchi. Trenurile
sosesc în gară cum dă Dumnezeu. Instalaţiile de încălzire
au plesnit de ger, la fel şi lanţurile dintre vagoane; şinele
de cale ferată, cu prea puţin mangan, crapă şi ele, iar călătorii opriţi în câmp deschis nu pot decât să se înghesuie
unii în alţii, într‑un singur vagon, ca să nu îngheţe de frig.
După trei zile, viscolul s-a domolit, soarele a apărut din
nou, iar oraşul va fi mai vesel decât în orice alt anotimp. Nu,
nici o plajă, nici o floare de prun nu va aduce acea bucurie orbitoare, acea dilatare a plămânilor, acele lacrimi de
fericire pe care le aduce zăpada. Pe lângă marile artere, pe
străzile cu case particulare, trecătorul singuratic îşi aude
paşii şi întoarce capul, alarmat. În amurgul prelungit de o
lumină lăptoasă, difuză, Bucureştiul te va mişca mai mult
ca oricând cu aerul lui bătrânicios, ca la Versailles, cu străzile prost pavate, şi va avea mai mult ca oricând aerul provincial al unui prim capitol din Gogol. Iar noaptea, când
automobilul îşi aprinde farurile luminând o clipă silueta
disperată a unei femei sărmane înfofolită în şal, urmată
de un câine scund, simţi mai mult ca oricând plăcerea de
a fi departe şi dorinţa de a trăi o viaţă misterioasă. Simţi
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o poftă irezistibilă să valsezi pe gheaţa argintie a Cişmigiului, care a îngheţat instantaneu până la fund, în timp ce
zăpada de pe crengi se scutură la cea mai mică adiere pe
gâtul patinatorilor. E un ger sănătos ce-ţi trezeşte dorinţa
să stai singur la gura sobei supraîncălzite, cu teracota mirosind a unt ţărănesc, ger care-ţi face poftă de mese bogate
cu mâncăruri grase, cu peşti uleioşi, cu dulceţuri şi fructe
glasate ce conservă bunătăţile verii, cu ţuică fiartă cu scorţişoară şi cuişoare. Iar dacă luna îşi face efectul şi ea…
Nu poţi traduce vorbele, căci nu evocă aceleaşi imagini. Primăvara noastră, în Franţa, cel mai timid anotimp
al anului, începe sub zăpadă şi sfârşeşte sub apă; lungă
cum e şi tinereţea noastră, durează patru luni. Frühling
e deşteptarea veselă cântată de Europa germanică. Primăvara românească e o trezire violentă din amorţeala
hibernală: explodează ca un obuz. La Bucureşti, ieşi din
casă în prima zi frumoasă, cu muguri abia iviţi, iar seara,
la întoarcere, totul e înfrunzit. Toate animalele aşteaptă
pui; căţelele fără stăpân se duc să fete în case părăsite, iar
sturionii plini de icre urcă greoi pe Dunăre. În băcănii,
preţul caviarului scade cu o treime. Ursul iese din bârlog
împleticindu-se, iar florile din livezile de pruni colorează
în roz primele costişe de munte.
Dezgheţ.
La margine de Bucureşti, se revine la starea de mlaştină originară. Adesea însă, un ultim îngheţ o întăreşte
pe neaşteptate; atunci, sub stelele strălucitoare, poleiul e
atât de lunecos că trecătorul noctambul se ţine cu greu pe
picioare. În fine, redutele zăpezii se năruie definitiv şi un
noroi celebrat de toţi călătorii îneacă mahalalele şi pare să
dizolve caldarâmul; împroşcat de autobuze, se revarsă pe
trotuare şi muruieşte casele până la streşini. La trecerea
maşinilor, pietonii fug ca sub o ploaie de bombe îngheţate. Maşinile nu mai sunt protejate de aripi: când soarele apare din nou, le vezi acoperite cu o crustă de balegă
uscată. Totul se topeşte, totul curge, iar canalizarea umflată
crapă împrăştiind o duhoare călduţă şi fetidă.
Primăvara e numai vestirea, scurtă ca un cântat de
cocoş, a verii, a grâului secerat încă din iunie, a florilor din
Cişmigiu şi din parcul Carol, flori româneşti, fără moarte,
care se caţără oriunde şi rezistă la orice, la colbul sufocant şi
soarele torid. Ferestrele cu geamuri duble se deschid. După
târgul Moşilor şi parada militară de 10 mai, Bucureştiul
apare în toată splendoarea. Plăcerea şi verdeaţa sunt şarmul lui diabolic. Nimeni nu doarme în nopţile prea luminoase. Zgomotul, praful, miresmele îmbată. Abia ţi-ai revenit din beţia liliacului, că parfumul salcâmului – arbore
românesc prin excelenţă – îţi umple nările. Lalele, stânjenei, bujori şi trandafiri se succed în parcuri ca nişte dinastii. Gentlemeni stacojii, veniţi în România pentru patruzeci şi opt de ore la vreun consiliu de administraţie, telegrafiază la Londra că mai întârzie şi se înfundă-n barul
de la Athénée Palace. Găinile ciugulesc sub roţile birjelor,
tramvaiele stârnesc stoluri de porumbei. Funcţionarii cer
un avans în contul lunii următoare, studenţii îşi amanetează paltonul la cămătarul evreu, copiii îşi topesc economiile pe ştrand şi pe sucuri răcoritoare, fetele împrumută
de la guvernante, iar avocaţii se îngroapă în dosare, căci
divorţurile se înmulţesc ameţitor. Nu mai ştii dacă te clatini
ameţit de sângele înnoit, ori dacă trotuarul se ridică sub
presiunea rădăcinilor pline de sevă. Seri blânde, cu cinematografe în aer liber. Din zece-n zece metri se deschide
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un local şi perechile stau la mese sub bolţile de vie ori în
saloane. De la restaurantele de lux în stil vienez de la Şosea,
cu orchestre de ţigani cu ţambal, până la cele mai umile
cârciumi cu farfurii de lemn, cu feţe de masă din hârtie şi
doi viorişti, totul a devenit o feerie. Se ronţăie seminţe de
floarea-soarelui şi se bea şpriţ cu sifon.
În orele de arşiţă, ferestrele se astupă cu jaluzele de
lemn şi casa e toropită de somn. Iar după siesta prelungită, lumea iese pe Calea Victoriei, uliţa mare a satului.
Grupuri de bărbaţi rămaşi singuri acasă (soţiile au plecat
la Sinaia), ameţiţi de parfumul de iasomie, urmăresc femei
cu sânii băţoşi, aproape goale în rochiile lor cu imprimeuri. Adolescenţii de la Ştrand şi Lido se măsoară din priviri şi se evaluează sub o lumină crudă, veritabil flash de
magneziu solar. Maşinile vin şi pleacă sau, cum spun italienii, „fac un corso“ până la aerodrom şi până la pădurea
vecină, până la apele tulburi ale lacului Băneasa, unde se
aprind primele lumini. Mirosul de grătar în aer liber răsco
leşte stomacul obosit, stimulează ficatul aţipit. Pe o singură
frigare se perpelesc zece pui, rumeniţi în unt şi în praf. În
lăzile cu gheaţă, mari ca nişte dulapuri, îţi alegi carnea sau
peştele, de la crapul roz-auriu până la cega imensă, marmoreană, în timp ce se lasă o umbră plăcută. Ţigani verzui, cu ochii daţi peste cap, îţi „cântă la ureche“, cum se
spune aici. Chefliii se ceartă pe ţigani, fiecare vrea cântecul lui preferat, şi începe ciondăneala; certuri minore,
căci românul e paşnic; lumea râde, face cunoştinţă, clasele sociale se amestecă; aleargă la telefon să-şi trezească
amicii adormiţi şi să le spună să-i aştepte cu cafele pentru douăzeci de inşi.
Vara e anotimpul chefului, înec imobil în muzică, lene
şi ceasul târziu, chef, cuvânt turcesc pe care încearcă să-l
aclimatizeze la noi fumătorii de opiu. În schimb, la Bucureşti, ai parte de chef prin mijloace legale; singurul drog
e vara, noaptea albă, floarea dulce de tei, e sufletul dionisiac al Traciei vecine. Cheful e voluptatea de a petrece cu
oameni foarte naturali, sănătoşi, cu sexualitate simplă şi
robustă, care se acuplează naiv, dar nu sălbatic, şi uguie
ca nişte porumbei, e bucuria de a trăi într-un anotimp în
care natura îşi întinde toate mrejele, când neamul cel mai
prolific din Europa concepe cei mai mulţi copii.
Pe urmă te întorci la căsuţa ta, treci prin grădina atât
de urâtă în timpul iernii, pe care acum o fac frumoasă parfumul florilor şi umbra copacilor; plopul drept ca o santinelă îţi spune bun venit. Suni la uşă. Nu răspunde nimeni;
într-un sfârşit apare slujnica, revenită parcă de la un sabat,
în timp ce şoferul a aţipit cu capul pe volan. Abia atunci
observi că eşti în smoking şi că e aproape amiaza.
Aşa e Bucureştiul, vara, când zeul Pan în persoană,
deghizat în ţigan, cântă la nai…
La Mahala
Vara începe cu o lovitură de gong: târgul Moşilor sau
al străbunilor, cu origini ce coboară în vremea lui Matei
Basarab; ultim ecou al meselor pe care anticii le ofereau
sufletelor trecute în lumea de dincolo, sărbătoarea de Moşi
voia să fie un praznic pentru nevoiaşi, întru pomenirea
străbunilor; praznicul s-a transformat rapid în târg. Până
acum câţiva ani, Moşii erau o mare chermeză, un mare
târg de ţară, un bâlci rural cu mirosuri şi zgomote care
urcau dintr-un nor de colb; care cu boi treceau pe lângă
trăsuri elegante, pline cu copii, ziua, iar seara cu familii
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tinere. Trăsurile celor bogaţi şi atelajele ţăranilor stârneau
vârtejuri albe de praf. Nimeni n-ar fi coborât din vehicol,
cum nu cobori de pe corabie în plină mare; caii înaintau
la pas printre tarabe, iar vânzătorii, cu marfa expusă pe
spate, umeri şi braţe, îşi lăudau produsele într-un vacarm
de strigăte. Mirosul dulceag al grămezilor de turtă dulce
vândute de lipoveni, pescarii bărboşi de la Dunăre, mirosul de grăsime arsă al cârnaţilor, frecarea uşoară a oalelor legate în jurul pieptului, sunetul cleştilor loviţi de grătare ca să atragă clienţii, muzicile de bâlci, milogeala fonfăită a ţiganilor ce mătură ţărâna cu maci de hârtie, răcnetele răguşite ale ursarului şi mormăitul „artistului“ său
îmblănit, mugetul boilor osteniţi, blagoslovirile cotcodăcite de ghicitoarele care primeau un bănuţ şi văicărelile
celor nebăgate în seamă, toate formau un spectacol plin
de naturaleţe, spontaneitate şi prospeţime, ca un desen
neretuşat şi inspirat. Moşii de azi nu mai sunt decât un
Luna-Park cu prundiş pe alei şi poartă de intrare din beton;
totul iese ca din pământ la începutul lunii mai în târgul de
vite din Obor, unde mulţimea venea pe vremuri să-l vadă
pe gâde făcându-şi sângeroasa meserie, în buricul mahalalei Colentina.
Dacă am traduce mahala prin suburbie sau periferie,
am induce în eroare; Bucureştiul nu e, ca Londra, Viena
sau Paris, o metropolă înconjurată de un brâu de orăşele
mici; am spune mai curând că e un fenomen fizic descrescător, o culoare intensă care se degradează până la alb,
un val care descreşte şi dispare. Înaintând spre periferie,
casele dese şi înalte din centru lasă locul unora din ce în
ce mai rare şi mai joase, până ajung nişte cocioabe şi sfârşesc în pământ cu bordeiele ţigăneşti. Oraşul european
dispare şi începe Asia. Strada devine uliţă, colbul se cerne
peste case; fără tranziţie, orizontul se deschide spre infinit, spre Persia, deşertul Gobi, Tibet. Iarna, pe un ger de
crapă pietrele, pe-un viscol tăios şi pieziş, lângă gheţuşuri,
în mahalale îngheţate, dar şi în serile de vară când câmpia se pierde într-o pâclă rozie, spectacolul e fără egal. De
câte ori nu m-am oprit în mijlocul acestor drumuri largi
întrebându-mă: „Oare de ce e frumos? Cum să redai această
poezie tristă?“ Doar pictorii m-ar putea înţelege… nu e
culoarea crudă, ţipătoare, de la Estaque ori Posillipo: aici
nu sunt decât semitonuri, griuri sidefate, nuanţe de ocru,
de vineţiu, roşuri întunecate, câteva note brun-roşcate ca
ale vechilor linţolii mortuare; un sol de culoarea balegii; o
iarbă ce pare deja mestecată; peste tot doar gâlme, granulaţii, dâmburi. Căruţele, căruţe admirabile cu patru roţi,
din scânduri îmbinate în coadă de rândunică, înaintează
cu viteza lentă a invaziilor, neschimbate din vremea marelui han al tătarilor. Pe cerul fără nori, deschis, întins de la
capăt la altul al zării, un căruţaş ursuz, cu barbă albăstruie
şi nas vulturesc, cu o căciulă pătrată din blană albă de oaie,
sau ţuguiată, din caracul negru, îşi mână din picioare cei
trei cai înhămaţi ca la troică. Căruţele înaintează compact,
în toate sensurile, iar maşinile claxonează strecurându-se
printre ele. Căruţaşii nu ştiu de dreapta şi de stânga… La
răspântii sunt hanuri unde se opresc să dea de mâncare
unor cai bătrâni care-şi arată dinţii lungi, galbeni ca nişte
clape de spinetă; formează grupuri nomade, impozante,
cu siluete negre ce se detaşează în lumina crudă, stând
pe mormane de zăpadă ori pe baloţi de paie, lângă nişte
butoaie imense, prea mari ca să încapă în han, şi de aceea
lăsate afară, la uşă, acoperite cu ţoluri ude, ca să nu dea
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vinul în fiert. Hanul e păzit de un curcan solitar şi de un
corb bătrân din împrejurimi, cocoţat filozofic pe frânghia
de bătut scoarţele.
Dughenele din mahala nu au secrete: toată marfa e
scoasă afară, sub o streaşină de lemn, atârnată de bucăţi
de sfoară sau sârmă: cazane din aramă roz, paporniţe din
papură, cârnaţi, cămăşi, ardei iuţi uscaţi, cojoace din blană
de oaie, şei şi hamuri, funii, câlţi, fuioare de cânepă… Îngrădituri grosolane din stuf adăpostesc de vânt o bancă rustică, păstrând încă forma copacului din care-a fost cioplită. La fel ca în Franţa de pe vremuri, satul românesc
are un singur meseriaş: potcovarul. Ţăranul îşi face singur, acasă, tot ce-i trebuie: ţese o pânză grosolană, modelează străchini şi oale, îşi croieşte haine pe care le împodobeşte cu cusături ce reproduc motive străvechi, vânează
lupi sau vulpi, iar din blana lor îşi face cojoc. Toate materialele folosite de el sunt simple: lemn, corn, stuf, nuiele
de răchită; produsele de fabrică abia dacă pătrund în cartierele mărginaşe ale oraşelor.
Câini-hiene caută hoituri din poartă în poartă; caii cu
hamuri de frânghie, cel mai adesea chiori – ţăranul român
îşi tratează animalele cu cruzime –, cu o şuviţă lungă de
coamă pe frunte, neîngrijiţi, nespălaţi, murdari ca nişte
popi, au căpătat culoarea vechilor anterie. Pe măsură ce
te apropii de drumurile pavate, casele – dacă pot fi numite
case colibele din paiantă, din lut amestecat cu paie, muruite
cu mâna sau, cum se spune aici, „lipite“ – se împodobesc
cu firme ca în Evul Mediu cu ilustraţii primitive şi jocuri
de cuvinte: se numesc, emfatic: La visul lui Anastasie, La
tribunul poporului, La vulturul de mare, ori dau de ştire
că Aici e Alexandru de la abator. Cele mai inspirate sunt
însă firmele de cârciumi; una care vinde nişte pârjoale
foarte condimentate se intitulează La pârjoala înfuriată.
Un cârciumar chior şi-a botezat localul La trei ochi sub
plapumă, iar drept ilustraţie, un tablou îl arată în pat cu
nevasta. La Pompa-Dur e firma unei frizerii. O cârciumă
se cheamă La Regina nopţii; iar alta La Leul şi Cârnatul.
Iarna, când vântul muşcă oamenii de piept, ca lupii,
ţăranii nu mai pot ieşi cu căruţele din satul lor troienit,
dar le schimbă pe sănii cu care ajung până la intrarea în
oraş: apropiindu-se de cartierele mărginaşe, găsesc zăpada
curăţată sau măcar împrăştiată şi, cum nu mai lunecă pe
tălpile de lemn ale săniilor, rămân pe loc şi încurcă circulaţia. Căruţele nu se descurcă mai bine printre macazurile tăioase ale tramvaielor şi îşi rup o roată sau o osie: toţi
se reped atunci, ridică pe braţe căruţa şi o mută cu tot cu
ocupanţii îngroziţi. Totuşi în mahala domneşte buna dispoziţie, ca în povestirile lui Panait Istrati (nefericitul şi
regretatul Istrati îi cunoştea mai bine pe cei de la periferie decât pe ţărani): nu vezi niciodată o privire piezişă, o
răbufnire de ură; peste tot, o blândeţe, o răbdare, o împăcare, o voioşie admirabile: pe drumurile îngustate de troienele de zăpadă, maşinile americane îi împroaşcă pe trecătorii stoici cu noroi, calcă găinile, înspăimântă boii înjugaţi la care, dar nimeni nu se înfurie.
Caracterul dezolant al peisajului e sporit de întuneric
şi zăpadă. Un arbore geme în spatele unui gard culcat la
pământ; prin obloanele închise din cauza frigului nu răzbate nici o lumină, de parcă proprietarul ar fi murit de veacuri; o măcelărie, o frizerie – ăsta e tot comerţul nocturn.
Câţiva oameni se încălzesc în jurul unei găleţi cu păcură
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aprinsă, ce arde în noapte ca puţurile de petrol ale sondelor din Ploieşti.
Mahalaua e locul ruinelor, e Orientul care nu-şi îngroapă
cadavrele, care nu-şi mătură gunoaiele. E fatalismul aplicat la destinul caselor ca şi al oamenilor: într-o zi, ţiganii
din bordeiele lor, cerşetorii din cocioabele lor de paiantă
îşi părăsesc pereţii ruinaţi, îşi lasă curţile să redevină maidan şi pleacă să trăiască aiurea: doar câţiva evrei economi
astupă crăpăturile şi găurile magherniţelor cu bidoane vechi
de petrol, după ce le-au îndreptat cu ciocanul; la ultimul
îngheţ, de altfel, acest pansament subţire se crapă şi, prin
muruiala inegală, zăreşti armătura unui schelet din nuiele
de pe care carnea de lut uscat s-a desprins.
Înainte de Paşti, un strat de var împrospătează aceste
ruine înnegrite de fum; până la învierea lui Cristos, gospodinele din Bucureşti, cu şorţ de lucru şi cu batic pe cap,
se înarmează cu o bidinea muiată în var de culori variate:
albastru, galben, roz sau verde, dar mai ales alb… Aceste
nuanţe pale vor fi apoi înviorate de un brâu albastru-cobalt;
benzile de hârtie lipite la ferestre ca să oprească viscolul
rusesc sunt atunci dezlipite, iar muşcatele îşi fac apariţia. Înainte de Crăciun, casele sunt „scuturate“, cum spun
românii: toată mobila e stivuită în curte sau chiar pe trotuar; la căderea nopţii, se munceşte încă, la lumina unui
vechi felinar de căruţă; ploşniţele trezite părăsesc lemnăria paturilor, puricii se refugiază în ţolurile din cordele,
iar păduchii se mută în plăpumile din atlaz cu nuanţe
bizare, cusute în diagonală de plăpumari evrei, cu cearşafuri încheiate cu nasturi pe margini… Lighene din cositor, albite de săpunul uscat, vechi lămpi cu piston, borcane uriaşe cu castraveţi muraţi, bideuri şchioape, alambicuri coclite, pendule defecte, paturi de tablă ornate cu
medalioane pictate (eterne capete de baiaderă sau ţigănci
cu salbe de aur) îşi expun mizeria în lumina cea mai crudă
din Europa… Câte un Ford străvechi parcat noaptea afară
(aici nu există garaje) tuşeşte şi fumegă ca o locomotivă
aruncând capacul radiatorului în aerul tare şi puturos al
acestor periferii fără fabrici.
Începe oraşul: ici şi colo, primăria a încercat să niveleze
trotuarele, dar o tălăzuire nevăzută le-a înălţat în timpul
iernii. E pavajul cumplit de care se plângeau toţi călătorii
din vechime şi sub care simţi încă instabilitatea mlaştinii
primordiale. Din loc în loc, apar conducte de canalizare
şi cabluri electrice mai torturate decât un intestin subţire
într-un pântece spintecat… Oraşul începe, dar nu se poate
împăca să nu mai fie câmp, de unde aspectul neîngrijit şi
acel caracter incert în care spaţiul gol coexistă cu magherniţa supraaglomerată.
Pe măsură ce cartierele periferice se restrâng, comerţul ambulant cedează locul, cu regret, marilor magazine.
Îmbrăcaţi în straie ţărăneşti de un alb imaculat, cu iţarii
legaţi pe gleznă, cu cămaşa scoasă peste curea, încovoiaţi sub cobiliţa arcuită din lemn şlefuit la ale cărei capete
atârnă coşuri enorme, vânzătorii oferă crapi din Deltă cu
solzi aurii şi înotătoare de coral, raci, căpăţâni de miel mânjite cu sânge negru, sau oale mari cu iaurt (un iaurt minunat, uşor, acrişor, nu greţos şi gras ca al nostru), sau găini
vii (şapte franci perechea), prinse într-o plasă de rafie. Alţii
cară bucăţi oribile de ficat vineţiu cu reflexe verzui (cum
să înţelegi gustul orientalilor, predispuşi la bolile hepatice,
pentru ficat sub toate formele lui?). Fără să le pese cât sunt
de pitoreşti, vor ajunge astfel, strigându-şi fiecare marfa
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lui, până în cartierele bogate. Îmi evocă păstorii caprelor
cu clopoţei ce mă trezeau dimineaţa la Roma şi păstorul
din Abruzzi care suna din corn în faţa vilei Borghese. Pe
vremuri, în marile oraşe din Europa, regăseai în fiecare
clipă satul; acum, nu mai pătrunde decât aici, la Bucureşti.
Ogoare în oraş
Le Cler, în 1860, se mira de mulţimea gardurilor, a maidanelor şi a câinilor de pripas, de toate acele crâmpeie
de mahala risipite prin capitală, pe care călătorul, chiar
şi acum, le întâlneşte până în centru. „Bucureşti, savana
grădinilor“, scrie Bellenger în 1856, după treizeci de zile
de drum şi o traversare rapidă a ţării, într-un galop neîntrerupt, pe curajoşii căluţi moldo-valahi pomeniţi deja de
Montaigne.
De la o sută şaizeci de mii de locuitori, oraşul a trecut
la opt sute de mii, dar fără a pierde nimic din anarhia lui
savuroasă. Văzând animaţia de pe bulevardele circulare sau
tăiate pieziş, pe Calea Victoriei sau pe Lipscani, vizitatorul se crede în plină aglomeraţie urbană; deodată, în faţă îi
apare satul: un car cu boi, un şantier pe care creşte porumb,
o colibă în ruină, un plop înalt ca aceia care păzesc intrarea
la biserici şi pe care pădurea primordială, retrăgându-se,
pare să-l fi uitat în urmă, un teren viran care a fost probabil via unei mânăstiri, sau chiar o pădure, o pădure adevărată sub zăpadă, împrejmuită cu patru pereţi, alături de un
palat impozant ca Ministerul de Finanţe. Iar din păduri ies
lupi… sau cel puţin ceva apropiat de lup: vorbesc de câinii
fără stăpân, fraţii maidanezilor din Istanbul şi care umblă
liber pe străzi, fără frică de om. Părăsind câmpurile aride,
s-au aventurat până în cartierele mărginaşe, ademeniţi de
mirosuri ispititoare; de aici, au intrat în oraş înaintând casă
cu casă, cerşind ca nişte călugări budişti. Aşezat la masa
mea de lucru, i-am observat de multe ori: la colţul porţii
apărea un bot ascuţit, apoi un ochi sticlos, strălucitor, o
ureche ciulită, o spinare zburlită; atent la cel mai mic zgomot, adulmeca aerul; apoi înainta prudent în căutarea unei
pubele deschise, a unui os sau chiar a unei găini; la cel mai
mic zgomot, fugea lăsându-şi pe zăpadă amprentele trilobate ale labelor… Sărmanii câini din Bucureşti! Vânaţi de
camioane pline cu ţigani, înghesuiţi într-un colţ, prinşi cu
un jbilţ de sârmă, uitaţi în cuştile hingherilor, ei îşi aşteaptă
metamorfoza în mănuşi sau cârnaţi…
Alte spectacole rustice mă amuză: în cartierele cele mai
elegante întâlnesc vânzători ambulanţi de sirop de migdale, ţărani cu panere din răchită pe care le ţin în echilibru la fel cum vânzătorii de apă din Pekin ţin piramide
de mandarine îngheţate pe ramuri de cetină ninse, amestec de Sud şi Nord pe care Heinrich Heine l-ar fi apreciat,
sau miei atârnaţi de picioare de capătul unui ciomag. Între
două maşini de lux, trece o haraba hârbuită, făcută parcă
din scobitori, şi trasă de un cal scheletic cu ochi temători,
înfricoşat de propria-i slăbiciune.
În cartierul gării, mai degrabă urât cu tramvaiele sale
ticsite, cu firmele ţipătoare, cu anunţuri pentru „camere de
dormit“, ochiul e uneori împrospătat de tonurile vii, verde
acid, alb crud, stacojiu înfocat ale ardelenilor în costum
popular veniţi la Bucureşti să caute slujbe şi care duminica
se întâlnesc să danseze, ca în satul lor. În subsolul unei pivniţe fără răsuflătoare, se adună, judeţ cu judeţ, şi se amestecă în damful de bere, de trupuri asudate şi de pâine neagră cu anason. Aceşti ţărani nu sunt încă aserviţi oraşului;
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încă miros a pajişte şi a grajd. Au rămas ca acel legendar
Bucur care, se spune, a întemeiat Bucureştiul; sunt totuşi
mai înaintaţi în civilizaţie decât ciobanii din Oltenia care,
iarnă şi vară, trăiesc cu turmele lor împărţind adăpostul
cu ele. Unul dintre aceştia a călătorit totuşi până în capitală, chemat de stăpânul său. Intrat în casă, şi-a dus mâna
la frunte spunând: „Îngăduiţi să ies, am ameţit.“ Intrase,
pentru prima oară în viaţa lui, într-o cameră încălzită…
Dar şi mai aproape de omenirea primitivă sunt ţiganii
care bat străzile Bucureştiului pe tălpi sprintene de maimuţe.
Ţiganii
În acest Orient apropiat, ei sunt Orientul extrem. Prin
secolul al XIII-lea, s‑au oprit pe malurile Dunării. Veneau
din Egipt, din Urali? Fugeau din India invadată de Timur
Lenk? (Triburile lor nomade sunt numite, până astăzi,
hoarde ţigăneşti.) În Europa au ajuns ca robi ai tătarilor. Şi
chiar dacă s-au răspândit până în Scoţia şi în New York, par
să aibă o preferinţă pentru aceste ţinuturi din jurul Traciei
unde vrăjitorii sunt regi, pentru munţii Transilvaniei unde
aurul doarme ascuns sub pământ, pentru aceste ţinuturi
rurale unde oamenii simpli cântă şi atunci când suferă, şi
când sunt fericiţi. Nedespărţiţi de instrumentele lor muzicale, cântă la ele cu un talent uimitor. Printr-un paradox
straniu, aceşti nomazi care dorm la umbra căruţelor au
ajuns să înalţe casele altora. Îi vezi mişunând peste tot, pe
lângă schele, bărbaţi şi femei, desculţi şi goi sub zdrenţele
lor, îndoiţi sub povara cărămizilor de aceeaşi culoare şi cu
acelaşi miros de lut ars ca ei, asemeni unor şiruri de furnici roşii. După multe veacuri în care au fost robii boierilor, au primit libertatea, acum aproape un secol, ca pe un
dar îndoielnic; căci au rămas nişte paria; nu pentru că sunt
îmbrăcaţi în cârpe multicolore ori în saci de cânepă, pentru că fac meserii dezgustătoare sau pentru că trăiesc izolaţi, ci pentru că sunt de altă rasă, una cu buze vineţii, cu
ochi închişi la culoare, cu urechi şi cefe negroide, cu albul
ochilor bătând în gălbui, cu părul ondulat.
Ţiganii se împart în clanuri, în funcţie de meserii; muzicanţii sau lăutarii (probabil de la laudatores, cei care cântă
elogii, ca trubadurii noştri), ursarii sau dresorii de urşi, lingurarii sau cioplitorii de linguri, cei care lucrează metalul… În toate ţările din lume, spoiesc tigăi şi tingiri; în
Chicago, Granada, Braşov sau în munţii Jura, i-am văzut
mereu sudând şi topind bare de cositor; în satele româneşti
apar către seară, însoţiţi de nevasta care duce o lampă de
benzină şi foale de forjă, sau urmaţi de un urs legat cu un
lanţ trecut prin nări; cu mult înainte de apariţia lor, caii
şi-au lăsat urechile pe spate şi au nechezat în grajduri, cu
nelinişte; pe măsură ce se apropie pe uliţă, auzi zgomotul
surd al copitelor ce bat în stănoage. Sărmanul urs nevinovat, doar cu puţin mai îmblănit decât omul care, într-o
dimineaţă de iarnă, l-a scos cu fum din bârlogul lui din
Carpaţi, iată-l acum că se bâţâie, cu un ciomag deasupra
capului; ţiganul l-a prins de pui şi l-a dresat să danseze pe
o tablă încinsă; ursul dansează fără veselie, pe ritmul unei
dairele în care bate stăpânul, recitând pe un ton gutural
şi promiţându-i pâine şi măsline. O altă meserie în care
ţiganii excelează e cea de bucătar; înzestraţi de la natură,
cunosc reţete minunate transmise prin tradiţie orală de
străbunii lor care-au servit în cuhniile boiereşti sub ordi
nele unor bucătari francezi; i-am văzut improvizând sosuri
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olandeze, sosuri Bechamel uimitoare, fără să aibă nici o
idee, desigur, despre originea lor apuseană.
Iarna, îi vezi mai puţin pe ţigani. La fel ca oamenii
cavernelor, neavând lumină, se culcă odată cu găinile. Ca
să nu degere, dorm lipiţi unii de ceilalţi în paie aşternute
din belşug. La sosirea primăverii, ies din vizuini; copiii
concepuţi în nopţile întunecoase mişună în patru labe pe
lângă bordeie; la cinci ani, sunt lăsaţi singuri cu o vioară
făcută dintr-o scândură şi două maţe de pisică, să păzească
vizuina; femeile se duc în oraş la cerşit, ori să vândă flori
şi ziare pe stradă; cu ţâţe pietroase sub cămăşi flendurite,
cu fuste lungi, soioase, purtate una peste alta, cu capul
încins cu un batic în culori ţipătoare, stau chincite în faţa
coşurilor rotunde, pline cu zambile, sau pândesc intrarea
cofetăriilor şi marilor hoteluri. Din gură le iese o melopee
fără sfârşit; şi fie că vând micsandre sau cerşesc ţinând în
braţe puradei în pielea goală, fie că vând ziare, nu încetează să boscorodească nazal, tăindu-ţi calea, trăgându-te
de mână, insensibile la ocări, imposibil de alungat. Poliţia
le hotărăşte locuri de staţionare, de care ele nu ţin seama.
Sunt răpitoare între paisprezece şi şaptesprezece ani, cu
sâni superbi şi cei mai frumoşi dinţi din lume, dar se ofilesc cu repeziciune. Bărbaţii nu se dau în vânt după capitală; dacă sunt lăutari, se tem de concurenţa radioului şi
a jazzului, aşa că preferă provincia şi târgurile mari unde
se dovedesc agenţi electorali eficienţi şi buni cunoscători la cai. Dar nu prea vezi ţigan să facă avere… cel mult
din codoşlâc; în care caz, nu departe de cartierul Crucea
de Piatră (unde „fetiţele“ stau în căsuţe separate de curţi
mici – un fel de Mangue din Rio mai puţin pitoresc), îşi
urmăresc afacerea cu o competenţă dobândită în trecutul
lor de geambaşi; duminica, închiriază o maşină şi îşi scot
lucrătoarele la aer, la ţară, în timp ce pirandele ghicesc în
palmă, în cafea, în plumb topit sau în fasole aruncată pe o
sită întoarsă. De asemeni, vând coliere, talismane, le place
compania morţilor şi merg la priveghiuri unde bocesc cu
o ardoare direct proporţională cu mărimea colivei – care
se pune pe mormânt şi e împodobită uneori cu portretul
răposatului din marţipan, cu favoriţi din ciocolată pe care
copiii o ling pe furiş; sau, aşezate pe marginea trotuarului,
întind spre cer un obraz mai smolit decât cele din icoane.
Numărul ţiganilor e necunoscut, pentru că fug de recensăminte şi, pe cât pot, de serviciul militar. Autorităţile au
încercat să le facă buletine de identitate colective, dar fără
mult succes. Uneori, în încercarea de a-i sedentariza, primăriile le acordă o rază de acţiune de cinci kilometri ca
să le dea iluzia nomadismului. Ţiganii au un rege, Mihai II
Kwik, ales acum doi ani lângă Varşovia de delegaţii clanurilor, care-au votat semnând cu degetul; acest monarh absolut este urmat de un consiliu de miniştri ambulant; regele
împarte dreptatea, iar delictele sunt pedepsite doar dacă
ţin de dreptul ţigănesc – un cod tradiţional şi oral. Există
o Europă ţigănească suprapusă peste cealaltă, în care naţiunile noastre nu sunt decât diviziuni temporare; în fiecare
ţară, un voievod îl reprezintă pe rege. Mihai II visează să
fondeze un soi de sionism şi să obţină de la guvernul britanic crearea unei mici Palestine ţigăneşti pe malul Gangelui originar.
În curs de apariţie la Editura Humanitas
Traducere de Emanoil MARCU
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Konstantin
Dimitrievici
Balmont

POET SIMBOLIST RUS, TRADUCĂTOR – 1867-1942

11. INCENDIUL ALB

Stau pe ţărm, în focul valurilor-mulţime ruptă,
Iar valul, strălucind de albeaţă-n înălţime,
Pare a fi un armăsar aprins de goană şi luptă,
În zbuciumul morţii ce vine, se năpustea spre mine.

Alt val şi altul, precum caii cu albă coamă,
Fluturându-şi pletele, dau năvală, aleargă
Înlemnesc de groază, de sălbatică goană
Şi pe sine se ard cu hulpavă grabă.
Se răstoarnă, se-nflăcărează, în dreapta şi-n stânga –
Şi, înainte de-a pieri, oftează şi sclipesc mai deplin,
Mor pe nisip în tremurul mâniei şi mângâie stânca
Acele limbi vlăguite ale focurilor albe în declin.

12. DUMNEZEU ŞI DIAVOL

Te iubesc, Diavole, te iubesc, Dumnezeu,
Unuia-gemetele mele, celuilalt – oftatul meu,
Unuia-strigătele mele, celuilalt-visul îndrăzneţ,
Voi amândoi – măreţi sunteţi extazul unicei frumuseţi.
Ca un nor hoinăresc, culori multe-mprejur,
Ba spre nord mă topesc, ori spre sudul sperjur,
Ba departe, din est, plutesc spre amurg –
Rubinele ard şi agatele-n negru curg.
Cât de bucuros trăiesc, legăn câmpul ca vântul,
Sub ploaia mea proaspătă înverzeşte pământul,
Cu fulgere şerpuite, cu rostogol de tunete
Demontez visele şi aprind casele toate.
În casă e strâmt şi înecăcios, visele durează puţin,
Dar aerian-liberă este lărgimea din înălţimi,
După sute de chinuri, te farmecă un singur suspin,
Oh, tainice Diavol! Dumnezeule unic, mă închin!

13.*** DUMNEZEU A CREAT
LUMEA DIN NIMIC…

Dumnezeu a creat lumea din nimic,
Învaţă, pictore, de la el câte un pic –
Iar dacă al tău talent e doar un firicel
Creează tu minuni cu el,
Creşte cu el păduri necuprinse,
Tu însuţi, ca pasărea din basme,
Înalţă-te sus, spre cerurile-aprinse,
Unde luminează fulguiri ca libere fantasme,
Unde veşnicele ruperi de nori
Gonesc prin bezna albastră adeseori.
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14. ÎN ZILE ÎNTUNECOASE

Legendă
Pe vremea lui Boris Godunov, în zile-ntunecoase,
În ceţurile ţării ruseşti posomorâte,
Mulţimi de oameni pribegeau fără case,
Iar noaptea pe cer se iveau două Luni amărâte.
Pe cer, dimineaţa, luminau câte doi sori,
Privind feroce la lumile de jos
Şi strigătul:“Vrem pâine“! din seară până-n zori,
Din codrii-întunecoşi zbura spre ţarul cărpănos.
Pe străzi, scheletele uscate
Ciupeau flămânde iarba ofilită,
Ca vitele, sălbatice şi dezbrăcate,
Iar visele se împlineau cu durere nesfârşită.
Mormintele îngreunate de putreziciune
Celor vii dădeau pâinea iadului puturoasă,
În gura celor morţi găseau fân şi-nşelăciune,
Iar fiecare casă era o grotă întunecoasă.
De la furtuni şi viscole, turnurile se prăbuşeau
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Iar cerurile, ascunse după trei rânduri de nori,
Dintr-o dată cu lumină roşie se-nflăcărau,
Scoţând de faţă, nepământeană, lupta oştirilor.
Soseau, de unde – păsări nicicând văzute,
Vulturi flămânzi deasupra Moscovei planau,
La cot de drum, bătrânii aşteptau pe tăcute
Şi capetele cărunte cu durere clătinau.
Printre oameni, moartea şi ura umblau rătăcite,
Bănuind o cometă, Pământul s-a cutremurat,
Iar în aceste zile, Dimitrie s-a ridicat din morminte
Şi în acel Otrepiev tot duhul şi-a revărsat.
Otrepiev –Grigori Bogdanovici ajuns ţar
nelegitim – 1604 – sub numele de Dimitrie
I(călugărul de la mănăstirea Ciudovo, din
neamul Nelidov, poreclit Zdrenţărosul)Cunoscut
în istorie sub numele de Falsul Dimitrie.

15. ÎN CASELE SĂRACE
Lui Maxim Gorki

Să tânjiţi în fricile măsurat-cuviincioase.
Să fiţi palizi-subţiri în chinuitele voastre case.
Voi treceţi mereu de la moarte la iadul feeric.
Maxim Gorki – Alexei Maximovici Peşcov –
prozator revoluţionar rus, fondatorul realismului
socialist în literatură; a sprijinit regimul sovietic,
fiind prieten cu Lenin şi apoi cu Stalin.

16. ÎN INFERN

Rupt fiind în văiuga montană,
Stau culcat pe adâncul pietros.
Tac. Privesc cerul. Mă răcesc ca în Nirvană
Şi-albastra captură se vede până la os.
Sunt conştient că nu se poate
Să urc iar sus, pe înălţime,
Fără alarmă şi fără speranţe deşarte,
Fire de iluzii împletesc pe ajur-desime.

Câtă vreme în trupul meu zdrobit
Modulat sângele îşi săvârşeşte crugul,
Eu voi gândi, chiar şi fără rost chitit,
Voi fi sunet pentru versul ca ştreangul.

În îngrămădiri de case chinuitor de îndesate
Trăiesc acei urâţi şi palizi oameni
Încătuşaţi de amintirea cuvintelor răsuflate
Şi uitaţi de creatoarele minuni.

Oh! Daţi-mi un topor minunat –
În piatră voi ciopli nişte trepte,
Iar pe peretele stâncii drept atârnat,
Voi urca acolo unde ziua stă să aştepte.

Totu-i plictis în viaţa lor. De îndrăgesc pe cineva,
Imediat pun pe aceştia grele lanţuri.
„Ei şi cum e? Eşti fericit“? – Da, ce
mai vorbă…ceva-ceva…“
Oh! Da, nimic nu este mai stupid în amoruri!

Oh! Aruncaţi-mi din ţinutul muntos
O frânghie lungă, lungă încoace
Şi de piatră lipit cu pieptul pân-la os
Mă voi ridica spre înălţimi dibace.

Ei tuşesc, închizându-se în propriile sicrie,
Iar undeva prin aer se perindă păsări nefireşti.
Ce soi de păsări? Mai înţelepte ca nălucile omeneşti:
Cărăbuşi, păianjeni şi rocoiniţă albăstrie.
Totu-i contopit în infinitul pustiilor nelocuite,
Dorinţa pleacă liberă la o dorinţă asemeni.
Acolo nu sunt temple bănuite de sentimente,
Acolo nu sunt ţintuiri în cuie pentru datini.
Libertate! Libertate! Cine te-a înţeles în gând,
Acela pricepe că sunt libere râurile revărsate.
Şi, dacă lavina coboară distrugând,
Lavinele sunt în veci minunate.
Cel ce a fost aproape de moarte şi a zărit-o
Acela ştie că viaţa-i profundă şi minunată.
Oh! Oamenilor! Inima mi-am chinuit-o
Şi ştiu că soarta voastră este turmentată.
Da, măcar de-aţi putea înţelege…
Dar uşile s-au închis pocnind dinaintea mea,
În colivii, gnomii sunt reci, fără lege
Şi-ntr-una bolmojesc:“Suntem oameni, nu fiare sadea!!

Oh! Daţi-mi măcar un semn de departe,
Unde sunt surâsuri şi flori,
Aici în iad aştept minunile aparte
Şi cred în bunătatea înălţimii deseori.
Dar cine să-nţeleagă şi cine să audă,
În neagra prăpastie sunt uitat,
Acolo unde calul meu răsuflă cu trudă,
Unde sunetul copitelor a îngheţat.
Doar inamicul, duşmanul, ştiu prea bine,
Se poartă pe aprig armăsarul meu
Şi miere-i pregătesc harnice albine,
Cu pâinea mea armăsaru-i zmeu.
Iar eu, ca presat de menghine strânse,
Sunt cetluit în adâncimile de stană-pietruită,
Cu mâinile zdrobite, de sânge-ncinse,
Mă cufund în înţepenirea pe veci adormită.
12 septembrie 1922.
Traducerea şi adaptarea:
Alexandru Şerban

V-am blestemat, oameni! Să trăiţi în întuneric.
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MICHAEL KRÜGER, născut în 1943 în Wittgendorf, trăieşte
în München. A fost şeful reputatei edituri „Carl Hanser“ din München până în anul 2013, o editură în care au apărut mai toate marile
opere universale şi mai toţi câştigătorii premiului Nobel; Krüger a
fost însă şi printre întemeietorii şi îngrijitorii de ediţie ai renumitei
reviste „Akzente“ – cea mai cunoscută şi mai apreciată revistă literară din Germania postbelică, fondată de membri celebrei Gruppe
47 – din care au făcut parte printre alţii, Heinrich Böll, Walter Höllerer, Hans Bender, H.M.Enzensberger. Poet deosebit de apreciat în
perimetrul literaturii germane – şi nu numai – Michael Krüger scrie
proză, lirică, eseuri, fiind cunoscut şi ca autor de piese radiofonice.
POEMELE lui Michael Krüger se-nalţă din câmpul zilnic al experienţei personale. Ele se revelează cititorului uimit prin racursiurile
bruşte dinspre miezul textual, atingându-şi prin fantă ţinta. Toate
acestea presupun o privire pertinentă în miezul eşecurilor umane, al
lizierelor trăirii, prin care simţurile prind contur şi se preschimbă în
gesturi gingaş-amare. Luciditatea şi conştiinţa faptului că Aici este
locul nostru de reflecţie şi de împlinire, precum şi de dăruire deplină,
constituie nota absolut personală a acestei lirici de excepţie. „Scriind, să laşi natura să scrie, asta o înţeleg doar puţini. Acestora le aparţine Michael Krüger“, spunea Beatrice von
Matt în Neue Züricher Zeitung. Poetul se apleacă asupra celor „neînsemnate“, însă din perspectiva celui care
şi-a asumat o aprofundată cultură, astfel încât aria semantică a textelor reuneşte într-un mod absolut proaspăt, întremător şi genuin, lumea, natura şi eul poetic, care se strecoară cu măiestrie mai ales în interspaţiile
lor. Arta poetului lasă parcă lucrurile, fenomenele observate cu dăruire şi acuitate, să vorbească, fără însă a le
impune lectorului, captivându-l şi antrenându-l în schimb la o mediaţie proprie asupra lumii. (Andrei Zanca)

Michael KRÜGER

În convorbire

Tu ştii: eu sunt doar un oaspete aici
în această casă, unul care vizitează
umbra sub marii arbori
fugara comuniune, seara.
Eu sunt ochiul în vreme ce vântul
citeşte-n mărăciniş şi-i pictează pârâului
ostenindu-se-nspre mare
o mutră pe spate ca apărare
împotriva nopţii ce mai aşteaptă.
Între plecare şi reîntoarcere
sclipeşte ambiguu sarea
în soarele apunând.
Ştii cui mă adresez,
chipului, care mă zăreşte,
fără a mă recunoaşte. Ziua
a trecut, alb se-nalţă
din iarbă paznicii şi ţin judecată,
însă mereu astfel încât
să nu se strice cu Dumnezeu.

O casă

Casa dormea deja
când i-am păşit pragul,
obosiţi de oameni.
Doar un necaz străin
păzea jarul,
am fost aşteptaţi.
Am smuls foaia calendarului:
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arăta lumea aşa cum era.
Corpul pe care nu-l cunoaştem
cunoaşte mişcarea
care ne leagă
şi desparte.

Vine urmarea

În casă se mai află capcanele pentru şoareci
ale ultimului chiriaş, iar în colţuri
ceşcuţe pline cu otravă roşie
pe care muştele să o deguste
înainte de-a muri. Gândaci negri
zac pe spate de parcă ar fi
încercat să calce aerul.
Doar păianjenii par a se simţi
bine aici, cei cu fragile picioruşe
povestind romanul al cărui sfârşit
nu-l cunoaştem. La început, se spune,
a fost o crimă, care a lăsat urma
unui fir roşu pe toţi pereţii acestei case.
Apoi a venit vremea sacrificiului, apoi:
războiul. Acum locuim noi aici.
Aşteptăm vântul, care readuce acasă
toate cuvintele din cerul gol.

Durere de inimă

Ieri pisica, care cu laba zdrobită
îşi curăţa orbita goală, azi la micul dejun
gândacul negru-lăcuit, care-şi târâie
de un fir pal intestinele peste terasă
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fără a se tângui, de parcă durerea ar fi
hărăzită doar omului.
Pentru mâine se anunţă o răscoală,
în inima mea ştirile
sosesc deja şi sunt descifrate sus :
meleaguri, de obicei mute, încep să vorbească.
Guvernul pe care-l bănuim în cap e mut,
lipsit de putere ca un corp moale
într-o lume a muchiilor.
Nestingherită de nici o reflectare drumeţeşte durerea
prin întreţeserea fină a sentimentului cu voinţa
şi-şi lasă-n urmă culoarea ei neconsolată.
Lumea, care azi mai respiră, este doar rămăşiţa
unor nenumărate, posibile forme şi o alta
se poate închipui, una-n care din oameni mai rămân
vizibile doar urmele-ncrustate în viaţa organică,
ce, eliberată de durere, caută şi găseşte noi forme.

Patul
pentru Ariane
După ce ai plecat
am scos aşternutul.
Salteaua arăta
ca un deţinut jerpelit.
Dacă sting acum lumina
nu mai sunt sigur
pe ce parte zac.
Cu un picior în închisoare,
cu celălalt în libertate,
de dormit, nici vorbă.

Insomnie

Toată noaptea am auzit
vocea unui copil ţipând,
un sunet înalt, chinuitor
ce se-umfla şi din nou se potolea,
se umfla şi din nou se potolea.
O aşteptare plutea peste voce,
când era mai puternică,
un gol, când se mistuia.
În blocul meu trăiesc
patru sute de oameni, pe care
nu-i cunosc. Unul e actor
şi e mereu singur, altul un jurist
care azi dimineaţă la brutărie a spus:
dreptul este copilul minciunii,
nu al adevărului. Te rog
nu adormi, mi-a strigat vocea,
necunoscutul nu devine cunoscut
câtă vreme veghezi. O furtună
s-a abătut peste oraş, comete,
stele căzătoare, meteori, voiau
să-năbuşe vocea, care se umfla
şi din nou se potolea, se umfla
şi din nou se potolea. Apoi, în zori

Universalis
https://biblioteca-digitala.ro

barca s-a desprins de debarcader,
însă numele copilului
s-a mai putut desluşi multă vreme la proră.

Discursul pictorului

Am adus, ca atâţia alţii înaintea mea, sacrificii
frumuseţii. Mâna mea a fost preotul, un ascet
al culorilor. Ea s-a îndrăgostit de
suprafeţele întunecate,
de la cenuşiul deschis până la
albastrul-metal, neîngăduind
oameni şi lucruri. Astfel s-a ivit tablou după tablou,
o casă cenuşie pentru frumuseţe – ea însăşi
absentând. Să reîncep?
Munca mea este făcută. Acum lumea doarme
în palma mea şi tresare din ochii ei orbi
în visele grele. Tabloul meu e gata.
Nu o să mai pictez.

Discursul paznicului
de muzeu

Am văzut lumea
în tablou. (Pe mine însumi m-am văzut
în ochiul alb ca sarea al iepurelui,
care se roagă pentru nemurire
în secunda morţii.)
Şi am fost părtaş la toate morţile.

Discursul bătrânei

Aici s-a desprins barca şi-ncă-n radă
a luat-o cu sine vântul spre bucuria ochilor.
Meduze dansau în brizanţii spumegând
în rochii de foc, iar ascuţita hărmălaie
a pescăruşilor peste apa metalică
era seducătoare. Bărbatul de la cârmă
împărţea teama de ambele părţi,
iar la mijloc, doar Micuţul, pe
care îl numeau „filozoful“
fiindcă era miop, avea voie să-şi molfăie
sarea, bună pentru oase.
Acolo, unde apa se scurge în cer
iar purul devine o parte a impurului,
au traversat. Apoi marea a devenit din nou
liniştită. Unul a reuşit. A fost decorat
în război înainte de-a muri. – În care?
În unul din ultimele, a spus bătrâna.
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Milo De Angelis

Insolită în peisajul poeziei italiene contemporane, poezia lui Milo De Angelis e ancorată
în trăirea imediată, într-un cotidian care curge după ritmul unui timp interior și pe care
cuvântul îl aduce în conștiință, conferindu-i, astfel, sens. Cuvântul, pentru poetul milanez, e instrumentul cu care se coboară înăuntrul lucrurilor, pentru a le fixa și transfigura. De Angelis nu-și încarcă inutil discursul poetic, expresia e precisă, verticală, articulată, o formă de echilibru între rostire și tăcere, între faptul concret adesea frust, efemer sau obscur și semnificația sa tainică. Ceea ce însoțește, fără excepție, versurile lui
De Angelis, e o anume tensiune lirică pe care poetul reușește cu măiestrie să o întrețină
în permanență. După cum poetul însuși menționează cu diferite prilejuri, poezia apare
ca un spațiu al concentrării și al esențializării, mai curând îngrădit decât deschis, asemenea spațiului carceral – corespondență deloc întâmplătoare având în vedere activitatea didactică pe care De Angelis o desfășoară actualmente într-un penitenciar milanez.
Născut la Milano, în anul 1951, Milo De Angelis a debutat cu volumul Somiglianze
(1976), continuând mai apoi cu Millimetri (1983), Terra del viso (1985), Distante un
padre (1989), Biografia sommaria (1999), Tema dell’addio (2005), Quell’andarsene nel
buio dei cortili (2010). Selecția propusă face parte din culegerea de versuri Tema dell’addio (2005), o meditație asupra sensului desprinderii și asupra rolului memoriei, un document liric conceput în urma pierderii premature a soției, poeta Giovanna Sicari. (Traducere și prezentare de Dana-Alexandra Popa)

Milo DE ANGELIS

Din Tema dell’addio

*
Să număr secundele, vagoanele Eurostar-ului, să te văd
coborând din vagonul cu numărul
nouă, căruciorul, zâmbetul,
bătaia inimii, vestea, marea veste.
S-a întâmplat. În 1990. S-a întâmplat, fără îndoială
s-a întâmplat. Şi încă mai înainte, saltul în Ticino
în timp ce mingea dispărea. S-a întâmplat.
Am văzut faţa şi lăuntrul unei clipe.
Zânele se întorceau în locuinţele sărmane, uraganul
umplea un cer halucinat. Fiecare lucru era acolo,
pustiu şi plin, pentru noi care aşteptam.
*
Milano era asfalt, asfalt lichefiat. În pustiul
unei grădini a venit mângâierea, penumbra
domolită ce s-a lăsat peste frunză, oră fără osândă
spaţiul absolut al unei lacrimi. În echilibru
între două nume o clipă ne-a venit aproape
s-a făcut de lumină, pe piept s-a aşezat respirând,
peste întinsa fire neştiută. Să mori a fost acea
fărâmiţare a liniilor, noi acolo şi gestul pretutindeni,
noi risipiţi în încordările supreme ale verii,
noi între oasele şi esenţa pământului.
*
Nu ne mai e dat. Plânsul prefăcându-se în
râs nebun, nopţile când alergam în
Via Crescenzago, cu ochii după neonul
unui chioşc de ziare. Nu ne mai e dat. Nu mai
aşteptăm cu-nfiorare miezul nopţii,
ca miezul nopţii să coboare în adevăratul său zbucium,
în frenezia fiecărui ceas, a fiecărui ceas.
Nu ne mai e dat. Unul singur e timpul, moartea doar una,
puţine obsesiile, puţine nopţile de dragoste
puţine săruturile şi străzile
care duc dincolo de noi, puţine poeziile.
*
Totul era deja pe cale. De atunci până aici. Tot timpul,
luminos, ne adia pe buze. Toate suflările
se adunau în colier. Umbrele
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din Lambrate închiseseră uşa. Întreaga încăpere
se strânsese în primul palpit. Negrul
părului tău peste galbenul ultimei raze.
De atunci până aici. Era întâia zi de vară.
Frunţile ni se umpleau de tăcere. Totul
era deja pe cale, de-atunci, totul era aici, unic
şi pierdut, al nostru şi îndepărtat. Totul cerea
să fie aşteptat, să se întoarcă în adevăratu-i nume.
*
Nu mai era timp. Camera încăpuse într-o fiolă.
Nu ne mai era dat să împărţim esenţa. Nu mai aveai
colierul. Nu mai aveai timp. Timpul era o lucire
marină printre storuri, o sărbătoare a maicilor,
rana, cuţitul la os, Villa Lita. Nu mai era
ziuă. Umbra pământului ne-acoperea ochii
cu spaima culorilor dispărute. Fiecare moleculă era
în aşteptare. Am privit mâinile cum se prindeau una de alta.
Nu mai era lumină. Încă o dată
ne cheamă, judecaţi de o stea fixă.
*
Ne ţinem aproape
de urlet, în timp ce trece doişpele
iar clipa desprinsă din vâltoarea ei
rămâne aici, în inima
întunecată a verii, în anunţul
unei singure dăţi. Tu
nu eşti. Rămâne vocea ta absolută
în mesagerie, această
moarte care nu-şi găseşte locul.
*
Esenţa cărnii bolnave
rătăcea între doi pereţi,
dragostea ieşea
din prezent şi aşternutul
chipurilor era acolo şi între degete
era ciment şi era beznă,
toată lumina coborâse
în piept, toate feţele
trandafirului, întreaga forţă
a orei irosite.
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Svetlana Vasilenko

Svetlana Vasilenko este prozator şi poet, scenarist şi regizor, publicist, editor, din 1996, secretar al
Uniunii Scriitorilor Ruşi din Federaţia Rusă, membru al Pen-Clubului European. S-a născut în 1956,
în orăşelul „secret“ Kapustin Iar din ţinutul Astrahanului, pe Volga,de unde, înainte de 1990, alături
de alţi ingineri specialişti, tatăl ei, inginer militar, lansa rachete cosmice. În 1983, a terminat Institutul de Literatură „Maxim Gorki“ din Moscova, după care, în 1989, a absolvit Cursurile Superioare de
scenariu şi regie la clasa Nataliei Reazanţeva. A scris prima ei poezie la opt ani, dar va fi cunoscută
şi recunoscută mai întîi ca prozatoare.A debutat în timpul studenţiei, în 1982, în revista „Literaturnaia ucioba“, cu nuvela „La vînătoare de căprioare“ care a fost declarată cea mai bună creaţie în proză
a anului. Începe să publice frecvent în importantele reviste literare ale timpului: „Iunost“, „Znamia“,
„Novîi mir“.În 1988, împreună cu Larisa Vaneeva, a înfiinţat Clubul literar „Noile amazoane“ care a
scos cîteva volume de proză şi de poezie semnate de scriitoare. Primul ei volum de proză „Un nume
sonor“ din 1988 a primit, în 1991, la Praga, premiul pentru „Cea mai bună carte europeană a anului“..În
acelaşi an, publică volumul de proză „Şamara“ după care va scrie scenariul unui film omonim„premiat
în 1994 cu premiile „Serghei Eisenstein“ şi Premiul Internaţional Iva Montana. Pentru romanul „Prostuţa“ din 1998 a primit premiul revistei „Novîi mir“ şi, în 1999, premiul „V. Nabokov“.A mai publicat,
cu un neobişnuit succes de public şi de critică,volumele de proză „Nuvele“, 1997, „Rusalka din Patriarşie Prudî“, 2000, „Povestiri prosteşti“, 2005, „Oraşul de dincolo de sîrma ghimpată“ 2010. A fost nominalizată la Premiul internaţional pentru literatura Europei Centrale „Angelus“. În 2007, scoate volumul “ Versuri“, urmat în 2010 de cartea de o necăutată originalitate, „Proză în şiruri“.
Creaţia filmografică a Svetlanei Vasilenko înregistrează şi ea izbînzi artistice recunoscute unanim de
specialişti. A scris scenarii pentru filme documentare sau artistice, între care:„Urîta“, „Şamara“, „Goriacev şi alţii“(în colab.), „Adevăruri simple“, „Ghetuţele din America“(în colab.),“Locul“ sau „Groapa
de fundaţie“(după Platonov).
Este tradusă în limbile engleză, franceză, germană, polonă, cehă,chineză, japoneză, olandeză, finlandeză, uzbecă, italiană,coreeană, hindi.
Din 2013, este redactor şef la almanahurile literare „Liod i plameni“ şi „Parovoz“ unde sunt publicaţi, după o atentă selecţie, prozatori, poeţi şi critici literari din toate generaţiile şi din toate colţurile Rusiei.
Dintr-o scurtă autoprezentare,“Despre sine“ aflăm că,deşi în esenţă şi pe bună dreptate, Svetlana
Vasilenko se consideră un poet, publicul cititor a ales s-o aprecieze ca prozator şi să dialogheze cu ea
în această calitate, căutînd răspuns,în primul rînd,la opţiunea scriitoarei de a prezenta omul şi lumea
în toată realitatea lor simplă şi mizeră. Replica Svetlanei Vasilenko vine tranşant şi este de o sinceritate pe care numai un mare artist şi-o poate asuma: „am crezut mereu că scriu despre viaţa n o r m a
l ă, aceea care se vede în jur. În al doilea rînd, aş vrea să vă întreb: dar voi unde trăiţi, dragii mei? Ce
fel de viaţă minunată este în jurul vostru, dacă în jurul meu,uite, e doar viaţa aceasta? (…) Înainte şi
eu eram supărată pe oameni, mă frămîntam, mă mîniam, uram, dispreţuiam, voiam să reeduc. Apoi,
am înţeles că societatea noastră actuală e în stadiul primitiv al vieţii, al vieţii de cavernă. (…) Trăim
într-o societate în care aerul spiritual al religiei şi fiolozofiei a fost înlocuit de ideologie, a fost sfăşiat,
distrus, aşa cum se distruge stratul de ozon de deasupra pămîntului..Iar prin aceste găuri din ozon
au pătruns radiaţiile, dar nu cele produse de descompunerea atomului, ci radiaţiile spiritului. Ştim ce
monştri-mutanţi naşte radiaţa fizică,.Dar acum suntem în pragul unor mutanţi ai spiritului, şi nu se
ştie cine şi ce vor fi aceştia. Oameni? Fiare? Oameni-Fiare?(…) Proză s-a scris foarte tîrziu. În societatea primitivă n-au existat prozatori. Aşa că, lăsaţi-mă să fiu eu primul scriitor al societăţii primitive“.
Din această convingere s-a nutrit nu numai proza Svetlanei Vasilenko,dar şi poezia ei care, pentru
a se acorda la realitatea invocată; va fi nevoită să creeze o nouă formă poetică, „proza în şiruri“ pe care
ne-o propune volumul din 2010, publicat chiar sub titlul acesta.. Forma respectivă nu este proză poetică, poem în proză, şi nici poezie în vers liber,în formula consacrată deja. De o simplitate frapantă şi
provocatoare, această formă aminteşte mai curînd de o partitură muzicală mizînd pe combinaţia de
tonuri, semitonuri şi sfertotonuri, ce se succed dictate de un motiv dominant de dincolo de cuvinte şi
de expresii. Un motiv dominant,vizual, luat din realitatea imediată, ce sună ca un tam-tam, ca bătaia
inimii din care transpare o stare poetică pură căreia prea puţin îi pasă de frumuseţe şi de poeticitate.
Din acest volum al Svetlanei Vasilenko oferim cititorului roman cîteva tălmăciri.
(Prezentare şi traducere de LEONTE IVANOV)
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Svetlana VASILENKO

***

Am căzut
Din lume,
Am căzut
Din viaţă
Precum epilepticul fiu al unui vecin
Printr-o fereastră de la-al şaselea cat:
Nişte voci i-au strigat
Că va fi vindecat.
Am căzut,
Am rămas numai eu.
Nu iubesc,
N-am prieteni,
Nu scriu,
Nu respir.
Prin oraş ne-ncetat
Rătăcesc
Ca,după moarte,
Un suflet neîmpăcat.
Rătăcesc,
Mă-ncălzesc
La soarele toamnei
Cel scăpătat.
2005

Autoportret în peisaj

Stepa
Mirose-a curat
Ca tricoul de fotbal
Pe corpul iubitului meu
De dinainde de tine
Cu-o viaţă.
Un şarpe pe drum,
Plin de venin
Cu ochi furioşi de spălătoreasă.
Oare unde-am văzut eu o femeie
Cu privirea asta rea şi neputincioasă?
Poate-ntr-o sală de mese
Sau undeva-într-o cantină, la vase?
Nu-mi amintesc.
Un cosaş, cu ochii lui verzi
De pe altă planetă,
Care joacă leapşa cu mine.
Un rîu
Cu numele
Unei fete mongole
Care-acum un mileniu pe-un cneaz rus
l-a-ndrăgit
Şi aici a sf îrşitAhtuba.
Un cocor
Părăsit de un stol,
Jalnic, ca dup-un potol,-
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Toate pe celălalt mal.
Pe malul acestaUn corb care rupe-un pachet aruncat
De « Malboro ».
Şi eu,
Pe nisipul deja îngheţat,
Toată-n dor.
(2005)

Între

La rime
Chiar nu mă pricep.
Acestea nu-s încă versuri
Dar nici proză n-ar fi.
Între.
Acestea n-ar fi cuvinte
Şi nici interjecţii nu sunt.
E ceva între.
Un vis în trezie,
Sub pleoapele-nchise.
Între.
Parcă n-ar fi iubire,
Dar nici moarte nu e.
Între.
Între picur şi sunet.
Între boală şi strigăt.
Între mine şi tine.
Între.
Între cîine şi lup.
Şi ciocan, nicovală.
Între umbră şi trup.
Între chip şi oglindă…
Între
Cuib şi pămînt
Cînd eşti încă în puf
Şi-ţi dai drumul în jos
Ca un mic ghemotoc,
Cu nădejdea
Că, poate,
Aripi vor creşte
Pe spate.
(2005)

Ahtuba

O fată
Străină,
Cu chip de tătară,
Universalis

Aici a pieritUn rîu.
Ca o sabie
Străluminînd
Între Tristan şi Isolda
Stă,
Despărţind Răsărit de ApusUn rîu.

Decor de Apocalipsă

Un stîlp electric,
Ca o cruce-aşteptînd
Pe Messia.

Şapte
Coşuri de-uzină
Din care îngeri vor trîmbiţa.

Un şarpe,
Zîmbind,
Pe-un fachir adormind,
Ale Asiei hoarde
Aici le-a oprit,
În nisip şi povesteUn rîu

Un călăreţ
Pe cal alb
Paşte-o turmă sărmană.

Pe al căruia mal
Toată Hoarda de Aur
S-a prăbuşit
Ca un cal.

În albaştrii
Şoferului ochi de autobuz
S-a oprit nemurirea.

Ca un cal auriu,
Cal mongol,
Un focos bidiviu.
Un rîu…
(2006)

***

Unde Hoarda- de Aur a statŞire de aur,
Şi, singur, un nor
Peste.
Unde
Hoarda de-Aur a statAurită harba,
Soarele-n flăcări.
Sub el
Un copac.
Şi un lac.
Şi un cal.
…Un ciulin
Ca un
Cap
Retezat
Dus de vînt
Peste cîmp…
Unde
Hoarda de-Aur a stat.
(2006)
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Patria mamă
Prin sabie trece
Duşman nevăzut.

Volga se-ncruntă.
Apele-s sus.
Toate îl vor pe Iisus.

Crăciun

Calea ferată.
Ajun.
Uzunovo.Ţigarete, Copturi.
Plăcinte fierbinţi.
Cisterne.Petrol
Zboară ca o nălucă
Pe lîngă.
Tăcere.
Oka stă neclintită.
O pasăre cade din cer.
Un geam ca de mică:
În izbă-un brad.
Şi în vărf chiar o stea,
Ca o andrea.
Întuneric.Pustiu.
Iarăşi un sat:
O fereastră.O stea şi un brad.
Un brad.O stea…
Lunecă-n urmă.
Cîmp nesf îrşit.O stea peste-un brad.
Iar noi stăm, stăm la geam,
Şi privim,
Jubilînd,
Ca şi magii-n
Ajun,
Dup-o stea
Spre Bethleem
Grăbind…
(2008)
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Din poezia avangardei ruse

M. ROSSIIANSKI / HRISANF (Lev/Leon Zak; 1892-1980)

În almanahul grupării literare petersburgheze „Mezaninul poeziei“, cu pseudonimul Hrisanf îşi semna versurile
şi articolele Lev (Leon) Vasilevici Zak, cel care, peste ani, avea să devină un celebru pictor, scenograf şi sculptor. Atât numele grupării, precum şi două din cele trei almanahuri – „Vernisaj“, „Ospăţ pe timp de ciumă“, apărute în anul 1913, i-au aparţinut chiar lui. Iar cu pseudonimul M. Rossiianski a publicat mai multe eseuri teoretice. V. Şerşenevici susţinea că Zak „târa“ grupul spre un futurism „academic“: „În contraponderea simplităţii grupului în fruntea căruia se aflau David Burliuk şi Vladimir Maiakovski, în baza unei ample cercetări lingvistice estetul Zak a dezvoltat teoria „cuvintelor-miros», sub pseudonimul Mihail Rossiianski luptând aprig cu
lipsa de obiect a neologismelor lui Krucionîh. Spre deosebire de cubofuturişti, el nu nega poezia veche, tinzând
să edifice futurismul „pe temeiurile depăşirii clasicismului».
La un moment dat, Hrisanf îşi anunţase editarea volumului de versuri „Improvizaţii pirotehnice“ care aşa
şi nu a mai apărut.
Din 1920 s-a aflat în emigraţie. În 1970, la München îi apăru volumul „Dimineaţă în interior“, care include
atât poemele sale de tinereţe, din perioada „mezaninului“, cât şi pe cele scrise ulterior.
(Prezentare şi traducere: Leo BUTNARU)

M. ROSSIIANSKI / HRISANF

***

Însufleţită întrupare!
O, tu ai mai fi putut
Din timpul ce delira
Să recuperez pierdutele
Calităţi, număr, cifră!

Lume aievea şi eternă
În pulbere şi pluralitate,
Jignite de hulă de Dumnezeu
Primele lucruri curate:

Dar verbele mutei linişti din nou le aud clar,
Oracul corect în toate, poezie, tămăduire!
De muţenie sunt dus iar în unica statalitate
Unde de zei ai putea ascunde tandreţe şi uimire.
(1934)

***

Convingându-te – pleacă! Aramă şi glorie
Zile în grote – zădărnicie
În inimă pustnică precum porumbelul
Eu sunt la discreţia furtunii

Pâinea şi apa,
Noaptea şi timpul,
Pornirile vegetale,
Şi omul se ruşinează
De mirosul seminţei sale.

Înţelepciune oh logaritmi
Ai ospăţului indolent al muzelor
Soarelui şi visului –
Unitatea fiinţării

O, a leagănului
Suprem şi ireversibil bun al meu,
Leagăn în care cântă
Dumnezeu!
(1933)

În tandră mână de bătrân
Cumpănit e binele
Adio eu gust din
Mierea amintirilor
(1936)

***

Esenţa burlăciei a fost atinsă, o, noapte,
De stelele tăriilor şi atomii din pulberea toată,
Dar în palma-nflăcărată ai tresărit de spaimă
Inima mea, că destinul nu poate fi-nvins vreodată.

O, chipul lui Eros se-arată prin
deschideri de nori în goană,
Prin furtuni cereşti – strălucitorii ochi ai săi!
Unde-i tropotul de copil al zilei, unde-i lăsarea nopţii,
Unde-i a tandrului soare de ieri
rază ori stinse scântei?
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***

Sobru tainic tihnit să trăieşti
În inimi crescând seminţe alese
Să asculţi liniştea şi timpul
Din palma ta să-l adapi adese
În vatră focul să întreţii
Să aştepţi cu uşa-ntredeschisă
Să vină spre-a se încălzi fiarele –
Noaptea şi ziua rănită aproape ucisă
Să ştiu că moartea e pruncul meu
În mine ca în leagăn doarme ascuns

Universalis

Şi că soarele îşi urmează calea spre ţintă
Şi cerul aurindu-i impasibilu-i apus
(1938)

***

Al tihnei fruct liniştitor
Pentru om şi moarte!
Pe când eu plutesc
Şi împiedic spaima
Ce-ntunecată vârtejire
Apropie un ceas grăbit?
Ce slăbiciune
Clatină nava?
Ce prezenţă
Respiră cu umbra?
Liniştea e răsplată iubirii
Desăvârşita greime.
Bătaia de inimă a gloriei!
Secerişul din anul trecut
Îmi scaldă inima
Şi beau imposibilul
Avidul recele
Văzduh
(Când cad zilele
Precum frunzele
Şi câştigă o clipită
Cine ar fi păstorul meu
Şi a cui ar fi turma aceasta?)
Tu eşti liniştea
Merindele pasiunii
Tandră lecţie zadarnic predată
Liniştitor fruct
Al omului şi morţii!
(Paris, 1938)

***

Nu există ruşine şi nu există soare
Negru ca profitul inimii
Nu există nici putrezire nici ceas
Eu gustai din nimicnicie şi abjectă poftă

Şi tu moarte creşti prăsilă
A seminţei mele a cărnii mele
Fruct hrănit în pântece
De gândul şi sângele meu!
Tu aştepţi tu amâni ca mărul
Pe ramul ne-mpovărat
Pe creanga-nfăşurată de timp
Cu orele negoţului de mărfuri
Furia! Dacă aş fi ştiut
Despre catastiful tandrei umbre
Şi că în pieptul meu există loc
Pentru o pasăre uşurea!
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Ca minotaurul devorezi
Zilele prescrise soarelui
Şi pasc însingurat
În cer.
(1938)

***

Îngreuiat de soare
De ceasuri şi inimă
– Viaţă peltică! –
Eu alimentam arsuri la stomac şi amar
Şi beam flăcări
Şi pe torida puroiere a viselor
Carnea urlă: unde-i umezeala
Unde-i moartea răcoroasă
Milostivirea amurgului unde-i?
O boleşniţa
Nedumeririi de a fi!
Vântul!
M-am rupt din lanţuri
Ferecat de pulbere
De soare şi de inimă
Nour.
Din ochii mei izbucni torenţialitatea
Şi un vârtej mă ridică înalt
(Liniştea şi timpul
Cădeau grohăitor din cer)
Şi inima
Am descheiat-o şi-o aruncai
Rămase
Pocitania plânsului
De a umbla nomad prin
Masurile de ieri
În zdrenţele cereşti
În sfitele şi rozele zorilor
Preziua intră în trupul meu
Şi ocupă
Pieptul – sobrul grajd al asinului
Întunecosul grajd adăposti
Timpul steaua şi cerul
Taina şi liniştea
În grajdul asinului în iesle
În caldul trupşor al Pruncului
Fremătară
Soarele şi inima
Şi Dumnezeu surâse
În iesle
În sfită şi roze-nflorite
În piept
Eu
Mă născui
(Arcaşon, 1941)
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Antonio Spagnuolo (n. Napoli, 1931)

De la „Ore del tempo“ (Intelisano ed, 1953) până la cea mai recentă carte „Come un solfegio“ (Kairos Edizioni,
2014), parabola poetică a lui Antonio Spagnuolo, născut în 1931, acoperă un arc de timp impresionant, oferind
treizeci de volume de poezie, dar şi de proză sau teatru. Un amplu florilegiu din poezia sa este reprezentat de
Misure del timore. Antologia poetica dai volumi 1985-2010, Kairos Edizioni, 2011.
Spagnuolo a străbătut în chip personal stagiunea dominată de neoavangardă, elaborând un nou fel de experiment, în orice caz altul decât cel al Grupului 63. Propria scriitură poetică a fost supusă contagierii cu alte limbaje extra-literare, în cazul său cele apropiate medicinii, domeniu din care provine din punct de vedere profesional. O implementare lingvistică ce, în timp ce îmbogăţeşte lexicul poetic, produce totodată un efect de stranietate, echivalând involuntar cu un nou mod de a vedea lumea.
Totdeauna fundamentală în poezia sa este referinţa psihanalitică. Prin recurs la Freud, erosul (erotismul, nu
sexualitatea!) este pentru el cifrul expresiv şi contenutistic, obligatoriu în conjuncţie cu thanatosul. În acest fel
se deschide calea şi spre teme precum boala şi senescenţa (nu senectutea) faţă de care erosul va să aibă o funcţie terapeutică, de autoconservare împotriva instinctului omului de autodistrugere. (…)
Enzo Rega

Antonio SPAGNUOLO

O ATINGERE!

Aveai nevoie de mine, îmi amintesc!
Surâdeai în ingenua alergare pe urma
atingerii încă suave de fecioară.
A rămas semnul unei Cruci
ce-o brodai în taina-ngenunchierii,
în timp ce un cuţit încordat răsfrângea
intermitent câteva fraze
de-acum lipsite de rimă.
Trece stolul de pescăruşi s-amintească
albul dincolo de marginea mării,
dar nu sunt cuvinte
vestite din nou printre umbre.

ILUZIE

Aş vrea cel puţin să-ţi visez sărutările
ce-nvolburau şi răvăşeau cuvinte, şi şoaptele
ce buimăceau iluzii,
silabe între buze,
nostalgie pentru un nou vertij.
Se-ntunecă-abandonul,
nepăsător cu orele ce-ndepărtează
geana-ţi de inima-mi de vârstnic.
Strâng între dinţi tăcerea veşniciei:
galben-roşcată în ochii mei năuciţi
solzi între tâmplele mele albite.

ABSURD

Putinţa ta de a te-ntoarce e absurdul pur,
şi totuşi cercetz între pliurile
pe care aşternutul le face,
formele trupului tău.
Ascult muzica iluziilor amăgindu-mă
şi pereţii nopţii înrămează
cenuşa ce de-acum îşi destramă căldura.
Îmi ieşeai în întâmpinare în fiecare zi
cu amprenta de aur a privirilor,
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un alint ce se-mpotrivea tăcerilor.
Acum în spatele uşilor reverberează golul,
ceea ce rămâne din singurătate

FIINŢA TA

Cu fiecare zi profilul tău se şterge
ba chiar se mistuie:
nu pot să cred că neantul acesta
e frumuseţea ta.
Am stat de vorbă cu odăile în timp ce vidul
îmi corodează resemnarea,
asfinţind rugăciuni neaşteptate,
luând urma unor haşuri colorate,
dar n-o regăsesc.
Răsuflarea mea are muchiile zidului,
are tăişul depărtat al memoriei,
în frigul ce dizolvă degetele.
Întoarcerea nu mai e făgăduinţă
ţintuită de petele unei zadarnice speranţe.

ŞOVĂIELI

Cât dăinuie-asfinţitul până şi pescăruşul
şi-a pierdut simţul răsfrângerii, roşul
alternează-n culori anotimpul
pe care-l destramă, veşnic şovăitor,
între şoapte şi armonii.
Din nou înfăşurată-n aerul ieşit di matcă
cazna tot mai aşteaptă încă amăgiri
în foarte lungul timp ce-ascunde
grave-ngrijiri şi suspine.
Perfidia unei flori e pantomimă
în neştirbitul chin al unei guri
necruţătoare dincolo de orice geană, aşteptând
farmecul unei zile încă şovăitoare.
Se-ntâmplă ca vocea să cojească orice perete
şi să repete sărmane-aşteptări
în vraja scufundării tale.
Versiune în limba română GEO VASILE

Universalis

Geo VASILE

I

Valeriu Armeanu, ELEGII,
ediţie bilingvă româno-italiană

În această primăvară am avut privilegiul să primesc din
partea scriitorului Valeriu Armeanu un exemplar cu
dedicaţie din cartea sa inedită de Elegii, apărută în ediţie bilingvă la o importantă Editură din Italia, Edizioni
del Poggio, cu o introducere saemnată de poeta şi eseista Adriana Gloria Marigo, şi cu o postfaţă a subsemnatului care semnează şi versiunea italiană a florilegiului poetic.
Despre prozatorul şi poetul
severinean Valeriu Armeanu
(n.1946, Giroc, jud.Timiş, debut
editorial în 1970) scriam mai
demult, referindu-mă la volumele sale de poezii Repulsii (1997) şi Lanul cu vedenii
(2001), că este consecvent în a se
mângâia şi lecui homeopatic cu
voluptăţile unei dicţiuni aproape
debordante, dar mereu provocatoare. Momente de acerbă excomunicare vs figuri şi împrejurări
ce viaţa nu exclud instantanee de
inspirată confesiune-depoziţie
despre eroica, nemântuita şi totodată ambigua condiţie a poetului, ca eretic vânător de vânt.
Versurile scandate pe ritmuri epico-dramatice reuşesc
să sugereze statutul à la page
al propriei poezii ce metabolizează ludicul, delirul şi absurdul existenţial. În chip paradoxal piosul eretic Valeriu Armeanu este un homo religiosus, ce crede necontenit în existenţa unei realităţi absolute, sacrul“ (Mircea Eliade), drept care semnează emoţionante rugăciuni demne de a sta alături de implorările creştine ale unor Paul Claudel, Pierre Emmanuel,
Vasile Voiculescu, Arghezi, Nichifor Crainic, Daniel Turcea etc.: Paşii mei/ au călcat tămâie şi vrajbă,/munţi de
tămâie au călcat,/Doamne, Dumnezeule,/ Dacă exişti cu
adevărat,/fă-i din oasele mele/un flaut de lumină/pentru fiecare păcat.“.
Un fals trubadur ce poate juca (când şi când) rolul
unui fals clovn, clevetitor cu stil şi blazon, un fel de rege
al nebunilor, un nebun al regilor, versatil, inventiv în plan
semantic uneori în mod ostentativ, vânător de sintagme
rare, sărind cu lejeritate din cotidianul dezolant, din prezentul tuturor deziluziilor în poezia conceptuală, ideatică sau de dragoste. Poetul oferă metafore revelatorii
asupra diverselor etape ale vieţii ca scriitură. Motivele
dominante sunt stihiile naturii dezlănţuite (vântul, rafalele de ploaie sau zăpadă, frigul iernii prevestitor de dezînsufleţire şi pustiu), dialogul cu Cel Atotputernic, rugăciunea necontenită întru dezlegare de ispite şi iertare.
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Aprecierile noastre sunt plenar confirmate de cărţile celor din urmă ani,: Hoţii de fulgere, Vânare de vânt,
Şapte poeme de dragoste, Elegii. Iată un singur exemplu mai amplu: „Frumoasă eşti, femeie,/ ca un suspin
de copil,/ aveai crângul în păr/ şi livada-ntre sâni/ iar
trupul era o vale de smirnă,/ gura ca un icusar/ şi ochii,
ca irmilicu,/ să-ţi ating cu buza nurii/ şi cu limba doar
buricu./ Frumoasă eşti, femeie,/
ca o liturghie de Crăciun,/ noaptea mă gândeam la tine/ cum se
gândeşte un păgân la o sfântă/
şi omul sărac la saltire./ Frumoasă eşti, femeie,/ ca o vale
de smirnă/ şi ca hora din Mahanaim,/ frumoasă eşti ca focul/
ce îşi înghite năravul/ şi cade,
apoi în ispită./ Frumoasă eşti,
femeie,/ ca o rugăciune spusă
în gând,/ în şoaptele tale vreau
să fiu îngropat,/ fiindcă doar tu,/
cu păcatul/ştii să calci pe păcat.“
Nu putem trece cu vederea lexicul biblic-religios prin
care Valeriu Armeanu reuşeşte
să zugrăvească un tablou erotic plin de sensualitate amintind
simultan de climatul antic al ovidianei ars amatoria (arta seducţiei şi a înnamorării) şi faimosul
motiv neoplatonic şi tizianesc al
iubirii sacre şi iubirii profane.
Din ambitusul amplu al
inspiraţiei poetului nu puteau lipsi tonalităţile simbolist- spectaculare ale unui Bacovia, imaginarul modernist tip Ion Vinea, dublat de o emoţionantă reculegere
spirituală dintr-un cronotop metafizic sau secvenţe din
suprarealitatea imediată, tip Gellu Naum sau Leonid
Dimov: „Ai să vii spre seară,/ca o ploaie din vechi epidemii,/pe aorta blestemelor arse/şi-ai să-mi povesteşti/cum
umblă sitarii vara/pe grinduri,/când li se coace soarele-n
guşă“. Emblematică pentru Elegiile lui Valeriu Armeanu
este o nemărginita sete de puritate, de cer şi credinţă,
de idealitate şi cercetare mitopoetică. O artă poetică a
suferinţei şi căinţei, a înlăcrimării, a smereniei şi a rugăciunii, a exilului şi a revoltei. Cuvinte-cheie recurente,
făcând uz de figuri retorice tip climax şi hiperbole, au
conotaţiile devastatoare ale unei primejdii iminente (viscol, spaimă, vifor, diluvii, zăpezi polare), ecouri ale unui
biografism ca sfârşit de partidă, ca să folosim titlul lui
Samuel Beckett.
Frumuseţea tragică a unui discurs liric scindat între
iubire şi dizarmonie, între eros şi thanatos, între bucuria de a revedea stelele şi vanitatea poeziei ca vânătoare
de vânt.
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Al. CISTELECAN

D

Doinaş şi ipostazele

Doinaş e un subiect asediat cu voioşie din toate părţile,
inclusiv – de nu mai ales, în ultima vreme – din cele vulnerabile. I se aplică toate modalităţile de lectură, în speranţa că
măcar vreuna i se potriveşte. Efectul acestei campanii exegetice e de-a dreptul dramatic: de nu sensurile operei lui Doinaş, măcar unghiurile de abordare a ei par saturate, de nu
epuizate. Noroc doar cu marea cantitate de redundanţă din
aceste temerare interpretări care nu se sfiesc să bată, chiar
în materie şi virtuozitate interpretativă, pasul pe loc. E drept
că asaltul se poartă mai cu seamă asupra poeziei (şi biografiei apocrife), restul creaţiei doinaşiene – rest nu mic şi nu
lipsit de relevanţă, ba din contră – rămînînd mai în umbră.
Tocmai de aceea, ideea Mariei Cheţan de a se opri cu precădere asupra creaţiei non-poetice nu e doar inspirată, ci
şi isteaţă şi binevenită. Ba chiar – de ce nu?! -, cum zice
Virgil Nemoianu pe coperta acestui volum de debut (Ştefan Aug. Doinaş. Ipostaze ale operei: evocări, proză, teatru, aforisme, Editura Junimea, Iaşi, 2015) – „originală“ şi
„neaşteptată“. În virtutea acestei idei Maria Cheţan bate cu
migală şi rigoare toate marginile creaţiei
rămase de la Doinaş: proză, publicistică,
teatru, aforisme, memorialistică şi, inevitabil, opera de traducător. O asemenea
diversitate de genuri şi modalităţi literare
impune cercetării maximă supleţe şi abilitatea de a sări de pe un registru exegetic
pe altul. Ca metodă şi metode, Maria se
adecvează întotdeauna la spiritul şi specificul genului de care aparţine opera asupra
căreia se opreşte, potrivindu-şi din mers
instrumentele. Nu-i, astfel, de mirare că
găsim în cercetarea sa atît pasaje – foarte
utile – de istorie literară mai pozitivistă,
cît şi lecturi aplicate, care merg spre cercetarea infra-textuală. Nu mai puţin o alternanţă între registrul aplicat pe texte şi cel
de limpezire a conceptelor şi instrumentelor, precum şi popasuri frecvente în dez-
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baterea mai teoretică, popasuri solicitate de ideaţia literară
a lui Doinaş sau de necesitatea unor contextualizări lămuritoare. Avem de-a face cu o cercetare care-şi explorează
metodic domeniile, avînd în spate o bibliografie impresionantă, de care autoarea se serveşte cu folos şi graţie. Ba chiar
cu mai mult decît simplu folos, căci adesea pasajele sale
exegetice sunt incitate de observaţii fugare făcute în cadrul
criticii anterioare. Fac doar un exemplu de scrupulozitate
incitată de astfel de afirmaţii fugare sau incidentale. Provocată de afirmaţia lui Alex. Ştefănescu referitoare la proza
lui Doinaş – considerată cam „borgesiană“ -, Maria purcede numaidecît la o investigaţie migăloasă şi la un inventar riguros al punctelor de apropiere din prozatorul Doinaş
şi prozatorul Borges. Ea aduce toată argumentaţia necesară
şi doveditoare în sprijinul intuiţiei enunţate doar în trecere
de Alex. Ştefănescu – şi o aduce prin analize comparative
de text şi prin confruntări de idei şi modalităţi între cei doi
autori. Cam acesta e modul – strict pozitiv – în care Maria
se raportează la exegezele anterioare, profitînd, ori de cîte
ori are prilejul să întîlnească vreo afirmaţie neargumentată sau insuficient argumentată, pentru a o (re)argumenta ea cu
surplus. Cunoscînd aproape pe de rost
bibliografia critică dedicată lui Doinaş, ea
poate face în mod spontan trimiteri, dar
şi poate contura oricînd un tablou – concis – al receptării fiecărui punct din operă.
E ceea ce se întîmplă la fiecare din secvenţele – sau ipostazele, cum le numeşte
ea – creaţiei lui Doinaş, indiferent care ar
fi acestea (fie ele şi ipostaze „biografice“).
Pentru economia şi coerenţa demonstraţiei a fost idee bună şi renunţarea la vreun
capitol dedicat poeziei (chiar dacă-l va fi
simţit ca imperativ), fapt care a ajutat-o
să treacă imediat la chestiune. Dar nostalgia acestui capitol absent se simte, mai cu
seamă cînd Maria subliniază – şi pe drept,
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şi cu afect – coerenţa creaţiei doinaşiene (şi a concepţiei creative nu mai puţin), o coerenţă bazată pe însumarea de ipostaze. Aici e şi punctul tare – dar şi cel delicat – al demonstraţiei: în revelarea coerenţei nu prin subordonarea ipostazelor (celei lirice, fireşte), ci prin cooperarea lor. O uşoară
şi partizană tendinţă de a da relief suplimentar ipostazelor
non-poetice e, inevitabil, vizibilă. Dar nu dăunătoare.
Tratamentul creaţiei meta-poetice se dovedeşte unul nu
doar migălos, cu lecturi lente, cît mai încetinite şi mai stăruitoare, ci şi unul bine regizat, cu iniţiative inspirate în structurarea demersului explorativ. Abordînd, bunăoară, spre final,
aforismele lui Doinaş – gen greu de administrat, în general, într-o exegeză -, Maria are inspiraţia de a face un tablou
comparativ între aforistica mai tuturor membrilor Cercului literar, făcînd ea însăşi – unde nu erau – antologii de aforisme extrase din opera celorlalţi autori (inclusiv din scrisori). Cam în acelaşi mod e analizat şi interpretat şi teatrul
lui Doinaş, pus în strînsă relaţie cu cel al lui Radu Stanca şi
cu ideile acestuia despre tragedie şi teatru. Astfel de paralelisme sau confruntări – dincolo de reliefarea caracteristicilor
doinaşiene prin contrast – aduc un plus de ritm şi diversitate exegezei. De asemenea prezentări beneficiază cam toate
documentele programatice ale Cercului literar – a cărui viaţă
şi activitate, pînă la agonia euphorionismului, e, de asemenea, repunctată ca reper contextualizant util. Nu sunt trecute cu vederea nici opţiunile sau empatiile politice ale cerchiştilor, chiar dacă, după cum constată autoarea, cerchiştii s-ar fi vrut „apolitici“. Istoria nu i-a lăsat însă. Se poate
constata mai la fiecare cotitură a cercetării un interes viu
pentru înnoirea perspectivelor şi a conceptelor sau oglinzilor în care opera – sau personalitatea – lui Doinaş e reflectată. Un exemplu – dar departe de a fi singurul – e aplicarea conceptelor de paratopie, luate de la Dominique Maingueneau, în descifrarea destinului lui Doinaş, a cărui paratopie spaţială, din zorii comunismului, devine, în mod dramatic, o paratopie identitară. Tot inovativ e şi apelul făcut
– cînd vine vorba de cercetarea memorialisticii-publicisticii
lui Doinaş, a portretelor făcute de el profesorilor sau prietenilor – la concepte luate din morfopsihologie, semne amîndouă ale deschiderii de orizont de care beneficiază cerceta-

rea, dar mai ales semne ale capacităţii de adaptare la spiritul operei. E un fundal empatic pe care se mişcă toată cercetarea desfăşurată de Maria Cheţan, vizibil mai cu seamă
în gesturile de tandreţe exegetică prin care autorul e răsfăţat sau consolat, după caz. Întrucît, de pildă, Evocări-le lui
Doinaş n-au avut chiar ecoul dorit de autoare, aceasta sare
îndată în sprijinul lor, asigurîndu-ne că „interesul“ acestora
nu poartă doar asupra unor amănunte de biografie (referitoare la Doinaş sau la cei evocaţi), ci şi asupra unui „stil“ şi
asupra unei „viziuni“ personale asupra evocaţilor. Am ales
acest exemplu întrucît aici excesul de protecţie e mai vizibil
ca oriunde. Iată ce zice Maria: „Interesul prezentat de cartea Evocări este însă departe de a se rezuma numai la zona
biografiei scriitorului Ştefan Aug. Doinaş sau a celor înfăţişaţi; aceasta este o operă literară captivantă atît prin informaţiile oferite cititorului, cît şi prin stilul marcat de fluiditatea frazei şi de eleganţa discursului, ori prin viziunea personală asupra unor oameni şi evenimente“ (p. 52). Pledoaria e
făcută, fireşte, din excesul de tandreţe care animă toată cercetarea, una deopotrivă afectuoasă şi riguroasă.
Un fir, dacă nu tematic, măcar sub-tematic – urmărit cu
vădit devotament – e cel al relaţiilor – pe multiple planuri
– dintre Blaga şi Doinaş, fir desfăşurat de la punctul în care
relaţia era profesor-discipol pînă la disocierile de idee şi acţiune literară dintre cei doi (consistenţa acestui fir întăreşte,
indirect, ideea lui Virgil Nemoianu potrivit căreia Blaga a
fost/ a devenit modelul concurenţial al lui Doinaş). Ideile lui
Doinaş sunt, de regulă, specificate prin asemenea „dialoguri“
(chiar şi cele din cronicile dramatice sunt supuse unei confruntări, atît cu cele ale lui Liviu Rusu, cît şi cu cele ale lui
Radu Stanca). E o procedare eficientă şi animată. În general,
Maria Cheţan citeşte totul cu lupa, identificînd cam toate
detaliile ascunse în ţesătura textului doinaşian (şi îndeosebi
în proza acestuia, unde analizele sunt de veritabil scrupul).
Incursiunile în infra-text sunt coroborate cu observaţiile de
context, cu o bună cumpănire a îmbinaţiilor sau rupturilor.
Între cărţile despre Doinaş, nu puţine de-o vreme, cea a
Mariei Cheţan şi-a găsit un loc aproape fericit (căci destul
ferit şi puţin deranjat de alte expediţii extra-poetice). Ideile
isteţe au mai mereu destin bun.

Constantin COROIU

C

Nicolae Iorga şi „oamenii cari au fost“

Cu excepţia lui G. Călinescu, cel din „Istoria literaturii
române de la origini până în prezent“, dar nu numai,
nici un scriitor român nu a ridicat arta portretului la
un nivel atât de înalt ca Nicolae Iorga. Şi nu numai în
vasta galerie din „Oameni cari au fost“, dar aici mai mult
ca oriunde. Dispunem acum de cea dintâi ediţie critică
integrală a acestei scrieri unice în cultura românească
şi una de vârf în ansamblul operei lui N. Iorga, ce îi are
ca autori pe Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu. O ediţie de o exemplară acurateţe filologică, prevăzută cu
ample şi riguros documentate note şi comentarii care,
ele singure, ar putea constitui substanţa unei cărţi de
câteva sute de pagini. Sunt trei masive volume, apărute
în 2009-2012, de care însă abia acum iau cunoştinţă, graţie bunăvoinţei domnului Valeriu Râpeanu. Ele cuprind
toate textele scrise şi vorbite de Iorga, de-a lungul mai
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mutor decenii, despre „oameni cari au fost“: de la mari
creatori în toate domeniile, figuri istorice şi eroi legendari până la „furnicile spiritului“, fără de care progresul
civilizaţiei unui popor nu ar fi posibil. Apărute în publicaţii conduse de N. Iorga sau la care acesta a colaborat,
o mare parte din ele au fost editate în patru volume în
timpul vieţii autorului. Altele se aflau până la ediţia de
faţă în paginile periodicelor. Nu-mi propun să fac alte
consideraţii tehnice privind structura acestei ediţii integrale. Voi mai menţiona doar că ea conţine portretele
din cele patru volume antume, în număr de 690, plus
toate celelalte semnate de Iorga între 1903 şi 1940, anul
morţii, rămase în ziare şi reviste. Pe scurt, este vorba de
o restitutio in integrum, sintagmă pe care o pronunţ cu
crispare căci, ca şi alte expresii şi vocabule, a devenit o
marcă a jafului şi distrugerii României. Nu pot să nu fac
HYPERION
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o astfel de remarcă într-un context ca acesta în care este
vorba tocmai despre Nicolae Iorga, moralistul, apărătorul valorilor autohtone, slujitorul idealului naţional. În
cazul ediţiei ce o datorăm lui Valeriu Râpeanu şi Sandei
Râpeanu, ea, sintagma, se încarcă, desigur, de un profund sens constructiv în planul culturii.
Studiul introductiv semnat de Valeriu Râpeanu se intitulează „O monumentală operă de moralist şi de artist“.
Într-o repede situare, istoricul şi criticul literar, pentru
care biografia şi opera lui N. Iorga constituie obiecte de
studiu de o viaţă, îi evocă pe doi mari maeştri ai portretului: I. L. Caragiale – „primul portretist din istoria presei
româneşti“ şi G. Călinescu, cu inegalabilele portrete din
marea Istorie, între care şi cel al lui Iorga însuşi, văzut de
genialul critic „ca un personaj fabulos aparţinând lumii
basmului“. Să rememorăm fie şi numai finalul antologicului portret în mişcare: „În sentinţe biblice se ridica deasupra patimilor mărunte, se închidea în negura de fum
a unei înălţimi inaccesibile şi întocmai ca Moise, spărgând tablele legii aduse unui popor netrebnic, tunând
asupra sălii profeţii grozave, fugea întunecat de o justă
mânie, în aplauzele ropotitoare ale auditorului“. Trăsăturile omului-spectacol, care era Profesorul, surprinse
de Călinescu se regăsesc şi la portretistul N. Iorga. Şi
în „Oameni cari au fost“ el se ridică deasupra patimilor
mărunte, dar dă frâu liber pasiunii. Or, pasiunea înalţă,
zicea Eminescu. Nici „Moise“ nu lipseşte, doar că, de data
asta, „poporul netrebnic“ nu mai e doar publicul restrâns
dintr-un amfiteatru, care îl purta pe valul aplauzelor pe
magistru, ci lumea mare, iar ecoul „tunetului“ reverberează până departe în timp şi spaţiu. Iorga nu e doar un
autor, e drept fabulos, de necrologuri şi articole cu caracter aniversar sau comemorativ. Evenimentele de acest fel,
preluând o formulă clasică, nu sunt cauza, ci ocazia de a
se pronunţa asupra unor probleme urgente. Tonul sacerdotal se însoţeşte la el atât de natural cu cel polemic şi
chiar cu cel pamfletar. Titu Maiorescu – “…a lăsat, lângă
o operă mică, un aşa de mare renume“; Vasile Alecsandri
– „un bogat şi strălucit diletant“; Mihai Cantacuzino îi
inspiră o reflecţie ca aceasta: „oameni cu resorturile stricate“. Din jocul de umbre şi lumini rezultă aproape întotdeauna trăsătura definitorie: Kogălniceanu – “…din toate
a avut ce trebuia pentru a fi un om întreg, cu mintea lui
ca inima lui şi cu fapta lui ca vorba lui – taina cea mare a
vechilor moldoveni“; Dinicu Golescu – „acest fruntaş al
lumii vechi“; Patriarhul Miron – „un fiu nobil al ţărănimii noastre, cu înfăţişare de prinţ de vechi neam“; Ioan
Inocenţiu Klein – „încă un mormânt care vorbeşte“. Să
fi avut oare în minte şi mormântul lui Alexandru Ioan
Cuza de la Ruginoasa, despre care a scris atât de tulburător când se împlineau 40 de ani de posteritate a Domnitorului Unirii, dar pe care mai târziu îl va portretiza
atât de negativ, cum observa G.Călinescu?: “ …Un domn
care nu s-a născut din neam mare, care n-a avut o cultură superioară, care n-a protejat artele, care n-a înălţat
clădiri menite să rămâie, care n-a strâns în jurul său pe
fruntaşii prin talente ai neamului, care s-a arătat indiferent faţă de opinia scrisă. Un român care n-a iubit solemnităţile şi care nu s-a gândit că ar putea să poarte, dacă
nu coroana vechilor domni independenţi, măcar cuca lui
Alexandru Ghica şi a lui Bibescu, a lui Mihai Sturdza. Un
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stăpânitor care nu s-a dovedit prin fapte de milostenie,
prin mari aşezăminte pentru ajutorarea semenului său.
Un monarh care nu şi-a însemnat numele între ale voievozilor celor cucernici – căci a bruscat pe un mitropolit şi a <<stricat legea>> canoanelor – ori ale celor virtuoşi, căci a fost aplecat patimilor pământului şi a cescut
în palatul său copii cari nu erau ai Doamnei“. Iat-o şi pe
Regina Maria-Cristina de Austria, mama regelui Alfons
al XIII-lea, regele Spaniei – „când apărea lângă frumoasa
ei noră, biata rochiţă demodată a depărtatelor ei tinereţi
strălucea de o lumină care se vedea din înaltul cerurilor
credinţei sale“.
Este uimitoare forţa cu care, nu o dată, Iorga transmite
în doar câteva fraze totuşi circumstanţiale un mesaj cu
lungă bătaie socială, morală şi politică. Valeriu Râpeanu
observă că el nu adera la ceea ce criticul numeşte tipul
revoluţionarului, era incompatibil cu acesta, căci „idealul său uman era funciar, organic şi consecvent antiromantic“. Ceea ce nu înseamnă că „a manifestat simpatie pentru conformist, pentru cel împăcat cu soarta ţării
chiar atunci când ea era nefericită“. N. Iorga exaltă mai
ales munca şi fapta văzută din prezent şi din viitor. Apoi,
„istoricul total şi scriitorul psiholog“, acesta din urmă
ilustrat cu deosebire în „Oameni cari au fost“, dovedeşte
o dată în plus că cine vorbeşte despre altul/alţii, inclusiv
despre marile personalităţi ale istoriei şi culturii româneşti
şi universale, vorbeşte şi despre sine. Încât, portretizând,
evocând evenimente, fapte, destine tragice, drame umane,
figuri emblematice, marele om se şi autoportretizează, se
şi autodefineşte. Confruntându-se, confesându-se, făcând
mărturisiri de credinţă, el îşi revelă natura eminamente
etică şi spiritul proteic. Nu în ultimul rând îşi dezvăluie
unele obsesii devenite şi teme ale scrisului său, cum ar
fi, de pildă, tema morţii. În comentariul la volumul întâi
din „Oameni cari au fost“, apărut în 1934, Mircea Eliade
opina că „niciodată nu este mai zguduit marele suflet al
profesorului Iorga ca în faţa morţii“. Portretele, mai aprecia scriitorul şi istoricul religiilor – „sunt profetice, adică
clarvăzătoare, esenţiale, relevând o realitate pe care inteligenţa şi intuiţia normală nu o pot decât întrevedea“. De
reţinut în primul rând din acest text citat şi de Valeriu
Râpeanu calificativele „profetice“ şi „esenţiale“.
Sub titlul „Perspective critice“, editorii au reprodus
comentarii semnate de Pompiliu Constantinescu, Mircea Eliade, G.Călinescu, Vladimir Streinu, Perpessicius,
Şerban Cioculescu, Tudor Vianu, dar şi două note şi o
recenzie apărute în „Viaţa Românească“, revistă consecvent ostilă lui N. Iorga. De altfel, una dintre note are un
titlu mai degrabă de pamflet: „Din cariera unui vechiu
necrofil“. În cronicile criticilor amintiţi, sunt remarcate
stilul inconfundabil, incandescent, forţa şi talentul artistic
al celui care regreta totuşi că nu a avut „mai mult talent
poetic pentru a fi mai aproape de adevăr“. Vladimir Streinu sublinia, însă, cum nu se poate mai plastic: „De când
scrie Domnia-Sa, limba noastră a fost trecută prin cuptoare de simţiri, care au făcut-o să sfârâie şi să frigă“. Şi
exemplifica cu textul comemorativ prilejuit de împlinirea a 315 ani de la uciderea lui Mihai Viteazul. Dar exemplele sunt cu sutele. Între ele, portretul lui Nicolae Grigorescu, din discursul rostit la moartea pictorului: „Ce
frumos bătrân, cu ochii de o strălucire minunată, de stră-
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bătător diamant negru! Ce aristocratică distincţie, ca de
prinţ, ca de rege, în această faţă de fiu din popor, care
nu era măcar boier şi care începuse ca zugrav de icoane!
Ce siguranţă în mişcări, parc-ar fi fost un tânăr! Ce cumpănire a cuvintelor, luate totdeauna într-ales! Ce bunătate şi simplicitate desăvârşită în tonul blând al glasului
său care nu se va mai auzi! Ce bucurie în a face bucuria,
ce regală munificenţă în a răspândi darul minunilor ce-i
răsăreau de la sine supt mâna magică! Ce însuşiri rare
strânse din mila lui Dumnezeu în acelaşi suflet mare de
simplu genial!“.

Arta portetistică a lui N. Iorga este potenţată de capacitatea de a contura cu un condei de maestru în primul
rând profilul moral al unui personaj sau altul dintre cele
care se înşiruie, aş spune democratic, în vasta galerie parcă
fără de sfârşit din această operă atât de vie. Parcurgând-o,
ai sentimentul tonic că fascinantul spectacol interactiv
nu se va sfârşi niciodată, precum cel din „O mie şi una de
nopţi“, dar treci şi prin momente de angoasă, când îţi este
parcă teamă să nu se întâmple ceva neprevăzut care să
te împiedice să continui lectura până la căderea cortinei.

Marius CHELARU

Cu pasul, sufletul şi cartea
prin Dobrogea

Cântecele emigraţiei
tătare crimeene

D

„De ce bunicii din Crimeea cu-atâta spaimă au fugit?
De ce, duşmanului, de frică, ei Patria o au jertfit?“
Guner Akmolla, Neden?/ De ce?
Volumul, bilingv, este menit să comemoreze 70 de ani
de la ceea ce tătarii crimeeni numesc „surghiun“, început
la 18 mai 1944, când, la uşa fiecărui tătar din Crimeea
au ajuns chiar şi câte trei soldaţi ruşi. Mi-au povestit
bătrâni supravieţuitori că tătarilor li s-a dat cam câte
un sfert de oră să îşi părăsească casa. Unii au fost duşi
în toate colţurile Uniunii, alţii ucişi, alţii lăsaţi să moară
în fel de fel de chipuri.
Sovieticii şi-au „motivat“ gestul spunând că tătarii
colaboraseră cu germanii[1]. Recent, într-un articol, J.
Otto Pohl[2] arăta că acest fapt a plecat de la raportări
false. Mai exact, doi NKVD-işti de rang înalt, Ivan Serov
şi Bogdan Kobulov, au trimis, între altele, un raport fals
lui Beria, la 22 aprilie 1944, afirmând că peste 20.000 de
tătari crimeeni dezertaseră din armata a 51-a sovietică în
timpul retragerii din Crimeea. De fapt, acesta era numărul total al tătarilor crimeeni care erau în armata sovietică la acea oră. Ulterior, s-a constatat că numărul celor
care dezertaseră fusese de 479[3]. Din cei peste 151.000
de oameni deportaţi în Uzbekistan, scrie J. Otto Pohl,
1 Prezidiul Sovietului Suprem al URSS a dat decretul Comitetului de Stat al Apărării nr. 5859ss, datat 11 mai 1944.
2 J. Otto Pohl, „Ethnic cleansing in the USSR, 1937-1949“,
Greenwood Press, SUA, 1999, p. 111 şi urm.; „The Stalinist Penal System: A Statistical History of Soviet Repression and Terror, 19301953, Jefferson, NC: McFarland, 1997. The International Committee
for Crimea, Washington DC a publicat online, la 18 May 2010, un
text semnat de J. Otto Pohl, „The False Charges of Treason against
the Crimean Tatars“.
3 Există şi documente/ texte care vorbesc despre mai mulţi tătari care ar fi luptat, în diverse condiţii, nu neapărat în armata nazistă, dar cumva în interesul lor.
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80% erau femei şi
copii, iar dintre cei
care au fost deportaţi,
de exemplu, în Urali,
procentajul era şi mai
mare.
Am discutat cu
bătrâni care trăiseră
acea zi despre lucruri care te îngrozesc, am publicat în
revista „Convorbiri literare“, din Iaşi, interviuri cu supravieţuitori ai acelei zile (între care Riza Fazîl, preşedintele Uniunii Scriitorilor Tătari din Crimeea), oameni
născuţi în exil (Şevket Yunus, absolvent al Universităţii
„Nizami“, din Taşkent, Uzbekistan, actualmente scriitor, critic literar, directorul catedrei de literatură tătară
şi orientală din cadrul Facultăţii de Filologie a Universităţii Naţionale „Tavria“, din Simferopol) ş.a.
În convorbirea cu Riza Fazil, acesta îmi spunea: „În
timpul surghiunului de după 18 Mai 1944 familia mea a
fost trimisă într-un ţinut rece, septentrional, tocmai în
judeţul Kostrom, un teritoriu de munte. Eu mă umflasem de foame şi de aceea stăteam culcat tot timpul. Am
fost ajutaţi de către un om care ne-a luat pe toţi şi ne-a
salvat de la moartea prin înfometare scoţându-ne din
zona aceea! Dintre cei care au rămas acolo 80% au murit
de foame şi de frig.[4]“ Am avut ocazia, în Crimeea, să
întâlnesc oameni care mi-au povestit lucruri greu de
suportat despre felul în care au murit sau au supravieţuit unii dintre ei.
S-au făcut estimări după care undeva între 45-50%
dintre cei smulşi din casele lor au murit din diverse cauze
nenaturale, de frig, condiţii grele, de foame ş.a.
Fuga lor din calea ruşilor nu a început însă atunci,
spunea poetul tătar, ci în 1783, când „Potemkin a invadat Crimeea şi a alipit-o Rusiei. De atunci a început tragedia poporului tătar crimeean, încă nu s-a încheiat,
din nefericire ea continuă şi azi. Ca urmare, din cauza
acestei situaţii dramatice, sute de mii de oameni (Güner
4 Interviul publicat în „Convorbiri literare“, octombrie 2011
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Akmolla estimează că peste două milioane, şi că diaspora
tătarilor cuprinde 11.000.000 de oameni – n.a.) au fost
siliţi să fugă din Crimeea, ei fiind strămoşii celor câteva
zeci de mii de tătari crimeeni din Dobrogea, România.“
Şi în Crimeea şi în alte părţi am auzit de mai multe ori
opinia unor tătari că ruşii au dorit cu adevărat să extermine neamul lor, poate mai mult decât oricare alt popor
pe care l-au cucerit, pentru că, în trecut, au fost singurii
de care s-au temut cu adevărat şi care i-au înfrânt crunt
nu numai o dată. Aminteau în sprijinul lor mai multe
episoade din secolele trecute.
Să amintim că în data de 18 octombrie 1921 (când
tătarii erau 25% din populaţie) a fost înfiinţată Republica
Autonomă Sovietică Socialistă Crimeea, în componenţa
Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse. La data
de 30 iunie 1945, republica a devenit doar o regiune a
Uniunii pentru ca, la 19 februarie 1945 Sovietul Suprem
al URSS să decidă, fără a consulta în nici un fel populaţia, să treacă regiunea în componenţa Republicii Sovietice Socialiste Ucraina.
Apropiindu-ne de zilele noastre, amintim că, la o
suprafaţă de 26.100 km2, Republica Autonomă Crimeea
avea, conform statisticilor oficiale, în 2001 peste 2.000.000
de locuitori, dar estimările de azi arată că sunt mai puţini.
În opinia lui Eldar Seyitbekirov (al cărui străbunic, Amet
Ordblaslı, a fost ministrul adjunct la finanţelor în efemerul guvern tătar crimeean, din 13 decembrie 1917 până la
începutul lui 1918), de la „Vocea Crimeii“ (în tătara crimeeană – „Kırım Sedası, în limba ucraineană – „Golos
Krima“), în jur de 1.9000.000, din care cca. 12, 1% tătari
(de notat că numai cca. 11% au declarat că au ca limbă
maternă tătara). Eldar mi-a spus că tătarii au… aveau
atunci şase deputaţi în parlamentul republicii autonome
(Consiliul Suprem al Republicii sau Rada/ Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ Yuqarı Radası), din cei 100. Am
aflat că tătarii au… aveau (nu mai ştiu acum exact care
este situaţia) şi un for al lor, Qırımtatar Milliy Meclisi.
De fapt, cum o fi acum, acolo? Oare tancul din cimitirul de lângă palatul de la Bahcesaray, rămas de pe vremea URSSS, e cu ţeava tot spre Palat, sau spre Kiev?
De la distanţă, fiecare dintre noi vedeam viaţa oamenilor de pe alte meleaguri în funcţie de fel de fel de
„culoare de informaţii“, uneori chiar de clişee, prejudecăţi. Când ajungi la faţa locului, vorbeşti cu oamenii, te
plimbi printre ei, observi, asculţi, cauţi să afli cum văd ei
viaţa, înţelegi lucrurile altfel. Aşa s-a întâmplat şi acum,
când mi s-a deschis o lume în faţa ochilor. Un popor
întreg surghiunit, destine purtate de „istorie“ în câteva
ţări din jur, oameni care s-au întors apoi în Crimeea,
încercând să reînnoade firul trecutului cu cel al prezentului. E aproape anapoda cum Occidentul discută despre
„problema balcanică“, despre Orientul mijlociu, despre
încâlceala făcută în timp în Europa de Sud-Est, desigur,
mare parte şi datorită jocurilor şi intereselor „marilor
puteri“, dar nu pare să (vrea să) cunoască mai nimic despre ce s-a petrecut aici, în fosta Uniune Sovietică, unde
istoria popoarele a fost răscolită cu furca comunismului, mânuită după bunul plac de oameni ca Lenin, Stalin, Beria ş.a.
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Riza Fazîl e convins că, dintre toate pierderile pe care
le-au adus comunismul şi surghiunul, cele mai grave s-au
resimţit în domeniul limbii materne şi al literaturii. Aşa
s-a ajuns că azi sunt practic, cu un fel de falie între ele,
două generaţii, iar cei de 40 de ani nu cunosc şi nu vorbesc limba maternă. „Când limba se află într-o atare stare,
desigur, literatura decade şi ea“, mi-a spus Reza Fazîl.
Şi de aceea, şi din alte motive, dincolo de cum sunt
scrise aceste texte, această carte este importantă pentru că vorbeşte, prin vocea unor autori cunoscuţi, dar
şi prin a atâtor „anonimi“ despre istoria de sute de ani
a unui popor, despre valurile de emigrări/ „strămutări“,
aşa cum au fost pomenite în haine de vers.
Este posibil, scrie G. Akmolla, „să grupăm în două
categorii cântecele de emigraţie care au o istorie de peste
230 de ani: 1. cântecele aparţinând perioadei ţariste (cu
tema armatei), 2. cântecele surghiunului din 1944 (epoca
bolşevică este netratată, epoca surghiunului în Dobrogea a ajuns abia după 1990)“.
Parte dintre texte sunt foarte cunoscute de tătari, cântate (la finalul volumului există şi o scurtă secţiune cu
portative care redau linia melodică a unora dintre acestea), parte sunt recitate de tătari de generaţii. Unele sunt
compuse din Crimeea, altele de urmaşi ai celor alungaţi,
fie din Dobrogea, fie din alte locuri. Unele sunt semnate
de nume mari ale literaturii tătare – amintesc doar pe
Şevki Bekotore[5], altele, cum e cazul „Cântecului surghiunului“, a fost cântat de tătari în vagoanele care îi
duceau departe de casă, pe unii spre moarte, pe alţii
cine ştie unde, în 1944. Unele vorbesc despre locuri de
la noi, din Dobrogea (Balada Tekirghiolului, de exemplu), altele despre locuri depărtate, din Crimeea sau cine
mai ştie de pe unde (de pildă: Cântec pentru Port Arthur, Pe malul fluviului Volga) au ajuns să fie împrăştiaţi tătarii, fie cu viaţa, fie cu armatele ţariste/ comuniste
ş.a.. Sunt texte despre obiceiuri de demult, despre cai,
despre viaţa de soldat, unele despre mâncăruri specifice
(cum este cazul poemului Şuberek).
Toate acestea, adunate între paginile acestei cărţi de
Guner Akmolla, creionează imaginea unei lumi, unor
vremuri şi întâmplări, aşa cum au fost ele văzute în „cântecele emigraţiei tătare crimeene“ de poeţi cunoscuţi
sau autori anonimi. Este, aşadar, un tablou interesant
al felului în care se reflectă în versuri un fel de a gândi
al unor oameni, dar şi „momentele“ mai mult sau mai
puţin semnificative sau evenimentele de diverse feluri
din viaţa unui popor, în locurile unde au ajuns reprezentanţii acestuia, din fosta Uniune Sovietică la noi, în
Dobrogea, ori cine mai ştie unde.
Încheiem cu un fragment fragment din Epopeea Crimeii (consemnată de Guner Akmolla de la Murat Coşkun/
Gioşkun, din satul Hamidiye, Aksaray):
„Am ajuns la Konya, i-am băut şi apa
5 (1888-1961). S-a născut în Dobrogea, în Kavlakar, din părinţi
tătari crimeeni emigraţi în România, pe când aceasta era încă parte a Imperiului Otoman. După Independenţa României, în 1878, a
plecat cu părinţii care s-au stabilit lângă Ankara. Ulterior, s-a stabilit
cu propria familie în Crimeea, apoi, militând pentru valorile istorice
tătare, a trebuit să plece din calea Sovietelor în Daghestan, apoi în
Turkmenistan. În 1932 a fost arestat, eliberat, apoi din nou arestat.
După 1953 a putut pleca din nou în Turcia, unde a locuit până la
moarte.
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Condamn puterea ce mi-a furat şi casa.
De dragul lui Mevlana mi-a dat pedeapsă
Din inima ce arde, salutul trist m-apasă.
Din Bahcesaray, Aqmescit, Qarasu şi ea,
Din Patria strămoşilor, din îndoliata Crimeea
Din toată suferinţa acolo îndurată,
De la vii şi morţi, salut, spun, încă odată.
De la cei surghiuniţi din cuib, din Patrie,
De la cei închişi în vagoane de vite,

De la cei conduşi doar de lacrimile lor,
Aduc eu salutul supravieţuitorilor.
Bătrâni, tineri, nurori, fete, flăcăi,
Ziua de mâine aşteptau şi ei,
Nu le-au dat şansă câinii comunişti,
Aduc eu salutul celor nefericiţi.“
Guner Akmolla, Qirimtatar muacir turkuleri/ Cântecele emigraţiei tătare crimeene, Editura Golden, Constanţa, 2014, 76 p.

Simona-Grazia DIMA

Forţa de atracţie
a trecutului

T

Trei lecturi din ultima vreme mi-au apărut, fiecare în
felul său, ca ipostazieri ale trecutului, în diferite accepţii şi sub diferite forme expresive – fie prin tematică,
luată în considerare, deopotrivă, ca recuzită şi relicvariu, dar şi ca prilej de autodefinire a identităţii actuale,
fie de asemenea, prin rostire şi cultul tradiţiei. De aceea
le-am grupat sub acelaşi titlu.
În volumul Sfeşnic în rugăciune (Chişinău, Ed. Notograf Prim, 2012), Traian Vasilcău apare ca un pelerin
rătăcit în această lume, un menestrel ce cântă vechimea, în temeiul valorii sale, cu ochii ţintă însă înspre
viitor, stihuind tradiţional chiar şi pe teme din stringenta actualitate: „Urcând pe-o rază de argint, cocorii/
Salută morţii care ne conduc./ Aceştia-şi lustruiesc botforii,/ Poartă cravată, dogme şi trabuc.// Şi cum surâsul lor în mine-l scapăt/ Prohodul poeziei n-are capăt“
(Poem din Opera tăcerii). Eronata întocmire lumească
frânge aripile poeziei, ne spune autorul, făcând din reverenţa faţă de lirism, patrie şi credinţă o constelaţie simbolică şi poetică, irumptă dintr-o unică rădăcină. Traian Vasilcău este un idealist, atent însă la zbuciumul veacului, având patriotismul drept temă esenţială, aşa cum
o mărturiseşte exclamaţia din Poem cu ţară (variantă):
„Noi suntem condamnaţi să fim o ţară!“. Pentru poet a-ţi
iubi ţara este o misiune sacră, înrudită cu atenţionarea
aspră a profeţilor din vechime, iar în acest sens, poeme
precum Blestem actual sau Manifest veşnic actual spun
adevăruri incomode: „Care popor? Negânditoare plebe,/
Care-a iubit o clipă şi-a uitat,/ Un trib civilizat, modernizat,/ În care dorul desfrânării fierbe.// Care popor?
Incultă iobăgime,/ Râvnind prin contrabandă chilipir,/
De mendrele-i nu se mai miră nime./ Care popor? Divinizat martir,// La care ne-nchinăm – c-aşa se cere,/ Pe
care-l venerăm, dar fără dor,/ Popor ce-a fost în ireale
ere/ Şi nu mai e deloc. Care popor?“ Mai multe poeme în
care rostirea este mobilizatoare şi plină de pasiune intră
în categoria aşa-ziselor poezii cu cheie (precum Fuga
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de cerber, Bradul interzis
sau Ultimul vis al ultimului cneaz), prin care autorul se disociază de viciile
contemporaneităţii şovăielnice.
Traianus (pseudonim al poetului) este un păstrător
al tradiţiei şi în ceea ce priveşte cultul pe care îl dedică
marilor poeţi români (inclusiv basarabeni). Rostirea
sa poetică poartă cu sine ecouri din Mihai Eminescu,
Nichita Stănescu, Adrian Păunescu (Cântec pentru dacii
noştri are un clar sunet păunescian!) ori Grigore Vieru.
„Deschideţi geamul, a-nflorit Vieru“ (Nins de cuvinte),
exclamă vocea lirică, glosând amar pe marginea condiţiei poetului: „Un poet fără ţărmuri, un poet rămas fără
ţară/ Care nu a existat decât în ascunsul lui gând“.
S-ar putea afirma, fără a exagera prea mult, că temeiul poeziei sale este credinţa, căci protestul său social
este datorat înrădăcinării în mistica sinonimă cu Adevărul – starea umană nefiind decât o reflectare a limpidităţii divine, ce nu cunoaşte minciuna şi aproximaţia:
„Deschide geamurile-n noapte,/ Să intre-n ele nechemate/ Veciile“ (Cântec revoltat). Traian Vasilcău îşi dă
întreaga măsură a vocaţiei sale în poeziile cu tematică
religioasă, vădind înţelegerea celor mai subtile sensuri
doctrinare, ca în Atingerea de Unu (frumos titlu!). Are
dreptate Irina Mavrodin, în postfaţa intitulată Poezie şi
rugăciune, să afirme că poezia lui Traianus îşi are obârşia într-o „stare de epifanie“, că ea izbândeşte în încercarea de a uni poezia şi rugăciunea şi chiar de a arăta, în
virtutea unei intuiţii „nedemonstrabile în termeni raţionali“, că poezia poate fi rugăciune.
Un poem precum, de pildă, Cântec pentru Alter-Tu,
reflectă profunzimea comprehensiunii mistice a lui Traian Vasilcău: „Pierde-te-n toate, numai nu în Cer,/ Fii fără
Tu, de-a pururi spre-a tot fi,/ învinge-te-nvingând pentru vecii/ Şi arzi la geamul Domnului stingher// Candela
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de argint, pe care luna/ O încrustează cu tăceri întruna.“
Divinitatea nu e pierdere, ne asigură poetul, ci eternă
regăsire în nevăzut, în stratul de taină al fiinţării sacre.
Şi este, de asemenea, sfântă linişte şi tăcere: „în limba
ta tăcerea guvernează“ (Aripi de rezervă). Convingerile
sale apofatice ni-l readuc în minte pe Pseudo-Dionisie
Areopagitul, cel care scria: „negură străluminată a tăcerii
ce dezvăluie în chip tainic“ (Teologia mistică I, 1). „Indiscutabil e tot ce nu vezi./ Rosteşti: Cuvânt, şi nu zăreşti
Lumina,/ Ci-n cântecul ce eşti irumpe vina/ De-a fi tăcerii soclu, -n ea să crezi (p. 19); sau „În strai monastiresc,
mă rog, stingher,/ Din cerul vostru, cunoscut privirii,/ Să
zbor spre nevăzutul Cer.“ (la p. 45, un poem fără titlu).
Dacă pentru Traian Vasilcău paradigma trecutului
constă în reverberaţia mitică şi exemplară a istoriei şi a
unui limbaj poetic voit sacerdotal, pentru Raisa Boiangiu (şi ea o scriitoare basarabeană prin obârşie, împământenită însă în România) memoria, rememorarea
activă, ardentă chiar, forând până la rădăcini, întruchipează o adevărată dramă, dar şi un prilej de investigaţie
în profunzimile destinului. Scriitoarea şi-a trăit tensionat
viaţa, ca pe o desprindere forţată de origini şi pot afirma
că rareori am văzut la cineva o dorinţă atât de efervescentă de a-şi comunica propria căutare. Rareori am întîlnit un asemenea sentiment al urgenţei clarificării trăirilor în faţa propriei conştiinţe şi, implicit, a celorlalţi.
Raisa Boiangiu a avut o viaţă tumultuoasă, plecând în
copilărie din Basarabia, împreună cu mama sa. A urmat
Facultatea de filologie la Bucureşti, a fost profesoară de
limba şi literatura română la Deva, a scris mereu, dar
nu a valorificat, până la o vârstă înaintată, produsele
inspiraţiei sale. Când a făcut-o însă, au ieşit la iveală o
sumedenie de poeme şi lucrări în proză, scrise îngrijit şi expresiv, drept pentru care autoarea a fost primită
membră titulară a Uniunii Scriitorilor din România, iar
aceasta este o împlinire pentru o autoare care nu a încetat o clipă să creadă în valoarea, atât literară, cât şi documentară, a scrisului său.
Din bogata sa producţie am ales confesiunea intitulată Călătoria înspre origini, relatare a călătoriei sale pe
meleagurile natale, după cincizeci de ani de absenţă, în
1991, dar publicată la Deva, oraşul său de adopţie, mult
mai târziu, în 2007, la editura DaniMar. Chiar şi această
întârziere semnifică statutul complex al textului, aflat la
confluenţa dintre notaţia imediată a consemnării diaristice, în modalitatea transcrierii „dintr-o suflare“ a evenimenţialului, şi memorialistica răbdător cizelată sau chiar
proza pur şi simplu, căci el devine o povestire sensibilă,
cu valenţe romaneşti.
Istorisirea debutează brusc, prin rememorarea întâlnirii târzii dintre naratoare şi verişoara sa Valea (Valentina), despărţite încă din copilărie şi aflate în imposibilitatea de a se regăsi în anii tinereţii, din pricina stupidei pierderi a unei adrese transmise prin intermediar.
Valea, reîntâlnită, în fine, este primul mesager al meleagurilor basarabene, alături de care naratoarea dezbate
situaţia tragică în care li s-au aflat taţii, ambii tineri intelectuali, duşi fără vină ori judecată în Siberia, înghesuiţi în trenuri pentru animale. „Taţi bine educaţi, toţi cei
ce învăţaseră în şcoli, toţi cei care puteau fi şi erau fala
satului, smulşi din sânul familiei lor şi strămutaţi aiu-
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rea“ (p. 8). Tatăl Raisei, contabil, a murit de inimă înainte de a ajunge la destinaţie, în vreme ce tatăl Valentinei, „cu studii agronomice şi juridice la Paris“, s-a stins şi
el în împrejurări nedefinite, la scurtă vreme după aceea.
Mama Valiei, aflând de moartea soţului, debusolată şi
încolţită de vitregia vremurilor, s-a spânzurat. Nu avusese răbdare să-şi aştepte fiul, pe Igor, luat şi el în Siberia şi rămas acolo, să lucreze într-o mină de plumb, până
a devenit „un mujic“, un urs „fără nimic sfânt“, violent şi
beţiv, căsătorit cu o poloneză, tatăl unor autentici copii
„rusnaci“, ce nu au mai învăţat româneşte. Igor îşi căutase la un moment dat sora, pe Valea, care lucra la Consiliul popular al Primăriei Capitalei. I-a reproşat că a luat
cu ea tablourile şi argintăria familiei. Atunci când Valentina i-a spus că nu luase nimic, că totul fusese rechiziţionat, nu a crezut-o. O familie distrusă – moral, afectiv
şi intelectual – de istoria nedreaptă.
Valea îşi aminteşte apoi îmbolnăvirea de tifos ce a
urmat în timpul războiului. Internată la spitalul din
Tighina, a plecat odată cu spitalul, evacuat spre Deva,
unde a ajuns doar după îndelungi popasuri prin gări,
unde trenul zăcuse uitat, cu bombe explodând în jur. Şi
totuşi, omenia exista. Românii au ajutat-o. Deşi orfană,
nu a fost uitată, a ajuns la Deva. A găsit mai apoi, necontenit, oameni care au înţeles-o, care i-au dat adeverinţă
că fusese mereu în Bucureşti (o pia fraus!). Altminteri, vânătoarea de oameni ce se practica pe atunci ar fi
depistat-o şi ar fi fost deportată în Siberia. Cu o ironie
senină, ea precizează: „Guvernul sovietic a cerut mai târziu despăgubiri pentru mobilierul spitalului din Tighina
adus cu noi“ (p. 27).
Călătoria spre satul Speia din regiunea Tighina reprezintă, pentru autoarea însoţită de soţul ei şi de un nepot
din Craiova, o veritabilă incursiune iniţiatică, nelipsită
de primejdii şi capcane sufleteşti, o „întoarcere în timp,
periculoasă întoarcere, prin hăuri-găuri negre, înspre
origini“. Această revenire spre un ipotetic punct originar (ipotetic, întrucât realităţile prezente sunt cu totul
altele decât cele cunoscute de ea odinioară) semnifică,
totodată, şi o sincronizare cu jocul istoriei, fiindcă, în
vreme ce România abia operase o drastică schimbare
de regim, în 1991 şi URSS trăia zdruncinarea imperiului său. De aceea naratoarea are senzaţia trezirii Basarabiei dintr-un somn istoric, dintr-o „hipnoză colectivă“.
Totuşi, ea nu îşi face iluzii. Este un observator lucid
şi necomplezent, care urmăreşte cu ochi nepărtinitori şi
talent de veritabil prozator realităţile uneori dure, neprimitoare. Bunăoară, înregistrează primele cuvinte auzite
în Basarabia, de la o şoferiţă de camion: „românii sunt
cam puturoşi“. Sunt vorbe ce strecoară o primă undă de
neîncredere, care va spori, în paralel cu sensurile pozitive ale descinderii românilor în ţara vecină. Din cele o
sută patruzeci de rude pe care le are la Speia, un număr
infim doresc să o cunoască. Oamenii au senzaţia că ea a
fugit, deşi avea atunci mai puţin de 6 ani şi fusese luată
cu sine de mama sa, ca să nu ajungă în Siberia, cum avea
să se întâmple cu tatăl său în curând.
Beneficele personaje care îi veghează Raisei familiarizarea cu noile realităţi din Speia natală sunt nepoţii
Dorica şi Ipatie, părinţii studentei Liliana din Bănie. Ipatie este ruda ei de sânge: fiul unui frate al tatălui. Chiar
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şi aceste rude binevoitoare au ideea fixă că ea, Raisa, a
fugit, că şi-a părăsit satul natal. Antologică ne apare în
consecinţă scena recitării pasionate din Eminescu, de
către naratoare, în faţa fetiţei acestor nepoţi, Carolina,
care îi reproşase şi ea, nemilos, fuga din Speia. Raisa
face o adevărată demonstraţie de lectură inspirată, ca
să şi-o apropie, să o facă să priceapă că Eminescu e şi al
românilor, nu doar al moldovenilor, cum credea strănepoţica (subtilă intuiţie!). „Mi-arată Luceafărul lui Eminescu apărut la editura Hyperion din Chişinău. E o descoperire a ei, de parcă noi n-am avea Eminescu: e o proprietate a ei (mai nouă, mai veche, de parcă Eminescu
n-ar fi şi-al nostru, al nostru fiind alt Eminescu. Cum să
pricepi echivalenţa, identitatea?)“. După turul de forţă
al recitării, Raisa este excedată, are fruntea „brobonită
de sudoare“, îşi spune: „Rolul vieţii mele l-am jucat în
faţa Carolinei“. Fetiţa recunoaşte: „Ce frumos aţi citit!“
Dar Raisa îi simte deruta: „E posibil? I-l pot fura astfel
pe Eminescu? El, unicul, e şi al nostru şi aşa de adânc al
vostru? Nu-i vine să creadă“. În final, Raisa are impresia
că a reuşit să sfârâme zidul pe care îl simţea persistent.
Dar, se întreabă ea: „Dacă n-ar fi fost Eminescu, apropierea noastră s-ar fi săvârşit?“ Iată, încă o dată, forţa
cuvântului şi a poeziei eminesciene, miracolele pe care
mai izbutesc ele să le facă şi astăzi, demonstrate cu talent
şi pătrundere psihologică.
Bănuiala trădării, a fugii este pesistentă în tot satul.
O femeie îi spune, mai târziu, că prin 1942–1943 românii aduseseră jandarmi care i-au „bătut pe localnici, că
i-au ocupat şi că acum nu mai vor nicio ocupaţie“ (astfel de afirmaţii trebuie verificate, pot fi simple confuzii
ori calomnii). Pe tot parcursul naraţiunii, eroina are sentimentul vinovăţiei de a nu fi reuşit să se reîntoarcă la
Speia decât aşa de târziu. De aceea, ea nutreşte dorinţa
arzătoare de a fi acceptată, înţeleasă, de a nu fi socotită
o trădătoare.
Spuneam că ochiul de prozator al Raisei Boiangiu
este unul necomplezent. Într-adevăr, nu-i scapă nimic:
nici noroaiele din Speia, nici bănuiala ori indiferenţa
oamenilor, nici replicile nepoliticoase ori agresive care
i-au însoţit periplul de la început până la capăt. E o lume
patriarhală, cu obiceiuri necunoscute nouă, o lume, în
plus, adesea estropiată şi malformată de ideologii care
i-au ţinut secretă adevărata istorie.
Un alt moment-cheie este vizitarea casei natale a
autoarei, devenită sediu pentru mai multe instituţii: primărie, poştă, poliţie. Revede camerele, dar îi par străine. Nu doreşte să intre în beciul unde bunicii ei muriseră într-un bombardament, dintr-o explozie petrecută
chiar la gura beciului în care ei se adăposteau. Despre
dilemele învăţământului în limba română aflăm atunci
când Raisa face cunoştinţă şi cu Ion Ciobanu, profesorul de limba română din sat: observă că el gândeşte în
ruseşte şi abia apoi traduce în româneşte, fiindcă până
acum a predat rusa. Limba română pe care o vorbeşte
are întorsături de frază ruseşti.
Apoi este invitată de primar să facă o cerere de reabilitare a tatălui ei şi participă la slujbă într-o zi însemnată, de hramul bisericii redeschise după ce a fost mult
timp muzeu. Preotul sosit în comună, cu formaţie de
inginer, este perceput de oameni ca un nomenclaturist.
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Predica lui, deşi corectă, nu stârneşte emoţie. Pe platoul
din faţa bisericii Ipatie îi prezintă un verişor, care se uită
la ea „cruciş“ şi rosteşte pe un ton dispreţuitor: „Şi ce
dacă ne cunoaştem acum“, vrând să spună că, „dacă am
trăit atâţia ani despărţiţi, putem trăi şi de-acum înainte
la fel. Pagubă-n ciuperci. Îmi întoarce degrabă şi spatele. Îmi e străin şi vrea să-mi rămână străin. Simt ostilitatea lui, răceala.“ Unii nu sunt de fel entuziasmaţi de
perspectiva Unirii. Autoarea percepe şi redă cu fineţe
atmosfera de istorie încremenită a unei Basarabii confuze, prinsă într-un hiatus al istoriei şi lipsită de o identitate pe deplin înţeleasă. „Toţi oamenii par străini de
locuri. Aşteaptă parcă o minune care nu mai vine. Strălucirea momentului nu convinge. Veselia nu izbucneşte.
Sticlele de băutură n-au efectul scontat. Totul e fad, deşi
oarecum animat“ (p. 85).
După slujba de la biserică autoarea şi însoţitorii săi
intră, invitaţi de o rudă îndepărtată, într-o casă unde
mai mulţi săteni chefuiesc. Aici are loc încă unul din
momentele edificatoare ale periplului iniţiatic: bărbaţii
sunt ostili faţă de românii veniţi în vizită, le adresează
cuvinte aspre, nedrepte. „Bărbaţii casei sunt afumaţi
bine, au tupeul nemăsurat al scăpaţilor din laţ, ne dispreţuiesc vizibil, ne contrazic fără noimă, proferează cu
limba grea un fel de înjurături. Locurile sunt murdare,
pline de resturi alimentare (ca-n cocină), cu pahare slinoase, cu vase osânzoase, cu amestecături de alimente
cu scrum de ţigară şi cu mirosul vinului, trup zdrenţuit,
tronând peste tot“. Vizitatorii se grăbesc să iasă, conduşi de Dorica, prevăzătoare să păstreze aura reîntâlnirii românilor cu Basarabia: „nu trebuie să vedem urâtul din lucruri, noi am venit doară în ospeţie într-o zi de
sărbătoare, totul ar trebui să rămână frumos“.
În pofida durităţii ei, întâmplarea nu este dispreţuită
de naratoare, ci devine un prilej de meditaţie asupra existenţei. „Am văzut oamenii aşa cum sunt şi nu aşa cum
se-arată ei în haină de sărbătoare (şi nu-mi pare rău).
Nu regret nimic din ce-am văzut, şi lucrurile urâte (sau
mai ales ele) îşi au misterul lor dureros, de lucru imperfect, purtător de existenţă reală: am atins viaţa, am aflat
de unde mă trag („Din bube mucegaiuri şi noroi, vorba
poetului), „pe propriile ruine am ajuns să ştim cine suntem“ (E. Cioran) (p. 95).
Curând, la magazinul proaspăt inaugurat, mulţimea,
lacomă şi panicată de puţinătatea mărfii, în comparaţie
cu dorinţa ei de rostuire, sparge ferestrele, îşi dispută
bunurile, încât mulţi, speriaţi, renunţă la cumpărături.
Scena are ceva din mişcările de masă cu o anume semnificaţie istorică, anunţând o schimbare de paradigmă
– poate instaurarea altor vremuri, începutul unei noi
vieţi, mai întreprinzătoare, aflată sub domnia acţiunii,
a comerţului, a banului.
Şi la plecare se petrec întâmplări neplăcute, în gara din
Chişinău, când un cetăţean o roagă să-i păzească bagajele, pentru ca, la întoarcere să acuze: „Români împuţiţi,
vă arăt eu vouă…“. Cu toate acestea, la Chişinău atmosfera i se pare alta, una de cult al tradiţiei şi al valorilor
româneşti, al istoriei. Incursiunea îşi descoperă valenţe
multiple, cele sociologice nefiind deloc pe ultimul plan.
Îi apare naratoarei ca o clarificare şi rotunjire a propriului destin, generând o mai bună aşezare în fiinţa ei inteHYPERION
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rioară. Este o revelaţie aptă să o împace cu soarta, să-i
arate sensul, dar şi inutilitatea istoriei: aşa-zisa reabilitare
a tatălui, de pildă, ce mai poate însemna, după cincizeci
de ani de la moartea lui, când, oricum, el este de multă
vreme reabilitat prin însăşi conştiinţa biruitoare şi fiinţarea fiicei sale? „Taţii noştri s-au reabilitat singuri… I-am
reabilitat în noi…“ (p. 119). Personajul Raisa din text are
şi el parte de o caracterizare expresivă: imperios (chiar
imperativ) şi alert, sensibil la orice semn de empatie şi
căldură sufletească şi la diversele atenţii din partea anturajului, veşnic de veghe şi judecându-i pe ceilalţi după
un arsenal semiotic ce pune în relaţie fizicul cu psihicul
şi afectivitatea. Notaţiile sunt rapide, învăluite în halouri afective, tuşele nervoase vădesc nerăbdarea şi adesea deruta, întrebarea, mereu nelămurită, adresată sorţii, ca o provocare. Visele punctează şi ele nesiguranţa
demersului său investigativ. Poate că în acest plus de
luciditate al Raisei, în tensiunea neostoită a minţii, soldată cu atracţia irepresibilă înspre cultură şi îndrăzneala
creaţiei, putem întrezări un sens al sacrificării părintelui Ipatie. Fără să fi distilat această dramă, pesemne că
fiica sa ar fi cunoscut o soartă mai senină, dar nu s-ar fi
dedicat literaturii, vădind un cuget atent şi sfredelitor.
Cartea are meritul de a ne restitui o stare de lucruri irepetabilă, dintr-o Basarabie aflată la o răscruce istorică,
şi de a o face printr-o proză autentică, învăluită în nimbul trăirilor personale intense.
Profesoara de istorie Margareta Ivanciov (secondată
de o colegă, Metanet Kadar), imaginează, surprinzător,
un roman istoric de aventuri, intitulat Sub zodia lupilor
(Timişoara, Ed. Eurostampa, 2015), plasat în epoca lui
Burebista şi avându-l ca unul dintre eroi chiar pe acesta,
alături de alte personaje, unele atestate documentar, altele
inventate. Este o altă accepţiune a trecutului, întâi ca o
realitate luată în accepţia sa primă, tale quale, ca depozit de fapte, informaţii şi mistere, iar în al doilea rând,
ca tezaur cognitiv al umanităţii: aceasta pentru că, în
rândurile participanţilor la o călătorie strategică, ce se
va dovedi şi ea iniţiatică, dar mai ales sapienţială, alături de şi sub conducerea protagonistului, viteazul luptător Zirax (personaj imaginar, cu nume existent în plan
istoric, desemnându-l pe unul din puţinii conducători ai
geţilor despre care avem informaţii, deşi puţine. A fost
rege al geţilor în sec. I înainte de Hristos, stăpânind nordul şi sudul Dobrogei, a fost amintit de Dio Cassius, în
legătură cu campaniile lui Marcus Licinius Crassus la
Dunărea de Jos) aflăm şi un Marco Polo invers, un chinez preocupat să adune date pentru o carte despre lumea
îndepărtată (din perspectiva chinezilor). Este un prilej
de a ne adăpa la sursele filosofiei, disciplinelor fizice şi
de luptă, precum şi terapeuticii chinezeşti.
Aşadar, un grup de şase ostaşi – daci, geţi, roxolani,
dar între care se găseşte şi chinezul Li Yong – pornesc
spre vest, la porunca regelui Burebista primul rege al
Daciei unite, şi a marelui său preot Deceneu, spre a sonda
posibilităţile de aliere a dacilor cu populaţii nemulţumite
de ascensiunea romană şi dornice s-o împiedice. Burebista este văzut realist, în lumina datelor istorice, ca un
conducător inspirat, conştient de primejdia romană, dar
limitat în privinţa posibilităţilor de contracarare a acesteia, din pricina infiltrării în politica romană, prin spri-
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jinul dat, fatidic, candidatului roman nepotrivit, ce va
fi ulterior învins – Pompei, iar nu viitorului învingător,
Cezar. Un alt factor malefic, ce frânează eficienţa împotrivirii lui Burebista, este complotul marelui preot Deceneu, ahtiat de putere, dornic să devină, prin îndepărtarea
mişelească a regelui său, vândut romanilor, conducător,
în completarea poziţiei sale sacerdotale. Istoria consemnează, într-adevăr, urcuşul său în această postură regală,
după asasinarea lui Burebista, eveniment odată cu care
marele regat dac se fărâmiţează în mai multe state mici.
Zirax are neşansa de a-şi mărturisi public bănuielile privitoare la complot, drept pentru care Deceneu îi sacrifică fiul la adunarea dedicată împlinirii ritualului faţă de
zeul Zamolxes. Apoi este trimis în călătoria periculoasă
spre vest, ca să fie îndepărtat de la curte şi să nu poată
influenţa pe nimeni prin bănuielile sale.
Autoarea reuşeşte să particularizeze expresiv cadrul
antic evocat: elementele de cultură, credinţă, ritual, dar
şi veşmintele, obiceiurile sunt prezentate, ca şi evenimentele, cu o plasticitate şi concreteţe ce conving cititorul. Dincolo însă de cunoştinţele istorice, prin care
Margareta Ivanciov îşi valorifică, exemplar, experienţa
în domeniu, imaginaţia are rolul tutelar de a crea situaţii mai mult sau mai puţin credibile, acceptabile toate,
în virtutea caracterului artistic al evocării. Apare, astfel,
o lupoaică, Daca, salvată de Zirax şi devenită prietena sa
pe viaţă, apar personaje răzleţe, excelent descrise: preoţi, luptători şi vindecători de pe îndepărtate tărâmuri,
surprinşi în pregătirile lor pentru diverse ritualuri, luptători, călători şi refugiaţi, ca şi mulţi alţi locuitori de pe
tărâmurile antichităţii. Grupul ajunge să-i întâlnească pe
iazigi, taifeli, helveţi, celţi, belgi, batavi sau gali, luptă cu
iazigii, se salvează de romanii ce aproape îi capturează
în Galia deja cucerită şi aflată în drum spre romanizare.
Dragostea autoarei faţă de animale (ca şi marea înţelegere şi încredere ce le-o acordă) transpare într-un chip
emoţionant, prin însuşi monologul Dacăi, ce vorbeşte
despre stăpânul său ca despre „Fiinţa iubită“. Ea îi salvează, în repetate rânduri, pe cei şase însoţitori ai său,
de la moartea în confruntări năpraznice precum cea cu
„monştrii păroşi“. Alegerea ei este hotărâtă: deşi peţită
de un lupan, rămâne cu oamenii, „fiinţele iubite“. Cei
doi, Zirax şi Daca, om şi lupoaică, mor, de altfel, simultan, vârstnici, după o viaţă eroică.
Călătoria îşi împlineşte scopul, acela de a tatona posibilităţile unei alianţe cu vesticii, dar rezultatul este, previzibil, unul negativ, căci aceştia sunt fie deja cuceriţi de
romani, precum galii, fie prea puţini şi îndepărtaţi de ţinuturile dacice, inapţi, astfel, de o ripostă puternică, precum belgii sau batavii. Dincolo însă de reuşita sau nereuşita incursiunii, rămân extraordinarele vitejii săvârşite
împreună, prieteniile clădite sau reconfirmate de-a lungul acestor palpitante peripeţii, înţelepciunea tot mai
profundă instaurată în minţile şi sufletele protagoniştilor. Deoarece autoarea posedă şi solide cunoştinţe ezoterice, asistăm la un regal de sfaturi şi expozeuri înţelepte, cum ar fi acela al lui Li Yong, de îmbărbătare a lui
Dirapex, fiul lui Zirax, în preziua sacrificării sale: „Dirapex, este bine să nu te amăgesc cu vorbe meşteşugite. Nu
avem mult timp, căci în curând vor apărea vizitatorii.
Tu trebuie să dai dovadă de multă stăpânire de sine, de
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mult curaj. Atitudinea ta va rămâne multă vreme vie în
amintirea lor. Iubirea ta ca fiu şi frate va apărea cu atât
mai mare cu cât te vei comporta mai onorabil. Nu uita
nicio clipă ce ţi-am spus în repetate rânduri. Gândurile
şi simţămintele noastre ne aparţin, deci nu trebuie să
le dezvăluim altora, sunt bunul nostru cel mai de preţ,
sunt comorile ascunse ale fiinţei noastre, mai ales în clipele de răscruce ale vieţii să rămână acolo unde le este
locul, în profunzimea noastră“ (p. 64). Li Yung, de altfel,
este unul dintre cele mai importante personaje ale cărţii,
cel care dă unitate grupului, revelând armonia cosmică,
dezideratul stării de înţelepciune ce poate fi dobândită
în împrejurări pământeşti. El pleacă înapoi în patria sa,
spre a deveni acolo conducătorul unei mănăstiri şi a trimite, peste ani, un mesager, cu noi învăţăminte, cadouri

de preţ şi profeţii: apelând la hexagramele chinezeşti Yi
King, el este în măsură să-i spună lui Zirax, aflat acum la
sfârşitul vieţii, că unul dintre nepoţii săi va deveni rege
peste o parte a Daciei şi că, totodată el va fi bunicul celui
mai mare rege dac, care va reface unitatea Daciei şi va
lupta cu romanii (noi, cititorii, înţelegem că este vorba
de Comosicus, bunicul regelui Decebal; Comosicus este,
în roman, nepotul lui Zirax, fiul fiicei sale Andrada). Toţi
membrii grupului, dar şi rudele lor îşi găsesc împlinirea
sufletească, în semn de dobândire a armoniei în lupta
cu semnificaţiile complicate ale vieţii. Romanul închipuit de profesoara Margareta Ivanciov este o frumoasă
şi stimulativă lectură pentru copii, dar şi pentru adulţii
însetaţi de cunoaştere.

Liviu FRANGA

Paşii din drumul
unei traduceri. De la
traducerea-exerciţiu la
prelucrare

R

Înainte de primul pas...

Rândurile care urmează se doresc un omagiu adus tuturor truditorilor pe ogorul desţelenit într-o nouă limbă,
care este traducerea unui text literar. Într-un mod cu
totul special, pentru mine însumi, ca şi pentru toţi învăţăceii clasicişti de odinioară, ceea ce am scris mai jos
doresc a fi omagiul meu către toţi desţelenitorii textelor literare care, de vârstă bi- şi trimilenară, au alcătuit
cultura clasică, greacă şi latină, a lumii euroasiatice a
Antichităţii. Numele tuturor profesorilor mei şi ai noştri,
de şcoală medie mai întâi, de şcoală înaltă de filologie
clasică de la Universitatea din Bucureşti, mai apoi, ca şi
de la toate celelalte universităţi din ţară, unde s-au predat – şi la care se mai predau încă!... – limbile clasice ale
Antichităţii, cele pomenite mai sus, vor rămâne neşterse
în patrimoniul memorial al formatorilor culturii clasice
din România modernă şi contemporană. Pentru mine
personal, dintre aceste nume, cele ale primilor mei doi
dascăli de limba latină, profesorul şi traducătorul fabulistului Gaius Iulius Phaedrus, Gheorghe Moraru, de la
Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti, şi al profesoarei şi traducătoarei celui mai important teoretician al
educaţiei din Antichitate, Marcus Fabius Quintilianus,
Maria Hetco, de la fosta Catedră de Limbi Clasice şi
Lingvistică Generală a fostei Facultăţi de Limbi Romanice, Clasice şi Orientale, vor continua să bată în inima
mea cu aceeaşi neoprită tărie cu care inima mea bătea
atunci când eram scos la tablă şi îmi erau verificate,
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până la ultimul rând,
temele de lucru.

1. Traducerea-exerciţiu

Experienţa dobândită, de dascăli la rândul nostru, ne-a
făcut să întâlnim mai întâi, de-a lungul deceniilor, pe fragmentele de operă literară latină studiate în orele de seminar şi de cursuri practice (numite azi, foarte tehnic, „practica limbii”), o sumă imensă de variante traducţionale pe
care, atunci şi acum, le-am numit „de lucru”. Foarte tinerii traducători, studenţi la clasice sau la B-latină, deprindeau practic regulile gramaticale, morfo-sintactice, îşi
formau şi modelau zestrea lexicală şi îşi modulau, adaptau şi rafinau registrele stilistice pe texte variate, care,
însă, se înscriau într-un perimetru cultural-istoric determinat şi reprezentativ. Strădaniile lor ofereau o variantă
orală, corectată şi supravegheată atent de profesor, niciodată publicată şi nici măcar publicabilă. Se urmărea atingerea celor două ţeluri fundamentale ale unei traduceri
de şcoală: exactitatea, pe de o parte, fidelitatea, pe de alta,
din punct de vedere morfo-sintactic şi lexical-gramatical,
între textul latin, sursă, şi corespondentul său românesc
de lucru în seminar – un produs prin excelenţă dirijat şi
colectiv, în temeiul a ceea ce putem numi consensualitatea participanţilor la actul didactic de traducere.
Un astfel de produs textual al traducerii l-am numi b
r u t, iar traducerea în sine am vedea-o ca pe un lucru, o
activitate în sau de l a b o r a t o r. Cu un singur cuvânt,
primul pas în actul procesual al traducerii – dincolo de
HYPERION
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cadrul ei instituţional-didactic, care implică o verificare,
o evaluare şi o validare externă, ulterioară propriei evaluări, deci, ulterioară autoevaluării traducătorului – este
acela al traducerii-exerciţiu. Valenţele acesteia sunt eminamente didactice, deoarece fac parte din procesul învăţării, al deprinderii competenţelor specifice, viitoarele
competenţe profesionale. Sunt valenţe prin excelenţă
f o r m a t i v e.

2. Traducerea filologică

Prin cel de-al doilea pas, ieşim din spaţiul formării
propriu-zise a deprinderilor şi competenţelor – în fond,
părăsim teritoriul, larg, cuprinzător, dar şi surprinzător,
al autocunoaşterii, al intuirii propriilor limite, însă şi al
satisfacţiei primelor performanţe – şi intrăm în zona m
o d e l a t o a r e, a r e p e r e l o r c u l t u r a l e, pentru
a folosi o sintagmă-clişeu uzuală şi, prin urmare, şi utilă.
Discutând despre paşii pe drumul traducerii, nu vom mai
părăsi, de acum înainte, zona referenţială a modelelor:
în primul rând, profesionale, de specialitate, în al doilea
rând cu o capacitate de iradiere, de impact cultural progresiv crescută de la o treaptă la alta a traducerii, tocmai
pentru că vorbim de autentice modele culturale. Într-o
ultimă şi îndepărtată instanţă, şi ele întrucâtva formative,
mai curînd creator-stimulative.
Începutul, pasul decisiv spre literaturizarea şi culturalizarea (ca bunuri culturale) ale traducerii, îl fac ediţiile bilingve din colecţiile editoriale universitare, de strictă
specialitate în toate cazurile. Colecţiile cu pagini duble, în
oglindă – textul original pe pagina din stânga, traducerea
pe pagina din dreapta –, îşi propun din capul locului să se
adreseze unui public bine definit şi „ţintit”: publicul beneficiar al educaţiei prime de specialitate, aşadar, în primul
rând studenţii clasicişti, respectiv latinişti, indiferent de
ciclul de studii universitare (de licenţă, masterat şi doctorat); în al doilea rând, unui public deja format, cu adânci
cunoştinţe de specialitate: cercetători (literaţi, lingvişti,
istorici, alţi specialişti în ştiinţe/arte socio-umane etc.) şi,
în egală măsură, cadre didactice de specialitate (de asemenea variată, aparţinând ştiinţelor/artelor socio-umane).
În consecinţă, traducerea oferită de ediţiile bilingve
din colecţiile – covârşitor majoritare – editate de universităţi sau de societăţi academice ori de case editoriale universitare este una, la rândul ei, performant erudită. Ea îşi propune să păstreze un coeficient, respectiv,
un nivel înalt de exactitate şi precizie gramaticală, fără să
fie, însă, în acelaşi timp, constrânsă, încorsetată de stricteţea fidelităţii morfo-sintactice. Această ultimă caracteristică – o anumită libertate în redarea din unghi gramatical a textului-sursă, o anumită flexibilitate gramaticală,
evidentă în special pe palierul sintactic al frazei – se datorează apariţiei unei ţinte noi în actul şi la nivelul produsului traducerii: dimensiunea estetică, latura – în general, discretă – c r e a t i v ă a traducerii, care începe a fi
văzută şi ca o b i e c t e s t e t i c, nu doar ca instrument
al cunoaşterii şi învăţării.
O atare latură creativă a actului traducţional este ostentativ scoasă şi pusă în evidenţă atunci când ediţiile bilingve oferă traducerea în versuri, cu ritm şi, uneori, chiar
cu rimă, sau fără ritm/rimă, dar în dispunere grafică –
prin urmare, nu în simplă proză! – a unui text poetic ori-
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ginal. Intuim cu toţii încercarea traducătorului, acceptată
tacit de editorul său, de a oferi mai mult decât o variantă
erudit-explicitată, inclusiv comentată şi studiată, a originalului. Într-un astfel de caz, vorbim deja de o traducere
competitivă în raport cu originalul poetic, original cu care
îşi propune, tacit, implicit, dar nu mai puţin ostentativ,
cum spuneam, să rivalizeze.

3. Traducerea creativă

Culturile naţionale se îmbogăţesc, în materie de artă a
cuvântului scris, şi pe acea cale care, de când reflecţia asupra practicii traducerii şi teoria subsecventă s-au constituit într-un perimetru propriu, mediator între literatură
şi lingvistică, ne-am obişnuit să o numim şi să o considerăm o modalitate externă. Câtă vreme sunt puse la bătaie
aceleaşi virtuţi artistice sau estetice ale limbii materne,
prin intermediul cărora s-a constituit tezaurul culturii
naţionale, rămâne să ne întrebăm dacă, într-adevăr şi în
mod legitim, o astfel de cale se dovedeşte a fi una exterioară. Propunem unei viitoare revizitări critice a chestiunii în cauză o comparaţie foarte simplă. Cuvintele, intrate
într-o limbă, pe calea împrumuturilor directe, în diverse
etape ale evoluţiei istorice a limbii receptoare, se numesc,
spre deosebire de celelalte cuvinte, proprii în exclusivitate
limbii respective, cuvinte recente, neologisme, împrumuturi lexicale. Deşi originea lor este străină, deci, deşi
sunt cuvinte „străine”, odată intrate în patrimoniul lexical
receptor şi utilizate, cu mai mare sau mai mică putere de
circulaţie, acele „cuvinte călătoare” de la o limbă la alta nu
vor aparţine niciodată, de iure et de facto, idiomului „nou”
în care ele au intrat şi care le-a primit înlăuntrul lui?
Aceasta, identic aceasta, am spune, este şi situaţia acelor opere literare cu autor străin care au fost traduse în
mod creator, cu intenţia, mărturisită sau nu a autorului
traducerii, de a oferi, în limba cititorilor săi, aceeaşi (sau
cel puţin aceeaşi) frumuseţe a operei traduse şi satisfacţie a lecturii ca şi opera originală. De aici şi formulările
apărute, de multă vreme, în limbajul curent de specialitate: Iliada lui George Murnu, Divina Commedia a Etei
Boeriu, Faust al lui Lucian Blaga. Senzaţia, imediată şi
aparentă, creată de o asemenea formulare, care scurtcircuitează paternitatea operei literare, este că autorul operei traduse este şi creatorul ei în limba culturii literare în
care opera tradusă a intrat.
Aici se află, în opinia noastră, autentica misiune, primă
şi ultimă, a actului traducţional. Acesta este sensul fundamental al traducerii, scopul sau ţelul ei primordial. O
operă nouă, o operă competitoare. O operă-rival. O operă
de zestre, de patrimoniu.
Am oferit astfel elementele de bază care caracterizează cea de-a treia categorie de traduceri, cea pe care o
numim creativă, în alţi termeni, deja tradiţionali, traducerea literară sau beletristică. Este vorba de o modalitate prin definiţie novatoare şi interpretativă, care se dovedeşte, în grade diferite, eliberată, decomplexată, dezinhibată de principiul, autoritar şi autoritarist în acelaşi timp,
al aşa-numitei fidelităţi: gramaticale, stilistice, topice,
tonal-intonaţionale etc.
„Eliberarea” traducătorului de dependenţa de
textul-sursă, în fond de obedienţa faţă de acesta, este
realizată prin diferite procedee, inventariate, clasificate
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şi analizate, inclusiv comparativ, de traductologi, specialiştii în teoria şi practica traducerii. O atare „ieşire de sub
tutela” originalului este, însă, compensată întotdeauna de
procedee care reechilibrează raportul dintre inovaţie şi
compensare, reglînd cu fineţe toate tendinţele excesive,
de îndepărtare sau chiar de părăsire a originalului în articulaţiile sale lingvistico-stilistice.
În rezumat, traducerea creativă ţinteşte spre obţinerea
sau atingerea celui mai înalt nivel, a celui mai semnificativ coeficient de personalizare creatoare, deci de „originalitate”, de „creativitate”, de independenţă estetică a operei traduse în raport cu opera originală. Am asemăna un
atare raport cu acela care se poate institui între chipul
omului din realitate, pe de o parte, şi acelaşi chip reflectat fie într-o oglindă, fie într-un portret sau autoportret
pictural, pe de altă parte. Recunoaştem, este acelaşi chip,
şi nu un altul, şi în realitate, şi în oglinda obişnuită, şi în
portretul sau autoportretul pictural. Chipul din oglindă
este aidoma unei traduceri filologice, corecte, exacte,
precise şi fidele. Chipul din portret sau din autoportret
este o interpretare artistică, este o viziune, este o „traducere” în tehnica desenului sau a picturii a ceea ce vede în
realitate ochiul desenatorului sau al pictorului. Realitatea este aceeaşi şi recognoscibilă. Imaginea artistică traduce, creativ şi interpretativ, modul cum, la un moment
dat, vede artistul realitatea pe care o vedem şi noi, tot cu
ochiul liber. Dar altul decât al artistului, cu toate că, anatomic, este, fireşte, identic.

4. Traducerea parafrastică

Atunci când, însă, traducătorul vede şi simte o altă realitate textuală decât aceea pe care o oferă gramatica, pură
şi simplă, a textului original – adică, în alte cuvinte, vede
şi simte o altă realitate gramaticală decât o pot decripta şi
percepe cunoscătorii limbii în care se traduce –, intrăm
cu certitudine într-o nouă tipologie traducţională, cu alte
ţeluri şi mijloace aflate la dispoziţie.
Traducătorul va ţinti în mod deliberat (dacă vrea, şi
declarat) spre ţelul suprem al libertăţii, practic absolute,
totale, faţă de servituţile impuse de gramatica, stilistica şi
retorica textului originalului. De la o primă, foarte vizibilă, abordare, textul original nu mai este supus traducerii, ci interpretării libere, neconform(ist)e, selective, opţionale. Traducătorul operează selecţii traducţionale, nu se
supune „robiei” integralităţii.
Pentru că el, de fapt, nu traduce, ci parafrazează, lepădându-şi nu numai scrupulele gramaticale,
lexical-semantice, stilistico-tonale etc., indiferent faţă de
constrîngeri şi rigori, ci şi acel minim respect temător faţă
de tiparele de limbă şi faţă de zona ideatică a semnificaţiilor
mesajului textual. Acele idei ale textului, rezultate dintr-o
anumită configuraţie narativă, dramatică, lirică, epică
etc., aşa cum le-a conceput şi transcris, din orizontul său
imaginar, autorul originalului, traducătorul-parafrazator
poate să le tulbure ca ordine în textul tradus, dar chiar
şi ca pondere a semnificaţiilor, îndepărtându-se, inclusiv
cantitativ – număr de versuri, de cuvinte, de propoziţii,
de fraze –, de şi în raport cu textul original, de regulă
supradimensionîndu-l.
Pentru că primează, pentru traducătorul-parafrazator,
modul cum îi rezonează, cum îi fac ecou ideea şi sensul
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general al mesajului textual, modul în care acel text original îi creează lui, traducătorului, noi idei şi noi senzaţii şi
noi sentimente. Acestea – noile idei, trăiri, sensuri şi semnificaţii –, trezite traducătorului de textul supus traducerii, şi nu textul în sine, cu tiparele lui morfo-sintactice şi
lexicale, contează pentru traducătorul de această factură.
Parafrazatorul traduce idei şi sensuri, aşa cum le recepţionează şi le percepe el din original, nu textul în care se
află acele idei şi acele sensuri.
În concluzie, traducerea parafrastică este una mai
curând exhibiţionistă, arătându-ne nouă, cititorilor, şi
dezvăluindu-ne nu opera literară ca atare şi în sine, ci ceea
ce îi place parafrazatorului din ea, modul cum el o vede,
o percepe, o înţelege şi o simte. Nu „realitatea” textuală
contează, ci perceperea ei de către parafrazator. Unică şi
inimitabilă, non- şi antigramaticală, echivalent-adaptativă
şi selectivă, la superlativ subiectivă şi personală, adică
purtînd marca indelebilă a individualităţii şi individualizării pure.

5. Prelucrarea sau
traducerea culturală

Practica multimilenară a traducerii nu se opreşte aici.
Ultimele două-trei secole au scos, însă sporadic, la vedere
şi o altă manieră, cu rădăcini probabil mai vechi, de a traduce – dacă termenul ca atare mai poate fi prezervat în
sensul său propriu –, manieră ilustrând, mai degrabă şi
în fapt, un implant cultural decât un transfer sau o translaţie, prin schimbarea codului lingvistic, a unei opere,
dintr-un spaţiu şi un timp într-un alt spaţiu şi într-un
alt timp.
Textul supus implantului cultural este întotdeauna, ca
şi în cazul precedent, unul de marcă, reprezentativ pentru cultura literară naţională – în cazul textelor modernităţii –, respectiv, pentru un spaţiu etnocultural dat –
dacă ne referim la epoci anterioare sau la zone complexe,
de interferenţă, de graniţă, din punct de vedere cultural,
aparţinând şi modernităţii, şi contemporaneităţii.
Textul în cauză, intrat şi rămas pentru totdeauna în
paradigme canonice, cu valenţe cvasi-simbolice pentru
întreaga şi universala posteritate cultural-literară, prin
valoarea sa excepţională sub raport estetico-artistic, este
reluat într-o altă limbă, pe alte coordonate spaţio-temporale
şi într-un alt orizont mental cultural, cu alte dimensiuni ale
tradiţiilor, de asemenea culturale, proprii. Sensul acestei
reluări este unul adaptativ. Practic, nu se traduce în sine
o operă, ci se adaptează, prin prelucrare, textul-sursă,
care este nu tradus, ci echivalat grosso modo, explicitat
pentru publicul capodoperei, public care nu e interesat
de corespondenţele lingvistice ale celor două texte, originalul şi traducerea, ci doar de cunoaşterea informativă
a conţinutului textului original prin prelucrarea rezumativă a respectivului conţinut.
Rezultă, în felul acesta, un text care ia originalul drept
pretext – nu doar ca text „anterior” (lat. prae, „înainte”,
„în faţă”), ci şi ca o cauză aparentă, un „motiv” de joacă
literară, să spunem aşa –, şi îl redă printr-un soi aparte
de povestire: ea utilizează, pe rând şi simultan, procedeele reducţioniste ale rezumării, ale condensării sau, dacă
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vrem, ale esenţializării conţinutului operei, mai curând
capodoperei prelucrate.
Este ca şi cum cineva ar „povesti” – condensând textul
canonic originar şi punând la lucru propriile alte cuvinte,
fără corespondent sau fără ambiţie de corespondenţă –
repere cultural-literare fundamentale în patrimoniul umanităţii, precum (citez fără o ordine anume) Biblia, ori Iliada sau Odiseea sau Eneida, ori Ramayana sau Mahabharata, ori La Chanson de Roland sau Divina Commedia,
Decameronul, oricare din piesele lui Shakespeare, romanul
lui Gargantua et Pantagruel sau acela al divin-iscusitului
Don Quijote, cavaler de la Mancha: texte preponderent
sau exclusiv narative, în proză sau versuri, unele de condiţie pur dramatică. Indiferent de genul sau specia literară,
de legile compoziţional-stilistice proprii textului canonic,
prelucrarea traducţională diferă de original prin asumarea unui statut interpretativ-explicativ şi prin excelenţă
rezumativ specific, adaptat nevoilor şi limitelor de vârstă
(copii, adolescenţi, cititori de vârsta a treia), de condiţie
socială şi de pregătire culturală.
Prelucrarea, ca ultim stadiu al traducerii, şi anume
unul cultural, răspunde, în concluzie, unor necesităţi culturale precis determinate şi configurate şi poate fi considerată, în opinia noastră, cea mai aparte, cea mai singulară formă de traducere. Acest ultim pas pe drumul, atât
de bătătorit, dar niciodată plictisitor, al traducerii, stadiul în care se urmăreşte nu atît echivalarea într-o limbă
nouă a unui model literar canonic, exemplar, cât introducerea lui, simplificată şi reducţionistă, într-un spaţiu
cultural alogen şi într-o formă care fie să îi pregătească
traducerea ca atare, filologică, fie să rezume capodopera
deja tradusă şi să-i faciliteze un acces mai timpuriu la ea.

Ar mai fi, credem, încă un pas, după ultimul pas pe
drumul traducerii.
Dar nu ar mai fi vorba, în niciun caz, de traducere,
aşa cum, de peste două milenii, o înţelegem şi o practicăm cu toţii.
S-ar întâmpla ca în muzică, unde un pasaj oarecare,
un motiv sau o temă muzicală ori chiar un stil muzical
anume l-ar provoca pe un alt muzician să compună la fel,
în maniera – à la manière de... – modelului său. Muzicienii numesc o atare manieră sau modalitate compoziţională „variaţiuni pe o temă de...” Şi în literatură se poate
întâmpla şi se întâmplă şi s-a întâmplat la fel. S-a „tradus”
în imaginarul textului (nou) creat impactul estetic provocat de lectura unui text preexistent. Ceea ce a rezultat a
fost o „traducere” sui generis, în plan creator, a efectului
generat de lectura unui alt text. Efectul generează efecte.
Traducerea generează şi ea noi traduceri.

După ultimul pas...

B. TRADUCERI
1. Traducere-exerciţiu
„Căci tu singură ai puterea/poţi să-i bucuri/fericeşti pe
muritori cu pacea cea liniştită, pentru că sarcinile îngrozitoare ale războiului le stăpâneşte Mavors/Marte cel
prea puternic în arme, el, cel care, adesea, la pieptul tău
se refugiază, învins de rana veşnică a iubirii, şi, mai mult,
ridicîndu-şi ochii spre tine, după ce şi-a plecat grumazul
vânjos spre spate, te soarbe, o zeiţă, din priviri nedomolite de iubire şi, cu trupul răsturnat, de pe gura ta îţi fură
întreaga suflare. Pe el, care stă pe spate, acoperindu-l/
înlănţuindu-l cu trupul tău cel sfânt, o divino, trimite-i
dulci cuvinte din gura ta, cerându-i, prea glorioasă (zeiţă),
pentru romani pacea cea aducătoare de linişte.”
(traducere de seminar)

Convingerea noastră este că actul traducerii se aseamănă
(sau, în orice caz, se poate asemăna) cu drumul asumat
de călător, cu bună ştiinţă şi nu la întâmplare, pe un traseu anume: de la o operă dată spre o operă necunoscută,
în varianta sa finală, la începutul absolut al drumului.
Traducătorul-călător se poate opri exact acolo unde
doreşte, pe drumul său. După ce „şi-a făcut mîna” de traducător, cu repetate traduceri-exerciţiu. Acesta ar fi primul pas.
Sau după al doilea, după ce a conceput o operă,
un demers filologic complex şi complet, de formare
con-textuală, nu doar de cunoaştere filologică propriu-zisă.
Drumul mai departe conduce evident spre zona creaţiei literare, a competiţiei şi a rivalităţii cu textul-sursă.
Al treilea pas dezvăluie, aşadar, ambiţii creative, de aşezare a operei traduse pe acelaşi raft cu capodopera care
a generat traducerea.
De acum înainte, drumul se îngustează spre cel de-al
patrulea pas, care înseamnă cea dintâi desprindere majoră
de dependenţa faţă de original, prin parafrazarea, personalizată sau foarte personalizată, a aceluia: ne gândim
aici la elegiile properţiene parafrazate de T.S. Eliot sau la
bucolicele vergiliene rescrise de Paul Valéry.
Al cincilea şi ultimul pas conduce spre implantul propedeutic şi are finalităţi prin excelenţă educativ-formative,
indiferent de vârstă şi/sau de nivelul pregătirii culturale.
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ANEXE

A. TEXTUL-SURSĂ
LVCRETIVS, De rerum natura, I, 31-40
Nam tu sola potes tranquilla pace iuuare
mortalis, quoniam belli fera moenera Mavors
armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se
reicit aeterno deuictus uulnere amoris,
atque ita suspiciens tereti ceruice reposta35
pascit amore auidos inhians in te, dea, uisus
eque tuo pendet resupini spiritus ore.
Hunc tu, diua, tuo recubantem corpore sancto
circumfusa super, suauis ex ore loquellas
funde petens placidam Romanis, incluta, pacem.40

2. Traducere filologică
a. „Car toi seule as le pouvoir de réjoiur les mortels
par une paix tranquille, puisqu‘à ces farouches travaux
c‘est Mars, le puissant dieux des armes, qui préside. Et
lui-même souvent vient chercher asile sur tes genoux,
vaincu à son tour par la blessure éternelle de l‘amour. Là,
levant les yeux vers toi, sa nuque ronde rejetée en arrière,
sans jamais se rassasier il repaît d‘amour ses regardes avides, ô Déesse; le corps renversé, il reste le souffle suspendu
à tes lèvres. Comme il repose ainsi, ô Divine, enlacée à
lui et le couvrant de ton corps sacré, répands de ta bou-
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che de douces paroles, et demande, ô Glorieuse, pour les
Romains le calme de la paix.“
(Alfred ERNOUT, ed. Les Belles Lettres, 1935, pp. 3-4)
b.
„Infatti tu sola puoi gratificare i mortali con una
tranquilla pace,
poiché le crudeli azioni guerresche governa Marte
possente in armi, che spesso rovescia il capo nel tuo
grembo,
vinto dall‘eterna ferita d‘amore,
35e così mirandoti con il tornito collo reclino,
in te, o dea, sazia anelante d‘amore gli avidi occhi,
e alla tua bocca è sospeso il respiro del dio supino.
Quando egli, o divina, riposa sul tuo corpo santo,
riversandoti su di lui effondi dalle labra soavi parole,
e chiedi, o gloriosa, una placida pace per i Romani.“
(Luca CANALI, ed. BUR Rizzoli, 2009, p. 73)
c. „Du allein kannst ja mit ruhigem Frieden die
Menschen beglücken; denn der waffengewaltige Mavors,
der die wilden Geschäfte des Krieges lenkt, wirft, von
der ewigen Wunde der Liebe beywungen, oft sich in deinen Schoß und weidet, den runden Nacken rückwärts
gelehnt und yu dir, o Göttin, aufblickend, die schmachtenden Blicke mit Liebe, und sein Atem hängt an deinem
Munde. Ihn, Göttin, umfasse gany, wenn er in deinem
heiligen Schoße ruht, und lasse aus deinem Munde sich
süße Reden ergießen und erbitte, hochgerühmte Göttin,
für die Römer sanften Frieden;“
(Josef MARTIN, ed. Akademie-Verlag, Berlin, 1972,
pp. 38-39)
d. „For thou alone hast power with public peace
To aid mortality; since he who rules
The savage works of battle, puissant Mars,
Howoften to thy bosom flings his strength
O‘ermastered by the eternal wound of love –
And there, with eyes and full throut backward thrown,
Gazing, my Goddess, open-mouthed et thee,
Pastures on love his greedy sight, his breath
Hanging upon thy lips. Him thus reclined
Fill with thy holy body, round, above!
Pour from those lips soft syllables to win
Peace for the Romans, glorious Lady, peace!“
(William ELLORY LEONARD, ed. Dutton&Co., 1957,
p. 4)
3. Traducere creativă
a. „Singură tu, dacă vrei, se bucură-n pacea senină
Toţi muritorii, căci zeul războiului, Marte ce mână
Luptele însîngerate, el însuşi adesea la sânu-ţi
Cade, lăsându-se-nfrânt de-a dragostei veşnică rană,
Şi, răsturnîndu-şi pe spate frumosul său gît te admiră,
Ochii ţintiţi pe-a ta faţă iubirea o sorb cu nesalţiu,
Iară suflarea, zeiţă, de buzele tale-şi-anină.
Celui întins la genunchiu-ţi, strângându-l în braţele
sfinte,
Gura-ţi şoptească-i dulci vorbe şi ceară-i, slăvito, a păcii
40Linişte pentru romani (...)
(D. MURĂRAŞU, ed. Minerva, B.P.T., 1982, pp. 4-5)
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b. „Ci numai tu poţi ajuta cu pacea
Pe muritori: războaiele cumplite
50Le poartă Marte, zeul cel puternic
În arme, care-adeseori s-aruncă
La tine-n braţe, doborât de rana
Cea veşnic-a iubirii: cu grumazu-i
35Rotund lăsat pe sînul rău, nălţându-şi
Spre tine ochii dornici, el te soarbe
55Cu ochii şi te jinduie pe tine;
Răsufletu-i fierbinte i s-atârnă
De gura ta. Pe-acesta tu, zeiţo,
Cum stă culcat pe spate, înfăşoară-l
Cu trupul tău cel sfânt şi dulci cuvinte
60Şopteşte-i tu din gură, preamărito,
40Şi cere-i pacea pentru Roma noastră!”
(T. NAUM, Ed. Ştiinţifică, 1965, pp. 22-23)
4. Traducere parafrastică
a.„Prin armele-i domneşte Marte,
Cât de război nu se desparte;
Dar uneori el, cel cumplit,
Captiv de dorul tău rănit,
Rămâne-n braţele-ţi divine...”
Şi-aşa priveşte-n sus spre tine
Cu capul rezemat de sân,
Sorbindu-te din ochi, păgân,
De parcă sufletu-i acuma,
De gura ta se ţine numa.
În clipa asta de avânt,
Când îl susţii cu braţul sfânt,
Domol deasupra lui te-nclină,
Cu vorbe bune de-l alină
Şi pentru Roma cea de azi,
Tu cere-i pace şi răgaz...”
(Petre STATI, Editura pentru Literatură Universală,
1967, p. 27)
b.„Tu ai putinţa să dai muritorilor pacea augustă.
Dulce e-al păcii răstimp! Încruntat şi nemernic e Marte!
El se îmbată-n măcel, ridicat peste arme şi sînge.
Strânge-l în braţe prelung şi răneşte-l cu-amoru-ţi
fierbinte!
Capul pe sânii tăi albi să şi-l lase, cu ochii-nspre tine
buzele-i aspre atunci, îmblânzite, surâde-vor tainic,
întredeschise uşor, iar privirea-i va fi potolită.
Tu peste el să-ţi apleci, luminată, obrazul, zeiţo,
trupul tău sacru să-i dea încântările liniştii pure.
Pentru romani tu să-i ceri, inspirată, repaos şi pace,
/.../”
(Al. ANDRIŢOIU, Editura Tineretului, 1964, p. 59)
5. Traducerea culturală (prelucrarea)
A se compara Ovidius, Metamorphoseon libri, I,
452-567 (orice ediţie: mitul lui Daphne) cu prelucrarea
textului ovidian oferită, pentru uzul copiilor, de Grigore
Tănăsescu, în volumul Ovidiu, Metamorfozele. Selecţie şi
repovestire în limba română, cuvânt înainte şi note de Grigore Tănăsescu. Bucureşti, Editura Ion Creangă, 1988, pp.
19-20 („Dafne, urmărită de Apolo, este schimbată în laur”)
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Ala SAINENCO

Determinism, politică şi conştiinţă
lingvistică în Republica Moldova

N

Nimic nu pare a fi mai fascinant ca limbajul şi prin nimic
nu se poate defini fiinţa umană mai exact decît prin limbajul său. „În clipa în care îl întîlnim pe om, îl întîlnim în
posesia facultăţii de a vorbi“ afirma Ernst Cassirer (Cassirer, p.154), iar din acest punct de vedere, sintagma
omul vorbitor pare a fi tautologică. Făcînd trimitere la
Haidegger, Eugeniu Coşeriu arată că „două dimensiuni
caracterizează în mod esenţial omul ca creator al propriei sale lumi: munca şi limbajul. Munca distinge omul
de animale, în ceea ce constituie construcţia lumii sale
fizice, adică a unei lumi corespunzătoare necesităţilor
vitale ale speciei umane şi adecvată omului ca fiinţă biologică. […] Limbajul, în schimb, constituie construcţia
lumii proprii şi specifice a omului ca fiinţă gînditoare;
prin limbaj omul îşi construieşte lumea sa spirituală,
lume formată nu doar din lucruri, senzaţii, imagini şi
reprezentări individuale, ci şi din semnificate corespunzătoare unor moduri de existenţă universale, şi deci o
lume care poate fi gîndită, în care omul se poate obiectiva ca fiinţă culturală“ (Coşeriu). În cele aproximativ
7100 limbi în care vorbeşte omenirea, universalul şi individualul se îmbină în mod particular, aşa cum se îmbină
culorile şi formele în pictură, sunetul şi ritmul în opera
muzicală, cu deosebirea principială că limbajul este al
tuturor, este omniprezent şi pantemporal. În partea sa
particulară (a unei limbi istorice), îmbinarea individualului şi a universalului proiectează o anumită imagine a
lumii în care fiecare desemnare corespunde unui mod de
a fi, şi nu este o simplă etichetare a unui lucru. Intrînd în
orizontul unui limbaj, învăţăm, în acelaşi timp, că lucrurile există, în conştiinţa vorbitorilor, într-un anume fel,
consemnat prin formele acelei limbi. „Orice limbă trasează în jurul poporului căruia îi aparţine un cerc din
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care nu se poate ieşi decît trecînd în aceeaşi secundă în
cercul altei limbi. Învăţarea unei limbi străine ar trebui
de aceea să însemne dobîndirea unei noi perspective în
viziunea asupra lumii de pînă la acel moment – şi, pînă
la un punct, chiar înseamnă aşa ceva, de vreme ce orice
limbă conţine întreaga ţesătură de concepte şi modul de
reprezentare ale unei părţi a umanităţii“ (Humboldt, p.
95). Şi din acest punct de vedere este pe deplin justificată
afirmaţia Limita limbii mele trasează limita cunoaşterii mele (Ludwig Wittgenstein). Există, în acest sens, un
determinism lingvistic, căruia nu ne putem sustrage sau
ne sustragem cu greu?
Cunoscută drept ipoteza Sapir-Whorf (după numele
creatorilor ei, Edward Sapir şi Benjamin Lee Whorf ),
determinismul lingvistic presupune că lexicul şi gramatica
influenţează reprezentările, corelează cu ele şi modelează
gîndirea. În acest sens, există opinia că „marea importanţa
acordată segmentului verbal, gama bogată a mijloacelor
pentru exprimarea tranzitoriului şi emergenţei au favorizat la germani o filosofie a devenirii, de tipul hegelianismului, în vreme ce franceza, cu precizia dicţionarelor şi rafinamentul Academiei, predispune la o filozofie
a existentului, de tipul aceleia realizate de Malebranche“
(Oprea, p. 11-12). La nivelul cunoaşterii comune, limba,
de asemenea, condiţionează moduri de gîndire / viziuni
despre lume. Comparînd limba hopi cu sistemul limbilor indo-europene, Whorf arată că sistemele lingvistice
denotă segmentări diferite ale lumii şi viziuni lingvistice diferite. Categoria numărului, de exemplu, semnifică
faptul că obiectele sunt considerate ca fiind izolate sau
grupate, mai multe la un loc. În limbile indo-europene,
pluralul poate desemna obiecte reale sau entităţi imaginare, fără existenţă materială: putem spune zece zile la
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fel cum spunem zece oameni. În realitate însă doar entităţile materiale (zece oameni, în cazul nostru) pot exista
concomitent în acelaşi loc, pe cînd zece zile trebuie să le
imaginăm ca făcînd parte dintr-un grup, de fapt, dintr-o
înşiruire lineară, ciclică şi care nu pot exista concomitent în acelaşi loc. Percepem ceea ce este legat de timp
ca pe ceva în derulare, ca înaintare în timp, dar transpunem acest concept, obiectivîndu-l, similar cu alte noţiuni. Limbile indo-europene nu fac diferenţa între numerale şi numărarea obiectelor materiale şi a conceptelor. În
limba hopi însă, numărul plural şi numeralele cardinale
se folosesc doar pentru obiectele care pot forma grupuri
în acelaşi timp şi în acelaşi loc. Pentru a desemna pluralul
sau numărul conceptelor, fenomenelor care sunt ciclice
şi presupun desfăşurare temporală, se folosesc numeralele ordinale. Deci în hopi nu se va spune zece zile, ci pînă
în ziua a zecea sau după ziua a zecea. Enunţul ei au stat
zece zile se va transpune în hopi prin ei au stat pina în
ziua a unsprezecea sau ei au plecat după ziua a zecea.
Pornind de la astfel de diferenţe, Whorf deduce că
vorbitorii limbilor indo-europene percep timpul ca pe o
corelaţie dintre două evenimente dintre care unul este
posterior altuia, ca pe ceva care devine mai tîrziu, iar
vorbitorii hopi îl percep ca pe o continuitate (Whorf ).
În ce măsură însă vorbitorii unei limbi conştientizează
aceste determinări şi le interpretează ca atare? Cunoştinţele pe care vorbitorii nativi (fără studii filologice) le
au despre limba lor se raportează (în schema generală a
cunoaşterii umane după Leibniz, la care face trimitere
Eugeniu Coşeriu) la nivelul cunoaşterii distincta (inadaequata şi adaequata), „adică a cunoaşterii sigure, însă
fără justificare (fiindcă aşa se spune, de exemplu, în limba
română) sau numai cu o justificare imediată, însă fără
justificarea pe care o poate da lingvistul, fie din punct de
vedere istoric, fie din punct de vedere funcţional ş.a.m.d.“
(Saramandu, p.16).
Aceste structuri există în mintea umană nu neapărat
conştientizat, chiar dacă sintagma conştiinţă lingvistică
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pare să trimită, prin conţinutul său, la o realitate conştientizată. Cu referire la utilizarea limbajului este evident
că există aspecte conştientizate care ţin de ce şi cum vrea
să spună vorbitorul şi aspecte neconştientizate: or vorbitorul nativ nu-şi explicitează de fiecare dată, de exemplu, regulile gramaticale ale limbi sale pentru a construi
enunţuri şi pentru a comunica. Conştiinţa lingvistică
poate fi raportată, prin urmare, la aspectul lingvistic, pe
de o parte, şi la aspectul metalingvistic, pe de altă parte.
Primul are în vedere cunoaşterea şi folosirea intuitivă a
limbii, iar cel de-al doilea – posedarea unor cunoştinţe
despre modul în care aceasta funcţionează. Delimitarea
nu explică modul în care se manifestă şi există conştiinţa lingvistică în toată complexitatea ei, dar permite, din
punct de vedere metodologic, a urmări efectele şi a evidenţia domeniile care pot fi luate în calcul pentru educaţia şi politica lingvistică. Fenomenul în sine însă este
cu atît mai complicat cu cît îmbină două elemente complexe şi greu definibile în sine: conştiinţa şi limba, pentru
care există zeci, dacă nu sute de definiţii. Într-o schemă
pe care o propune lingvista T. Uşakova, conştiinţa lingvistică se manifestă prin a treia componentă a sistemului vorbire-gîndire-limbă (Uşakova):
Conştiinţa individuală include o componentă cognitivă comună pentru purtătorii unei limbi în absenţa căreia
comunicarea ar fi imposibilă. În opinia unui cunoscut psiholog rus, A.N. Leontiev, conţinuturile de conştiinţă se
formează în rezultatul orientării repetate a unei activităţi uman adecvate asupra unuia şi aceluiaşi obiect cultural în vederea obţinerii unui rezultat scontat. În urma
activităţii subiectul uman îşi dezvoltă anumite capacităţi/
calităţi. Dacă aceste activităţi sunt operate de mai mulţi
indivizi, capacităţile/calităţile respective devin trăsături
comune şi componente ale conştiinţei. În baza acestui traseu evidenţiat de A.N.Leontiev, se deduce că comunitatea de conştiinţă (care sunt, implicit, şi purtători ai unei
culturi) se formează în procesul de asimilare a culturii.
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Cultura etnică asimilată este păstrată de individ sub
formă de cunoştinţe, deprinderi şi capacităţi, care sunt
indispensabile pentru existenţa într-un spaţiu geografic
şi social. Cunoştinţele (însuşite involuntar) formează,
în opinia psihologului citat, imaginea lumii (a se vedea:
Ufimţeva-Tarasov). În imaginea lumii subiectivul şi individualul se convertesc în obiectiv şi social, iar „întrucît
orice percepţie obiectivă se amestecă în mod inevitabil cu subiectivitatea, putem considera că orice individualitate umană reprezintă, chiar şi independent de
limbă, o perspectivă particulară a viziunii asupra lumii.
Ea se realizează însă ca atare încă şi mai mult prin limbă,
căci […] cuvîntul, la rîndul lui, printr-o accentuare a
auto-semnificării, se prezintă pe sine sufletului ca obiect,
adăugînd o nouă specificitate. […] şi pentru că asupra limbii uneia şi aceleiaşi naţiuni acţionează o subiectivitate
uniformă, în orice limbă este implicată o viziune specifică asupra lumii“ (Humboldt, p. 95).
Printre alte caracteristici ale imaginii lumii, două sunt
deosebit de relevante în construcţia/modificare ei: imaginea lumii se construieşte social (a), ea nu reprezintă o
trăsătură ereditară (b).
Pornind de la aceste premise lingvistice explicative, ne
întrebăm ce se întîmplă în situaţia de bilingvism forţat şi
de politici lingvistice tendenţioase, cum este cazul teritoriului dintre Prut şi Nistru, şi cum acestea pot afecta conştiinţa lingvistică. Căutările vizează mai multe răspunsuri,
după cum analizăm palierul lingvistic sau metalingvistic.
a) glotonimul
În contextul Republicii Moldova, aspectul metalingvistic vizează, în primul rînd, modul în care vorbitorii
dacoromânei îşi denumesc limba. „Istoria glotonimică“
din acest spaţiu reflectă istoria socială şi politica lingvistică a imperiului ţarist şi apoi a imperiului sovietic.
În 1812, prin tratatul de la Bucureşti, teritoriul actual
al Republicii Moldova a fost anexat la Imperiul Ţarist,
care a urmărit integrarea totală a acestei părţi a Moldovei în structura sa administrativă, erodînd constant
caracterul românesc al provinciei (pentru comparare:
în 1877, moldovenii reprezentau 86% din populaţie, iar
în 1897 ei nu constituiau mai mult de 56%). Prin Regulamentul organizării administrative a Basarabiei (1818),
limba moldovenească – termen impus pentru desemnarea limbii populaţiei majoritare – este declarată limbă
oficială, alături de limba rusă impus pentru desemnarea
limbii populaţiei majoritare – este declarată limbă oficială, alături de limba rusă. Din 1828 drept limbă oficială este recunoscută doar limba rusă, iar limba populaţiei majoritare este scoasă din uzul oficial.
În 1918, Basarabia (teritoriul dintre Prut şi Nistru),
prin votul Sfatului Ţării, se uneşte cu România, în perioada 1918-1940 producîndu-se integrarea culturală românească a provinciei.
În regiunile locuite de români la est de Nistru, integrate URSS, este proclamată în 1924 Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească. În acest spaţiu s-a urmărit, în funcţie de politica generală a statului,
succesiv: promovarea limbii române şi a unui separatism
lingvistic slab, în situaţia recunoaşterii sărăciei lexicale
a dialectului moldovenesc (1924-1928); crearea unei noi
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limbi (moldoveneşti) şi, implicit, a unei noi identităţi, care
să susţină această formaţiune politică şi distanţarea de
România (1928-1932); latinizarea treptată şi planificată
a limbii moldoveneşti pentru apropierea Transnistriei
sovietice şi a Basarabiei aflate în componenţa României
(1933-1937); extinderea naţionalismului sovieto-rusesc
şi revenirea la ideea creării unei noi identităţi naţionale,
diferită de cea a statului vecin (din 1937) şi implementarea unei noi reformei ortografice prin care scrisul moldovenesc trece la grafia rusă (a se vedea: Heitmann, 78-83).
Procesul de construire a noii identităţi s-a intensificat
după anexarea Basarabiei la Uniunea Sovietică (din 1940
pînă în 1941 şi apoi din 1944 pînă la destrămarea URSS)
şi crearea R.S.S. Moldoveneşti (1945). Suportul acesteia
îl constituia limba moldovenească care funcţiona în bază
de alfabet rusesc din 1945 şi în Basarabia. În vederea conturării noii identităţi lingvistice, româna din acest spaţiu a fost „purificată“ de influenţa de origine romanică,
aceasta fiind substituită prin influenţe slave de tot felul.
b) funcţiile limbii
În momentul în care Republica Moldova îşi declară
independenţa (1991), situaţia lingvistică de aici are toate
trăsăturile diglosiei (Moldovanu, 206), caracterizată prin
distribuirea inegală a funcţiilor limbilor aflate în contact.
Trecînd peste discuţiile privind funcţiile limbajului uman,
numărul şi relaţia pe care acestea le implică, în situaţia
de bilingvism din spaţiul sovietic elocvent este modul în
care funcţia de cunoaştere şi cea de comunicare se distribuie între limba imperială rusă şi limba naţională, fapt
care, în timp, a dus la dezechilibrarea sistemului de stiluri.
Astfel, funcţia de comunicare la nivel de familie, instituţii de învăţămînt preuniversitar, structuri administrative
săteşti (în cazuri mai rare şi raionale) era limba naţională,
care realiza şi funcţia de cunoaştere. Studiile universitare se făceau preponderent în limba rusă, după cum în
aceeaşi limbă se comunica la nivel de structuri administrative în oraşe şi centre raionale, şi, treptat, în întreaga
sferă a deservirii. În domeniul tehnic mai cu seamă –
aspect important, întrucît progresul tehnico-ştiinţific este
remarcabil în a doua jumătate a secolului XX – achiziţionarea de cunoştinţe, indiferent de nivelul lor, cotidian
sau special, se realizează în limba rusă. Astfel, prin politica lingvistică promovată în spaţiul sovietic, s-a ajuns,
aşa cum arată Rajmund Piotrovski, la dereglarea mecanismului sinergetic al limbi române (de altfel ca şi altor
limbi vorbite în spaţiul sovietic): „creşterea consecventă
a prestigiului politico-economic şi cultural al limbii ruse
imperiale a dus la situaţia în care, în majoritatea limbilor naţionale, raportul de stiluri a rămas spre începutul
anilor ‚90 incomplet“. Drept rezultat, sistemul de stiluri
al limbii române şi terminologia tehnico-ştiinţifică naţională au fost distruse“ (Piotrovski, 246).
c) structura limbii
Modificările în structura limbii române vorbite în
Basarabia se produc, pe de o parte, ca rezultat al limbilor în contact, iar pe de altă parte, ca poziţie a unei arii
lingvistice laterale şi izolate.
Primul aspect, explică preluarea, în absenţa unor termeni, a denumirilor unor realităţi din rusă, fapt care a
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condiţionat o mare bogăţie lexicală în heteronimie şi a
favorizat apariţia calcurilor, în special a calcurilor de
structură şi frazeologice (Hristea, 158). La nivel morfosintactic, se constată numeroase modificări mai cu seamă
în cazul regimului verbal: „întrucît legătura dintre verb
şi substantiv se poate realiza atît cu, cît şi fără prepoziţii“, prezenţa sau absenţa ultimelor este dictată de modelele ruseşti ale regimului verbal“; din rusă sunt calchiate
structurile ruseşti prefixale, care generează forme nefireşti pentru română (Condrea, 15-20).
Totuşi nici la nivel de lexic, nici la nivel de structură
gramaticală, influenţele nu au afectat caracterul românesc al idiomului vorbit în Republica Moldova: numai
unele dintre împrumuturile lexicale au o arie mai întinsă,
circulînd în toate graiurile, majoritatea însă au arii mai
restrînse – în acele raioane unde contactul dintre limbi
este mai intens (Purice et alii, 104), iar gramatica graiurilor româneşti se identifică cu gramatica limbii comune.
Cel de-al doilea aspect, în condiţiile separării graiurilor din Basarabia de „matca“ limbii naţionale explică
în ce mod anumite tendinţe din limba comună fie că
s-au concretizat în alte direcţii, fie că s-au adîncit şi s-au
extins“ (Marin et alii, 116-119). În acest sens, în graiurile din Republica Moldova se disting:
- din punct de vedere diacronic, „elemente arhaice,
majoritatea din compartimentul morfosintaxei, dar şi
din cel al foneticii şi al lexicului, reprezentînd menţinerea unor particularităţi din limba română veche“;
- din punct de vedere al originii particularităţilor, elemente moştenite din latină, cu evoluţie specifică limbii
române în general; elemente inovatoare create în interiorul limbii române, pe baza formelor moştenite din latină;
- individualitatea acestor graiuri constă în modul în
care se îmbină aici, pe de o parte, arhaismele cu inovaţiile şi, pe de altă parte, trăsăturile specifice anumitor arii
ale dacoromânei.
d) complexele
Dacă, în esenţa sa, structura lexicală şi gramaticală
a limbii a rămas neschimbată, „ţinând cont de această
influenţă constantă a limbii ruse asupra limbii române
din Basarabia, se poate afirma că – şi în prezent încă –
aici este utilizată preponderent vorbirea dialectală moldovenească (cu particularităţile ce-i sunt caracteristice),
garnisită cu tot ce a putut infiltra ambianţa rusească în
decursul anilor, adică o vorbire amestecată ce a apărut
ca urmare a coexistenţei în conştiinţa vorbitorilor a două
moduri de exprimare în toate mediile vitale. Anume
această vorbire este mijlocul de comunicare orală dintre
membrii societăţii moldoveneşti actuale în viaţa cotidiană şi în sferele sociale neinstituţionalizate (deoarece la
un nivel superior de cultură ea este impracticabilă). Acest
lucru este sesizat de o parte din vorbitori, afectându-i
puternic, creându-le serioase (de multe ori ireversibile)
complexe de inferioritate naţională şi etnică (subl. Noastră – A.S.“ Aceste complexe, arată în continuare Silviu
Berejan, citîndu-l pe Al. Silvestru, au un efect distructiv
asupra psihicului omenesc, „macină moralitatea omului
din interior“, „ridică obstacole de netrecut în comunicarea cu alţi oameni“, „menţin constant o stare interioară
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apăsătoare“ ce împovărează omul, „îl împiedică să se …
simtă liber în exprimare“ (Berejan, p. 11).
Caracterul naţiunilor se manifestă, bineînţeles, şi în
alte forme: „în fizionomia lor, în atitudinea corporală, în
croiala îmbrăcăminţii, în obiceiurile, în modul de viaţă,
în instituţiile de familiale şi cetăţeneşti şi mai ales în
amprenta pe care au lăsat-o popoarele de-a lungul secolelor în operele şi în faptele lor“ (209), dar acest caracter „se manifestă mai ales prin limbă“ (203). Astfel încît
pare un adevăr axiomatic afirmaţia scriitorului rus Vladimir Sorokin: O ţară este ca o limbă, cum e limba aşa e
şi ţara, căci „limba şi forţa spirituală nu progresează succesiv şi separat una de cealaltă, ci sunt mai degrabă unul
şi acelaşi act, absolut indivizibil al facultăţii intelectuale“
(Humboldt, p. 79).
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Nicolae ENCIU

Disputa sovieto-română din
deceniul 1965-1975 în lumina
unor documente de arhivă inedite

A

Apărut în colecţia Mişcarea naţională dintre Prut şi
Nistru, recentul volum al istoricilor Dr. Elena Negru
şi Dr. Gheorghe Negru „Cursul deosebit“ al României şi supărarea Moscovei[1] se anunţă a fi una din
cele mai importante şi originale contribuţii la elucidarea unui capitol de istorie contemporană, pe cât de
important, pe atât însă de puţin cunoscut şi cercetat,
privind campaniile propagandistice antiromâneşti din
fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească,
declanşate de PCUS în anul 1965.
Cum s-a întâmplat că, într-un timp extrem de scurt,
în ochii Moscovei şi ai Chişinăului, România s-a transformat din „ţară socialistă-soră“ într-un oponent
politico-ideologic chiar mai periculos decât adversarul tradiţional al URSS şi al ţărilor „lagărului socialist“
– „imperialismul american“ şi ţările „sistemului capitalist“? Iată întrebarea la care cei doi harnici şi talentaţi istorici, cercetători la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei au încercat – şi le-a reuşit cu brio! – să găsească răspunsuri pertinente, întemeiate pe documente originale de arhivă.
Aşa cum pe bună dreptate afirmă autorii volumului prezentat, tensionarea relaţiilor sovieto-române
s-a produs treptat, începând cu disputele din anii
1962-1963 pe teme economice, continuând cu Decla-

1 Elena Negru şi Gheorghe Negru, „Cursul deosebit“ al României şi supărarea Moscovei: Disputa sovieto-română şi campaniile
propagandistice antiromâneşti din RSSM (1965-1989). Studiu şi documente. Vol. I (1965-1975). Prefaţă de Larry L. Watts, Chişinău, CEP
USM, 2013, 616p.
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raţia Partidului Muncitoresc Român din aprilie 1964
pe tema principiilor independenţei şi suveranităţii naţionale, a egalităţii în drepturi şi avantajului reciproc,
continuând apoi cu publicarea, în mai 1964, a manuscriselor inedite ale lui Karl Marx despre români, pentru a se ajunge, în septembrie 1965, la un „adevărat
cutremur“ oferit de partea română conducerii sovietice, când, în cadrul vizitei în URSS, delegaţia României a pus pe tapet, practic, toate problemele tabu ale
relaţiilor bilaterale.
Astfel, la Conferinţa statelor-membre ale CAER[2]ului din 6-7 iunie 1962 de la Moscova, a fost adoptat
un document cu titlu vag, Principiile fundamentale ale
diviziunii internaţionale a muncii, promovând, în realitate, ideea sovietică de „complexe economice interstatale“ şi de specializare pe ţări pe anumite ramuri ale
economiei. „Dacă până şi capitaliştii, – afirma Nikita
Hruşciov, – obţin anumite rezultate în coordonarea
2 Consiliul pentru Ajutor Economic Reciproc. Organizaţie creată la Moscova în ianuarie 1949 la iniţiativa lui I.V. Stalin. Iniţial, state
membre au fost Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia,
România şi Uniunea Sovietică. Germania de Est a aderat în 1950,
Mongolia în 1962, Cuba în 1972 şi Vietnamul în 1978. În 1961, Albania a fost exclusă din CAER. Statutul şi principiile de colaborare au
fost stabilite în 1960, însă România şi Bulgaria se vor opune, în 1962,
specializării impuse la nivel supranaţional, întrucât ambele ţări trebuiau să rămână agricole (Vezi Planul Valev din 1962), iar Cehoslovacia şi Germania de Est – industriale. CAER s-a autodizolvat în 1991
(Dicţionar de Istorie. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editua Civitas,
Chişinău, 2007, p. 70).
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activităţii lor economice, noi, comuniştii, conducătorii statelor cu o economie planificată, unite prin ţeluri
comune, avem, cum se spune, poruncă de la Dumnezeu
să arătăm un model de colaborare economică“[3]. Partea
română, dimpotrivă, a văzut în acel plan o încercare
camuflată a liderului sovietic de la Kremlin de a atenta
la suveranitatea ţărilor socialiste, protestând că „Noi
avem o „Declaraţie“ a partidelor comuniste şi muncitoreşti care formulează foarte clar problema suveranităţii, a independenţei şi a neamestecului în treburile
interne. Or, planificarea este însuşi atributul suveranităţii în condiţiile socialismului. Ce este suveranitatea?
Fără a dispune de resursele proprii, de a hotărî, de a fi
stăpân în ţara ta, nu mai înseamnă suveranitate“ (Gh.
Gheorghiu-Dej).
Aşa cum arăta George
Ciorănescu în 1965, acele
planuri sovietice, prezentate sub modesta etichetă
de „complexe economice“,
constituiau, în realitate, „o
ameninţare pentru integritatea teritorială a ţării şi
erau destinate să contracareze ideile de naţiune şi
stat“[4].
În pofida poziţiei ferme
a şefului statului şi liderului
PMR, Gh. Gheorghiu-Dej,
care, în şedinţa Biroului
Politic al CC al PMR din 22
iunie 1963, şi-a îndemnat
colegii de partid că „trebuie
să ne obişnuim să-i punem
la punct ori de câte ori vin
cu asemenea aberaţii“, căci
„mâine-poimâine vor veni
să le dăm nu ştiu ce întreprinderi“, partea sovietică a
continuat să-şi promoveze
cu insistenţă proiectul de
creare a complexelor economice între ţările blocului socialist.
La începutul anului 1964,
revista Universităţii de Stat din Moscova (Вестник
Московского Государственного Университета) a
publicat articolul prof. E.B. Valev „Probleme ale dezvoltării economice a raioanelor dunărene din România, Bulgaria şi URSS“. Chiar dacă pretindea a fi scris
într-o manieră strict teoretico-ştiinţifică, liderii români
au apreciat, şi pe bună dreptate, că autorităţile sovietice
3 Dan Cătănuş, Tot mai departe de Moscova… Politica externă a României în contextul conflictului sovieto-chinez 1956-1965,
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2011,
p. 277.
4 Elena Negru şi Gheorghe Negru, „Cursul deosebit“ al României şi supărarea Moscovei: Disputa sovieto-română şi campaniile
propagandistice antiromâneşti din RSSM (1965-1989). Studiu şi documente. Vol. I (1965-1975). Prefaţă de Larry L. Watts, Chişinău, CEP
USM, 2013, p. 12.
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nu erau deloc străine de teoriile vehiculate de profesorii de la Universitatea de Stat din Moscova. Aceasta
deoarece, prof. E.B. Valev argumenta cu insistenţă în
continuare necesitatea creării aceloraşi zone economice între statele vecine din cadrul blocului socialist
şi a specializării lor: producţie industrială sau agricolă. În cadrul proiectului sovietic, România urma a
fi inclusă în zona „Dunărea de Jos“, specializându-se
în agricultură[5].
Pentru autorităţile române, studiul lui Valev a reprezentat un excelent prilej de a da o ripostă pe potrivă susţinătorilor planurilor de integrare economică din cadrul
CAER[6]. Forma aleasă de conducerea de la Bucureşti a
fost articolul din „Viaţa economică“ al prof. Costin Murgescu, – pe atunci, directorul Institutului de Cercetări Economice al Academiei Române, – apărut însă
nesemnat, sub forma unui
articol redacţional. S-a procedat în atare mod tocmai
pentru a i se sublinia semnificaţia politică şi caracterul de text oficial.
Articolul redacţional din
revista „Viaţa economică“
califica tezele privind adâncirea diviziunii internaţionale a muncii prin înfiinţarea unor complexe economice interstatale drept
„o încercare de teoretizare
a unui proces de dezmembrare a economiilor naţionale ale unor state socialiste“, nesocotind noţiunile
de suveranitate, frontiere de
stat şi economie naţională[7].
Mai mult ca atât, urmând
întocmai îndemnul lui Gh.
Gheorghiu-Dej, o Plenară
lărgită a CC al PMR din
15-22 aprilie 1964 a adoptat cunoscuta Declaraţie din
aprilie 1964, în care se menţiona deschis, că la baza colaborării dintre partidele
comuniste / muncitoreşti trebuie să stea „principiile independenţei şi suveranităţii naţionale, egalităţii
în drepturi şi avantajul reciproc“, că „nu există şi nu
poate exista un partid „părinte“ şi un „partid-fiu», partide „superioare“ şi partide „subordonate», dar există
marea familie a partidelor comuniste şi muncitoreşti,
egale în drepturi“, că, în definitiv, „niciun partid nu are
5 Ibidem, p. 13.
6 Conform unor mărturii, Gh. Gheorghiu-Dej ar fi cerut atunci
ca „riposta să lovească la mir, ca o măciucă. Adversarul să nu se mai
poată scula“ (Dan Cătănuş, Tot mai departe de Moscova… Politica
externă a României în contextul conflictului sovieto-chinez 19561965, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti,
2011, p. 348).
7 Ibidem, p. 348-349.
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şi nu poate avea un loc privilegiat, nu poate impune
altor partide linia şi părerile sale“[8].
Declanşată pe aspecte oarecum secundare, polemica româno-sovietică s-a extins inevitabil şi la problematica Pactului Ribbentrop-Molotov din 23 august
1939, respectiv, la ocuparea de către URSS a Basarabiei
şi Bucovinei de Nord în iunie 1940. Astfel, în mai 1964,
la editura Academiei de Ştiinţe a Republicii Populare
Române, a văzut lumina tiparului manuscrisele inedite ale lui Karl Marx „Însemnări despre români“, în
care ingerinţele ruseşti în treburile interne ale Principatelor Române şi răpirea Basarabiei la 1812 de către
marea putere euro-asiatică erau condamnate în termeni vehemenţi[9].
În acea atmosferă deja deteriorată a relaţiilor
româno-sovietice, la întâlnirea de la Kremlin din 4
septembrie 1965, Alexandru Bârlădeanu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, reprezentant al României în cadrul CAER şi membru al CC al PMR, a considerat necesar „să reîmprospăteze câteva elemente esenţiale“ ale circumstanţelor în care tezaurul Băncii Naţionale a României şi bijuteriile casei regale, totalizând
93.452 kg de aur fin, s-au pomenit, la sfârşitul anului
1916 – prima jumătate a anului 1917, la Moscova şi
ale sorţii lui ulterioare.
În cadrul discuţiilor din zilele următoare, la încercările liderilor sovietici „de a lega problema tezaurului de problemele celui de-al Doilea Război Mondial“,
Nicolae Ceauşescu – devenit noul conducător al Partidului Muncitoresc Român din martie 1965, – a ripostat prin următoarele: „Tov. Kosâghin pune problema
decontărilor între guvernul ţarist şi guvernul român
de atunci. Noi nu problema aceasta o ridicăm, pentru
că asemenea socoteli s-ar putea ridica multe. Noi am
ridicat un lucru simplu: între două guverne a intervenit un acord semnat de miniştrii de finanţe de atunci;
aceste valori au fost date spre păstrare, nu au fost date
drept gaj, în contul unei datorii. După toate normele
internaţionale şi interne dacă îi dai cuiva să păstreze
ceva, el este obligat să ţi-l înapoieze…“.
Chiar dacă problema privind tratarea relaţiilor
ruso-române în istoriografia românească nu a figurat
în acele zile pe agenda de lucru a discuţiilor, Leonid
Brejnev nu a ezitat să-i amintească lui N. Ceauşescu
despre „o serie de lucrări cu caracter istoric“ din România, în care erau „prezentate în mod tendenţios unele
probleme ale istoriei“, având în vedere, în primul rând,
cartea lui K. Marx Însemnări despre români. De altfel,
L. Brejnev a reproşat în mod expres autorilor studiului
introductiv la acea lucrare, că „au criticat aspru politica externă a ţarismului rus“, uitând însă să spună că
popoarele balcanice „datoresc existenţa lor Rusiei“.

În opinia autorilor Elena şi Gheorghe Negru, discuţiile din septembrie 1965 de la Kremlin cu delegaţia română au iritat serios conducerea comunistă de
la Moscova, determinând-o să declanşeze un adevărat război propagandistic împotriva României „naţionaliste“ şi a „naţionalismului“ românesc din RSSM. În
consecinţă, începând cu anul 1965, pentru prima dată
în perioada postbelică, guvernul comunist din RSR
devine ţinta directă a unor campanii propagandistice
iniţiate şi conduse de „partidul-frate“ din URSS. Aşa
cum subliniază autorii volumului, deşi a cunoscut perioade de maximă intensitate şi de acalmie aparentă, acel
război a durat, fără întrerupere, până în 1989, atunci
când, sub presiunea copleşitoare a mişcării de eliberare naţională, regimul sovietic de ocupaţie din RSSM
a început, treptat, să se erodeze.
Cele 146 de documente colectate de cei doi autori
în principalele arhive din Republica Moldova, sunt
în majoritatea lor inedite şi acoperă perioada anilor
1965-1975, perioadă în care, odată cu schimbarea de
paradigmă în politica şi istoriografia din RSR, conducerea de la Moscova şi Chişinău au început să trateze
România, până atunci „frăţească“, drept una „revizionistă“ şi „naţionalistă“. Documentele cuprinse în volumul istoricilor Dr. Elena Negru şi Dr. Gheorghe Negru
ilustrează pregnant consecinţele grave ale supărării
Moscovei, care şi-a dezlănţuit toată antipatia şi ura
proletară atât asupra „României frăţeşti“, cât şi asupra populaţiei din RSSM.
Această „ură bolşevică“, aşa cum susţin Elena şi
Gheorghe Negru, reizbucneşte, sporadic, inclusiv în
zilele noastre, mai ales printre membrii şi simpatizanţii
PCRM, dar şi la alţi nostalgici, pentru care limba, cultura şi identitatea românească le sunt noţiuni nu doar
„străine“, ci chiar ostile, din care motiv, subliniază cu
justificat temei autorii volumului, „a studia războiul
propagandistic antiromânesc din RSSM înseamnă a
scoate în evidenţă cauzele profunde ale românofobiei
de ieri, dar şi de azi“, respectiv, „a elucida sensul şi rostul războiului propagandistic antiromânesc din RSSM,
consecinţele lui nefaste pentru evoluţia noastră, contemporană, înseamnă a face un pas important în direcţia eliberării de prejudecăţile şi reflexele trecutului“.
La cele menţionate mai consemnăm că volumul în
discuţie este precedat de prefaţa distinsului cercetător Larry L. Watts, care subliniază în mod deosebit
şi pe bună dreptate „eforturile de pionierat“ ale autorilor Elena şi Gheorghe Negru, care au servit drept
„punct de pornire pentru studii ale savanţilor de pe
câteva continente, au deschis noi perspective în cercetarea războiului rece“.
În concluzia celor expuse, urmăm exemplul istoricului Larry L. Watts, adresând sincere felicitări autorilor volumului, Dr. Elena Negru şi Dr. Gheorghe Negru,
8 Elena Negru şi Gheorghe Negru, „Cursul deosebit“ al Româ- care, prin efortul lor remarcabil de a pune la dispoziţia
niei şi supărarea Moscovei: Disputa sovieto-română şi campaniile marelui public şi, în egală măsură, a cercetătorilor propropagandistice antiromâneşti din RSSM (1965-1989). Studiu şi do- blematicii respective, o seamă de documente extrem
cumente. Vol. I (1965-1975). Prefaţă de Larry L. Watts, Chişinău, CEP
de valoroase privind campaniile propagandistice antiUSM, 2013, p. 14.
româneşti din anii 1965-1975, au reuşit să ofere noi
9 Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003. Ediţia a III-a,
revăzută şi adăugită. Coordonator: Ioan Scurtu, Editura Institutului perspective şi arii de cercetare asupra uneia din cele
mai obscure pagini ale Războiului Rece.
Cultural Român, Bucureşti, 2003, p. 464.
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Dumitru IGNAT

A

Scepticismul bine temperat

Au fost avansate multe ipoteze despre felul în care a
început Istoria Omului. Unele supoziţii sunt ingenioase,
altele surprinzătoare. Se vedea, de pildă, distincţia dintre animal şi om în capacitatea exclusivă de a produce
metafora care „suspendă înţelesuri şi proclamă altele“:
exprimarea metaforică „s-a iscat deodată cu omul.“
(L.Blaga,“Geneza metaforei şi sensul culturii“, Editura
pentru Literatură Universală,1969).
Dintr-un punct de plecare asemănător, se poate spune
că animalul se comportă, în mediul în care trăieşte, cu
siguranţa că toate lucrurile sunt reale, materiale. Simţurile îl informează despre certitudinile proximităţii, o
altfel de lume fiind exclusă.
Scăldată în oceanul de senzaţii, unei singure specii
i s-a întâmplat să ezite în a aşeza veştile sensibilului în
grila obişnuinţei: oare Realitatea este chiar aşa cum spun
simţurile? Odată cu îndoiala, animalul s-a preschimbat, dobândind, la capătul unei lungi deveniri, trăsăturile omului.

*
Trec grăbit peste un început care nu poate fi decât
ipotetic. Chestiunea îndoielii dăinuie însă şi se instituie într-o posibilă definiţie: omul e un animal care are
vocaţia de a se îndoi! Obiect al îndoielii poate fi orice
reprezentare.
Îndoiala a fost şi este prezentă în mai toate expresiile
gândirii. Cu excepţia fatalismului, indiferent de obârşie,
pentru care evenimentele sunt inevitabile: cauzele produc cu necesitate efecte anume. Fatalismul nu găseşte
loc pentru întâmplare ori pentru opţiune.
Îndoiala este suficient de semnificativă pentru a fi
inclusă în cuprinsul raţionamentului şi argumentării
corecte. Sistemul filozofic indian Nyaya a aşezat-o printre elementele dintâi ale Logicii sale. Totuşi, pentru noi,
abia gândirea vechilor greci a fost aceea care a stator-
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nicit un ansamblu de obiecţii ce fundamentează neîncrederea în puterile omeneşti de a cunoaşte lucrurile şi
faptele aşa cum sunt ele în realitate.
De la grecii antichităţii a rămas şi numele acestei atitudini: scepticism (skeptomai: a examina). Îndoiala se cere
a fi examinată, cercetată, motivată, tot aşa cum trebuie
argumentată şi certitudinea (în felul în care există). Dacă
sistemul certitudinilor are, în raport cu planul cunoaşterii, un simetric, acesta poate fi doar sistemul îndoielilor. Pentru că, ivită în zorii Istoriei, îndoiala este, până
azi şi de azi încolo, o permanenţă.
*
Şcolile sceptice ale grecilor de odinioară aveau în
vedere ţeluri a căror inspiraţie era mai degrabă una de
ordin moral. Constatând zădărnicia lucrurilor, atitudinea
înţeleaptă cerea dobândirea liniştii sufleteşti: e o imprudenţă să afirmi ori să negi, orice, câtă vreme spusele pot
fi contrazise de o realitate impredictibilă.
Sigur că această prescriere poate părea fie naivă, fie
iluzorie în raport cu faptul că omul e o fiinţă socială şi
sociabilă, situaţie care îl obligă la enunţarea de judecăţi
şi la asumarea unor poziţii faţă de formulările celorlalţi. (Pe de altă parte, e măcar amuzant să faci ceea ce
poate un sceptic consecvent, şi anume să pună la îndoială recomandările sceptice!)
Poate că aici ar fi şi locul delimitării de ceea ce s-ar
numi îndoiala carteziană. Descartes voia să folosească
îndoiala pentru a construi o certitudine. Una esenţială.
Dar calea pare măcar suspectă, cum dubios e şi raţionamentul său: mă îndoiesc – deci cuget – deci exist; şi
piatra există, fără să cugete!
*
Cunoaşterea începe cu aceea derivată din impresiile simţurilor. În această privinţă, empirismul e o
HYPERION

175

teorie-premisă. Adaosul sceptic spune că senzaţiile sunt
totdeauna efecte individuale şi, prin urmare, simţurile
înşală. Apoi istoria a înregistrat o schimbare decisivă,
odată cu inventarea Instrumentului. Poate că nu insistăm suficient asupra rolului instrumentului de instanţă
imparţială. Senzaţiile diferă, simţurile înşală, dar există
măsurătoarea obiectivă a unui instrument. Părea că scepticismul intrase, pe acest drum, într-o fundătură.
A venit însă vremea în care Fizica a sugerat că
micro-obiectul şi instrumentul formează, împreună, un
sistem, aşa încât orice măsură e ambiguă. Principiul de
incertitudine (W.Heisenberg) spune că poziţia şi impulsul unei particule-undă nu pot fi cunoscute în acelaşi
timp: măsurarea unei mărimi o afectează în chip necesar
pe cealaltă. Aşadar, poziţia unui electron care se deplasează cu o viteză cunoscută este doar o probabilitate. De
aici decurge incertitudinea în privinţa viitorului său. Va
fi necesară o nouă măsurătoare, care va adăuga îndoiala
că e vorba despre aceeaşi particulă. Prin urmare, dacă
identitatea şi viitorul sunt, în micro-cosmos, incerte, nu
mai putem vorbi de o lege a cauzei şi efectului! Scepticul se vede proprietarul unor argumente (deocamdată)
de necontrazis!
Dincolo de constatările expuse, instrumentele au deschis noi orizonturi ale cercetării micro şi
mega-cosmosului. Şi, de la un moment peste care nu
putem trece, instrumentele n-au mai fost adaosuri ale
simţurilor noastre, generate şi educate de condiţiile Planetei, ci au ajuns prelungiri ale unei entităţi redutabile:
mintea omenească.
Sper că nu greşesc când spun că împrejurarea în care
Mintea a căpătat o astfel de întâietate poate fi luată în
seamă drept un alt moment decisiv al umanizării. Instrumentul este organ de simţ al minţii. Unul mereu mai performant şi mai bun investigator al realităţii. Instrumentul superlativ al prezentului, Acceleratorul de Hadroni
de la Geneva, este mai mult: extinderea eficientă a unei
mulţimi de minţi individuale.
Simţurile noi, date de instrumente, sunt o cale rodnică spre o cunoaştere mai largă. Iar îndoielile noi pun
la vedere altă limită. Măsura înseamnă cantitate, dar
Realitatea e însumare de calităţi. Nu e de imaginat un
instrument (cu ac indicator) care să măsoare entropia:
un entropo-metru! (N.Georgescu-Roegen)
*
Grecilor antichităţii nu le era accesibil microcosmosul.
Iar în lumea obişnuită, statistica numerelor mari (multe
miliarde de miliarde de atomi) ascunde certitudinea
manifestată la scara particulelor. Aşa încât controversa
privind cunoaşterea se purta cu alte arme, la îndemână.
Cauzalitatea era pusă în discuţie prin ceea ce se
cheamă regresia la infinit. O cauză este efectul uneia
anterioare, care şi ea, la rândul ei, este efectul unei cauze.
Din cauză în cauză, regresăm la nesfârşit. De fapt, printre sceptici (Pyrrhon, mai apoi Aenesidemos şi alţii) era
comun modul de îndoială prin care se cerea dovada unei
afirmaţii. Adevărul nu poate fi acceptat fără dovezi. Dar
şi dovada trebuie, la rându-i, dovedită; şi aşa, din dovadă
în dovadă, la infinit.
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Acestor primejdioase constatări sceptice trebuia să li
se găsească contrapondere. Una dintre ele a fost teoria
Ideilor (Formelor), a lui Platon. Dovezile nu pot merge,
în regres, dincolo de Ideea-model a fiecărui lucru. Ideea
este o realitate eternă, peste hotarul sensibilului, şi perfectă. Obiectele din lumea obişnuită participă doar la
tiparul ce poate fi cunoscut prin gândire.
Criticând teoria Ideilor, Aristotel a plasat, la începutul lucrurilor, Principiul. Ceea ce părea cam acelaşi
lucru: scepticii contemporani Stagiritului socoteau principiile şi postulatele drept motive certe de îndoială, pentru că întemeiază teorii fără să fie ele însele demonstrate! Postulatele sunt simple presupuneri, care nu pot
garanta adevărul.
Mai târziu, soluţia a fost aşezată la celălalt capăt al
cunoaşterii: adevărul este întregul (Hegel). Acest întreg
nu se constituie însă nicicând: prin contradicţii el se
modifică, se dezvoltă. Cu schimbarea eternă, ne întoarcem la Heraclit şi la Cratylos: panta rhei! (Cum spunea
scepticul Eminescu:“…/ Veşnică trecere/ Asta e tot./…“)
Înţelegem că nu putem vorbi decât despre procese.
Curgerii neîntrerupte i se supun, deopotrivă, sistemele
de referinţă şi legile. Scepticul nu neagă Realitatea, ci
exprimă îndoiala că un alt proces, numit cunoaştere,
ar putea produce informaţii certe şi îndelung stabile.
Astăzi, curentul de gândire ce se cheamă (impropriu)
postmodernism vede nu numai fluiditatea fenomenelor, ci şi pierderea oricărui sens. Pluralismul proclamat
extirpă ideile de centru şi de sistem. Unei opinii nu i se
poate opune o alta; toate coexistă, cu aceeaşi îndreptăţire. În acest cuprins, scepticismul e în largul său.
*
Obiectul cunoaşterii este Realitatea, dar rezultatele
cercetărilor se cer comunicate. N-au încetat controversele privitoare la capacitatea gândirii de a înfăţişa adecvat lucrurile şi fenomenele; şi nici cele ce au în vedere
puterile ei de a împărtăşi constatările.
Gândirea şi limbajul par legate, dar ele nu se identifică, de vreme ce putem comunica aceeaşi idee în mai
multe feluri, folosind cuvinte diferite. Pentru individ, e
un avantaj considerabil faptul că poate formula un ambitus extins de judecăţi utilizând doar o parte restrânsă din
vocabular. În fond, conotaţia e un remarcabil act de economie (şi un privilegiu pentru poeţi şi pentru sceptici!)
Dar, pentru claritatea comunicării, tocmai din pricina
conotaţiilor, limbile naturale se dovedesc vagi, imprecise. Imperativul este univocitatea.
Soluţia părea a fi construirea unui limbaj artificial,
alcătuit din semne convenţionale, care să asigure sensuri inconfundabile.
E de închipuit perplexitatea lui Pitagora când a descoperit că, în Lumea armonioasă, a cărei esenţă era –
după el – numărul, diagonala nu se afla într-un raport
perfect cu laturile pătratului! (Cu toate acestea) Galilei
a cerut explicit utilizarea Matematicii, pentru eliminarea echivocului şi pentru concizie. Într-adevăr, Matematica a devenit astăzi un instrument de care ştiinţa nu
se poate lipsi.
Este însă limpede că obiectele fizice şi cele matematice aparţin unor realităţi distincte. O tangentă atinge
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cercul într-un singur punct numai în rama entităţilor
abstracte, atemporale, de negăsit în spaţiul fizic.
În altă perspectivă, Matematica îşi vădeşte propriile
ei limite. Semnificativă e aceea că există enunţuri adevărate aritmetic care nu pot fi demonstrate în cazul teoriei
(K.Godel). Aşadar, adevărul e mai puternic decât demonstrabilitatea, iar Matematica rămâne incompletă; scepticismul primeşte o confirmare concludentă.
*
Sub numele de reducţionism, a fost reactivată ideea
că teorii complexe ar putea fi exprimate prin altele, mai
simple. Că enunţuri de nivel înalt, care nu descriu experienţa directă, ar putea fi reduse la cele care înfăţişează
experienţa în chip nemijlocit (R. Cornap). Fizicialismul
neopozitiviştilor admitea că limbajul Fizicii poate fi limbajul tuturor ştiinţelor. E o părere mai răspândită decât
ne-am aştepta: „…studiind cuarcii şi electronii, credem
că vom afla ceva despre principiile care guvernează
totul.“ (S.Weinberg, „Visul unei teorii finale“, Humanitas,
2008) Se ştie că Einstein s-a străduit decenii lungi – fără
izbândă! – să reformuleze o teorie unificată a câmpului,
din care să fie derivate toate faptele şi toate fenomenele.
În viziunea opusă, reducţionismul face Lumea săracă,
de-a dreptul plictisitoare. La nivelul particulelor elementare, traiectoria, temperatura, cauzalitatea, entropia îşi
pierd semnificaţia. În microcosmos, n-au rost vorbe despre viaţă ori despre inteligenţă.
Dimpotrivă, Lumea e cuprinsul a nenumărate lucruri
şi evenimente. Cele mai multe rezultă din combinaţii;
combinaţiile reprezintă noul şi, în fapt, ele construiesc
Realitatea. Două gaze, hidrogenul şi oxigenul, se combină, iar efectul este un lichid, apa, ale cărei proprietăţi
nu pot fi în nici un fel deduse din proprietăţile gazelor
componente (N.Georgescu-Roegen, „Legea entropiei şi
progresul economic“, Editura Politică, 1979). Azi ştim că
nu doar combinaţiile elementelor şi substanţelor arată
însuşiri adesea neaşteptate; şi aranjamentul atomilor
în relieful moleculelor este sursa unor proprietăţi noi.
Că de atâtea ori de-a lungul Istoriei, opiniile diferă,
experţii se contrazic şi, evident, unii se înşală; iar scepticul are, fără contenire, temeiuri de îndoială.
*
Metoda inductivă de cunoaştere (recomandată de F.
Bacon), adică ridicarea la lege şi la teorie ştiinţifică prin
generalizarea datelor empirice, a fost subminată de criticile lui Hume şi ale lui Kant. Reproşurile s-au grupat
în jurul ideii că ar exista îndreptăţirea pentru inducţie doar dacă avem încredere în uniformitatea naturii. Presupunem că lucrurile stau la fel şi în cazurile pe
care încă nu le-am examinat ori nu avem posibilitatea
de a le examina. Numai că Realitatea poate ivi situaţii
noi, care infirmă presupunerile; nici o mulţime de confirmări, oricât de largă, nu e suficientă pentru a institui
adevărul unei generalizări.
Metoda actuală de construire a teoriilor ştiinţifice ar
fi cea ipotetico-deductivă. Se emite o ipoteză (sau un set
de ipoteze), din care decurg rezultate cunoscute, dar şi
altele, noi. In felul acesta, imaginând teoria, omul de ştiinţă este creativ, precum artistul (A.Einstein). Dar deduc-
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ţiile pot să spună doar despre ceea ce e cuprins în premise; iar premisele, dacă reprezintă cunoştinţe noi, au
fost obţinute… printr-un proces inductiv!
Concluzia nu poate fi alta decât că orice teorie ştiinţifică păstrează caracterul de ipoteză, de presupunere.
Ceea ce întăreşte convingerea sceptică.
*
Agnosticismul ar fi fost fundamentat de către Hume
şi de către Kant. Hume a murit în 1776, Kant în 1804.
Insă termenul (de la agnostos: neştiutor) a fost imaginat de Thomas Huxley abia în 1869! E o neînţelegere, o
interpretare excesivă? Pentru că şi Hume, şi Kant erau
admiratori ai lui Newton. La rândul lui, Huxley a fost
biolog şi colaborator al lui Darwin. Prin urmare, nu e
vorba de contestarea capacităţii omeneşti de cunoaştere,
ci de relevarea unor limite ale acestui proces.
Printre agnostici, sunt înglobaţi şi pozitiviştii. Dar
ei nu tăgăduiesc cunoaşterea, ci Filosofia; şi pretinsa
ei calitate de concepţie generală despre lume. Ceea ce
înseamnă o altă lectură.
Aşa încât, putem admite că agnosticii reprezintă o
variantă a scepticismului. Ei pun mai apăsat chestiunea
limitelor evidente ale cunoaşterii. Unele pomenite şi în
cuprinsul acestei încercări.
*
Astronomia s-a constituit într-o ştiinţă de-a lungul
unei întinse Istorii. Dar această venerabilă preocupare se
arată acum mai interesantă pentru că furnizează argumente diferitelor ipoteze cosmologice. Cu jumătate de
veac în urmă, Cosmologia nu reprezenta o direcţie majoră
în Fizică. Dar statutul ei este, astăzi, cu totul diferit.
Astronomia ne-a obişnuit cu evaluările imprecise.
Cu cât depărtările devin mai accesibile, datorită instrumentelor, cu atât măsurarea distanţelor în Cosmos e
mai aproximativă. Însă acest aspect trece într-un plan
secund când intră în scenă teoriile cosmologice. In prezent, de pildă, aflăm vestea şocantă că, în Univers, cea
mai mare parte a materiei e categorisită drept „neagră“, adică necunoscută; pentru că nu emite – şi nici nu
absoarbe – lumină, căldură şi nici un alt fel de radiaţie.
Singura dovadă care o atestă ar fi efectul gravitaţional.
Materia care ne este, să zicem, familiară, constituie
doar o fracţiune din ceea ce se compune Cosmosul. Când
spui că până la o galaxie îndepărtată sunt miliarde de
ani-lumină, nu mai contează două, trei decenii-lumină;
dar când afirmi că grosul materiei din Univers e de un
soi despre care nu ştim mai nimic, intrăm pe poarta
mare în raiul scepticismului!
Tot Cosmologia propune agnosticilor nişte limite de
netrecut ale cunoaşterii. Este argumentul Marelui Bang.
Pe măsură ce ne apropiem, la distanţă de mili-secunde,
de începutul Universului, tăria estimărilor scade exponenţial. Până când devine nulă: ce a putut fi Big Bang-ul
în realitate nu ştim. Iar ce a putut fi anterior naşterii Universului (sau, mă rog, a unui univers) trece de puterile
predicţiilor noastre.
*
În acelaşi context, apar cu limpezime şi limitele experimentelor cu putinţă. Se apreciază că unificarea forţeHYPERION
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lor ce descriu microcosmosul s-ar putea obţine la un
nivel de energie produs de un accelerator de particule
„cu mult mai mare decât sistemul nostru solar“!; „Probabil (că) universul timpuriu a fost singurul loc în care
temperatura necesară pentru unificarea forţelor a putut
fi atinsă vreodată.“ (Martin Rees, „Doar şase numere“,
Editura Humanitas, 2000)
*
Pentru iscarea şi consolidarea convingerilor sceptice,
argumentele pot fi foarte diferite. În ceea ce mă priveşte,
temeinică a fost ideea ireversibilităţii. Ştiinţele de acum,
de la Mecanică la Cuantică, presupun procese reversibile. Din raţiuni de acceptat, ele trec peste faptul că
transformările Realităţii fizice sunt ireversibile, se produc într-un singur sens, cel arătat de săgeata timpului.
Totuşi, Termodinamica a semnalat, în urmă cu aproape
două secole, că, în Natură, se constată o creştere a dezordinii în sistemele luate în considerare, dovadă că fenomenele sunt ireversibile. Astfel, orice predicţie poate fi
doar probabilă.

*
De fapt, ni se pare firesc să acceptăm margini pentru ceea ce putem şti, să împărtăşim ideea că teoriile şi
relaţiile sunt doar ipoteze. Pentru că felul nostru de a
pătrunde lucrurile şi întâmplările e hotărât de condiţia
omenească. Înţelegem bine că, dintre ţintele posibile ale
cunoaşterii, unele sunt pe potriva noastră, altele nu. Aşa
că ne întoarcem, cu temei, la Protagoras:“Omul e măsura
tuturor lucrurilor, a celor ce sunt în ce fel sunt…“. „Omul“
nu este, desigur, individual, ci omenirea. Iar cunoaşterea e dependentă de puterile omeneşti.
Privind Lumea astfel, putem admite că îndoiala a
avut şi are, fără contenire, un rol binefăcător: ne-a ferit
şi ne fereşte, între altele, să idolatrizăm oameni şi teorii. Ne apără de ispita de a socoti încheiat oricare episod al cunoaşterii. Îndoiala impune modestie! Siguranţa
feluriţilor „magiştri“ este, adesea, simptomul înţepenirii în tipare prăfuite.
Certitudinile ne împovărează mai degrabă cu tristeţe,
câtă vreme cea dintâi dintre ele e moartea.
De ea nu ne putem îndoi!

Natalia HARITON

Nicolae Leahu sau
despre triumful
erotocriticii

C

Calificat de Eugen Lungu drept „lider de opinie al generaţiei sale“, Nicolae Leahu îndreptăţeşte convingerea
autorului Raftului cu himere printr-o activitate analitică asiduă. Volumele Poezia generaţiei ’80, Erotokritikon şi Comedia cumană şi vodevilul peceneg profilează două feluri de a fi ale discursului critic practicat
de Nicolae Leahu, depistate de acelaşi Eugen Lungu în
studiul introductiv la antologia Eseuri, critică literară.
Pe de o parte, criticul „are disciplina gravă a catedraticului“, Poezia generaţiei ’80, dar şi o serie de articole (Feţele
şi măştile optzecismului din Basarabia, Poezia basarabenilor de la facere la re-facere şi (pre)facere etc.) fiind
ilustrative în acest sens. De cealaltă parte însă, există
„un N. Leahu al începuturilor […], exasperat de rigori şi
limite“, Erotokritikonul şi Comedia cumană… fiind produsul acestui spirit emancipat. Nicolae Leahu poate fi
considerat criticul total al generaţiei sale, editînd două
cărţi emblematice pentru postmodernism, ilustrînd astfel „feţele şi măştile“ acestuia în critica literară.
În volumul Erotokritikon/Făt-Frumos, Fiul Pixului
(aflat deja la a doua ediţie), Nicolae Leahu este carnavalesc prin excelenţă, spectacolul spiritului critic fiind des-
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prins din fişele poemului lexicon. Aici autorul se complace în a scrie o carte totală, în care jocul de-a literatura şi jocul de-a critica nu sînt două feţe ale aceleiaşi
monede, ci un mod de a percepe literatura&lumea. O
idee care susţine specificul carnavalesc şi deci profund
critic al literaturii o regăsim şi în afirmaţia lui Adrian
Ciubotaru – autorul Postfeţei la ediţia a II-a – care consideră că se poate face „fişa teoretică a postmodernismului în varianta lui autohtonă chiar dacă am avea acces
în exclusivitate la Erotokritikon, particularitatea principală a lucrării rezidînd tocmai în acel atoatedevorator
spirit critic care se interogheaază mereu asupra dreptului de a afla o raţiune nouă într-o literatură veche – literatură ce a comunicat deja toate conţinuturile şi a născocit toate formele -, dar mai ales asupra dreptului de a
o rescrie din pură desfătare a jocului“.
Capcana pregătită pentru cititorul „cu creionul în
mînă“ sînt tocmai lecturile, făcute sau „aşteptînde“, astfel că textul se ilustrează drept o bibliotecă prin acumulare (de sensuri), poemul lexicon reprezentînd totul
întors spre sine însuşi şi deschis, în acelaşi timp, cititorului pasionat de literatură, unui cititor ce ştie să savu-
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reze aventurile livrescului. Creînd o galerie de personaje, textul se vrea, pe de o parte, un pseudolexicon,
iar, pe de altă parte, este expresia unui joc de-a critica
& de-a literatura, care se complace în propria aventură,
invitînd astfel cititorul să se joace de-a lectura, recreînd propriul univers prin lecturile autorului, dar şi prin
lecturile proprii. Aşadar, capcana întinsă exegezei este
tocmai imposibilitatea unei abordări univoce a textului,
or acesta solicită o lectură degajată, reprofilînd erotocritic creionul. Carnavalescul, regăsit în scriitura însăşi,
se transformă treptat, fişă cu fişă, într-un carnavalesc al
receptării, cititorului cerîndu-i-se doar să citească şi să
trăiască această desfătare a lecturii.
O lectură pe vocile intertextualităţii îi dau acestui
text farmecul, dar şi implică cititorul într-un spectacol
al literaturii, cînd limbajul, personajele, naratorul, cititorul chiar, sînt antrenaţi într-un joc al regăsirii/creării
propriei identităţi din polifonia jocului livresc.
În Epilog înainte la produsul erotocritic, Nicolae
Leahu îi dă acestei cărţi statutul unui text ce dublează un
alt text, exerciţiul fiind unul de eliberare, de salvare de
clişeismele analizei: „Scriam deci, de cîţiva ani, o carte
bălţată, groasă de cam patru degete, cum îşi va măsura
opera un cavaler al ordinului Absurdul de Onoare, cînd
mi-a venit aşa, într-o doară, să mă joc, alături de prieteni, de-a pura gratuitate, dar mai ales de-a fulguitul ei
imperceptibil dincolo de artificii spectaculare. N-a fost
să fie ideal, a fost imperfect…
Am ajuns totuşi scriind cu bucuria de a mă sustrage
încet-încet terorii utopiilor teoretice, dar şi culpei, retorice, că aş face un lucru interzis, în tot cazul indezirabil, un scop nobil – teza de doctorat–aşteptîndu-mă ca
Godot, la castel, pe Arpentorul lui Kafka“ (Erotokritikon/
Făt-Frumos, Fiul Pixului, Iaşi, Editura Timpul, 2001).
Surprins într-o fază confesivă, textul nu trebuie înţeles ca un jurnal de creaţie, ci ca o experienţă „a unei priviri ce s-a săturat de obiectivitate didactică, hermeneutică spilcuită şi scientism scorţos“. Pe de altă parte, Erotokritikonul este o carte-replică la adresa exerciţiilor
critice ce mutilează expresivitatea personajelor literare,
încondeindu-le în comentarii gratuite.
Cît priveşte integrarea acestei cărţi în parametrii unui
gen sau specii, există diverse opinii, germenele statutului poligam fiind de găsit în Prefaţă…: “…o re-rescriu
(recenzia la romanul lui Ioan Groşan O sută de ani de
zile la porţile Orientului–n.n) pur şi simplu cu plăcere,
gîndindu-mă la un manual neterminat, la o piesă, la
un poem nepereche şi…“. Diversele voci analitice, incitate de caracterul ambiguu al scrierii, se aventurează în
catalogarea textului fie drept „critică literară“ (Dumitru
Crudu, Iulian Ciocan), fie drept proză (Maria Şleahtiţchi)
sau drept ceva ce aparţine „genului pe care tot Nicolae
Leahu îl născoceşte“ (Adrian Ciubotaru). Opusul „erotocritic“ se naşte, după cum mărturiseşte criticul însuşi,
din recenzia Cu privire la episoadele domnului Groşan
sau despre direcţia nouă în proza românească (Semn,
nr.2, 1995), text care înregistreză inocentele pulsaţii ale
spiritului ludic, materializat într-o formă mult mai complexă în Erotokritikon. După ce creionează portretele lui
Achim, Broanteş, Sultanul, Ruxăndriţa, Cosette, Metodiu şi Iovănuţ, autorul propune şi un Comentariu literar,
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aplicat altor personaje din romanul groşanian: „Teama
de a imprevizibiliza sensul latenţelor a cerut renunţarea la crestomatizarea inevitabilă a romanului, ideea de
comentariu, recunoaştem, fiind generată de un impuls
excentric. Lucru pentru care ne cerem scuze“.
Transpunînd fenomenul în contextul întregii literaturi, Nicolae Leahu defineşte actul „comentării“ drept
„erotocritică“: “…eu salvez personajele de luciul paloşului şi de complexul ghilotinei, de brici şi tomahawk, de
seceră, ciocan şi bumerang, pumn, palmă şi bobîrnace,
eu le redau inocenţa pierdută în valurile vremii, le repun
în drepturi şi funcţii, repar injustiţiile ce li s-au făcut, le
re-educ, le re-scriu, le adopt, le scot din neagra uitare
şi le acopăr cu anticorosivul ironiei fără de bătrîneţe şi
a bătrîneţii fără de moarte, cu dragoste şi luciditate. Cu
erotocritică!, mai spartan“. Fiecare „fişă lexicografică“
este regizată după constituţia unui spirit histrionic, textul căpătînd o nervură ludică, derivată din combinarea
mai multor registre stilistice. Realizînd portretul Chiuvetei, de exemplu, autorul modelează aspectul prozastic, făcîndu-l să vibreze într-un registru liric: „Stă chiuveta fără apă, robinetu-i gîlgîit, de amor îi este sete şi de
junul Coşovei care mulţi metale are şi-ncă nichel, dacă
vrei. Mircea îns’e infidel: despre kitsch a scris?, a scris!,
precum şi despre Lolita, Garofiţa şi Pis-pis…“. Criticul manevrează o serie de mecanisme livreşti (parodia, pastişa, aluzia culturală, bricolajul şi transpoziţia
etc.), explicînd, în acelaşi timp, misterul scrierii textului propriu-zis: „Nu intuia, nu bănuia, nu gîndea şi
nici n-ar fi avut cînd, pentru că Transcendenţa Textuală l-a purtat numai pe drumuri, pe la tot felul de simpozioane arhaice, exilîndu-l din poveste în poveste că
’nainte mult mai este: vreo două pagini format A4. Şi,
cum naram, nu gîndea, întîmplatu-s-a însă. Oh! Şi mă
dau gata şi pe mine adversativele astea, lua-le-ar personajul cu excrescenţe osoase pe frontispiciu în coarne
să le ia! S-a întîmplat, deci, dovadă că scriem în trenul
nr. 649 Bălţi-Ocniţa, pînă la Drochia, unde de obicei ne
ocupăm de recitire, cu stilou korean, cerneală budistă,
pe caiet bine legat, leşesc, dar nu neapărat pentru că-i
al meu, ci pentru că-i de la Warszawa…“.
Ediţia a II-a a Erotokritikonului, avînd cîteva momente
înnoitoare – Postfaţa, notele de subsol, capitolul Dracula, alte revizuiri şi un capitol-lipsă (Epistola sextină)
-, consolidează efortul criticului de a sfida normele şi
pseudoesteticul, lansînd în peisajul cultural o pastilă a
lucidităţii, erotocritic convertită într-o aventură a livrescului. În acest sens, o lectură în paralel a ambelor ediţii evidenţiază actualitatea exerciţiului histrionizant.
Iată, de exemplu, un sugestiv final de capitol: „Numai
Spînul n-a fost la marea petrecere, el citind, cu nesaţ,
„În marea trecere“. Rîzi tu, Cititorule, rîzi, dar cu calul
nu-i de glumit, pentru că atunci cînd calul rîde şi viespile bîzîie, e semn că faunei nu-i place ceva şi s-ar putea
să nu-i placă însăşi strîmba axiologie a Comitetului de
conducere al Uniunii Scriitorilor, dar mai ales fantezista
propunere pentru Premiul Naţional 2011, oral formulată de… Cafeneaua „Niciodată!““ (Capitolul Spînul, din
Erotokritikon, ediţia a II-a).
Indiscutabil, triumful carnavalescului se desprinde din
lectura integrală a volumului, or fiecare capitol în parte
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poate fi savurat cu indiscreta plăcere a lecturii, capcană
în care am căzut de bună voie. Drept mărturie, cităm
din proaspătul capitol Dracula – reluat din recenzia la
romanul Jurnalul lui Dracula de Marin Mincu (Adevărul din ficţiune şi ficţiunea din adevăr, Semn, nr.2, 2009)
– una din cele şapte legende: „Zic unii că Ţepeş-Vodă
ar fi tăiat cu securea limbile unor dregători care-l vorbiseră de rău (că-i curvar apoftegmatic şi ateu ipocrit),
preparîndu-le (subţire feliate şi condimentate, după o
reţetă orientală) ca limbi de berbecuţi şi dîndu-le solilor padişahului să se ospăteze. Cînd aceştia din urmă
strîmbară din nasuri, dibuind că ar fi la mijloc o necurată lucrătură, el le scurtă imediat olfacţiile cu hangerul şi-i ţinu pe tustrei două săptămîni încheiate cu un
fir de ovăz numai. Termenul, zice-se, fu suficient pentru
ca Excelenţele lor instambuleşti nu numai să-şi mănînce
propriile nasuri fripte în sos napolitan, dar şi să ceară
– în scris; nu se ştie de ce în arabă? – să guste şi „acea
fabuloasă tocăniţă din limbă de berbec“. Răspunsul lui
Ţepeş căzu însă ca trăsnetul în puful de păpădie: „Gata,
s-a terminat. Au crăpat-o delegaţii hanului!““ (Capitolul Dracula, din Erotokritikon, ediţia a II-a).
Culegerea de articole Comedia cumană şi vodevilul
peceneg (Iaşi, Editura Timpul, 2008) este expresia aceleiaşi perspective „erotocritice“ asupra fenomenelor literare şi culturale, or aici viziunea critică nu este materializată prin mijloace artistice propriu-zise. Din paginile

acestei culegeri, desprindem o activitate critică diversă
ca şi expresie (pamfletoriale, anchete, articole şi recenzii ludico-tragice etc.), capabilă însă să surpindă în complexitate, ironia şi ludicul ca şi stări de spirit ale criticului Nicolae Leahu.
De o expresivitate „carnavalescă“ este articolul Erata
eratelor, care îşi focusează atenţia asupra falsului spectacol de idei din cartea lui Leonid Curuci Esenţa şi forţa
expresivă a poeziei. Printr-un exerciţiu de critica criticii,
Nicolae Leahu denudează caragialesc lipsa valorii estetice, verdictul criticului fiind concentrat în Post scriptum:
“…esteticeşte pregătit“ (p.38), adică promt înarmîndu-se
cu busola tînărului filolog cercetător, domnul doctor
habilitat Leonid Curuci descoperă—miraculosnic şi
mult înainte de termen!—potirul cu esenţa… poeziei,
instalîndu-l cu pohvală şi fel de fel de muzici pe terenul proaspăt tuns zero al criticii literare. Acum…ce ne
mai rămîne de făcut? „Nicî!“, vorba lui Samuil Lehtţir“.
Erotocritica, dincolo de faptul că reprezintă exerciţiul
analitic histrionizant, caracterizează şi efortul emancipării discursului critic de teroarea tehnocraţiei absolute.
Cele două extreme, critica şi erotocritica, se află, după
cum am menţionat şi anterior, într-un raport de interdependenţă, Nicolae Leahu fiind „maestrul şi calfa“ ambelor.
În fine, „lăsăm, dară, fieştecăruia – vorba unui citat
din Erotokritikon – a zice cum vrea şi a rîde cum poate,
de vreme ce nici le iaste sfială, nici ruşine de ruşinile lor“.

Camelia SURUIANU

Molima – în viziunea lui Ion Marin
Sadoveanu

P

Perioada petrecută la Paris şi influenţa primei soţii, actriţa
şi regizoarea Marietta Sadova, au fost hotărâtoare în dezvoltarea marii pasiuni a lui Ion Marin Sadoveanu pentru teatru. Scriitorul a încercat să înnoiască dramaturgia
autohtonă atât din postura de teoretician şi cronicar, cât şi
din aceea de conducător de instituţii publice.
Dacă privim în ansamblu, activitatea sa dramaturgică
s-a desfăşurat între anii 1926 – 1930. A scris patru piese,
Metamorfoze, Anno Domini, Molima, Pelican-Bar, care,
din păcate, nu îl vor impune în teatrul românesc. Acest
fapt se datorează publicului atras, la acea vreme, de comedie în defavoarea pieselor psihologice, care dezvoltau personaje complexe şi momente tensionate. În continuare ne
vom opri atenţia asupra celei mai reprezentative piese din
repertoriul său: Molima.
În ciuda programului de muncă încărcat, în anul 1930,
Ion Marin Sadoveanu reuşeşte să încheie cea mai izbutită
creaţie a sa, Molima, piesă în trei acte, reprezentată pentru prima oară pe scena teatrului „Maria Ventura“, în regia
lui V. I. Popa. Piesa a fost primită cu mult entuziasm, atât
de către public, cât şi de cronicari. Cu tot tradiţionalismul
de care făcea atâta haz autorul, drama conţine influenţe
expresioniste, dar şi elemente specifice teatrului experimental. Noutatea constă în crearea unui univers modern
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în care un trecut misterios se răsfrânge asupra unei întregi
familii în mod ereditar.
Într-o cronică, E. Del, apreciind vizibil textul, atrage
atenţia asupra câtorva aspecte. „Nu ştiu dacă marele public,
deprins să aplaude sentimentalismul guraliv şi trandafiriu,
iubirea în trei, cu peripeţii multiple, va fi atras de tragismul apăsător ca o piatră de mormânt, de atmosfera de fatalism şi misticism, care învăluiesc întreaga acţiune a Molimei… Această acţiune, bine închegată, ne-a reţinut atenţia de la primele scene şi ne-a silit să urmărim cu interes
mereu sporit desfăşurarea conflictului.“1
Explicând geneza piesei, Ion Marin Sadoveanu o plasează în urma unor discuţii purtate atât cu Vasile Pârvan,
cât şi cu tatăl său. „Eu am moştenit sufletul şi înţelegerea
de la tatăl meu, vechi dobrogean, care mi-a dat cheia acestui minunat şi înstelat orientalism, după cum simţul pentru
pământul Dobrogei şi vechiul său trecut îl am de la Vasile
Pârvan, mare poet şi înţelept, amintirii căruia îi închin pios
partea cea mai realizată a gândurilor mele.“2
Acţiunea se desfăşoară pe tărâmul copilăriei sale, în
Dobrogea, la un conac, unde o familie, în urma unor săpături, descoperă osuarul unei vechi aşezări umane. Spaţiul
manifestă o influenţă nefastă asupra oamenilor care trăiesc
pe aceste meleaguri (Maria, Mihai) şi a celor contaminaţi
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de o ciudată maledicţie a pământului (Viorica, Iorgu, Ali).
Personajele sunt nefericite, luptă cu pustietatea, cu ariditatea solului, care parcă le calcinează sufletele. Cu toate
acestea, pământul Dobrogei, „dăunător“, dar în acelaşi timp
şi „atrăgător“, este cel care ţine la un loc întreaga familie.
Într-o atmosferă de „neguri ibseniene“, după aprecierea
lui Vasile Lovinescu, are loc drama, „cu vădite implicaţii
freudiene, unei tinere familii, formată din Viorica şi Mihai,
predestinaţi, pare-se, să-şi consume existenţa în iremediabile sfâşieri lăuntrice“3. În această piesă, Ion Marin Sadoveanu surprinde declanşarea şi evoluţia unui întreg proces psihologic, care trece de la o generaţie la alta. Viorica,
examinând comportamentul soţului, este cea care observă
„molima“ pământului dobrogean. În opinia ei, „el este cel
care ne-a stricat sufletul la toţi… pământul ăsta“.
Înşelată o viaţă întreagă de soţ, faţă de care păstrează
o ciudată admiraţie, Maria suferă că este silită să împartă
dragostea fiului ei, Mihai, cu Viorica, soţia sa. Pentru a-şi
manifesta autoritatea, soacra se comportă necuviincios cu
nora, ajungând să îi povestească amănunţit momentele de
infidelitate suferite, de-a lungul timpului, din partea soţului defunct. „Mă umilea, mă călca în picioare… Umbla prin
casă, aşteptând să-i vină ceasul, bolborosind vorbele alea
care nu l-au mai părăsit până la moarte, întocmai cum altul
fluieră de bucurie. […] Am fost înşelată ani de-a rândul,
zi de zi, fără ruşine! Noaptea târziu se întorcea şi se culca
lângă mine venind de la alta, şi-am răbdat, dar numai eu
ştiu cum! Un miros de femeie străină se amesteca până la
ziuă, pe pernă, cu lacrimile mele!“4
Maria i se confesează nurorii nu pentru a fi compătimită,
ci pentru a o tortura psihic. În ciuda faptului că Viorica era
convinsă de sentimentele soţului, ajunge să se aştepte în
orice moment să fie înşelată. Ca în cele din urmă vorbele
soacrei, „ai să plângi şi tu cum am plâns şi eu şi altele“, să
îi devasteze conştiinţa.
Dobrogeanca Maria, cea care poartă „blestemul“ ţinutului, merge până într-acolo încât sufocă, cu o dragoste morbidă, viaţa conjugală a propriului fiu. Mihai, acaparat de
afecţiunea tiranică a mamei, ajunge să nu îşi mai găsească
liniştea. Momentul confruntării dintre cei doi reprezintă
punctul culminant al dramei. Replicile scot în evidenţă
încordarea sa psihică: „Te-ai strecurat, mamă, cu prezenţa
ta, până în taina legăturii mele cu Viorica. […] Nu în taina
legăturii noastre sufleteşti, ci trupeşti. Ai rupt cu persecuţia şi perseverenţa ta umbra aceea de mister şi intimitate, ai ţinut să controlezi, să nu laşi să treacă prea multă
dragoste înspre Viorica. Şi te-am simţit cu încetul, amestecată până şi în viaţa mea sexuală, invidiind şi gelozind!
[…] Mamă, te porţi cu mine asemenea unei amante înşelate! Şi nu mai sunt în stare să despart din mine, pe tine
mamă şi pe femeia din tine geloasă. Şi din amestecul acesta
iese o mocirlă infectă, o apă stătută şi putrezită în care a
murit şi dragostea pentru Viorica.“5 În pofida confruntării,
Mihai, om slab şi indecis, continuă să fie dominat de mama
autoritară. Viorica, după ce îi moare subit copilul, nemaisuportând situaţia, îl părăseşte. Tânăra soţie îşi abandonează căminul pentru a se salva din faţa autoritarei soacre,
dar şi pentru a scăpa de „molima“ pământului dobrogean.
După trei ani, perioadă în care soacra moare, Viorica,
divorţată pentru a doua oară, revine la conac „atrasă de mormântul copilului ei“, dar şi de „trecutul mort al Dobrogei“.
Chiar dacă bătrâna decedase, gelozia şi autoritatea acesteia
s-au transmis ca o „molimă“ asupra întregii familii. Înfiind
un copil, pe nume Dinu, Mihai este atins de acelaşi dezechi-
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libru emoţional de care suferise Maria, mama sa, manifestând faţă de băiat o dragoste anormală, dusă până la paroxism. Viorica, observând că Mihai „a uitat“ de fiul lor decedat, îl urăşte pe Dinu, „copilaşul acesta străin, prost, blegit
de urgia dragostei nefireşti“6, întocmai cum o urâse soacra.
Din felul în care îi reproşează soţului ataşamentul nefiresc
faţă de Dinu, deducem că şi Viorica fusese contaminată de
„molima“ geloziei morbide. Gelozia se datorează faptului că
femeia nu mai putea avea copii. Şi în aceste condiţii ajunge
să îşi acuze soţul că „n-a mai păstrat pentru ea nici un colţ
liber în suflet“. Pentru că atmosfera de la conac devenise
deosebit de apăsătoare, Viorica se revoltă şi îl sfătuieşte pe
Dinu să nu i se mai supună tatălui adoptiv.
Piesa se încheie cu înfăţişarea unei noi ipostaze a „molimii“. Dinu moare înecat, spre disperarea lui Mihai, care
pierde contactul cu realitatea. Prin acest dezastru se împlineşte „blestemul“ Dobrogei, „de te frângi, aşa rămâi, diform“,
enunţat de autor la începutul piesei. În aceste condiţii, Ali,
prietenul lui Mihai, îi porunceşte Vioricăi să plece de pe
aceste meleaguri, amintindu-i vechea zicală dobrogeană,
„străinii au sângele stricat“. Femeia părăseşte pentru totdeauna ţinutul plin de amintiri sumbre, croindu-şi un nou
destin. În felul acesta ea devine singurul personaj care reuşeşte să se salveze.
În ciuda faptului că marele public prefera la acea vreme
teatrul de comedie, lăsându-se greu captivat de piesele
psihologice, drama a fost bine primită. Şi de data aceasta
moartea planează cu aripa sa neagră deasupra personajelor. Viorica, Mihai, Ali, Maria, Iorgu sunt terorizaţi de semnele morţii răspândite pretutindeni. Iorgu, un neadaptat
social, născut pe alte meleaguri, stabilit în Dobrogea, cu
greu se integrează colectivităţii. „Aici – spune el – mi-e şi
frică şi milă să calc. Trosnesc pretutindeni oasele amestecate de veacuri, ca nişte morţi rău îngropaţi sub duşumea. […] Dobrogea îşi arată singură sufletul ei de moarte.
„7 Această stare o resimte şi Maria care îşi dă seama că
se întâmplă ceva bizar. „Ştiu că mă port ciudat, ştiu că se
petrece ceva urât cu mine“.
Atenţia ne este captată de un personaj sumbru, omniprezent, pe care îl putem numi duhul Dobrogei. Şi în această
piesă întâlnim amprenta doctorului Marinescu, tatăl dramaturgului. În acest sens, deosebit de elocvent este fragmentul în care intruziunea realului biografic îşi face loc în
textul ficţional. Într-un interviu acordat în ajunul premierei, Ion Marin Sadoveanu precizează că în copilărie, tatăl
său, pe când era medic la Constanţa, i-a prezentat istoria
pământului dobrogean. Chiar dacă se afla atunci la o vârstă
fragedă, nu a uitat povestirile sale, utilizând şi de această
dată aspecte elocvente din biografia sa.
Personajele dramei devin victime devorate de obsesii şi
de un fatalism transmis de „pământul mort al Dobrogei“.
Cu privire la acest aspect, monologul lui Iorgu este edificator: „Spre deosebire de pământul tânăr şi însorit al Argeşului, sub cel dospit al Dobrogei trosnesc pretutindeni oasele
morţilor amestecate de veacuri“.
Conflictul dramatic îl constituie însuşi pământul plin
de morminte „albe, reci şi prea multe“. Aproape toate personajele suferă din cauza inadaptării. Iorgu se visează la
umbra unui fag bătrân, „cu ciuperci mici pe dedesubt şi
cu ferigi“. Se gândeşte la „pietrele de râu netede şi lustruite
de apă, la pământul reavăn după ploaie, parfumat“. Viorica
are nostalgia pădurilor de la munte. Ţinutul arid al Dobrogei le provoacă tristeţe, indispoziţie, ca, în cele din urmă,
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acest spirit să îi repudieze, personajele rămânând oameni
mărunţi, fără de noroc.
Ali şi Iorgu, singurele personaje care aparţin ţinutului,
privesc neputincioşi la Maria, Viorica şi Mihai, care îşi duc
traiul conduşi de o bizară tensiune sufletească, aspect ce
se va răsfânge şi asupra psihicului lor. Mihai este un om
fricos, laş, slab, incapabil să ia decizii; Maria îşi persecută
nora „cu o cruzime ce aminteşte de Félicité Cazenave faţă
de Mathilde, din romanul Genitrix a lui François Mauriac“8.
Iar gelozia, ca o molimă, trece de la soacră la noră, tulburând în mod iremediabil viaţa tânărului Mihai.
Iată cum sintetizează Leon Baconsky relaţia dintre personajele enunţate cu pământul Dobrogei. „Victime ale unei
magice şi contagioase atracţii a străvechiului sol dobrogean,
asupra căruia pare a plana blestemul milenarelor morminte
romane, terorizaţi de conştiinţa unei eredităţi morbide,
ca şi de insistenţele pasiunii unilaterale, nefireşti, de gelozia absurdă a unei mame înveninate de eşecurile morale
ale propriei sale căsnicii, urmăriţi parcă în orice acţiune
de o fatalitate necruţătoare, eroilor nu le rămâne decât să
renunţe la speranţa de a evada din zona sumbrei „molime»,
consolându-se cu ideea că privează în felul acesta cel puţin
pe alţii de primejdia contagiunii“9. Un simbol al pământului
dobrogean este Ali, un personaj echilibrat, care cunoaşte
sensurile vieţii şi caută să oprească răspândirea „molimei“
la următoarele generaţii. El însă aparţine unei lumi pe cale
de dispariţie. În opinia autorului, „Ali se trage dintr-o veche
lume dobrogeană, care se stinge, dispare“10.
Dacă Eugen Lovinescu consideră Molima „o piesă de
atmosferă dobrogeană şi de neguri ibseniene“, pentru Cornel Regman este „cea mai închegată compoziţie dramatică
a scriitorului“, Şerban Cioculescu identifică în text ecouri
strindbergiene. Dumitru Micu observă absenţa elementului
religios, inspirată, de altfel, din partea autorului. „Dotată,
în pofida excesului de analiză psihologică, de cazuistică, cu
efectivă încărcătură dramatică, localizată într-un climat drobogean canicular şi viscolos, asemenea aceluia din landele

lui François Mauriac, piesa nu dezbate, cum o fac romanele
şi creaţiile dramatice ale scriitorului francez, în spirit religios problematica abordată, ba, într-o replică, neagă chiar
din principiu eficacitatea credinţei. „Dragostea – reflectează, fără a fi contrazis de cineva, Iorgu – e ca Dumnezeu: minciuni, mă Mihai, amândouă. Ţi se pare numai că
ele ajută la ceva. Cea dintâi se zice că aduce cheagul de
viaţă, că topeşte trupurile unul în altul şi rodeşte, cea de-a
doua (se referă la dragostea faţă de Dumnezeu), se zice că-i
mare… că topeşte fricile într-o credinţă din care căpătăm
toţi o frimitură. Astea-s talismane, mă băiete! Ne-ajută ele
cu-adevărat la nevoie? Nu»“11.
Dedicată tatălui său, care şi-a petrecut o perioadă din
viaţă pe acest tărâm plin de vestigii, piesa poate fi interpretată şi ca faţetă a unui suflet încrâncenat de misteriosul ţinut al Dobrogei. Cu toate că Ion Marin Sadoveanu nu
a scris foarte mult prin profunzimea psihologică abordată
a demonstrat criticilor literari: Perpessicius, Tudor Vianu,
Constantin Noica, că „era un desăvărşit om de teatru“.
(Endnotes)
1 E. Del, Ion Marin Sadoveanu – Molima, Cronică dramatică, în „Facla“, anul IX, nr. 388, 15 decembrie 1930, p. 3.
2 V. Timuş, Molima, De vorbă cu domnul Ion Marin Sadoveanu, jucată la Teatrul „Maria Ventura“, în „Rampa“, XIV, nr.
3862, 1 decembrie 1930, p. 4.
3 Leon Baconsky, Marginalii critice şi istorico-literare,
Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968, p. 60.
4 Ion Marin Sadoveanu, Molima, în Opere, vol. I., Editura Minerva, Bucureşti, 1969, p. 156.
5 Ibidem., p. 178.
6 Ibidem., p. 197.
7 Ibidem., p. 163.
8 Dumitru Micu, „Ion Marin Sadoveanu“, în „Gândirea“ şi gândirismul, Editura Minerva, Bucureşti, 1975, p. 877.
9 Leon Baconsky, op. cit., p. 60.
10 V. Timuş, op. cit., p. 4.
11 Dumitru Micu, op. cit., p. 878.

Dumitru MATEESCU

S

O nouă filosofie a binelui

Se numeşte bine transmiterea de proceduri, de metode
rezolvative. Gradul în care o acţiune rezolvă indică
şi gradul binelui făcut prin acea acţiune. Pentru om
binele înseamnă rezolvarea completă, anume sufletească şi biologică, mântuirea, nemurirea să inclusiv
biologică, spus direct. Structural, se demonstrează,
binele este rezolvarea spaţială sau rezolvarea a cel
puţin doi agenţi. Se poate demonstra, nu numai constata, că nu poate fi liber, nu poate face bine sau să
fie în bună situaţie, numai un singur agent (singular
sau colectiv), ci cel puţin doi. Nu poate fi rezolvată
numai o problemă ci cel puţin două. Adâncind cercetarea se constată că binele este o metodă perfectă, în
măsura în care se operează cu proceduri, o conjuncţie a cel puţin două elemente, este conjuncţia rezolvării agentului condiţionat de intenţiile altuia şi rezolvarea altuia condiţionată de intenţia rezolvatorului prin-
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cipal. Rezolvatorul se rezolvă pe sine şi pe altul; este
condiţia binelui (relativ) absolut.
Am caracterizat binele în manifestarea sa de bază.
Ideea de bine pretinde o rezolvare condiţionată de
scop. Binele se manifesta în acţiunile exterioare şi în
acelea mentale ale eului.
Eul, cu aproximaţie, este gândirea sa conştientă.
Exteriorul influenţează interiorul şi invers.
Suma binelui exterior cu cel interior are structura
programelor condiţionată de conţinuturi. Conjuncţia
binelui interior cu aceea binelui exterior, al acţiunii asupra exteriorului este suma constrângerilor şi a comunicărilor condiţionate de conţinuturi. La rigoare, binele
are în atenţie conjuncţia procedurilor interioare, ideale cu cele pentru acţiuni exterioare, ele însele gândibile. Structural în acest caz de amănunt, binele apare
ca o metarezolvare spaţială complexă izomorfă cu conjuncţia rezolvării interioare condiţionată de prezenţe,
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conţinuturi exterioare, materiale, eului, cu rezolvarea
exterioară condiţionată de prezenţe interioare, ideatice
Ideea că binele, în complexitatea sa, este şi o metarezolvare spaţială, deci pentru altul, trebuie reţinută deşi
modelul binelui este cel al demersului exterior, El este
o relaţie a rezolvatorului cu altul Binele, fie interior,
fie exterior, având structura o teză logică, este generat
de orice. Binele, fie interior, fie exterior, este o rezolvare spaţială
Transcendentul binelui este metoda altuia, despre altul, determinată de obligaţie iar imanentul binelui interior este indicată de interdicţia generatoare a
modului de a gândi despre altul. Binele exterior este
binele acţiunii agentului iar binele altuia este, din perspectiva rezolvatorului, rezultatul acţiunii, directe sau
nu a agentului asupra altuia în cursul căreia îl rezolvă.
Binele nu poate fi decât în raport cu altul inclusiv cu
organismul agentului în la care se raportează ca la ceva
străin. Determinarea transcendentului binelui agentului în raport cu transcendentul altuia este structura
altuia, metoda altuia condiţionată de interdicţiile rezolvatorului. Interesant este că generarea binelui de către
transcendenţă este însăşi esenţa binelui. Binele este de
origine transcendentă.
Interdicţiile rezolvatorului determină metoda acţiunii în raport cu transcendenţa altuia. Binele indică
coeficientul de rezolvare pe care îl au faptele agentului fie în raport cu propria rezolvare fie în raport cu
rezolvarea altuia. El, rezolvatismul, împinge cugetarea spre domenii noi. Binele este o relaţie de apropiere de altul deoarece rezolvarea nu se face fără raportare la alţii de unde se prelucrează pentru a se obţine
ceea ce lipseşte. Întrebarea“ în ce măsura ceea se face
completează, rezolvă?“ în aceeaşi măsură se face bine
ce nu este uşor determinabil. Binele este gradat. Binele,
în sensul deplin al cuvântului, făcut altuia, este acea
metodă care îi asigură rezaolvarea, deci nemurirea
inclusiv biologică.
Posibilitatea binelui este şi o opinie condiţionată de
finalităţile altora dar este mai mult decât atât. Posibilitatea structurii comune a binelui interior cu cel exterior este dată de opinia care este condiţionată de permisiune. Dacă permisiunea declanşează opinii atunci
sunt posibile înfăptuiri de bine interior şi exterior eului.
Acţiunea binelui exterior înseamnă permisiunea care
generează spaţiul. Binele este în primul rând de domeniul acţiunii externe, asupra contextului. Binele interior este de domeniul spiritual şi vizează trăirile interioare ale agentului. Structură este aceeaşi, diferă elementele componente. Structura lor comună este aceea
a rezolvărilor spaţiale interioare şi exterioare. Ştiinţa
binelui este spaţiul condiţionat de scop. Ştiinţa binelui
înţeles că transmiterea de proceduri interioare şi exterioare este permisiunea spaţială determinată de scop.
Structura aceasta este în fapt interesantă deoarece ea
este izomorfă cu informaţia din perspectiva receptorului în conjuncţie cu scopul său finalitatea spaţiului
sau a rezolvării altuia. Ştiinţa binelui este informaţia
din perspectiva receptorului ca scop al rezolvării altuia.
Cunoaşterea binelui este noutatea determinată de
intenţie. Structura ultimă arată că orice demers asupra
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a ceva determină o structură. Când ea apare atunci se
introduce şi structura cu care este izomorfă.
Răul înseamnă nonbinele şi anume izolarea şi punerea în conflict cu contextul. Ideea de rău este nonideea
însăşi, este opinia necomunicată. Răul generează orice.
El este gradat, insă, la fiecare strat al existenţei, poate
fi li absolut. Este mai uşor de produs răul decât bine.
Fiind contradictoriu, el este ilogic, iraţional
Contradicţia generează orice. Izolarea absolută este
o abstracţie insă ea poate fi pe în raport cu nivelul la
care se află acea entitate vizată de rău. Generarea acţiunii de către rău este aceea a noutăţii condiţionate
de intenţie. Generarea opiniei de către rău, care este
sau binele sau opinia, are structura noutăţii generată
de scop. Aceste structuri nu sunt izomorfe numai cu
răul generator de acţiune sau opinie. Generarea ştiinţei şi a cunoaşterii de către rău are aceeaşi structură şi
anume a metodei condiţionată de interdicţie, un mod
de a defini şi informaţia.
Trebuie să observăm că în lumea vie rezolvarea se
face consumând alte structuri. Orice bine este relativ
la anumite sisteme şi el implică rău pentru alţii. Mieii
sunt sacrificaţi pentru oameni. Li se face bine oamenilor şi rău mieilor. La fel în cazul tigrilor.Şi ierbivorele consumă vieţuitoare, Numai unele plante şi animale inferioare prelucrează direct sărurile minerale din
pământ schimbând structura solului. Orice rezolvare
pentru unii presupune rău pentru alţii. Cunoaşterea,
ştiinţa, indică scheme pentru acţiuni rezolvatoare ale
omului ceea ce înseamnă scheme demolatoare ale altor
entităţi şi constructive pentru societatea omenească.
Generarea societăţii de către rău, demers rezultând
din structura vieţuitoarelor, are structura sumei logice
a limbajului empiric al agentului cu limbajul empiric
al altui agent ceea ce este izomorfă cu suma logică a
opiniilor agentului cu opiniile altor agenţi ceea ce este
izomorfă cu suma logică a rezolvării şi a spaţiului (a
rezolvării altuia) condiţionată de lipsuri ceea ce este
izomorfă cu suma existenţelor sociale. Răul, în societate, intervine prin cerinţele rezolvatoare ale ei ca
agent colectiv viu. Binele societăţii însăşi este societatea însăşi este bine că există societatea.
Actualitatea rezolvatorului şi a altuia este izomorfă,
structura, cu generarea binelui de către societate.
Se poate argumenta că cercetarea ştiinţifică este unicul motor relativ raţional, al societăţii. Structura generării cercetării ştiinţifice de către rău este aceea a determinării opiniei de către cerinţele noţionale, procedurale, Orice vieţuitoare cercetează. Actualitatea să este şi
un efect al generării binelui său de către cercetarea sa.
Agentul uman este cooperant şi rezolvativ. Binele
este un atribut al raţionalităţii, la spiritualităţii şi este
relativ iar răul este un apanaj al animalităţii şi este foarte
periculos. Unde este spiritualitate şi raţionalitate este
bunătate între oameni ceea ce înseamnă că îşi transmit metode rezolvative. Unirea este în raport cu restul
naturii care şi ea face rău oamenilor şi societăţii şi face
bine când acţionează omul folosind metodele puse la
dispoziţie de către cercetarea ştiinţifică. Aspiraţia este
ca relaţiile umane să fie clădite pe bunătate.
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M-am născut la data de 13 martie 1935, în comuna
Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani, fiica Eleonorei (Născută
Rîşcanu), brodeză, şi a lui Pantelimon Pogorilovschi,
inginer agronom din Lipcani, judeţul Hotin (Basarabia).
Studii elementare: Rădăuţi-Prut şi Miorcani; preuniversitare: Liceul Teoretic (fost Regina Maria) din
Dorohoi (1950-1954); studii superioare: Facultatea de
Filologie a Universităţii din Bucureşti, secţia de literatură şi critică literară, fosta Şcoală de Literatură „Mihai
Eminescu“ (1954-1958).
În ultimul an de studii, pe data de 14 martie 1958,
am fost arestată de Securitate şi implicată în procesele
studenţilor de la Iaşi şi Bucureşti de după Revoluţia din
Ungaria.
Am fost condamnată de către Tribunalul Militar din
Bucureşti, în august 1958, la patru ani de închisoare pentru „delict de uneltire contra ordinii sociale“ (art. 209 –
Cod Penal). Este vorba despre aşa-zisul proces „Nicolae
Labiş“, intentat unui grup de studenţi apropiaţi poetului – considerat drept lider.
Amnistiată, în august 1959, mă angajez ca muncitor
necalificat la Fabrica de Tricotaje „Tânăra Gardă“ din
Bucureşti, unde mă calific în meseria de „confecţioner
tricotaje“ (1959-1962). După trei ani de „muncă de jos“,
mi se refuză reabilitarea, precum şi terminarea studiilor.
Între 1962-1964 lucrez în funcţia de contabil la magazinul alimentar „Delta Dunării“ din Bucureşti.
În anul 1961 mă căsătoresc cu fostul coleg de grupă
şi de detenţie, scriitorul Aurel Covaci, la ora aceea muncitor necalificat pe şantierul actualului bloc „Unic“.
Primul meu copil, Laura (8 februarie 1964), absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“, este în prezent pictor apreciat. Al doilea copil,
Andrei (26 februarie 1968) este în prezent paginator
apreciat. Fratele meu,
Ion Pogorilovschi, cu studii de filosofie şi estetică, a
fost specialist în opera lui Constantin Brâncuşi, cu numeroase lucrări în domeniu.
Din 1961 până în 1966, am locuit împreună cu soţul
meu într-o cameră de pe strada Miletin, la nr. 14, ultima
locuinţă a poetului Nicolae Labiş, acum demolată. În
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Stela Covaci – 80
1966 vom ocupa o casă în strada Grigore Alexandrescu,
la nr. 21, unde vom trăi până la demolarea ei din anul
1988. Această adresă a devenit celebră timp de peste 20
de ani sub numele de „Casa Covaci“, loc în care adăstat,
într-o boemă generoasă, de profundă spiritualitate, foarte
multe dintre personalităţile artistice ale epocii: scriitori,
plasticieni, dar mai ales poeţi. În paralel, am fost în permanenţă alături de traducătorul Aurel Covaci, făcând un
fel de secretariat artistic, dactilografieri, transcrieri etc.,
în vederea realizării temerarei sale opere.
În data de 29 mai 1987, am manifestat singular în
faţa Ateneului Român, declarând greva foamei împotriva demolării locuinţei noastre. Casa ne este demolată
în anul 1988, luna februarie şi, ca urmare a unei a doua
tentative de grevă, ni se repartizează un apartament cu
chirie pe strada Theodor Aman.
În data de 18 mai 1993, Aurel Covaci decedează în
urma celui de al treilea infarct. În anul 1997, apare la
editura „Libra“ volumul intitulat „Timpul asasinilor“,
semnat de Cezar Ivănescu şi Stela Covaci. Pentru partea care îmi aparţine distinct am fost trimisă într-un
proces penal de calomnie care a durat patru ani de zile.
Din anul 2003, încep să mă documentez la C.N.S.A.S.
în calitate de petent, pe propriile mele dosare, pe măsură
ce mi se dau, precum şi ca cercetătoare, sub instituţia
Avocatului Poporului, în vederea unei cărţi document
despre tinerii scriitori din deceniile 5 şi 6 ale secolului trecut.
În anul 2004 am mai publicat, la editura „Axa“ din
Botoşani, un volum de versuri, antologie de tinereţe.
În noiembrie 2006 apare volumul de memorii şi documente intitulat „Persecuţia“, la editura „Vremea“ (246
de pagini),
Colaborez cu articole la mai multe reviste din Bucureşti şi din ţară şi pregătesc două cărţi dedicate vieţii
literare din deceniile 60-80, bazate pe arhiva interesantă
pe care o posed.
Din anul 1995 sunt membră a Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România. Editura „Premier“ a Casei de
Cultură din Ploieşti îmi publică în anul 2013 un volum
de memorii şi documente intitulat „Nichita Stănescu
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– Aurel Covaci. Destinul unei prietenii“, incluzând şi
aproximativ 80 de file din rapoartele de urmărire informativă a poetului Nichita Stănescu. Acest volum nefiind difuzat prin ţară, îl consider „arestat“, deoarece nu
a avut o lansare publică, nici preţ afişat şi nici recenzii.
Cât priveşte memoria poetului ucis, Nicolae Labiş,
mi s-a răspuns, la insistenţele mele: „nume necunoscut
în arhivele S.R.I.“ – o dezinformare în formă continuată.
Minciuna din partea urmaşilor Securităţii şi falsificarea
arhivelor mi-au făcut foarte mult rău. Aştept pe cineva
curajos, simţitor şi capabil să mă sprijine în mărturisirea absolut necesară.
În 2011, apare la editura „Tracus Arte“ volumul „Nopţile de coşmar ale poetului Nicolae Labiş“.
Referinţe:
Două zile prelungite mult în noapte am fost robul lui
Cezar Ivănescu şi al Stelei Covaci, prin „Timpul asasinilor“. Cumplita carte! – Ştefan Fay, 1977

„Persecuţia“, cartea Stelei Covaci, se citeşte cu sufletul la gura şi înfiorare, ca un roman poliţist. – Doina Jela
„Persecuţia“, o carte, în felul ei, cutremurătoare“. –
Eugen Simion
ROTARU, I. O istorie a literaturii române, vol. 5. –
Bucureşti: Editura Niculescu, 2001.
OLARU NENATI, L. Ticăloşia nu poate rămâne
ascunsă la nesfârşit, Gazeta de Botoşani, nr. 14, 1997;
OLARU NENATI, L. „Timpul asasinilor“ de C. Ivănescu şi Stela Covaci,
Gazeta Vega, nr. 4, 1997;
OLARU NENATI, L. Există asasini – Ei continuă să
fie „oameni de frunte“ ajutaţi de alţi „oameni de frunte“,
Gazeta Vega, 17 oct. 1997;
SOLEA, M.M. „Timpul asasinilor“ de Cezar Ivănescu
şi Stela Covaci, Meridian, nr. 1, 1999;
ŢUGULEA, M. „Timpul asasinilor“ (C. Ivănescu şi
S. Covaci), Contemporanul, nr. 14, 1999;
JELA, D. Cronica unei morţi inevitabile, Observator
cultural, nr. 356, 2007.

Constantin Chiriţă şi Stela Covaci

Stela, Nichita şi Dora

Nichita Stănescu şi Stela Covaci
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Sterian VICOL

Gara

se dedică poetului Nicolae Turtureanu

Am visat o gară cât o biserică foarte mică
din care ies mai mulţi călători cu frică!
Geamurile gării – scrisori căzute pe drum,
răsfoiesc stelele nopţii până la scrum!
(Roşie era gara aceea precum şapca
Poetului luată de la preot, cu japca!)
La miez de noapte gara trăgea cu greu
labirintul cu găuri din mâna lui Dumnezeu!
Dar gara aceea mică precum biserica din sat,
ea însăşi trece peste linii ce-o străbat!
(Şarpele dintr-însa, ca un bici de primăvară,
se cuibărea în iazul adăstând a domnişoară!)
Dar mai spre ziuă, ca un cuţit, linia ferată
tăia şi teii şi gara de-altădată!…
Un singur ram intrarea gării mai deschide
unde se rupe apa la femeile gravide!…
Am visat că gara ca o biserică pe roţi
a fost devastată de stele, ca de-o mie de hoţi!
O, şi azi mai cred c-o piatră-i ţine verbul
roşie ca inelul pierdut de doamna Cerbu!
…În bătaia ploii, mai mult, de-atâta ploaie,
Glugă de coceni era gara sau şapcă, Nicolae?
noiembrie 2011, Gara Iaşi

Cămaşa luminii

Lumina serii se dezbracă în râu
odată cu femeile care taie unda
până-n memoria pietrei unde
cânepa pusă la putrezit e-o
prelungire a tăcerii ce ţese
cămaşa pentru morţi ori vii!

Clatină, se clatină şi sămânţa coaptă
căutând ferestruica din pământ
pentru o altă intrare în tija subţire
şi-o altă privighetoare într-un cuib!…
Numai prin gura vântului sămânţa
cea oarbă, căzută-n câmpie, tresare
căpătându-şi vederea pentru
ochiul geamăn al copilandrei!
E vina cui?, e vina mea, e vina
luminii că viermele cel orb
veghează ca un prinţ, călătoria?
2015, Independenţa

Groapa de gheaţă

Mai grea ca fâlfâirea aripei
e forma gropii de gheaţă,
Mai uşor ca vocea mamei
e chiar plutirea către casă –
Între mai grea şi mai uşoară,
umbra poetului intră-n oglinzi…
Cine nu ţine pasul cu îngerul lui,
adio, poate să cadă în groapa de gheaţa!
Ca un tron e groapa de gheaţă,
acolo, lumina stelelor ne divide!
2015, Independenţa

Scrisul negru

Pe aşternerea foii de zăpadă
se prelungeşte foşnetul trestiei
ori sunetul din vârful brazilor
sărind de pe-o parte pe alta
a izvorului din umbra muntelui –
Pe aşternerea foii, către ziuă
scrisul meu negru cu cerneală
de ghindă, se deşiră subţire
ca excrementele furnicilor când
atacă cu miile o pasăre-n cuib –

Lumina dimineţi înspumează
sângele în tranzit prin camera
de gardă, într-o odaie cu domnişoare,
unde amintirile putrezesc pe pervaz
cu fluturi roşii ieşind din crisalide!
2015, Independenţa

Pe aşternerea foii, la miezul nopţii,
literele se-adună rânduri-rânduri,
şi-s mute toate, ca într-o văioagă
frunzele, bătute de indiferenţa lumii!
2015, Independenţa

Sămânţa oarbă

Poeţii sapă în grădina cu îngeri
care-i foarte departe, la marginea lumii,
încet, tot mai încet, ţărâna îi soarbe
cum păianjenii greierii în pâlnia de nisip

A cui e vina că lumina nu ucide
viermele orb din ochiul copilandrei,
că el vine încet ca pe-o iederă
ca din cealaltă parte a lumii –
E vina mea că rămurica de cireş
tremură la trilul privighetorii
ce se osteneşte din seară până-n zori?
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Capcana

Încet, şi mai şi mai încet, nisipul înaintează
pe pământul cel negru, roditor,
şi nimeni nu-l poate opri, nici poeţii,
când lent, dar sigur, cheaguri de nisip

Aniversări

asfaltul dezvoltă, abia vizibil la-nceput,
văile şi dealurile, acoperindu-le, încet…
Şi-atunci, încă nenăscuţi vor păşi
prin fostele grădini cu îngeri, auzind
muzica nisipului închegat, pe asfalt,
ca o balegă căzând, mai verde ca pădurea!
În curţile domneşti, în albe pridvoare,
poeţii vor scrie în vis cum nisipul
le soarbe poemele mai ‚nainte de a fi
foaie străvezie tăiată dintr-un trunchi!
2015, Independenţa

Stejarul tânăr

Cum, doamne, m-ai ales tocmai pe mine
din întreaga pădure, eu, singuraticul,
cel tăiat primul de fierăstraiele ploii
dar şi bandajat de resturile bolnave
ale securii, departe de sârmele negre
trăgând trunchiurile încă vii
prin văioagele dealului, către foc?
Cum m-ai ales tocmai pe mine, omule,
pentru cruce/ răscruce la amiază când
satul întreg se-adună în dangătul
unui clopot şi el venind din pământ?
O amiază mai neagră ca noaptea,
cu văduva luminii mâncată pe jumătate
de somnul zeilor rămaşi în copilărie
când puiul de stejar ne legăna spre ceruri!
2015, Independenţa

Trandafirul lui Ioanid

La rădăcina stâlpului de telegraf,
semn de mirare în coasta câmpiei,
creşte trandafirul sălbatic al poetului
Ioanid Romanescu, cu toate excrementele
jivinelor şi drumeţilor, peste care
gorghinele roşii pun coroniţa cea vie!
Dar nimeni nu ştie că acolo, pe-o crenguţă,
e cuibul privighetorii ca o verigă de-ntuneric;

Numai copilandrul cel visător din Valea
Zbancului, cu turma de miei mânată spre Sfintele Paşti,
priveşte împietrit cum şarpele ţinteşte
cuibul de pui învăluit în lanul de grâu!
2015

Cum

Cum de se poate – şi se poate,
să intri-n biserică fără trup?
Trupul se vinde, se cumpără,
nu numai în noaptea cărţilor
sfinte, el e chiar o grămăjoară
de polen!
Mă străpung cu privirea
tinere fete, ochii lor sorb
cerul care curge-n ograda copilăriei,
şi trupul meu ele îmi vor!
Cum de se poate – şi se poate,
să intri/ să ieşi din biserică
fără trup?
2015

Daniel CORBU

Cassian Maria Spiridon. Odiseea
deznădejdii sau idiosincraziile
unui sceptic nemântuit

N

Născut la 9 aprilie 1950, în Iaşi, cu studii de mecanică
la Institutul Politehnic bucureştean, Cassian Maria
Spiridon s-a afirmat mai ales după 1989, după revoluţia din decembrie, fiind, la Iaşi, unul dintre organizatorii mitingului anticomunist din 14 decembrie,
arestat şi torturat de Securitate. Până atunci publicase o singură carte (Pornind de la zero, Ed. Junimea, 1985), ciuntită, înjumătăţită de cenzură, fără
prea mare ecou în rândul comentatorilor fenomenului optzecist. Universul său liric, tumultos, dramatic,
s-a îmbogăţit cu fiecare carte apărută: Zodia nopţii

Aniversări
https://biblioteca-digitala.ro

(1994), Piatră de încercare (1995), De dragoste şi
moarte (1996), Arta nostalgiei (Poeme cuantice) –
1997 şi Întotdeauna ploaia spală eşafodul (1998),
Nimic nu tulbură ca viaţa (2004), Noduri pe linia
vieţii (2007), O săgeată îmbrăcată în roşu (2008),
Cumpăna (2011), Poeme în balans (2013).
Cassian Maria Spiridon este un poet al întrebărilor
neliniştitoare, al meditaţiei neoromantice, al Erosului şi Thanatosului, prezentate într-un discurs direct,
confesiv metaforic, de multe ori cu blazări bacoviene.
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Şi în poezia sa întâlnim, dacă e să dăm crezare lui
Ihab Hassan din Paracriticism: Seven Meditations of
the Times, cele şapte elemente care deosebesc postmodernismul de modernism: urbanism, tehnologism,
primitivism, erotism, dezumanizare, antinominalism
şi experimentalism. La toate acestea aş mai adăuga un
cinism şi un desantism specifice poeziei generaţiei ‘80.
Însă poetul e mai interesat de o cunoaştere a sinelui
torturat de real, decât de folosirea cu obstinaţie a tehnicilor postmoderne.
Ceremonialul poemelor
e unul malefic, cu mişcări
bruşte, neaşteptate, o adevărată escatologie lirică. „Mă
locuiesc oarecum cu indiferenţă – spune poetul – îmi
ocup trupul/ îmi ocup carnea/ trec prin spaţiul/ fără
adieri sau valori de frig/ în
urma mea/ nici o hârtie nu se
ridică-n picioare/ pipăi golul/
apoi trec prin el.“ Poemele
lui Cassian Maria Spiridon
sunt înţesate de un dramatism, venit dintr-o nefirească
agresivitate a elementelor
materiale ale lumii. Astfel,
luna e „singură şi bolnavă/
doamnă cam necoaptă, dezvirginată târziu şi stângaci“,
Doamna Viaţă e „târfa după
care alergi/ hulpavă fiară în
libertate“, Moartea e o „mândră muiere şi rea/ plină de nuri/ ca o jună vădană“.
În poemele sale „amurgul spală geamurile/ pânâ la
roşu“, „în gurile învineţite mor cuvinte“. Această atmosferă apocaliptică, redată cu încrâncenare şi cu un dramatism asumat, include o odisee a deznădejdii, odiseea poetului damnat, aflat în hipostaza de decriptator de semne, într-o lume supusă răvăşirilor.
Poezia lui Cassian Maria Spiridon e traversată de o
interesantă viziune mineraloidă. Astfel, pianul lui Chopin este o imensă lespede, biblicul Lazăr stă „acolo,
sub lespede“, „colbul întâi a fost piatră“, „de mila pietrei se gârboveşte fiinţa“. Spune poetul în Viaţa continuă (Cântul X): „Cred în diamant în pietrele cubice/
în proxima necesitate a spaţiului// aceştia sânt stâlpii/ sânt crengile/ distileria naturii/ ad infinitum//
regressus ad uterum/ şi iarăşi/ naşterea/ izbucnirea/
căderea“. Şi încă: „m-am înţeles bine cu piatra/ cu
tot ce e dur/ aveam fiecare să pierdem/ doar viaţă“
(M-am înţeles…). Dezabuzat, poetul asistă neputincios la transformarea tratatelor despre moarte, iubire,
frică, nemurire în ceruri, cenuşă, iar cenuşa, spune el,
„o beau dimineaţa şi seara/ ziua şi noaptea“
Se poate remarca luciditatea actului creator la acest
poet care-şi adânceşte continuu obsesiile ca pe nişte
tranşee şi pentru care poezia pare a fi singura salvare
în haosmosul lumii. „Mă ocup de trecerea minţii prin/
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rigorile poesiei, filosofiei, teologiei“, spune el în Pornind de la zero. Alteori discursul e direct şi emfatic:
„trageţi domnilor/ apăsaţi pe trăgaci/ nu aşteptaţi să
devin o fantomă/ o umbră/ o pată în istoria universală/ trageţi cât sânt viu şi lucid/ domnii mei pentru
asta sânt arme/ arsenalul pietros/ pentru asta/ salva
trasă/ lacrimi şi frunze/ trupul perfect/ toate cartuşele lumii sânt trase/ în urmă rămân doar cuvinte“
(Trageţi).
În toate cărţile sale, Cassian Maria Spiridon se ocupă
pregnant de metafizica morţii, cititorul având de-a face cu
prezenţa Thanatosului privit
dintr-o pluralitate de unghiuri
şi sensuri. Poetul se arată pregătit să întâmpine pădurile
de semne şi simboluri care-1
aşteaptă întru descifrare lirică:
„am trupul perfect alcătuit/
şi vremea fragedă în carne/
am viaţa la-ntâmplare/ şi
inima deschisă/ am mâna
sieşi necesară şi ochiul pentru faptele umane/ am zborul rătăcit în umeri/ şi sufletul născut în suferinţă/ am
iarba să-mi mângâie piciorul/ şi marea fericită între
valuri/ am şansele la fel de
oarecare/ şi pe pământ atâtea
mă aşteaptă.“ (Urbi et orbi).
În Ţintă luminoasă, copilăria îi apare ţintuită în memoria afectivă precum înscrisurile pe sfintele brocarturi:
„Am trăit într-un loc deluros/ unde apa nu-şi avea loc/
am avut nostalgia unui râu/ pe care să-mi las privirea/ toate căile/ toate drumurile erau cunoscute/ nici
o potecă nestrăbătută/ alături/ de-ale cerului înfricoşate semne“. Avem de-a face cu un univers în care
– cum spune poetul – „un Dumnezeu de ceară/ mă
lasă/- a câta oară/ singur“, în care „mărşăluiam/ o
armată de mercenari/ pe căile nopţii“ şi în care nu se
ştie dacă se mai poate auzi invocaţia: „Doamne/ din
ceruri/ aprinde candela Ta/ să vedem catapetesmele“.
Decorul poemelor e, de cele mei multe ori, unul
auster, de haltă părăsită, înţesat mai mult cu abstracţiuni, mai interesante pe fundalul fantasmagoric pe
tema „fortuna labilis“, unde-şi face prezenţa timpul
devastator al fiinţei, şi unde autorul visează „o lume
fără minciună/ o viaţă paralelă/ cu şoapte luminoase“
şi cu „atomi fără de moarte“, punând în joc o parte
din iluzia universală: „aştept smerit/ să vină clipa/ am
învăţat/ în ani şi ani/ răbdarea de la clasici“.
Neoexpresionist în tehnica poemului, mizând de
multe ori pe binefacerile intertextualităţii, înălţând
parabole lirice morale, Cassian Maria Spiridon completează prin universul său liric original harta paradigmatică a poeziei optzeciste.

Aniversări
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„CONVORBIRILE…“ LUI CASSIAN

Din cei o sută cincizeci de ani cît va împlini în curînd revista
„Convorbiri literare“, douăzeci sunt adunaţi, nu chiar uşor,
dar deloc chinuiţi sau suportaţi ca pe o pedeapsă, ci cu
demnitate şi profesionalism, de Cassian Maria Spiridon,
care în decembrie 1995 primea vestea de la regretatul
Laurenţiu Ulici, pe atunci preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, că a fost ales dintre candidaturile propuse pentru reformarea revistei ieşene pentru a conduce
noua serie. Dintre toţi redactorii şefi care au fost la cîrma
revistei de-a lungul timpului, doar Iacob Negruzzi a condus revista pe o perioadă mai mare de timp. Şi Cassian dă
semne de vitalitate şi îndîrjire, nu numai administrativă şi
managerială, ci şi plină de tot felul de proiecte menite să
promoveze revista cu cea mai mare încărcătură de istorie literară din România, încît îl poate depăşi ca longevitate pe înaintaşul său. S-ar putea să-l vedem pe Cassian nu
peste mult timp – să zicem, acum, la intrarea României în
spaţiul Schengen, că la vreun tratat de pace nu ne dorim,
aşa cum a făcut Nicolae Titulescu – cu portbagajul plin cu
colecţia revistei „Convorbiri literare“ pe perioada cît el a
realizat-o, pentru a convinge că suntem o naţiune civilizată, cu o cultură mai mult decît remarcabilă, din care zestrea adunată în lada revistei poate sta mărturie. Ar avea ce
arăta şi ar fi mai mult decît convingător. Cu acest gînd l-a
adus atunci, în decembrie 1995, Laurenţiu Ulici în fruntea revistei, care din 1990 pînă la acel moment căpătase o
înfăţişare de revistă şcolară, cu o apariţie sporadică, picată
în umbra nepăsării faţă de ceea ce a însemnat cu adevărat
această importantă revistă, cu gîndul de a da iarăşi viaţă
şi importanţă unei reviste care a făcut istorie în România.
Cu o echipă nu prea mare, la care s-au înhămat cu dăruire doar regretatul Emil Iordache, alături, bineînţeles, de
Cassian Maria Spiridon, revista s-a pus iute pe picioare,
căpătînd formatul care o impusese după reapariţia din
1970, cînd a preluat portofoliul revistei „Iaşul literar“. Unii
redactori au stat un timp acolo cu sinecură, aşa cum fuseseră învăţaţi în redacţia revistei de pînă în decembrie 1989.
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Apoi s-au alăturat huiduielilor de care a avut parte revista
prin anii 2000, cînd un val de protestatari de profesie, unii
de-a dreptul mocirloşi, care n-au făcut nimic demn de alipirea numelui lor, chiar şi aşa, de revista „Convorbiri literare“, la care, din păcate, s-au alăturat şi nume sonore –
dar atît, doar sonore! – s-au năpustit asupra lui Cassian
Maria Spiridon, care, cu demnitate, şi-a văzut de treabă şi
a adus revista în prima linie a revistelor literare de la noi.
Nu este puţin lucru.
Aceste cuvinte nu sunt deloc o tămîiere de prieten, ci
opinia cinstită a unui colaborator care a ţinut cu consecvenţă o rubrică în care a scris lună de lună despre poezie:
la început, în rubrica Pe acelaşi raft – plus şi minus, apoi
în Debuturi.
Evident, o revistă nu are menirea de a aduna în coloanele
ei numai genii, aşa cum cred unii că sunt, privind cu invidie
de pe margini, ci aceea de a reflecta corect viaţa literaturii
din care face parte, aspecte care includ toate categoriile de
scriitori, care se ridică, bineînţeles, la standardele estetice şi
criteriile de valoare impuse de noua conducere, aşa cum a
făcut redactorul şef al revistei aici aniversate. O revistă de
calitate, care a făcut istorie şi face în continuare istorie, nu
poate fi nici marginalizată, nici ignorată, mai ales cînd ea
se dovedeşte a fi în vîrf, la centru, printre revistele care duc
greul vieţii literare de la noi. O viaţă nu prea roz, cu destul
de multe grupuri şi priviri condescendente, cu prejudecăţi
şi ignorări evidente, cu asanări acolo unde nu se impune,
cu promovări, de asemenea, acolo unde nu este cazul, cu
paşi falşi de reformare şi aşa mai departe.
Prin seriozitatea programului asumat, prin ceea ce a
demonstrat de douăzeci de ani, revista „Convorbiri literare“
este un exemplu de urmat, o oglindă prin care cei ce vor să
se vadă aşa cum arată se pot privi, care nu deformează, nu
creează anamorfoze iluzorii, ci portrete reale, vii ale timpului în care trăim. Felicitări lui Cassian Maria Spiridon şi
echipei redacţionale!
HYPERION
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Sergiu Adam (1936-2015)

E

Eram în Sala Vivaldi din Palace Mall Iaşi, la un colocviu
despre revistele literare. În ziua de 26 februarie 2015. Un
telefon de la Lucian Vasiliu, aflat în trenul de Bucureşti-Iaşi,
mi-a adus vestea tristă a morţii poetului Sergiu Adam.
Mi-am adus aminte că prietenul Adrian Alui Gheorghe
mi-a arătat, cu un an în urmă, într-o revistă de pe la Întorsătura Buzăului (că unde nu apar în zilele noastre reviste!)
o menţiune printre morţii recenţi a lui Sergiu Adam. Nu
părea a fi o farsă, ci o dezinformare grosolană. Ştiam că
Sergiu Adam trăieşte la Bacău. Retras. Nu-l mai sunasem
la telefon de mult. Nu mai vorbisem cu el, cred, de pe la
alegerile de la Filiala din Iaşi, de pe vremea eşuării Magistrului de la cîrma acesteia. A fost foarte dezamăgit că nu
a mai ieşit în comitetul de conducere al filialei moldave.
La înfiinţarea, la Bacău, a unei noi filiale în arealul Moldovei – prima schismă de acest fel –, coordonată de Calistrat Costin, Sergiu Adam s-a retras la respectiva nou înfiinţată filială, ca simplu membru. Ne mai vedeam, deci, la
Iaşi. La Bacău, nu prea am mai ajuns. Sau cînd am poposit întîmplător pe acolo, nu ne-am mai întîlnit. Şi cît de des
ne întîlneam pe vremea cînd revista „Caiete botoşănene“
apărea în corpul revistei „Ateneu“! Dar nu numai acolo, ci,
chiar şi după decembrie ’89, cînd revista noastră, ajunsă
la numărul 84 în marsupiul revistei mamă din Bacău, s-a
desprins şi a devenit revista „Hyperion“, apărînd la Botoşani, gata să facă 300 de numere, ne-am întîlnit frecvent în
diverse locuri din ţară. Venea la fiecare întîlnire cu scriitorii de la Botoşani, fie în ianuarie, fie în iunie, fie chiar şi la
„Scriitori pe meleaguri natale“, la care, invitat fiind de fiecare dată, ca un bun prieten şi colaborator, răspundea: „Da,
desigur, Gellu, vin, cum să nu vin pe meleagurile matale.“
Era o prezenţă agreabilă, deşi discretă, activă şi de remarcat de fiecare dată.
Ca naş al revistei „Caiete botoşănene“ cînd, în România,
nu se putea da drumul la o nouă revistă decît în astfel de
format, ascunsă în corpul unei reviste consacrate (exemplul
era revista „Pagini bucovinene“ înfiinţată cu un an înainte în
corpul revistei „Convorbiri literare“, soluţie găsită de Uniunea Scriitorilor din România, care, nemaiputînd primi noi
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membri, aşa cum hotărîse partidul în frunte cu…, a înfiinţat
cenacluri sub egida ei la Suceava şi Botoşani, cu acte şi ştampilă în regulă), Sergiu Adam şi-a oferit serviciile şi experienţa necesare pentru aşa ceva, lansînd, într-un cadru muncitoresc la Integrata de in şi cînepă din Botoşani, în ianuarie
1983, primul număr al revistei „Caiete botoşănene“, care-l
avea ca redactor şef pe Lucian Valea. Cînd Segiu Adam a
văzut că nu eram în colectivul de redacţie, cunoscîndu-mă
bine cu diverse ocazii, la diverse concursuri literare, pentru
a mă consola, ştiindu-mi şi situaţia delicată în care mă aflam
în familie, cu un singur salariu, mic, mic de tot, de bibliotecar, şi doi copii mici, mi-a oferit lună de lună o colaborare
consistentă, obligîndu-mă să fiu foarte activ. Astfel, am iniţiat o anchetă de renume la acea vreme – „Cultura poetului
tînăr“ –, care după cîţiva ani a trebuit să fie întreruptă de
ochii atenţi la răspunsurile tinerilor insurgenţi, optzecişti
la început de drum, ale căror îndrăzneli şi trimiteri la vîrfurile de atunci nu au fost pe plac. Dar n-a mai durat mult şi
a venit „libertatea de exprimare“, libertatea care, cel puţin
mie, de la început, mi s-a părut a fi un lucru deloc uşor, dar,
chiar şi pentru asta, extrem de plăcut şi dorit cu ardoare.
Sergiu Adam rămîne în amintirea mea şi pentru această
frumoasă colaborare, dar mai ales rămîne pentru discreţia
cu care se manifesta în cercurile de poeţi, fie la Suceava, la
„Labiş“, fie la Sighetul Marmaţiei, la „Laudă-se omul şi ţara“,
fie la Satu Mare, ori la Rîmnicu Vîlcea, ori pe malul Siretului, la Mirceşti, la Tîrgu Neamţ, la „Colocvii…“, la Botoşani,
la „Porni Luceafărul…“. Era mereu în echipa lui Laurenţiu
Ulici, cu care se împrietenise pînă la înrudire. În acea echipă
îi vedeam de fiecare dată pe Nicolae Prelipceanu, de la „Tribuna“, pe Nicolae Turtureanu, de la „Cronica“, pe Horia Zilieru, de la „Convorbiri literare“, pe Anghel Dumbrăveanu,
de la „Orizont“, pe Adrian Popescu, de la „Steaua“, pe Al.
Andriţoiu, de la „Familia“, pe Ion Gheorghe, de la „Luceafărul“, pe Vasile Andru, de la „Viaţa Românească“. Se mai arătau Romulus Vulpescu, Al. Căprariu, Teohar Mihadaş, Ion
Horea, Negoiţă Irimie, Sînzîiana Pop, Ion Iuga. Alţii şi alţii.
Toate acestea mi-au venit iute în cap atunci, în acea sală
unde redactorii şefi de reviste din ţară, altă dată în echipa
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aspiranţilor la poezie, pe cînd Sergiu Adam era prin jurii
şi prezent la colocviile de poezie de prin ţară, pe unde mai
erau lăsate să fiinţeze, vorbeau despre revistele lor, despre
rolul acestora, despre continuitate. Cînd mi s-a dat cuvîntul, am cerut un moment de reculegere. Vestea a picat ca
un trăsnet, fără fulgere însă, ci doar cu lumina amintirilor
care s-au ivit, din respect faţă de cel plecat, în mintea fiecăruia, răscolită de imaginea omului şi scriitorului băcăuan.
Sergiu Adam a plecat. Ca mulţi alţii. Era aproape uitat
de revistele literare din ţară. Nu a fost un poet prolific. Dar
a fost un foarte bun cunoscător al poeziei generaţiilor de
dinaintea lui. Atent la cei care veneau din urmă, pentru a
duce mai departe poezia aşa cum a făcut şi el, cum au făcut
şi alţii de pînă la el, cum acum şi unii, doar unii, de după el.
Vorbind zilele trecute cu Adrian Alui Gheorghe, prezent la
un colocviu consacrat tinerilor poeţi români, la Alba Iulia,
în care un poet optzecist, prezent acolo, a avut sarcina să
prezinte un tînăr poet din ultima promoţie, rodnică de altfel
– frumos gest, inspirată idee –, mi-a spus că Al. Cistelecan, care a avut şi el rolul de prezentator, a afirmat că dacă
ar îndrăzni să ceară celor tineri să dea trei-patru nume de
poeţi din promoţia şaptezeci, suficient de mulţi de calitate,
nu ar primi numele acestora. Adevăr regretabil! Ba chiar,
crede criticul tîrgmureşean, nu vor fi în stare să dea nici
numele celor mai buni optzecişti. Ignoranţa sau alte motive
ce ţin de prejudecăţi ce incumbă judecăţi de valoare false,
dorea Al. Cistelecan să remarce, fac ca uitarea să se aşeze
peste cîmpul poetic românesc, deşi rodnic, iute înţelenit
de necunoaştere. Printre poeţii uitaţi, chiar din timpul vieţii, s-a numărat şi Sergiu Adam, un poet care i-a cultivat pe
tineri, i-a promovat şi acum primeşte, nu de la toţi, ingratitudinea ce vine peste timp ca o ceaţă slinoasă aşezată peste
un geam prin care nu se mai văd decît umbre vagi.
Eu nu vreau să uit niciun nume de poet peste opera
căruia am trecut cu privirea de cititor. Ba chiar mă gîndesc de multe ori la cei plecaţi ca la nişte poezii pe care
mi le spun în gînd şi mă fac fericit. Dacă fericit poţi fi doar
tu între gîndurile tale. Şi încerc să-mi aduc aminte acum
un poem de Sergiu Adam, pe care vreau să-l arunc în ochi
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celor tineri, pentru a-şi aduce aminte de poezie, că poezia
nu este numai aşa cum ei o percep, ci ea include tot felul de
reliefuri, care, ca dealurile ori cîmpiile, ca şesurile ori munţii, ca pustiurile şi stepele, ca poienile şi oazele, au frumuseţile lor pe care, dacă nu ştim să le privim, rămînem pierduţi cu o bună parte din lume. Şi lumea e aici. Dincolo e
tot lumea de aici, ce nu se vrea uitată!
Iată poemul:

Sergiu ADAM

Rememorînd (II)

…Şi cum stăteam noi aşa –
Soldaţi amărîţi, năuciţi de război
Şi nici un inamic nu venea
Să ne facă eroi
Iaca apar două fufe
În formă de mufe
Şi fuga ne ducem
Cu ele în tufe.
- Bă! Strigă sergentul.
Ieşiţi la vedere
Că altfel aplic regulamentul.
Tăcere.
- Bă! Strigă el iar.
Dezertorilor, paparude,
Stînga-mprejur!
Se aude?
Tac eu ca peştele,
Leatul meu tace,
Dar una din dame comandă
C-un glas subţire şi dibace:
- Pe loc repaos sergent,
Ei luptă acum pentru pace!
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Gellu DORIAN

Sandu pescuia guvizi, Muri povestea
despre cum îi va prăji Vasile
în amintirea lui Alexandru Vlad

În sala Bazin se petreceau colocviile, la restaurant, pe terasă,
Ioan Flora povestea despre un dejun sub iarbă al bătrînului Werter,
Dinu Flămând ne arăta cît dintr-un pahar gol trebuie umplut cu vin roşu,
Dan Cristea nu bea nimic, ci doar aduna reţetele pe care chelnerul i le greşea cu bună
intenţie, iar, undeva în spate, la o masă discretă, de unde se putea vedea Cireşica,
Chicuş ştia cum trebuie puse cuburile de gheaţă în whisky, era
la un an şi ceva de la moartea lui Ulici, iar
Casa Scriitorilor părea veselă şi-i uitase pe toţi cei care-au trecut pe acolo
şi nu s-au mai întors, se anunţase moartea lui Gellu Naum, iar
Iustin Panţa trecuse Styxul de două zile cu doi luntraşi nepricepuţi,
chibiţînd la masa de şah printre pătrăţelele căreia se strecura
pisica neagră a Aurei Cristi,
Ioan Flora habar n-avea că peste trei ani urma să se ducă şi el
sub covorul de iarbă, unde dejunul era pregătit şi băutura pe terminate,
în salonul discret, Uricaru povestea despre efectele miraculoase ale borşului crud din
tărîţe,
iar ochii celor suferinzi deja se luminau la gîndul că din mica lor pensie
vor putea achiziţiona sute de litri de astfel de borş,
chiar şi eu mă gîndeam la lipoveanca din piaţa de alimente din Botoşani
de la care cumpăram licoarea doar pentru a acri ciorbele,
va fi bine şi viaţa aproape salvată de toate toxinele adunate peste ani,
numai Sandu Vlad şi Muri nu păreau a fi interesaţi de colocvii,
de cele ce se petreceau pe terasele din jur,
nici măcar de importanţa borşului crud din tărîţe, ci au aşteptat –
Sandu pe malul Mureşului, Muri prin livezile de pruni din jurul Clujului –
trecerea anilor,
cînd, cu un an înainte de a muri Augustin, la altă întîlnire cu mulţi scriitori din toată
lumea, adunaţi de Premiul Ovidiu, pescuiau liniştiţi în Golful Francezului –
Sandu, guvizi, Muri povestind despre cum îi va prăji Vasile
în tigăile lui largi şi pline de ulei, şi cum îi vor mînca bine muiaţi în mujdei şi cu
Mămăliguţă fierbinde –,
la masa secretă la care Chicuş ştia că nu va adăsta şi
Manolescu, ocupat cu chestiuni mult mai literare
decît fericirea pescarilor ascunşi printre stabilopozii care au asistat
la multe retezări de vieţi, ba chiar şi la înotul nocturn şi matinal al Magistrului
îmbrăcat în scafandru, sub privirile înotătoare ale lui Lucian şi ale mele, cu ani buni în urmă, cînd toate astea păreau
iluzorii, iar guvizii erau aduşi din hala de peşte din Mangalia de Antoniu, cunoscător al secretului ghiftuirii cu bere
şi hamsii săraţi şi prăjiţi în ulei,
doar că, de după stabilopozi, pălăria lui Sandu stătea de vorbă
cu cea a lui Muri, cînd totul părea pe sf îrşite, iar juvelnicul lor
era gol, marea lihnită de peşte, caraşii graşi şi loiştenii, pe Mureş,
prunele, prin livezi, iar malaiezia la îndemînă în geanta secretă
pe care Muri n-o lăsă de pe umeri nici în somn,
şi-a fost, desigur, de mult, tare de mult, iar acum
Sandu a trecut Styxul cu banii în palmă pentru Caron şi ochii
prin apă după peştii care i-au scăpat din undiţă toată viaţa.
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Pavel Gătăianţu (1957-2015)
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limba română (cursuri de psihologie generală şi filozofia
marxistă); jurnalist la Postul de Radio Novi Sad, redacţia
în limba română (1986-1987); analist pentru mass-media
la Comitetul Provincial al L.C.V. (1987-1990); colaborator la rubrica culturală în cadrul Redacţiei Române a Postului de Radio Novi Sad (1990-1998); redactor responsabil adjunct – sectorul pentru cultură (din 2000-2010);
realizator de emisiuni culturale în cadrul Programului
în limba română a Postului de Radio Novi Sad; fondatorul revistei „Cuvântul Românesc” (1991), fondatorul
ziarului „Foaia Sân-Mihaiului” (1993), fondatorul revistei „Kulturbrücke” (1999), fondatorul „Caietelor Gătăianţu” (2005), redactor-şef şi fondator al revistei „Europa”
(2008), redactor-şef şi fondator al revistei „Prichindelul” (2009); Debut publicistic în „Tribuna Tineretului”
(1979), editorial cu volumul de poezii în limba sârbă
Odsutno vreme/ [Timp absent] în anul 1976. Membru
al Societăţii Scriitorilor din Voivodina, al Uniunii Scriitorilor din România, al Uniunii Ziariştilor din Serbia,
al Uniunii Istoricilor Bănăţeni din Timişoara, al Academiei Internaţionale „Mihai Eminescu”.
Scrieri: Odsutno vreme/ [Timp absent] [versuri], Belgrad, 1976, Şarpe barbierit [versuri], Panciova, Editura
Libertatea, 1984; Naşterea prozei [proză scurtă], Panciova, Editura Libertatea, 1986; Poezii [versuri], Panciova,
Editura Libertatea, 1987; Locve – ieri şi astăzi [publicistică], Panciova, Editura Libertatea, 1989; Calibrul pistolului [versuri], Panciova, Editura Libertatea, 1991; Atentat la ordinea publică [proză scurtă], Panciova, Editura
Libertatea, 1995; Comunitatea Românilor din Iugoslavia. 1990-1995 [publicistică], Panciova, Editura Libertatea, 1996; Antrenament pentru ogari [versuri], Panciova, Editura Libertatea, 1997; Teroarea gloriei [versuri], Târgovişte, Editura Macarie, Uzdin, Tibiscus, 1997;
Europoeme [versuri], Novi Sad, INSCR, 1998; Posleratni koktel / [Recepţia de după război] [versuri], Uzdin,
Tibiscus, Novi Sad, Comunitatea Cultural-Instructivă
a Voivodinei, 1998; Bulevardul eroilor naţionali [versuri], Novi Sad, Societatea de Limba Română, 1998;
Sacoul domnului Maniu [teatru], Seleuş, Comunitatea
Cultural-Instructivă, 1998; Sfârşit de mileniu [versuri],
Timişoara, Editura Helicon, 1999; Nevisatele vise [versuri], Uzdin, Tibiscus, Maxima, 1999; Nopţile din Cairo
[versuri],Timişoara, Editura Augusta, 1999; Biserica din
Locve (Sân Mihai) [publicistică], Novi Sad, Societatea
(fundaţia) română de etnografie şi folclor din Voivodina, 2000; Umărul lui Sisif [versuri], Timişoara, Editura
Augusta, 2001; Atentat: slučajevi & studije & karakteri/
[Atentat: cazuri & studii & caractere] [proză scurtă], Novi
Sad, Prometej, Uzdin, Tibiscus 2001; Made in Banat [versuri], Panciova, Editura Libertatea, 2002; Redacţia programului în limba română: 1949-2004 [publicistică], Novi
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Sad, Radio Novi Sad, 2004; An assault on the public order
/ [Atentat la ordinea publică] [proză scurtă], Uzdin, Tibiscus, 2004; Balastologie. Manual alternativ [proză scurtă],
Panciova, Editura Libertatea, 2005; Európa/ Europa [versuri], Uzdin, Tibiscus, 2005, Din ţara lui Şaban/ Shabanland/ Iz zemlje Šabanije [versuri], Novi Sad, Floare de
Latinitate a Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale
Române din Serbia şi Muntenegru, 2006; Rame Sizifovo:
izabrane pesme/ [Umărul lui Sisif: versuri alese] [versuri], Uzdin, Tibiscus, 2006; Poems from Novi Sad / [Poezii din Novi Sad] [versuri], Uzdin, Tibiscus, 2007; Anarhie cu pauză de ceai [versuri], Novi Sad, Editura Fondul
Europa, 2011; Hotel Balcan [versuri], Panciova, Editura
Libertatea, 2012. Ed. îngr.: Dodir snova: prilozi za antologiju vojvođanske ljubavne poezije/ [Atingerea viselor:
antologia poeziei de dragoste din Voivodina], Novi Sad,
Societatea Cultural-Instructivă a Voivodinei, 2002; Iz
novije rumunske poezije/ [Din poezia nouă română],
antologie, Novi Sad, Editura Fond Evropa, 2009; Simpozionul internaţional Ioan Flora, volum de lucrări, Novi
Sad, Editura Fondul Europa, 2010.

Pavel GĂTĂIANŢU

Ioan Flora şi Nichita

Am plecat azi dimineaţă la Radio unde când
lucra şi Ileana
Şi plimbându-mă prin oraş am intrat prin
cafenele
Dar nicăieri nu era Ioan Flora.
Prietenii ziceau că el discută cu Nichita în
subsolul Uniunii Scriitorilor.
Doar pe o fotografie alb-negru de grup din
curtea părintească,
De la ţară, făcută înainte cu două decenii
Pozam în faţa unui porc sacrificat
Eu şi fratele Gheorghiţă, Adam, Sârba,
loan Flora cu o mătură în mâini şi un muc de
ţigară,
Oana, elevă, Nicu, bunicul, furtunul de apă Şi
încă câţiva inşi toţi în straie de ţărani
Cu pălării pe cap, pe o vreme ploioasă din Sân
Mihai
În Banatul Sârbesc, ne luceau ochii şi
Ne pregăteam de pomana porcului.
Aveam şi vin din belşug şi ţuică şi voinţă
Să ducem acţiunea până la bun sfirşit
Oricum nu sosesc aşa de des poeţii şi oaspeţii
Din Panciova şi Belgrad.
Toţi s-au îmbătat turtă aşa că Ileana zicea că în
maşina ei cară în loc de unul Patru porci spre
Belgrad
Dar oricum era atmosferă zdravănă ţărănească
Ca atunci când am spălat maşina Volvo
De ploaia radiată ce venea din Ucraina
Spălând şi lustruind cu migală astfel şi istoria
recentă a literaturii române.
NoviSad 18.03.2010
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TEATRU

Când iubirea îşi construieşte
destinul

Premieră la Teatrul „Mihai Eminescu“ Botoşani: Câinele grădinarului de Lope de Vega
DISTRIBUŢIA:
Contesa de Belfor – Cristina Ciofu;
Marchizul Ricardo – Bogdan Muncaciu;
Contele Federico – Gheorghe Frunză;
Contele Ludovico – Cezar Amitroaei;
Tristan – Volin Costin;
Doroteea – Lenuş Teodora Moraru;
Anarda – Silvia Răileanu;
Teodoro – Alexandru Dobynciuc;
Fabio – Vali Popa;
Furio – Petruţ Butuman;
Marcela – Alexandra Vicol;
Otavio – Mihai Donţu;
Celio – Dragoş Radu;
Camila – Narcisa Vornicu;
Alte roluri: Sorin Ciofu, Ioan Creţescu, Lidia
Uja, Vlad Volf.
Regia – Alexandru Vasilache;
Scenografia – Mihai Pastramagiu; Coregrafia – Victoria Bucun;
Regizor tehnic – Ioan Ciofu; Sonorizare –
Eugen Ipate; Lumini – Dumitru Cercel.

tul de severă dar obişnuită în acele vremuri, exilul căruia i se supune sub riscul pedepsei capitale.
Ca exilat, se angajează în marina militară, participă la bătălii şi supravieţuieşte miraculos dezastrului Invincibilei Armada. Supravieţuieşte pentru a-şi împlini până la capăt destinul de scriitor şi de amant. Cu gândul de a sili acceptarea
căsătoriei din partea viitorilor socri, cu voia alesei sale Isabel, Lope o răpeşte pe femeia care, astfel, îi va deveni soţie, experimentând pe pielea sa
şi această formulă a dramei, a comediei… Rămas
văduv peste o vreme, va trăi în concubinaj cu o
actriţă, văduvă şi ea, stare care sfida morala vremii aşa că Lope va încheia o căsătorie convenţională cu o altă femeie, fiica unui măcelar bogat
cu care va avea patru copii, el dăruind, simultan,
unei noi amante alţi cinci copiii. Noua amantă,
căsătorită şi ea, era frumoasă şi, mai spun gurile
rele, cam incultă. Toate aceste aventuri puse într-o
singură piesă ar fi întunecat mult claritatea acţiunii, dar petrecându-se în viaţa sa dramaturgul
le suportă! Cu atâtea amante şi copiii de întreţinut, Lope de Vega se înhamă din toate puterile să
scrie piesă după piesă reuşind să adune o operă
nu doar imensă, diversă ci şi foarte valoroasă. Ca
o recunoaştere a meritelor sale de scriitor confraţii îl primesc în „Frăţia robilor Preasfântului Sacrament“, în oratoriul Cavalerului Graţiei Divine, ală-

turi de cei mai importanţi literaţi ai acelor ani. Mai
puţin măgulitor decât Voltaire şi cu un strop de
frăţească invidie, Miguel de Cervantes vedea în
contemporanul său Lope un veritabil „monstru
al naturii“ şi asta poate din cauza prolificităţii sale
artistice, poate din cauza ignorării cu uşurinţă a
unor convenţii sociale peste care nu puteai trece
fără riscuri, fără pedepse.
Curând va fi târât în alt proces de concubinaj şi obligat să întreţină pe banii săi soţii, amante
şi copii legitimi sau nu. În lupta aceasta pentru
supravieţuire, el va tipări o bună parte din operă,
cucerindu-şi statutul de scriitor profesionist încât
va câştiga drepturi de autor şi, de asemenea, îşi
va păstra dreptul de a fi singurul care să-şi corecteze opera. Trăind în păcat şi împărţit între mai
multe căsnicii legalizate, oficializate şi o mulţime de amante, copleşit de decesul unor membrii din familie, a unor copii, Lope sfârşeşte într-o
criză mistică. În urma acestor încercări existenţiale dense şi intense, nu toate provocate de el, va
accepta în pragul bătrâneţii anume ceea ce nu
dorise în tinereţe: devine preot. Acum, în urma
exerciţiilor spirituale iezuite, probate şi instaurate
în cult cu o generaţie mai devreme de Ignaţiu de
Loyola, Lope înţelege că necazurile (ar fi trebuit
să spună şi bucuriile) i se trag de la pasiunea sa
pentru femei iar expresia concisă a aventurii o

În apropierea finalului actualei stagiuni, Teatrul „Mihai Eminescu“ a prezentat (vineri, 8 mai
2015) premiera Câinele grădinarului în regia lui
Alexandru Vasilache, eveniment teatral care, prin
valoarea punerii în scenă, cu siguranţă că ar fi meritat să fie în deschierea stagiunii. Un text celebru
pare să fie oricând un succes dar nu întotdeauna
premiza aceasta este şi suficientă.
Lope de Vega aparţine, prin operă şi viaţă,
strălucitorului patrimoniu al Secolului de aur
spaniol. Era epoca în care ambiţia regală şi flota
Spaniei se impuneau Europei şi cucereau un nou
imperiu din geografia lumii cunoscute atunci,
epoca în care artiştii Spaniei cucereau şi ei un
imperiu mult mai durabil, în universul spiritului. Aurul răpit în epocă unui continent mai apoi
devenit latin s-a risipit, corăbiile vremii s-au risipit
şi acestea în războaie şi pe fundul oceanelor, nu
şi operele spiritului, încredinţate tiparului, încredinţate efemerei hârtii.
Deşi provenea dintr-un mediu social modest
(tatăl său a fost croitor-brodeur), scriitorul s-a
bucurat de o educaţie potrivită înclinaţiilor sale
native. Lope de Vega a fost precoce mai în toate
privinţele. Citeşte în latină şi castiliană la cinci ani
iar la doisprezece ani scrie prima comedie (din
cele 1800 atribuite) şi care avea să se numească
premonitoriu – Adevăratul amant! Are parte de o
instrucţie iezuită, adolescentul Lope de Vega fiind
încredinţat „Companiei lui Isus“ unde impetuozitatea şi entuziasmul îi vor fi temperate şi disciplinate conform regulilor vremii şi a canoanelor
Bisericii. Dar apetenţa sa pentru o viaţă liberă,
boemă, dedicată mai ales teatrului şi femeilor îl
arată cu totul nepotrivit carierei de preot pentru
care se pregătise, fără să-şi finalizeze studiile totuşi
cu vreo diplomă de absolvire. Îşi va câştiga pâinea ca secretar la mai marii zilei, nobili cu rang şi
funcţii, rezervându-şi timp şi pentru a scrie piese
după inspiraţia sa ori la comanda unor companii de teatru. Dintre actriţele acestor companii,
nimic mai firesc, îşi va alege şi o parte din amante.
Tocmai prea străvezia punere în scenă a unei asemenea aventuri îi va aduce o condamnare des-
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Note, comentarii, idei

aflăm în ideea că pe câtă vreme trupul vrea să fie
pământ în pământ, sufletul vrea să fie cer în cer
(Rimele sacre). În ciuda hainei preoţeşti, a căinţei
sale sincere, dincolo de vârsta bătrâneţii, Lope de
Vega recidivează în păcatele tinereţii şi se îndrăgosteşte, faptul însemnând un mare scandal în
epocă pentru o faţă bisericească. De data aceasta
se îndrăgosteşte de ochii verzi ai unei tinere foarte
frumoase pe care o va iubi şi va suferi pentru ea
în versuri. Dar năzdrăvăniile senectuţii vor fi privite cu îngăduinţă, oficialităţile atribuindu-i onorurile şi favorurile ce se cuvin rangului său spiritual: va fi gratificat cu titlul de doctor în teologie
(acordat de papa Urban VIII) şi va primi favorurile casei regale unde prezenţa îi fusese interzisă
prin sentinţă judecătorească vreme de opt ani.
Poate că nimic din naşterea lui Lope de Vega n-ar
fi anunţat viaţa sa de excepţie; aruncarea din destin a venit abia din viciu – patima pentru femei,
pasiunea pentru scris!
Câinele grădinarului, capodoperă a genului,
face parte cu siguranţă dintre dramele amorului,
şi aceasta într-o clasificare facilă concepută de
Ruiz Ramon care îi vede întreaga operă împărţită
în dramele produse de puterea nedreaptă (dintre nobil-omul de rând; popor-rege; rege-nobili),
urmând dramele onoarei şi dramele iubirii. Conform obişnuinţei timpului, operele dramatice
erau scrise în versuri, Lope de Vega preferând teh-
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nica versificări polimetrice, potrivită unei opere
de mari dimensiuni pentru că presupune trecerea de la o formulă de versificaţie la alta, ceea ce
oferă întregului dinamism şi supleţe în redarea
unor multitudini de stări afective, de întâmplări
ori situaţii. Poate că de aceea astăzi, deşi sună
greoi pentru urechea modernă, textul nu şi-a
pierdut atractivitatea, traducerea în română ce
aparţine lui Aurel Tita păstrându-şi încă prospeţimea. Aceste texte dramatice figurează dimensiunea reală de poet a autorului. Şi dacă Voltaire
îi observă şi-i apreciază măreţia şi inventivitatea,
alăturându-l de Shakespeare, să ne permitem
să apropiem şi noi cele şapte sonete din Câinele
grădinarului risipite sau ascunse în textul piesei
– de sonetele altui îndrăgostit, acelaşi Shakespeare. Lope nu publică poezii în timpul vieţii sub
nume propriu, multe dintre creaţii având forma
unor confesiuni rimate şi ritmate, dar dorinţa de
a le vedea totuşi publicate l-a făcut ori să le tipărească sub pseudonime ori să le strecoare în alte
scrieri, cel mai adesea în proză, aşa ajungând şi
în piese, formulă inedită pentru acea vreme. Să
reţinem că în piesa Câinele grădinarului sonetele,
de o mare gingăşie de sentiment şi simţire, sunt
recitate de protagonişti, când de Diana, când de
Teodoro, topindu-se nu în acţiunea dramatică a
piesei cât în atmosfera ei, adâncind fiorul iubirii
dintre cei doi. Poate nu e mult dar e suficient pen-

tru a se vede statura de poet a autorului. Cu acest
subtext, regizorul a putut deturna comedia iniţială spre construcţia unui amplu poem dramatic
străbătut de lirism şi culoare afectivă.
O cunoscută butadă spune că viaţa nobilului spaniol era riguros împărţită pe activităţi distincte: dimineaţa – biserica; după prânz – corida,
noaptea – amanta, ca a doua zi totul să fie luat
de capăt. În piesa discutată de noi, Lope de Vega
s-a ocupat de partea cea mai omenoasă – iubirea.
Dar ce miză trebuie să ai astăzi, după patru
secole, să joci o piesă pentru altă lume şi să-l joci
pe Lope de Vega ca în viaţa de apoi? Pentru ce
miză să o faci? Să ai în continuare convingerea că
lumea e o scenă? Să ai în continuare convingerea că sentimentul, iubirea, au rămas aceleaşi, că
până şi gelozia şi ura au şi acum aceeaşi valoare
ca dintotdeauna? Ajunge pentru asta să iubeşti
teatrul şi să crezi în continuarea celor care au fost
că lumea a rămas aceeaşi scenă, că se joacă aceeaşi comedie în care se schimbă încă decorul, pe
când „acţiunea“ rămâne aceeaşi şi doar persoanele îşi schimbă masca? Vedem că asemenea convingeri pot anima şi astăzi spectatorul pentru a
merge la teatru dar pentru un regizor se pare că
trebuie ceva mai mult. Este vorba de o viziune
nouă, pornirea de a te aşeza în alt unghi din care
tot ce se întâmplă în scrierea dramatică, tot ce a
spus autorul în urmă cu secole pentru noi rămâne
în continuare adevărat şi, în ciuda trecerii timpului, îşi adânceşte semnificaţia, valoarea.
Reuşita spectacolului, pentru că este vorba
de o reuşită, stă fără îndoială în rezolvarea regizorală în care sunt folosite, tehnic vorbind, patru
panouri-ecran pe rotile. Ideea nu e neapărat nouă,
a mai fost folosită de acelaşi regizor într-o formulă mai sofisticată, ca spaţii separate în piesa
O noapte furtunoasă. De data aceasta s-au montat patru cadre, un număr ce presupune echilibrul spaţial maxim care se ordonează în funcţie
de nevoile jocului generând o mişcare scenică de
un dinamism de natură pur estetică, spaţiul devenind fluid, de o fluiditate paralelă dar în dimensiuni diferite cu cea a timpului. Incipitul se constituie printr-un dans sprinten şi vesel al panourilor folosite ca decor vivant, coregrafie ce surprinde prin ritmul şi muzicalitatea ansamblului
încât dacă, opera urma să fie cântată, nu ne-ar fi
mirat, a fost concepută doar în versuri. Dificultatea apare însă din altă direcţie: ritmul versurilor, respiro cerut de cezură impune uneori o emisie vocală de tonalitate joasă încât audiţia, într-o
sală cu o sonorizare defectuoasă, nu este dintre
cele mai fericite. Avantajul scenografiei concepute
suplu din planuri mobile (scenograf Mihai Patramagiu) are multiple avantaje: aceleaşi paravane
închid spaţii de joc, săli de palat, pieţe publice,
aceleaşi paravane devin ecrane, mai multe unite
sau câte unul singur, prin proiecţia unor profiluri umane decupate din umbră şi lumini mişcătoare şi totul intră într-un dialog gestual cu personajul real ca sugestie pentru a întruchipa stări
de necomunicat, de neexprimat dar existente şi
care ne impresionează până la emoţie. La capătul
spectacolului, Alexandru Vasilache a mai adăugat o mică fantezie de a sa: ca într-un tablou clasic când pictorul îşi piteşte şi el propriul chip între
personajele tabloului, în final apare şi autorul –
Lope de Vega. În întregul său, o comedie clasică
montată în cheie lirică devine pe scenă un poem
dramatic de mare sensibilitate ce se încheie, în
triumf, ca o feerie. Povestea, căci vorbim ca de
o frumoasă poveste, se încheie cu trei căsătorii,
mai dorite, mai silite, căsătoria fiind în înţelege-
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rea lui Lope de Vega eşecul unei mari iubiri care
n-a putut să-şi păstreze partenerii doar amanţi.
Teodoro, un bastard la origine, este unul din
personajele de umbră ale Evului Mediu, în rangurile vremii bastardul având evoluţia sa socială bine
marcată. Oricând un posibil pretendent la tron,
uneori devenind şi rege, el putea coborî între cei
care îngroşau pătura atât de pitorească şi viciată
a marginalilor de care s-a ocupat în studiile sale
Michael Foucault încât te vei întreba: Teodoro –
acceptat de contesă în urma unei înşelătorii puse
la cale de Tristan prin care va deveni fiu de conte,
va rămâne totuşi un caracter cinstit sau nu? E o
întrebare care planează peste toate declaraţiile de
iubire ale acestui personaj emblematic al lui Lope
de Vega, autorul însuşi fiind toată viaţa obsedat
de sorgintea sa modestă ca rang. De aceea, drama
lui Teodoro poate fi chiar drama dramaturgului,
Lope de Vega arătându-se foarte sensibil la calităţile omului simplu, în concepţia sa adevărata
nobleţe aparţinând spiritului şi nu eredităţii, ca
moştenire de familie. Să nu uităm că întreaga înfăţişare a lui Teodoro şi, mai ales, chipul său, sugerează cu delicată evidenţă fizionomia portretelor unor personaje stranii cu biografii ascunse ce
evocă figurile prelungi ale lui El Greco. Sugestia
este susţinută pe scenă de o difuză lumină albastră, ca de lună, detaliu ce dă momentelor lirice
poezie şi culoare de epocă. Această transparentă
similitudine între portretele maestrului contemporan lui Lope de Vega şi personajele piesei sale
conferă regiei o notă în plus şi trebuie observată
ca atare. Alexandru Dobynciuc a creat în Teodoro un rol de reţinut în cariera sa profesională
având treceri rafinate cu mult sentiment când îşi
pune la grea încercare capacitatea de a opta între
pornirea de a ceda dorinţelor carnale imediate şi
durata sentimentului de iubire, trecere ce ocoleşte erotismul clipei în favoarea unui ideal feminin căreia îi rămâi fidel toată viaţa. Schimbarea de
registru din îndrăgostitul supus iubitei, supunere
dublată de obligaţiile celui aflat în slujba contesei
de Belflor, este intersecţia crucială a întregii piese
dar introdus cu discreţie.
În cea mai bună distribuţie posibilă din actuala trupă, Sorina Ciofu a fost distribuită în rolul
Dianei iar jocul ei se apropie de o notă onorabilă.
Lope de Vega şi-a câştigat notorietatea prin personajele sale feminine iar Contesa de Belflor este,
fără îndoială, una din cele mai interesante şi mai
complexe creaţii din dramaturgia universală. Şi
totuşi, Alexandru Vasilache a ales să mute accentul viziunii sale pe Teodoro intuind, poate, limitele actriţei în a reda nuanţe şi tonuri mai greu
lizibile într-un joc ce se consumă între epidermic şi exclamativ. Vorbesc de Teodoro mai întâi
pentru că în multe scene Diana, stăpâna, părea
să se menţină cu greu în ritmul partenerului de
scenă când impetuos şi nerăbdător să plece spre
altă femeie, când subtil şi supus iubirii mai mult
decât slujbei de secretar.
Nimerit rolului s-a dovedit şi Volin Costin, un
Tristan perfid şi vesel, slujitorul lui Teodoro, cel
care ştie mai mult decât spune, deşi spune foarte
multe. El este omul din umbră care leagă şi dezleagă intrigi, pune la cale negoţuri necinstite, nu
se sfiieşte să ia bani pentru o crimă viclenind pe
cei mai lacomi şi mai necinstiţi decât el. Slujitorul
va afla prin dibăcia sa un nobil napolitan, bogat,
bătrân şi ramolit, omul potrivit să fie tatăl lui Teodoro încât Diana să-şi înfrângă orgoliul ştiindu-se,
măcar de ochii lumii, căsătorită tot cu un nobil de
rangul ei. Tristan, jucat în varianta botoşăneană
de Volin Costin – este personajul constant al vremii, acel gracioso – omul din mulţime, omul sim-
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plu care, câştigându-şi pâine ca slujitor, are soluţii
la toate încurcăturile stăpânului, tot el făcând şi
treburile care nu trebuie să-i murdărească pe cei
mari, tocmindu-şi preţul până şi pentru punerea
la cale a unui asasinat. Tristan să fi fost primul său
rol, acesta ar fi devenit rolul carierei lui Volin Costin; acum, când actorul se află la apogeu, cei care
îi cunosc realizările dramatice va observa totuşi
că jocul lui Tristan e semnul căderii în manieră.
Li se întâmplă chiar şi actorilor mari.
Ca şi Tristan, tot în rol de slujnice, Alexandra
Vicol (Marcela), Lenuş Teodora Moraru (Doroteea) şi Silvia Răileanu (Anarda), toate trei întrupând cumva acelaşi personaj însumat sub o psihologie comună dar care, femei fiind şi ele, nu-şi
vor reprima sentimentele pe care n-au voie să şi le
arate, nu au voie să şi le urmeze. La cele trei slugi,
aceleaşi gesturi, aceleaşi atitudini – doar sentimente diferite. Astfel slujnica Marcela, ca femeie,
devine o rivală a stăpânei sale iubind acelaşi bărbat, şi contesa şi slujnica sa luptându-se pentru
favorurile lui Teodoro. Ca o ironie pentru lumea
nobililor, cele trei slujnice asigură piesei o simetrie
simbolică prin comparaţie cu marchizul Ricardo
(Bogdan Muncaciu) şi contele Federico (Gheorghe Frunză), ambii pretendenţi fără şanse la mâna
contesei de Belflor. Marchizul Ricardo, arătând
ca abia întors din arenă, se detaşează net prin
iureşul de coridă cu care intră de fiecare dată în
scenă, personajul arborând o alură de taur furios
mereu nemulţumit de ordinea din jur, gata în orice
clipă să schimbe, să dărâme ceva. Să observăm că
abia la intrarea lui în scenă piesa devine comedie.
Semnată de Victoria Bucun, coregrafia
impune din deschidere un dinamism şi o mişcare alertă care dă tonus şi vibraţie întregului spectacol personalizat astfel de concepţia unui coregraf matur, cu o experienţă care acoperă generos
genul dramatic într-o latură pe cât de specifică
pe atât de sensibilă pentru văz şi pentru auz. De
aceea vom observa şi că, în unele momente, coregrafia este confuză, redundantă cu acţiunea, cu
afectul consumat pe scenă, cum sunt şi momente
în care mişcarea pe ritm modern se suprapune
pe epoci istorice şi spaţiile geografice total diferite într-o cacofonie de stiluri şi curente artistice,
ceea ce va dezorienta în reacţiile sale un public
eterogen. Confuzia, adevărat, este încurajată de
amănunte din text, de vreme ce autorul, pentru
a disimula persoane şi întâmplări din imediata sa
apropiere, exilează aventurile protagoniştilor în alt
spaţiu, la Napoli, ceea ce ne-ar face să credem că
vom avea personaje italiene, într-un spaţiu italic
pe când cromatica şi impetuozitatea personajelor au un puternic parfum iberic. Să reţinem încă
un detaliu ce ar putea dezorienta publicul: vestimentaţia compozită, cu imitaţia unei armături
de malacof pentru vestimentaţia feminină purtat la vedere ca o aluzie bufă, mai mult în lenjerie
decât în ţinută clasică, de epocă. Dar, peste toate,
culorile nete şi tari dau un aer vesel, alert în plastica şi apoi în ritmul spectacolului. Ne vom închipui, aşadar, că este greu de a menţine o unitate
de stil ca întreg într-o artă care are ambiţia să le
adune pe toate celelalte în una singură– teatrul.
Văzând o montare de succes cum este Câinele grădinarului, nu se poate să nu-ţi aminteşti
de incoerenţa repertorială a teatrului „Mihai Eminescu“, incoerenţă care face să se amestece pe aceeaşi scenă, în aceeaşi stagiune, pe lângă puneri
în scenă memorabile şi producţii dramatice fără
valoare şi fără viitor, abandonate după câteva
spectacole, aglomerând curând magazia de decoruri cu încă o recuzită inutilizabilă. Am putem
fi înţelegători faţă de acele puneri în scenă fără

valoare, prezentate drept experimentale, dacă ar
avea cu adevărat succes la public, care fac săli pline
şi s-ar juca cu casa închisă. Am putea fi înţelegători faţă de asemenea producţii care aduc bani
teatrului chiar dacă nu se înscriu într-o linie vizibilă a unui repertoriu bine condus dar impus de
circumstanţe cerute de o finanţare mereu în deficit. Ştim, vedem că nu este aşa iar lista spectacolelor montate o arată cu prisosinţă. Urmând şi pe
mai departe aceeaşi linie în politica repertorială
a unui management artistic mereu în suferinţă,
pentru spectatorul botoşănean obişnuit, următoarea punere în scenă este cu totul de neprevăzut. (Mircea Oprea)

CARTE

Poezia ca rugă

Ca un mag dac răsărit din mit să reziste istoriei pe meleaguri româneşti, oficiant al unui ritual
orfic, solemn până la îngheţarea respiraţiei, sensibil până la lacrimi, furios până la dramă, Traian
Vasilcău, un profet al poeziei româneşti esenţiale
azi, când mizerabilismul poetic ascunde până la
sufocare extazul poetic, se prezintă drept, netulburat în faţa judecăţii poetice, ca şi cum ar fi prezent la ceremonia propriei naşteri.
Născută dintr-un preaplin de har, din întânirea misterului cosmic cu realitatea trăită şi asumată, poezia lui Traian Vasilcău, acest magician al
cuvântului, încântă prin sonorităţi izbăvitoare de
patimi şi născătoare de frumos celest, oblojeşte
Neprefăcută, ca
răni şi deschide orizonturi.
o fecioară în altarul de rugăciune, Poezia înalţă
rugi către divinitate; incantaţiile sale vibrează în
suflete şi armonizează trăiri: “//Misterului sunt slujitor de-o viaţă,/ Desăvîrşirii ctitor nu pot fi./ Fîntînile din voi, secate-n ceaţă,/ Oricît voiesc nu mai pot
glăsui.// Şi eu, ajuns o candelă uitată,/ La grinda
universului te chem,/ Să vii, făclia mea neîntîmplată,/ De noaptea-n care stau să nu mă tem.// “
(Poem cu ţară, variantă)
Poetul se identifică cu sfeşnicul în rugă; cu
capul plecat în templul poeziei, ascultă în linişte
vuietul ancestral al strămoşilor care vine din istorii de mult uitate semenilor; el, poetul, nu uită,
dedublat în sfânt şi poet, să rostească mantrele
evocatoare de arhetipuri celeste spre Creator.
Invocarea stării primare de purificare prin rugă îl
transformă pe poet în purtătorul de mesaj al pildei cristice: urcând golgotă după golgotă, el reuşeşte să ajungă în contemporaneitate cu ceaslovul de rugăciune poetico-religioasă subsuori pentru luminarea semenilor căzuţi în păcat.
Decăderea din starea de fiinţă magică, celestă,
arhetipală este un motiv suficient ca poetul/ profet să înalţe ruga (poezia) sa pentru purificare,
revenind la rituri, obiceiuri, tradiţii vechi aducătoare de linişte interioară, menite întoarcerii spre
origini a unui om desacralizat şi hăituit de alienările modernităţii: //“Satele plîng în întuneric,
mamă,/ Visul plecat e aşteptat la porţi./ În noaptea asta nimeni să nu doarmă,/ Că Dumnezeu va
învia din morţi.// “ (Paştele).
“Suferinţa“ este definită de poet în carte ca
„iubire“. Această suferinţă a iubirii este o tristeţe
perpetuă a iubirii păcătosului care cu mare greutate poate fi/ se lasă iubit. Cu dojană, speranţă,
uneori cu mâna întinsă, pilduitorul iubeşte suferind, la fel ca Isus, fără să ceară în schimb decât
revenirea la starea de credinţă, de îndumnezeire, de înrolare în ideea de patrie, semeni şi unitate în spirit şi credinţă: “//Mi-a-mbrăţişat tot
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trupul lumînarea,/ Mă leagănă în braţele-i şi zic:/
„Din tronul Suferinţei nu abdic.“/ Îmi dă săruturi,
cît nu vede zarea,// Da-n zori se duce, suspinînd
din greu,/ În gazda ochilor lui Dumnezeu.//“ (Cicatrici de iubire).
sau:
“//A răbufnit în mine Poezia,/ Sublimă rană
mi-i, taină şi cîntec./ Numai c-o boală christică mă
vindec.// Cuvintele de veşnicii mi-s toate/ Spice în
rugăciune-ngenuncheate/ La porţi de rai, unde-mi
rîvnesc chilia.//“
Patriot pur-sânge, poetul Traian Vasilcău scrie
pentru popor, pentru limbă, pentru izbăvirea
fraţilor despărţiţi de o graniţă într-un moment
istoric otrăvit: “//Am izbîndit! Suntem durerea/
Acestui neam uitat de astre./ Se-nnavuţeşte doar
Puterea/ Pe seama lacrimilor noastre.// Am izbîndit! Doamne-Fereşte/ Să credem că n-avem vreun
rost./ Ţara din noi mai prohodeşte/ Pîn’şi tăcerile
ce-am fost.//“ (Poem mereu actual).
Dar, asemenea lui Petru, lui Pavel, lui Toma,
Poetul are momentele sale în care se îndoieşte că
iubirea, dusă zi de zi prin suferinţă pentru împlinirea unui destin istoric, are rost; se îndoieşte când
vede în fraţi trădarea, minciuna, lenea şi desfrâul.
Ruga-poezie, împletind contopirea cu Dumnezeu
într-o credinţă pură, fără tăgadă, cu dragostea
de ţară, de semeni, de fraţi, de copiii noştri care
sunt viitorul şi oglinda noastră pentru mai târziu,
această rugă puternică spre desăvârşirea binelui se
transformă într-o durere surdă, în revoltă în faţa
neputinţei credinţei de a spăla păcătoşii de rele:
“//Care popor? Negînditoare plebe,/ Care-a iubit
o clipă şi-a uitat./ Un trib civilizat, modernizat,/ În
care dorul desfrînării fierbe.// Care popor? Incultă
iobăgime,/ Rîvnind prin contrabandă chilipir,/ De
mendrele-i nu se mai miră nime./ Care popor?
Divinizat martir,// La care ne-nchinăm — c-aşa se
cere,/ Pe care-l venerăm, dar fără dor,/ Popor ce-a
fost în ireale ere/ Şi nu mai e deloc. Care popor?//“
(Manifest veşnic actual).
Răbate din acest poem uimirea cristică a dezmoştenirii spirituale de către gloate, de către fraţii rătăciţi în păcat şi blestem; ochiul e tulbure
de lacrimă, cuiele nu sunt pironite în palme, ci
în suflet. Crucea este alcătuită din Prut şi „drumul“ ce-l traversează: limba şi dragostea. Almiteri, fiinţa noastră istorică se identifică cu dezmoştenirea în propria casă.
Uneori avem impresia unui ritual de exorcizare
proprie, de revelare a divinului întâlnit chiar prin
păcat în drumul spre izbăvirea păcatelor, în acest
drum dinspre fiinţa născută din humă păcătoasă
spre spirit pur, spre mântuire: “//Păcătosul mare
care sînt,/ Mă sfinţesc în catedrala humii./ Mi-i
puţină viaţa pe pămînt,/ Mi-i prea multă veşnicia lumii.//“ (Clinchet suav).
Fiecare vers este un pas pe drumul anevoios şi lung spre îndumnezeire, fiecare vers este o
treaptă spre cer pe care cititorul urcă să cunoască
misterul, să se topească în aura sacră!
Fără tăgadă, lecturăm cu plăcere Sfeşnic în
rugă, cartea poetului român de la Chişinău, Traian
Vasilcău, care afirmă, încă o dată, valoarea poeziei
adevărate într-un context liric confuz, parazitat
de critici literari plătiţi să deturneze noile generaţii de poeţi spre un nimic liric evident, spre o
saturaţie citadină a umanului pervertit la desacralizarea contemporană, spre alienarea fiinţei.
Putem spune, cu tărie, că Sfeşnic de rugă se
înscrie în patrimoniul de aur al poeziei româneşti
menite să menţină prospeţimea spirituală şi identitatea naţională ale tinerelor generaţii.
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Lecturează, stimate cititor, această carte şi te
vei regăsi rugându-te în Biserica Poeziei! (Alensis De Nobilis)

Taina dintre coperţile cărţii

Motto:
„Carte frumoasă, cinste cui te-a scris,
Încet gândită, gingaş cumpănită;
Eşti ca o floare, anume înflorită
Mâinilor mele, care te-au deschis.“
T.Arghezi – Ex libris

Aperto libro este cea de-a douăzeci şi patra
carte semnată de eruditul scriitor Nicolae Busuioc de la Oglinzile cetăţii: Dialoguri ieşene,1993 şi
până astăzi.
Dar nu numărul cărţilor contează ci bogăţia
şi profunzimea ideilor exprimate în fiecare din ele,
menite să trezească în sufletele cititorilor sentimente nebănuite, surprinzătoare rostiri filosofice
şi metafore care nu au mai fost spuse.
Om de pregătire academică, eclatantă, de
înaltă ţinută culturală şi ştiinţifică, un adevărat
savant de bibliotecă, după cum l-am denumit
şi cu alte ocazii, Nicolae Busuioc cu fiecare carte
scrisă ne pune în faţa dureroaselor realităţi ale
lumii de astăzi, fie ele şi culturale, făcând ample
incursiuni şi disertaţii spirituale asupra artei, culturii, filosofiei, dar şi naturii – dimensiuni ontologice şi axiologice, fundamentale de care omul
modern într-o cantitate, cel puţin infinitezimală
ar trebui să ţină seama.
Opera literară a lui Nicolae Busuioc pare o
imensă călătorie iniţiatică, un fascinant bildungsroman, o întoarcere spre miturile arhaice, de la începuturi, numai dacă l-am aminti pe Mircea Eliade.
Cartea cuprinde două secţiuni:Cronici literare
şi IDEI care au dreptul la supravieţuire.
În prima parte sunt recenzaţi un număr de
cincizeci de scriitori atât de la noi cât şi din Basarabia.
Din zicerile apoftegmatice ale lui Nicolae
Busuioc,scriitor din contemporaneitate şi nu
din antichitate cum precizează dicţionarul, vom
încerca apodictic să prezentăm nu numai apocrifele (aluzie la Apocrife la Cartea Facerii de Doru
Scărlătescu), cu o fantezie apolinică şi de ce nu
chiar dionisiacă într-un mod selectiv conform dispoziţiilor noastre sufleteşti.
Eternitatea ideilor din cărţi (În loc de prefaţă)
este microeseul autorului care deschide cartea –
Aperto libro prin care se subliniază rolul şi importanţa tiparului, a întregii galaxii Gutenberg, în dezvoltarea diferitelor epoci istorice, unde Renaşterea
(sec.XIV-XVI), mişcarea social-culturală care a pus
accent pe dezvoltarea sincronă şi comparabilă a
artelor, ştiinţelor şi civilizaţiei umane, după modelul antichităţii greco-latine, ocupă locul cuvenit.
Vom descoperi doar într-o succintă prezentare pe poetul Nicolae Busuioc, creator de figuri
de stil şi procedee artistice diferite: epitete, comparaţii, personificări şi hiperbole.
„Renaşterea a rămas ca o lumină, ca un fruct
al cunoaşterii lumii şi a omului, un om ce nu poate
fi scos din mediul său natural. El se bucură de frumuseţea zilei, ascultă vântul uşor strecurat printre frunze sau priveşte extaziat puzderia de stele
de pe cerul nopţii.“
Rolul culturii în lumea modernă este privită
în mod kantian: „În lumea modernă cultura este
înlocuitorul sentimentului de inutilitate, al deznădejdii, al imoralului. Prezentă şi dezvoltată armonios cu civilizaţia societăţii, cultura poate să-şi protejeze indivizii şi-i conduce mai bine spre desci-

frarea sensului sintagmei parafrazate: cerul deasupra lor şi cultura din ei“.
Nicolae Busuioc şi-a imaginat paradisul sub
forma unei biblioteci asemenea-lui Jorge Borges
iar „universul nu este văzut decât ca o imensă
carte unde simfonia spiritului nu are sfârşit“, viziune apropiată de cea a lui Montaigne, Blaise Pascal, Mallarmé.
În recenzia Dialoguri postmoderne şi în Clipa
durabilă eseistul surprinde clipa revelaţiei despre care Goethe exclama atât de entuziast:
„Opreşte-te clipă, cât de frumoasă eşti“, enumerând însuşirile omului lecturii: inteligenţa, erudiţia, înţelepciunea, farmecul, eleganţa, caracterul etc. „Descoperi neaşteptat o calitate a celui
de lângă tine, după ce mult timp nici nu puteai
bănui că ea există cu adevărat, dându-ţi seama
de ignoranţa sau insensibilitatea ta, de incapacitatea de a sesiza ceea ce atât de simplu ai descoperit într-o clipă. Este clipa revelaţiei.“
În cronica literară Viaţa ca o cădere în labirint
descoperă o nouă şi talentată prozatoare Maria
Apetroaie despre care afirmă: „Scrierea unei cărţi
e un risc, este unul în măsura în care îţi asumi cel
puţin etica textului. Discursul literar al profesoarei Maria Apetroaie înseamnă, înainte de toate,
învăţătura plasată la nivelul moderaţiei şi raţiunii, unde lecţia capătă parcă o altă expresie, aici
sentimentul pedagogic se reverberează într-o
concentrare eseistică a scrierii, cu subtilitatea cu
care metoda modelării fiinţei în devenire intră în
componenţa zborului spre viitor.“
Boris Crăciun un narator în spirit clasic are
o mare pasiune pentru istorie. Nicolae Busuioc
sesizându-i forţele multiple ale scrisului, analizează cartea Prinţesa de la Iaşi (Ed. Porţile Orientului,2012) în cronica literară O poveste dintr-un
veac romantic.
Poetului braşovean George Echim care şi-a
publicat ultimele două cărţi la Editura Timpul din
Iaşi îi consacră două articole:Comunicarea trăirilor obsesive şi Poezia sentimentului de demnitate.
Cuvinte de laudă şi justă apreciere are când
se apleacă cu multă acribie şi parcimonie asupra
cărţii de rondeluri scrisă de Vasile Fluturel şi Fluturii din scris de Florentin Dumitrache, nu-i uită
pe Vasile Filip şi Vasile Fetescu, îşi îndreaptă privirile spre talentatul prozator de factură istorică
Ion Muscalu şi poetul bucovinean Mihai Liţu
Munteanu.
Întoarcerea spre sine reprezintă o privire
retrospectivă asupra unor opere semnate de scriitorii Dumitru Vacaru, Daniel Corbu, Constantin
Noica, Ion N.Oprea, George Popa, Horia Vintilă,
Valeriu Cotea, Stelian Baboi etc.
Recenzând volumul Purpură şi iarnă al lui
Nicolae Panaite afirmă: „Nicolae Panaite dispune
de un ceremonial al rostirii izvorât din propria
inspiraţie, dublat însă de registrul cu predilacţie
îndreptat spre teme esenţiale, generate doar de
cunoaşterea marii culturi, la rându-i şi ea născută
sub aură divină.“
Romanul Virginiei Burduja, Aripi de cenuşă îi
atrage atenţia în mod deosebit, se află sub spectrul introspecţiei psihologice şi îi descoperă conotaţiile şi valenţele etice şi estetice prin prezentarea personajelor feminine, ducându-ne cu gândul la H.P. Bengescu: „Prozatoarea Virginia Burduja dă măsura capacităţii de fină observaţie şi
analiză a vieţii, destinele feminine prezente fiind
tulburătoare, cu tenebrele unui amestec tragic,
desprins parcă dintr-un purgatoriu al vremurilor noastre moderne.“
Dacă restriştea şi singurătatea pun stăpânire
pe sufletul nostru, poetul în proză Nicolae Busu-

HYPERION

197

ioc ne va conduce spre peisajele admirabile ale
naturii, în călătorii astrale, stelare, unde numai în
basme putem visa: „Se întâmplă, pentru efemera
noastră fericire, că pe cerul sidefat se zăreşte limpede colţul lunii în irizări stelare. Atunci zâmbetele
luminoase ale sufletului dau conturul armoniei
într-o miniatură potrivită nouă, oamenilor mici
într-o eternitate mare. Dar tot e ceva. Acum, anotimpurile din noi imită parcă anotimpurile vivaldiene. Poemul muzicii de primăvară sugerează
sunetele pline de viaţă ale naturii, prinse într-un
dans pastoral, vioi şi languros. Ne alină apoi vântul uşor şi căldura de vară, întreruptă de furtuni şi
tunete, sufletul intră în învolburare. Pacea revine
ca o sărbătoare de toamnă aşteptată, cu un adagio visător şi misterios. Dar totul, şi prea repede,
este acoperit de frisoanele reci, în suflet se cuibăreşte iarna, doar vioara solo încearcă să alunge
rafalele de gheaţă, în nădejdea revenirii speranţelor de anotimp retrezit la viaţă.“
Exegi monumentum aere perennius exclama
Horaţiu şi credem că o astfel de cugetare se potriveşte eruditului scriitor Nicolae Busuioc.
(Constantin Mănuţă)

PORTRET CRITIC

Vasile Tudor. Escortele tăcerii
şi rondul de singurătate

Vasile Tudor e un îndrăgostit de imagini şi
cuvinte aşezate în forme fixe, îşi asumă adică
benevol o constrîngere stilistică pe care-o impun
haiku-ul sau sonetul. Se pare că neoexpresionismul
liric al poetului din Suceava se fixează mai bine
astfel. Totul se-ntîmplă firesc, natural în textele
sale, Vasile Tudor fiind un maestru al ipostazelor.
Tonul este de multe ori impersonal, deşi implică
emoţia, priza fiinţială. Spune poetul: „…a ta este
tăcerea / şi uitarea; // al tău este golul / prin care
priveşti; // al tău este sufletul / ce umblă desculţ;
// a ta este durerea / şi aura ce mă exprimă…“
(Aură în exprimare)
Vasile Tudor scrie o poezie esenţializată şi de o
cuceritoare claritate, ca în această pledoarie pentru natură: „Ar trebui să auzim / poezia naturii /
care nu ştie / legile culturii; / care / habar nu are /
de ortografie / şi ne iartă greşelile / din infinitatea-i
vie. / Ea însăşi rescriindu-se / se scrie / din visul
cerurilor sparte / surprins în prozodie / de marea
libertate. / Ea însăşi e un fruct / ce-n alte forme /
şi putrezind învie. / Fără reguli / e mai multă severitate / în poezia / de dincolo de carte. // O mai
aud în însumi / cum mă scrie / cu zile paginate /
discreta poezie“ (Ar trebui). Este relevantă la Vasile
Tudor ideea inspiraţiei divine, a coborîrii harului
peste cel ales, al ideii că nu tu scrii poezia, ci poezia te scrie. Să cităm, tot în acest sens, sonetul Dar
tot mi-i teamă: „ dar tot ce scriu e tot ce-o să mă
doară! // La masa mea stă Nimeni şi cinsteşte / şi
arde o ţigară. / E o tăcere din acelea / în care nici
nu mă ascult, / nimic nu e real, nimic nu e ocult!
/ De negrăit e ceea ce se-nalţă / şi părăseşte foamea putrezirii… / Inima mea însingurată / aprig
deschide trandafirii! // (dar tor ce-i aprig înspământă) // La masa mea stă Nimeni şi cinsteşte /
şi câteodată cântă… (un sunet e sieşi închis) //
dar tot mi-i teamă: / în plămâni / sculpteaz-un
meşter barochist!“
Cărţi precum Pietre curgătoare (2011),
Escortele tăcerii (2014), şi Cartea sonetelor
(2014) dau seamă de un poet natural, cu texte
construite firesc, precum un „raport despre arbori
şi păsări“, cu întrebări şi viziuni originale, un poet
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care mai are multe de spus prin rostire lirica.
(Daniel Corbu)

PICTURĂ

Liviu Şoptelea, o prezenţă
dinamică

Neobosit ca expozant şi limpezindu-şi în plan
experimental vocaţia plastică, Liviu Şoptelea şi-a
alcătuit deja profilul unui artist decis să reinterpreteze realitatea cu unelte proprii. Unghiul din
care priveşte lumea exterioară aparţine în principiu zonei abstracte. „Peisajele“ sunt de cele mai
multe ori construcţii nonfigurative, cu o clară tendinţă de conceptualizare. Până la beneficii estetice, decupajele sale presupun din partea privitorului un bun antrenament vizual, pentru că spaţiul, dominat de roşu, adună la un loc numeroase
reprezentări simbolice. Şi fiecare detaliu contează.
Aproape instinctiv Liviu Şoptelea respinge ispita
staticului, ideea de mobilitate, realizată prin atente
mixări între linie şi culoare, devenindu-i caracteristică. Tablourile se ocupă insistent de etapele
interioare ale unei profunde şi permanente crize
existenţiale. De aceea echilibrul sugerat este fragil şi dramatic, veritabilă încleştare cu necunoscute invazii malefice. În general compoziţiile, valorizând elemente epice dintr-un ethos ancestral,
vin cu soluţii surprinzătoare. Notăm efortul care
purifică necontenit arta sa de percepţia comună.
Plasticianul militează constant pentru reconcilierea expresiei directe cu limbajul geometric sau,
mai frecvent, cu petele cromatice ambigui, sugerând discontinuităţile şi lipsa transparenţei în actul
uman. Aplombul inovator, consemnând elanuri
vitaliste, este programatic diluat de cenzura raţiunii. Cu alte cuvinte, reacţiile sunt controlate, totul
condensându-se într-o abordare din ce în ce mai
personală. Un proces de decantare către formule
originale este observabil. Liviu Şoptelea izbuteşte
să se distanţeze de modele, atât de frecvent „reîncarnate“ de tehnica altor pictori de azi. Figurile
sale contorsionate, având rădăcini în imaginarul
artei nedogmatice, evită de cele mai multe ori

cu succes stridenţele. Tratamentul e mai degrabă
armonios, în pofida exploziilor de neconvenţionalitate. Chiar dacă atitudinea devine adesea polemică, atacând tot ce aminteşte de logica realului.
Pentru a destructura ordinea şi anchilozele ei,
Liviu Şoptelea recurge la improvizaţii, ca altădată
Kandinski, subliniind astfel inconsistenţa reprezentărilor obiective şi propunându-şi doar transmiterea propriilor emoţii. Artistul nu se dezice de
Creaţie, el populându-şi obsesiv universul cu fiinţe
umanoide. Aflat în centru, omul comunică o dinamică de nezdruncinat. Dar indiferent unde s-ar
situa, acesta îşi consumă crizele impregnându-se
de mister şi de speranţa secretă a izbăvirii. Adăugăm deci şi o dimensiune liturgică, de factură creştină. Depăşind concretul, artistul accede spre simboluri originare, într-o dorită comuniune cu divinitatea. Un astfel de simbol este turla cu cruce. Însă
cea mai elocventă sugestie în acest sens rămâne
omniprezenţa aripii (sau aripilor), uneori în tandem cu purtătorul, de obicei înger. Adesea aripile,
plasate deasupra, într-un virtual spaţiu transcendent, duce cu gândul la levitaţia liberă, la planarea
senină peste lumea restricţiilor. O aspiraţie către
zborul neîngrădit, ca o evadare dintr-un perimetru concentraţionar, este poate metafora definitorie pentru arta lui Liviu Şoptelea.
(Victor Teişanu)

Spre om

Mărturisesc că atunci când am privit troiţele
lui Liviu Şoptelea am avut sentimentul religios pe
care cred că îl au acei fără-de-persoană. Ceva lipsea… Nu, nu maestria, ci împlinirea unei troiţe, a
unei cruci. Lipsea revolta, neascultarea, patima,
scara, i.e.: omul. L-am zărit iniţial în „Fetiţa cu chibrituri“, apoi în splendoarea unui întreg ce a format cea mai de curând expoziţie a d-lui Şoptelea.
Aşa am văzut, aşa spun: e vorba despre om.
Mai mult, e vorba de omul lui Liviu…
Ca orice fiinţare antropoidă de după cădere,
omul lui Liviu Şoptelea are şi foamea, şi somnul,
şi frică, şi erosul, şi chiar logosul. Însă toate acestea trebuie ţinute într-o casă, casa care nu e-vai!
– Templul, biserica, ecclesia. Omul lui Liviu se

Note, comentarii, idei

acunde după sârmă ghimpată ducând proximitatea îngerilor spre tenebrele, nu atât ale nepăsării, ci ale melancoliei… Păcat, păcat sesizat încă
din iceputurile gandirii-trairii creştine şi până la
contemporană împieliţare a ştiinţei (medicală
sau nu) în psihiatrie.
… de văzut mlaştina în care, până la un
moment dat, se complace Robinsonul lui Michel
Tournier din „Limburile Pacificului“…
D-l Şoptelea ştiind că este artist, ştie, cred, că
este şi teurg şi, de aici, poate înainta spre demiurg,
după har. Dar, în orice caz, Liviu este şi pedagog,
în opinia mea lucrările lui putând să stea pe lângă
icoane ca purtătoare de forţă împotriva delăsării, a lipsei dorinţei de a jertfi.
“Fetiţa cu chibrituri“ ar trebui încadrată de
vreun Pinocchio maiestuos, de un Robinson ieşit
din căutare şi, de ce nu, înnobilată de un Don Quijotte ajuns la liman.
P.S. Se prea poate ca fâlfâitul de aripi ale îngerilor omului descris de Liviu Soptelea să fie aplauze, se prea poate… poate… (Cosmin Mihai
Munteanu)

Impresiile unui vizualizator

V-ar surprinde să vă relatăm că prin Botoşanii anilor 2015, la locul cu pricina, denumit
Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“ s-ar fi aflat –
„din ceas dedus“ – cuvinte-obiect substituite cu
cuvinte-imagine? Ce a fost de văzut s-a văzut şi
văzul devine sunetul tăcerii. Tăcere în faţa metaforelor vizuale propuse de către doi protagonişti
ai unui fapt cultural-vizual de excepţie.
Aflaţi într-o simbioză impusă de desfăşurarea unui proiect ambiţios, Cosmin – Mihai Iaţeşen – Asist. univ. dr. la Universitatea de Arte
“George Enescu“, sculptor, membru al U.A.P.R.
– Filiala Iaşi si Prof. Liviu Şoptelea – pictor,
membru al U.A.P.R. – Filiala Iaşi, nu-şi dezic
specia de provenienţă, ba chiar îi potenţează
virtuţile astfel încât, metaforic vorbind, unul
sculptează „picturi-3D“ iar celălalt pictează
„sculpturi-2D“ întru înnobilarea unui spaţiu
infinitezimal cu aritmetica unei noi modalităţi de expresie. De fapt vedem la lucru şi în
lucru o echipă îmbrăcată în haina acestui reuşit, necesar tandem sculptor-pictor. Cum altfel
am reda vizualizatorului această subtilă trecere de la planeitate la spaţialitate, ca într-un
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joc secund ce ne dezvăluie „adâncul acestei
calme creste“?!
Cromatica – marca Şoptelea – vine, parcă,
din combinaţia unor culori vegetale, iar pânzele expuse pe simeze, savurate doar cu coada
ochiului, te pot trimite, senzorial, în peşteri
cu picturi rupestre dacă privirea nu ar cădea,
ca o ancoră, pe linia geometriilor sculpturale.
Imaginile se desprind dintr-un cotidian
revendicat de autori, contextul socio-cultural
fiind subsecvenţial redat într-o cheie
vizual-metaforică. Cei doi artişti reuşesc să
ne convingă de acest „împreună“ prin întregul generat de concreteţea palpabilă rezultată din simţul unei plasticităţi de substanţă,
lăsându-ne să ghicim structuri arhetipale aflate
într-un dialog semiotic atemporal.
Ambivalenţa configurează spaţiul expoziţional, în cel mai ingenios mod construindu-se
o altă realitate marcată de o conceptualizare
paradoxal-expresivă, un argument în plus pentru nevoia schimbării paradigmei artă plastică
– artă vizuală.
Trimiterea la o poetică specială aflată în
proprietatea artistului plastic este evidentă,
lucrările propuse având identitate proprie dar
putând fi identificabile doar în grupul abelian
căruia îi aparţin.
Emoţia rafinată creată de lucrările celor
doi artişti completează acel sentiment de solitudine metafizică pe care îl consumă vizualizatorul, încercând să desluşească morfologiile pictural-sculpturale, dar şi morfologiile
muzicale subtil transcese de armonia formelor.
Botoşaniul anilor ce va să vină se prea
poate să ne ofere un alt gen de „metamorfoze“ vizuale, rezultat al talentului celor doi
artişti, sub forma altor metafore vizuale.
La bună şi promiţătoare revedere!
(Gabriel Alexe)

de specialitate s-a referit la diversitatea de expresie şi a longevităţii artistei.
Este o expoziţie de grafică şi pictură reprezentând diferite etape de creaţie. In ciuda caracterului
foarte personal, expoziţia nu este o retrospectivă.
Majoritatea lucrărilor sunt de grafică (în culori
de apă, tuş, cărbune, colaj, tehnici mixte) în stilul inconfundabil al artistei, una din reprezentantele avangardei secolului trecut. Ceea ce explică
firesc elementele conceptuale specifice cubismului, expresionismului sau constructivismului.
Se desprind seriile tematice, etape semnificative care au constituit momente importante în
lunga carieră a Almei Redlinger. Una din temele
cu multe reprezentări este femeia în cele mai
diverse ipostaze,portretul, aitudinea.In naturile
statice accentul e pe atmosferă, interior, obiecte
de recuzită.
Armonia de ansamblu şi culoarea contribuie
la autenticitatea imaginii. De altfel, grafica pictoriţei are un caracter sintetic, fără detalii inutile.
Desenul este energic, plin de vitalitate tinerească
şi în acelaşi timp cu tonuri delicate, feminine care
demonstrează ştiinţa de a crea compoziţii. La fel
se poate spune, fără să greşim, despre frumoasele
peisaje urbane, rurale sau marine, despre nudurile graţioase, sau figuri.
Adăugată la bogatul palmares al Almei Redlinger, această expoziţie vine să confirme autenticitatea şi valoarea, spontaneitatea şi spiritul novator permanent care a însoţit-o într-o lungă perioadă de creaţie. Motiv pentru care nu ne mirăm
că foarte multe din lucrările expuse sunt recente,
purtând data ultimului an.
(Dorel Schor)

Arborele vieţii

Spaţiu dedicat expunerii frumosului vizual,
loc al interferenţei între forme şi conţinuturi şi al
exprimării stărilor, sentimentelor, crezului fiecărui
artist într-un limbaj plastic şi compoziţional de o
mare varietate, Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“
nu au rămas departe de atributele ce caracterizează primăvara – anotimp al reînvierii naturii:
culoare, sensibilitate şi, de ce nu, farmec feminin.
Astfel, în perioada 8 martie – 2 aprilie 2015,
în spaţiul Galeriilor a fost deschisă pentru public
expoziţia personală de artă fotografică „Doar
ea…“, autor Vasile DIACONESCU.
Pasionat călător, împătimit de miraculoasa
frumuseţe a lumii – în general – şi a chipului
feminin – parte a acestei inepuizabile frumuseţi,
Vasile DIACONESCU exprimă prin intermediul
artei fotografice admiraţia faţă de cele care, în
diverse ipostaze relaţionale – mamă, fiică, soră,
iubită, etc. ori simplă (ne)cunoscută – le-a întâlnit de-a lungul existenţei sale.
De la figurile feminine ale antichităţii şi până
la cele ale prezentului, provenind din lumi şi din
culturi diferite, „doamnele“ pe care autorul le prezintă fotografic publicului sunt privite de autor
ca faţete ale unui întreg: eternul şi magicul frumos feminin, întruchipat sub numele „Doar ea…“.
Născut pe 8 martie 1957 la Iaşi, absolvent al
Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii a Institutului Politehnic din Iaşi, stabilit de peste 20 de
ani în Italia, Vasile DIACONESCU este cunoscut
publicului botoşănean prin expoziţia „Impresii de
călătorie“ - cu peste 300 de fotografii de pe 5 continente, expoziţie care a fost vernisată la Galeriile
de Artă „Ştefan Luchian“ Botoşani în aprilie 2013

Titlul recentei expozitii a Almei Redlinger, găzduită în spaţiul generos al galeriei de artă Senso
din Bucureşti, a fost ales după numele unei acuarele care reflectă în mod deosebit optimismul şi
bucuria de viaţă a pictoriţei. Daria Simion, fiica
Almei, găseşte semnificaţii deosebite în acest simbol: sădirea, devenirea, rodul, renaşterea… Critica

Primă…vară expoziţională
la Galeriile de Artă „Ştefan
Luchian“ Botoşani
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şi ulterior itinerată în prestigioase instituţii muzeale din ţară: Muzeul Unirii Iaşi, Complexul Muzeal
de Ştiintele Naturii „Răsvan Angheluţă“ Galaţi şi
Muzeul Grăniceresc Năsăudean.
Cuvinte apreciative faţă de lucrările fotografice prezentate au rostit: Aurel Melniciuc-manager
al Muzeului Judeţean Botoşani şi Lucica Pârvan,
fostul manager al instituţiei, istoricul Gheorghe
Median şi Traian Apetrei –director al Teatrului
„Mihai Eminescu“ din Botoşani. Medierea discursurilor a fost făcută de muzeograful Ana Florescu, iar prof. Ludvig Schibinschi a asigurat fondul muzical pe acordurile muzicii folk.
Evenimentul expoziţional aparte - intrat în
memoria afectivă a iubitorilor de frumos, care a
succedat expoziţiei de artă fotografică, a fost Anuala de pictură şi grafică 2015 – „Adieri cromatice“, desfăşurată între 5 – 19 aprilie 2015 şi organizată de membrii rezidenţi în Botoşani ai Uniunii Artiştilor Plastici din România.
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Expoziţia a reunit cele mai noi creaţii ale
membrilor UAPR, nume bine cunoscute şi apreciate atât de publicul botoşănean, cât şi în universul creatorilor de artă din România şi ale invitaţilor acestora (absolvenţi de studii universitare de
artă plastică), respectiv lucrări de pictură şi grafică având o tematică foarte variată, de la peisaj
la artă abstractă, semnate de: Robert Cobuz, Corneliu Dumitriu, Victor Foca, Liliana Grecu, Victor
Hreniuc, Liviu Şoptelea, Teodor Valenciuc (membri UAPR) şi Aurelian Antal, Talida Grunzac, Alina
Miron, Constantin Livadaru, Carmen Suceveanu
şi Petronela Ţurcanu (invitaţi)
Vernisajul desfăşurat duminică, 5 aprilie 2015,
ora 12 a reprezentat o invitaţie – făcută în numele
artiştilor de către decanul de vârstă al acestora,
prof. Teodor Valenciuc – la întâlnirea cu arta, cu
primăvara transpusă cromatic, cu prieteni artişti,
în aleasa zi de sărbătoare creştină a Floriilor.
Sub acelaşi semn al preţuirii frumosului şi al
atragerii unui public cât mai numeros în spaţiul

expoziţional, vineri, 24 aprilie 2015, Muzeul
Judeţean Botoşani a organizat în spaţiul Galeriilor, evenimentul cultural „Noaptea albă a Galeriilor“ – ediţia I.
Proiectul denumit „Noaptea albă a Galeriilor“
a fost iniţial în anul 2007, în Bucureşti, de către
Asociaţia Ephemair, ca un eveniment complex,
dedicat artei contemporane.
În cadrul evenimentului, desfăşurat în contextul Zilelor municipiului Botoşani, între orele
17,oo – 23,oo, a avut loc un minirecital al Cvartetului „ACCORDO“ Botoşani, apreciat prin numeroasele aplauze ale celor prezenţi la manifestare,
urmat de vizionarea expoziţiei „Metafore vizuale
2“ – Liviu ŞOPTELEA (Botosani) – pictură şi Cosmin IAŢEŞEN (Iaşi) – sculptură şi de întâlniri cu
artişti plastici botoşăneni.
Aşa cum am precizat mai sus, în perioada 20
aprilie – 10 mai 2015, Galeriile au fost gazdă a
expoziţiei „Metafore vizuale 2“, proiect al artiştilor
Liviu ŞOPTELEA (Botoşani), membru al U.A.P.R.
– Filiala Iaşi – pictură şi Cosmin IAŢEŞEN – asist.
univ. dr. la Universitatea de Arte „George Enescu“
Iaşi, membru al U.A.P.R. – Filiala Iaşi. – sculptură,
proiect iniţial în noiembrie 2014 printr-o expoziţie deschisă la Galeria de Artă „Theodor Pallady“
din Iaşi, cu ocazia împlinirii a 155 de ani de învăţământ artistic modern la Iaşi.
Vernisajul ce a avut loc sâmbătă, 25 aprilie
2015, a transmis stări, percepţii şi trăiri din fascinantul univers expresiv al actului artistic, reflectând simbioza între liniştea reflexivă, conceptualizare şi sfera lirică, sensibilă a creatorului de artă şi
frumos. A fost pictură în ulei pe pânză, sculptură
în diverse esenţe, tot felul de instalaţii, artă pură,
artă izvorâtă din pasiune, cu dragoste, artă făcută
de doi oameni care cunosc ceea ce înseamnă şi
modul în care se realizează arta, cunosc şi ceea ce
au făcut înaintaşii, cunosc şi ceea ce vor să facă ei
pentru cei care sunt şi care vor fi. A fost un parcurs simbolic, de la rugăciune la îngerii urbani,
de la lucrurile care ne sunt apropiate la esenţe
cărora poate în alt context nu le dăm importanţa cuvenită.
În cadrul vernisajului, despre autori şi opera
lor şi-a exprimat opinia unul dintre apropiaţii acestora, Cosmin Munteanu, iar Corul „Enesciana“ din
Botoşani, condus de Mirel Azamfirei a susţinut
un microrecital de excepţie, inducând publicul
în atmosfera necesară receptării mesajului vizual.
Ultima expoziţie a sezonului, prezentă pe
simezele Galeriilor în perioada 10 – 28 mai 2015,
a fost expoziţia de grup denumită „SALONUL DE
PRIMĂ…VARĂ“, organizată de membrii Uniunii
Artiştilor Plastici – Sucursala Botoşani – preşedinte Florin PRODAN.
Au fost expuse lucrări realizate în diverse
tehnici (pictură, grafică şi sculptură) de către
artiştii plastici botoşăneni: Marcel ALEXA, Aurel
AZAMFIREI, Silviu BABII, Ionuţ GAFIŢEANU, Florin GROSU, Talida GRUNZAC, Gheorghe HUIVAN, Florin PRODAN, George ŞPAIUC şi Petronela ŢURCANU, cărora li se alătură suceveanul
Leonard Adrian MELISCH.
Culori solare, explozie florală, talent artistic confirmat, tehnică şi limbaj cromatic ales cu grijă, acorduri muzicale datorate prof. Ludvigh Schibinschi,
prezent la vernisaj, toate sunt dovada cea mai concludentă că în spaţiul Galeriilor e locul în care clipele se numără în emoţii, emoţiile se transformă în
certitudini, certitudinile nasc evenimente, iar evenimentele îi aşteaptă pe cei simt „adierile cromatice“ şi
vor să pătrund sensul a ceea ce înseamnă „metafora
vizuală“. (Fotografii: Victor Foca şi George Şpaiuc)
(Ana Florescu)
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