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Bucovina reprezenta, pentru
Eminescu, locul în care şi-a format
natura sa intelectuală, lucru
pe care nu-l va uita niciodată.
Prin urmare, dacă Ipoteştii
reprezintă creuzetul adânc al
creativităţi poetice, Bucovina este
întrupată organic în publicistica
eminesciană. Cutreierând la pas
spaţiul bucovinean, Eminescu
nu l-a traversat ca pe o apă
care-i stătea în cale pentru a-şi
urma drumul, ci şi-a însuşit acest
spaţiu ca pe un dat al lui, un spaţiu
particular care includea istoria
zbuciumată a predecesorilor.
Sorgintea bucovineană a
familiei îşi dădea prin Eminescu
obolul patriei locale, aflate sub
stăpânirea bocancului austriac.
Lucrul acesta îl durea, aşa cum
îl durea orice nedreptate făcută
poporului din care s-a întrupat şi
n-a precupeţit nici un efort pentru
a o scote din underground-ul vieţii
politice româneşti, pentru a o
ridica în văzul luminii neamului şi
pe cât posibil al Europei timpului
său, pentru a o limpezi.
Valentin Coşereanu
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Gellu DORIAN

Eminescu – la cheremul oricui

S

Suntem printre puţinele naţiuni din lume, care, încă, în
privinţa construirii „cultului personalităţii“, atinge extremele. Extreme care, evident, în timp ce înalţă la cel mai
înalt grad (în cazul nostru) un ins, în acelaşi timp îl şi
coboară la cel mai jos nivel, unde mocirla acoperă tot
aurul de pînă atunci. O să mă refer aici doar la „cazul
Eminescu“, pentru că el, poetul naţional, continuă să fie
un „caz“.
Un ziarist din Botoşani, corespondent al ziarului „Adevărul“, o ţine de aproape un an pe „punerea în pagină“, la
zi, a lui Eminescu. Întrebat de ce o face şi mai ales cum o
face şi în ce scop, mi-a spus că aşa i se cere „de la centru“.
Adică, Eminescu, autor de „pornografii“, de texte goliardice, vulgar şi comun ca oricare dintre maneliştii de azi.
Eminescu „omorît cu plumb“ de nu ştiu ce medic, la Spitalul Colţea sau la „Mărcuţa“, ba de doctorul Şuţu, din
nepricepere, ba de nişte politicieni liberali ai vremii, ajutaţi de colegi de-ai lui, deranjaţi de atitudinea severă pe
care acesta o avea în presa vremii. Ori relaţiile lui amoroase
de pe la Botoşani cu „oacheşa“ soră a lui Toma Micheriu,
muzicant renumit al vremii, într-un hotel din Botoşani –
toate spuse cu o nonşalanţă de parcă s-ar fi întîmplat ieri
şi lumea trebuie să le afle fără întîrziere azi. Sau alte mistificări deşuchiate din biografia lui Eminescu. De exemplu,
orice baltă de prin jurul Ipoteştilor ar fi fost „lacul codrilor
albastru“; ba că o fi cea (balta) din pădurea de lîngă Ipoteşti, ba că o fi cea de la Cătămărăşti, la Loieşti (arondată
de un fost poliţist, ajuns consilier local şi ar dori şi el să se
acaţe de brand), ba mai încolo sau mai încoace de o presupusă (dar sigură) existenţă a unui bulhac în care copilul
Eminescu s-ar fi scăldat, ba în vale, în drum spre Agafton,
unde era mănăstirea în care erau măicuţe două mătuşi ale
poetului etc., etc. Şi aceste informaţii scoase din gura unor
„istorici“ locali, care-şi dau cu presupusul şi urechea făcută
pîlnie a ziaristului transformă totul în „ştire la zi“ sau în
reportaj despre Eminescu şi bogata şi „hazlia“ lui biografie. Şi asta în numere la rînd ale „Adevărului de weekend“,
cînd lumea stă liniştită în casă, la o cafea, sătulă de porcă-
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riile pe care televiziunile naţionale, locale, internaţionale
chiar, le oferă cu generozitate.
Astea, evident, nu schimbă cu nimic deja consacrata
biografie a autorului, nici nu-i ciunteşte faima sau valoarea operei. Dar, pentru cititorul neinformat, să zicem, la
care ajunge ziarul, acest fapt divers, reactualizat, pus în
pagină ca şi cum ar fi „o informaţie la zi“, nu este deloc
bine. O protecţie a unor astfel de valori, devenite simboluri ale culturii naţionale, ale identităţii naţionale ar trebui să existe. Aşa cum există „protecţia consumatorului“
sau „poliţia de mediu“, „sanepidul“ sau mai ştiu eu ce, ar
trebui să existe, pe lîngă opinia publică (devenită o bătrînă
într-un azil prin care nu-i mai ascultă nimeni of-urile), o
instanţă morală, de atitudine, care să amendeze astfel de
atacuri, inconştiente în fond, dar periculoase, ca rugina
care roade structura de rezistenţă a unui pod vechi de
peste o sută şaizeci şi cinci de ani.
În zonă, această instanţă morală, dar nu numai, ar trebui să fie în persoana juridică a instituţiei care are menirea de a păstra vie şi curată memoria poetului naţional
al românilor. Pentru asta a fost înfiinţată, nu pentru alte
năstruşnicii, care îndepărtează de loc adevăratele valori.
Aceasta există acolo de douăzeci şi cinci de ani. Rolul ei
este unul bine definit. Este imaginea, dacă vreţi, a judeţului şi, privind mai larg, chiar şi a României, prin ceea ce
se doreşte să însemne Mihai Eminescu în cultura universală. Privirea ei, a acestei instituţii, ar trebui să fie mereu
aţintită spre tot ce lezează într-un fel sau altul imaginea şi
numele poetului naţional. Nu am văzut nicio atitudine din
partea acesteia la astfel de „atacuri”, fie ele şi efemere, dar
repetate pot crea în rîndul cititorului de astfel de tabloide o imagine falsă, neadevărată despre un simbol al culturii române. În lipsa acestor atitudini, apar şi ziarişti de
genul celui amintit la începutul acestui articol, care parcă
abia acum îl descoperă pe Eminescu, pe care-l confundă
cu orice ins monden, vip, care, prin deşucheatele lui preocupări lumeşti, puse în pagină, ar aduce tiraj ziarului. Or
chestiunea este chiar pe dos şi nimeni nu ia atitudine, penHYPERION
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tru că este impusă acolo un soi de intoleranţă pentru cei
ce au autoritatea necesară pentru aşa ceva, scoşi din joc,
marginalizaţi, pentru a face loc acolo altor „proiecte” care
duc în anonimat rolul instituţiei care are menirea păstrării
memoriei poetului şi a moştenirii lui de netăgăduit, limba
română. Cine are urechi de auzit să audă!
O altă instituţie care funcţionează de douăzeci şi cinci
de ani cu eforturi imense de fiecare dată de a o impune,
re-impune, reactualiza ca eveniment de tradiţie este Instituţia Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“.
Cel puţin în ultimii patru ani, în pregătirea acestui important eveniment cultural cu larg caracter naţional, la care
participă cele mai importante personalităţi culturale ale
momentului, un adevărat brand naţional, care impune Botoşanii ca loc unde se acordă cel mai important premiu literar
naţional, de fiecare dată s-au făcut eforturi în plus de convingere a edililor locali de importanţa acestui eveniment.
Niciodată nu s-a gîndit un buget propriu al acestui premiu,
buget pe care dacă Primăria Municipiului Botoşani, cea care

acordă acest premiu, şi Consiliul Local Botoşani l-ar fi avut
în vedere, totul ar fi mers foarte simplu şi uşor, şi mai ales
legal. Suma cerută de partenerul de program, Fundaţia Culturală „Hyperion-c.b“ Botoşani, pentru a fi inclusă în bugetul
primăriei cu acest scop, a fost una absolut decentă, care nu
impunea un efort mare, aşa cum este de fiecare dată la început de an, cînd acest eveniment se derulează şi aduce plus
de imagine oraşului. Ca organizator, implicat în impunerea
acestui premiu naţional de poezie, pot spune că umilinţele
la care, uneori, am fost împins au creat momente regretabile. Sunt douăzeci şi cinci de ediţii, un semi-jubileu care ar
fi făcut cinste oricărei primării din România, o tradiţie de
necontestat, care n-a adus daune de niciun fel, nici penalităţi sau impuneri fiscale în urma unor controale, aşa cum s-a
întîmplat cu alte manifestări improvizate şi populiste, încît
nutresc speranţa ca măcar de aici înainte să se gîndească,
de fiecare dată, cu un an înainte organizarea şi desfăşurarea
acestui eveniment, cu care este marcată la Eminescu acasă,
de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naţionale.

PREMII USR – FILIALA IAŞI

Juriul pentru acordarea Premiilor USR – Filiala
Iaşi pentru cărţile apărute în anul 2014, format din:
1. Ioan Holban, preşedinte
2. Vasile Spiridon
3. Theodor Codreanu
a stabilit acordarea următoarelor premii:
POEZIE
Adi Cristi – Aproapele meu Dumnezeu
PROZĂ
Carmelia Leonte – Văzătorul
TEATRU
Dragoş Cojocaru – Lornionul galactic, cu Placido Domingo prin universul teatrului liric
CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ
Mircea A. Diaconu – Înainte şi după dezmembrarea lui Orfeu

TRADUCERI
Mariana Bărbulescu – Günter Grass, Ani de Câine
DEBUT POEZIE
Doru Mihai Mateiciuc – Rafee
DEBUT CRITICĂ LITERARĂ
Andreea Mironescu – Afacerea clasicilor, Paul
Zarifopol şi critica modernităţii
Juriul a decis acordarea următoarelor premii
speciale:
1. Premiul „Cezar Ivănescu“, pentru poezie: Ştefan Amariţei – Lumina navigatorului
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2. Premiul „Ionel Teodoreanu“, pentru proză:
Vasile Popa Homiceanu – Cronici din cetatea lumii
3. Premiul „Irina Mavrodin“, pentru traducere:
Livia Cotorcea – F. M. Dostoievski, Oameni sărmani
4. Premiul „Traian Olteanu“, pentru debut: Gabriela Petrache – Forme şi funcţii ale grotescului în
proza românească
5. Premiul „Dumitru Stăniloae“: Laura Enache –
Cuviosul Teognost Sfântul Amfilohie de Iconium –
Cuvinte despre pocăinţă şi moarte
6. Premiul „Restitutio“: Daniel Corbu – Rostirea postmodernă – generaţia poetică '80 în literatura română
7. Premiu pentru monografii: Vasile Diacon –
Un Hidalgo întârziat: Profesorul Ştefan Cuciureanu
8. Premiu pentru carte de publicistică: Liviu
Papuc – Texte şi Contratexte literare
PREMII ACORDATE DE COMITETUL DE CONDUCERE AL USR – FILIALA IAŞI
PREMIU OPERA OMNIA
Maria Carpov
PREMIU DE EXCELENŢĂ
1. Vasile Tărâţeanu
2. Mircea Radu Iacoban
3. Dionisie Duma
4. Theodor Codreanu
PREMII SPECIALE
1. Ion Mâcnea Vetrişanu
2. Vasile Burlui
REPREZENTANŢA ANULUI 2015
Reprezentanţa Botoşani a Filialei Iaşi a USR
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„Nu socotesc «rezistenţa prin cultură»
decît o formulă de autoapărare
individuală sau de grup mic, pe care,
recunosc, eu am practicat-o din plin“

D

GELLU DORIAN ÎN DIALOG CU MARTA PETREU

Gellu Dorian: Dragă Marta, eşti prima optzecistă care
are o serie de autor la Editura Polirom. Ai publicat
în ultimii ani acolo toate scrierile tale: eseu, poezie,
proză. E un prim semn al recunoaşterii valorii tale.
La ce te mai aştepţi?
Marta Petreu: La o zi bună…
Gellu Dorian: Ai debutat în 1981, cu Aduceţi verbele.
Te consideri o reprezentantă a optzecismului? Cum
l-ai defini, având în vedere că înaintea lui au existat
echinoxiştii care au creat un curent benefic în ceea
ce însemna dezgheţul din viaţa literară de la noi de
atunci? Echinoxismul a inclus în rândurile lui şi şaptezecişti şi optzecişti.
M.P.: Sînt o optzecistă, n-am cum să nu mă socotesc
ceea ce sînt… la început eram vreo 15-20 de oameni
în toată ţara, ne cunoşteam între noi… apoi tot mai
mulţi. Fac parte din primul val, ceea ce nu e un merit
personal, pur şi simplu aşa s-a întîmplat. Sau e un
merit? Poate, în sensul că vocaţia mea s-a arătat
devreme, am scris de mică etc. Sînt şi echinoxistă,
cum bine observi. Echinox-ul a fost o şcoală, în sensul vechi şi nobil al cuvîntului, iar în promoţia mea
echinoxismul şi optzecismul s-au întîlnit. Atunci
nu mi-am bătut capul să definesc optzecismul, eu
aveam şi am şi-acuma numai un sentiment, nu o ideologie de generaţie, o stare sentimentală de frăţietate faţă de scriitorii cam de-aceeaşi vîrstă, trecuţi
prin peripeţii editoriale asemănătoare cu ale mele…
De restul, să se ocupe Bogdan Lefter şi Ion Pop. Sau
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Nicolae Oprea. Sau altcineva. Atunci, la sf îrşitul anilor '70, nu m-am gîndit că trăiesc într-un dezgheţ
cultural, scriam şi mă indigna şi umilea şi enerva
faptul că nu puteam să public, că nu aveam acces
la revistele din Bucureşti şi din Cluj, că nu puteam
scoate imediat un volum… eram foarte grăbită…
Aşa că eu vedeam îngheţul, nu dezgheţul.
G.D.: Ai folosit în titlul unei cărţi, cea de a doua de
poezie, un cuvânt care atunci era ţinut la index –
doamne. Ai o poveste a impactului cărţii tale de
atunci? De ce te întreb? Vreau să conturăm un aspect
al aşa-numitei „rezistenţe prin cultură“.
M.P.: Primele două cărţi le-am scos cu Florin Mugur,
la Cartea Românească. La prima mi-a schimbat
ordinea poemelor, eu făcusem o construcţie, terminam cu un poem intitulat „Sf îrşitul serbării“, iar el a
stricat-o, din motivul că o carte nu se poate termina
depresiv, cu un poem intitulat „Sf îrşit…“. Şi mi-a eliminat de peste tot cuvîntul „teroare“: „Cît putem trăi
înfrăţiţi cu teroarea?“, întrebam eu… şi alte versuri de
acest fel au devenit „Cît putem trăi înfrăţiţi cu frica“
etc., ori teroarea vine de dinafară, referinţa mea era
clară…, Mugur a înlocuit teroarea cu frica, ceea ce
nu e acelaşi lucru nici din punctul de vedere al intensităţii, nici din punctul de vedere al sursei răului…
Şi altele de acelaşi fel. La a doua carte mi-a rescris
nişte poeme, să le îmblînzească… ne-am certat, i-am
spus că mi-a introdus schizofrenia în poeme şi am
rupt relaţiile în faza de BT. Spre marea mea părere
HYPERION

3

de rău, pentru că ţineam la el şi la soţia lui, la Iulia.
Cartea a apărut mototolită rău… eram o ţară socialistă care se revendica de la marxism-leninism, iar
numele lui Marx nu putea apărea: aveam un poem cu
Marx în titlu, despre cum aici nu e nici măcar marxism ci altceva, teroare şi gata… Mugur l-a schimbat, bineînţeles… Şi aşa mai departe. Cînd a apărut cartea, mi s-a părut o catastrofă… m-am mirat
c-a avut totuşi presă bună. Ca la primul volum, am
corectat toate exemplarele pe care le-am trimis, iar
unii critici literari, au citat în cronici versurile aşa
cum erau corectate… Cel mai rău a fost însă după
aceea, adică după 1983, pînă la căderea regimului,
căci am fost scoasă cu totul în afara jocului, n-am
mai putut publica nimic. Aveam două cărţi noi,
una de poeme, alta de eseuri, Norman Manea mă
recomandase unui alt redactor de la Cartea Românească, dar cu toate astea n-am reuşit să mai public
nimic. Nu puteam publica nici în reviste, nici măcar
în Tribuna, pentru că versurile mele erau comentate la Europa liberă, iar a doua zi după comentariul lui Ierunca la redacţie apărea securistul de la
„Cultură“, securistul local, aşa am aflat eu, dar am
aflat numai după căderea regimului… Drept care am
dispărut din lumea literară cu totul. Nimeni nu-şi
mai amintea că am scris cîndva… nici măcar că am
existat. Lucram la liceul Racoviţă din Cluj, iar într-o
după-amiază, cînd eram de serviciu la poartă, stăteam la poartă şi supravegheam cine intră, au apărut Augustin Buzura şi Marian Papahagi, pentru că
la noi era o întîlnire cu scriitori…. Aşa că i-am condus la direcţiune, unde nimeni n-avea habar că şi eu
scriu… Apoi, în sala unde era întîlnirea nu erau scaune destule, directoarea mi-a făcut un semn, „Scaune!“, şi eu am început să car din alte clase scaune
pentru elevi. Iar cei doi invitaţi, care mă ştiau, s-au
ridicat şi-au început să ducă şi ei scaune cu mine…
a fost drăguţ din partea lor, îmi spun şi-acum. Îţi
povestesc ce nu m-ai întrebat… Rezistenţa prin cultură a constat într-o suită de ceremonialuri private şi
publice – oamenii au încercat să-şi apere o parte din
intimitatea şi individualitatea psihică şi să-şi salveze
felii din viaţa privată de intruziunea oficială. În bombardamentul propagandistic de-atunci, o mare parte
din viaţa noastră s-a scurs încercînd să spunem în
gînd nu, să facem altfel decît ni se cerea şi să gîndim altfel decît ne era poruncit. E tipic pentru totalitarism să şteargă diferenţa dintre public şi privat
şi să intre în viaţa intimă a oamenilor. Oamenii s-au
apărat pe tăcute şi în secret. Îmi amintesc că, într-o
vară, liceul unde lucram a participat la defilarea de
23 august: am făcut toată vara repetiţii, iar în ziua cu
pricina eu eram cu elevii, lîngă coloana lor… a trebuit să trecem prin faţa tribunei oficiale, din Piaţa
Teatrului Naţional, pe o muzică de defilare care te
obliga să păşeşti în ritm, să ai cadenţă. Iar eu, care
clocoteam de furie neputincioasă, m-am concentrat
să păşesc neritmic, tîşîit… Am reuşit să trec prin
faţa tribunei trăgîndu-mi picioarele, în loc să defilez, şi am fost mîndră de isprava asta ca de cine ştie
ce faptă de vitejie. Cu asemenea gesturi nu dărîmi
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un regim. Nici nu-l faci mai blînd sau mai suportabil, mai puţin ofensator. Pentru că socialismul real
românesc a fost teribil de ofensator la adresa fiecărui om luat în parte. Cu asemenea gesturi mici
îţi salvezi însă o brumă de respect de sine, încît
să nu te sinucizi – dar nu respectul întreg. Povestite azi, gesturile astea mărunte par grozav de caraghioase, de stupide şi laşe. Îmi amintesc, în toamna
anului 1989, cînd se pregătea Congresul PCR-ului,
al patrusprezecelea, m-am tot ferit din calea profesoarei care organiza şedinţa de partid lărgită, ca nu
cumva să mă pună să vorbesc… iar chiar cînd am
intrat în sală, m-a agăţat şi mi-a spus că trebuie „să
luaţi cuvîntul“. La şedinţă venise un ştab de la Judeţeana de partid, era deci inspecţie. Ceilalţi profesorii au luat cuvîntul şi au spus ce trebuia, ce important este ca „tovarăşul“ să fie reales. Cînd mi-a fost
dat cuvîntul mie, am vorbit despre cît de important
este să prezentăm la clasă documentele de partid…
apoi, fără să fi spus formula obligatorie, că tovarăşul trebuie reales, m-am aşezat. Secretarul de partid
mi-a aruncat o privire albă, a fost o clipă scurtă de
linişte totală, iar ştabul de la Judeţeana de partid a
dat cuvîntul următorului… La sf îrşit, după ce secretarul de partid şi invitaţii-supraveghetori de la Judeţeană au ieşit, colegii m-au felicitat pentru curaj. Ce
curaj, cînd eram de o laşitate cu clopoţei? Curajul de
a nu spune formula obligatorie, cu realegerea tovarăşului, pentru asta m-au felicitat… Oribil. Teribil.
N-am păţit nimic de pe urma omisiunii mele… probabil că inspectorii de la Judeţeană nu aveau nevoie
de un „caz“ la Cluj, pe teritoriul lor, nu dădea bine
nici pentru ei… Rezistenţă prin cultură… da, citeam
alte lucruri decît acelea recomandate, gîndeam altfel
decît ne urlau megafoanele în urechi, nu eram adepţii fanatici ai regimului, nu eram deloc adepţii regimului, ci duşmanii lui: tăcuţi, neputincioşi, umiliţi
şi umili. De fapt eram prizonierii duşmani. Aşa că
nu socotesc „rezistenţa prin cultură“ decît o formulă
de autoapărare individuală sau de grup mic, pe care,
recunosc, eu am practicat-o din plin. Ca formulă de
autoapărare, a fost reală şi destul de eficientă. Presupun că la noi în ţară neîncrederea generalizată în
regim a ros regimul pe dinăuntru ca o armată de
carii care ronţăie lemnul grinzii – dar aştept ca studiile sociologice şi istorice să mă confirme. Nu sînt
de părerea celor care exaltă rolul rezistenţei prin
cultură, căci numai cu atîta nu avea cum să cadă
un regim totalitar; dar o asemenea atitudine intimă
întinsă la scara întregii ţări nu are cum face regimul
mai solid… tot îl şubrezeşte lăuntric. Nu sînt nici de
părerea celor care batjocoresc respectiva atitudine,
pentru că ea a fost o realitate, una măruntă, neeroică, care arată că nu eram o populaţie de fanatici
comunişti, ci o ţară de prizonieri obosiţi şi terorizaţi… Şi: cum s-ar fi putut face, din decembrie 1989
încoace, ieşirea din socialismul real, dacă populaţia
ar fi fost fanatică a acestui regim? Nimeni nu mai
credea în socialismul real, presupun că nici măcar
membrii comitetului central… Dar, repet, ca să cadă
regimul a fost nevoie de altceva… nici acum nu am

Invitatul revistei

o explicaţie coerentă şi convingătoare despre ce s-a
întîmplat în Europa în 1989, deşi am fost în stradă
din prima zi a evenimentelor.
G.D.: Ţi-ai conturat de la început un profil de universitară. Ai fost de la început în echipa universitarilor
clujeni sau ai urmat şi tu calea repartiţiilor guvernamentale, la modă pe atunci şi mai ales cu „indicaţii preţioase“.
M.P.: Nu, nici pomeneală. Am fost profesor de liceu,
post obţinut la repartiţie, pe baza mediei. Eram la
unul din liceele bune ale Clujului, unde era şi învăţămînt primar, şi ciclul întîi, şi nivel liceal, iar eu predam la toate clasele de la a cincea la a douăsprezecea, ba şi la seral şi la învăţămînt comasat, dacă ştii
ce e ăsta. Zece ani am funcţionat aşa, din 1980 pînă
în 1990. Am predat istorie, constituţie, organizarea
producţiei şi a muncii, tot felul de „csp-uri“, cum
erau numite prescurtat, şi, pentru că redusesem lecţiile la cîteva minute, iar în rest le făceam elevilor
mei lecţii de cultură generală şi lecturi în pas cu lecturile mele, eram foarte iubită. Aveam o poreclă simpatică… la un 8 martie, una dintre clase mi-a făcut
cadou un obiect adorabil, pe care îl am şi azi: o libelulă de 50 de centimetri, confecţionată din mătase
verde, cu aripi albe, vaporoase, făcute dintr-o pereche de ciorapi albi… îţi dai seama ce sacrificiu, pe
vremea aia, să renunţi la o pereche de ciorapi fini
ca să faci aripi de libelulă… şi cu ochi uriaşi, negri…
am şi acum minunea, aşezată la vedere pe un raft
din bibliotecă. A fost marele meu premiu, cel mai
mare pe care l-am primit în viaţă, dat mie cu dragoste jucăuşă… Mă porecliseră „Libelula“… Acolo,
la liceu, vreme de zece ani, elevii mei m-au scăldat
în dragostea lor cît marea. Niciodată n-am fost mai
iubită ca atunci. Şi eu i-am iubit şi-i iubesc şi-acum.
La facultate am ajuns numai în 1992, întîi ca extern,
apoi ca lector pe bază de concurs.
G.D.: Vii dintr-o pregătire ce atinge filosofia şi istoria.
M.P.: Am făcut Filosofie cu secundar Istorie… prin
mamă respectiv prin bunica de mamă sînt nepoata
de-a doua sau de-a treia, nu ştiu calcula exact, a
unui istoric cunoscut şi adesea hulit, care n-a ştiut
niciodată că sînt nepoata lui, căci nu m-a văzut ca
nepoată decît în copilărie, iar pe urmă nu m-am mai
dus la el să îi spun că uite, eu etc. etc., deşi l-am întîlnit repetat după 1990. Da, Ştefan Pascu. Căruia nu
i-am cerut niciodată nimic, că, de, eram „neamuri de
departe“, iar eu nu ştiu cere nimic pentru mine. Pentru că pe vremea facultăţii nu exista ideea că ar trebui să fim scutiţi de efort, am făcut cursuri nu numai
de filosofie şi istorie – la istorie am avut excepţionali profesori, printre alţii pe Pompiliu Teodor, pentru care am un adînc respect –, ci şi de psihologie şi
sociologie. Ceea ce a fost foarte bine. Aveam 10 ore
pe zi, mai puţin sîmbăta, cînd erau numai 6. Sîmbăta după-amiaza şi duminica citeam şi conspectam de zor, pentru săptămîna ce urmează. Iar ordine
în cap şi-n idei îmi puteam face numai în sesiune,
cînd învăţam sistematic şi-mi aşezam cunoştinţele
într-o relativă coerenţă, făceam conspecte ale conspectelor, scheme proprii etc…. Filosofia fără isto-
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rie – adică fără contextul socio-cultural din care s-a
născut – e cam fără sens, devine găunoasă. Oricît
ar fi de genial un filosof, tot e marcat de epocă, de
aerul timpului. Departe de a fi o sumă de adevăruri
eterne, filosofia – îţi spun numai banalităţi, dar unele
utile – e numai căutarea adevărurilor, iar acestea nu
sînt niciodată măreţ-eterne, ci totdeauna ale unei
epoci. Dar ea este o metodă nemaipomenit de eficientă de-a le căuta, un fel de cheie universală, deschide orice uşă. Însă, repet, nu prea are sens fără
restul culturii.
G.D.: Pe ce ai pus accent mai mult în conturarea personalităţii tale profesionale – pe istorie sau pe filosofie?
M.P.: După ce am terminat cei patru ani de facultate,
care au fost grei, m-am apucat de citit: filosofie şi
literatură. Atunci am citit ceea ce n-am apucat în
timpul facultăţii, şi anume opere, opere întregi. Am
lucrat cronologic, cu răbdare şi încăpăţînare. Cărţi
de istorie, psihologie, psihanaliză, sociologie, de ştiinţele naturii şi aşa mai departe am citit mereu. Era o
colecţie bună la fosta Editura Politică… îmi amintesc
ce mult m-au tulburat primele cărţi de astrofizică şi
de ecologie, le-am predat-o tuturor elevilor mei…
G.D.: Ce însemna să fii istoric atunci? Dar filosof?
M.P.: Cinstit, nu ştiu. Eu am terminat în 1980, aveam
25 de ani cînd am terminat şi socoteam că, dacă tot
nu fac ceva mai bun, de pildă să fiu fericită, atunci
trebuie să mă pun la punct cu filosofia şi istoria şi
literatura… Dar nu am scris şi nu am publicat, eu
am învăţat.
G.D.: Ai avut vreun model de „femeie filosof“?
M.P.: Uite, cuvîntul ăsta, filosof, e folosit la noi într-un
sens, în Occident în alt sens. Eu socotesc filosof pe
autorul care are şi o mare originalitate în creaţia
lui. În Occident, este socotit filosof mai ales acela
care, lucrînd într-o universitate sau într-un institut
de cercetări, scrie nişte cărţi sistematice pe o anumită temă. În sensul ăsta, Eugen Ionescu al nostru
devenit Ionesco o socotea filosof pe Jeanne Hersch.
Nu m-am gîndit niciodată la nici un model. Nici nu
m-am gîndit să mă joc de-a filosoful femeie, aici,
în lumea noastră primitivă şi misogină, o, nu, atîta
instinct de conservare am avut şi eu. După criteriile
mele, eu sînt un bun cercetător al istoriei filosofiei
şi culturii româneşti. Iar pentru că filosofia românească a fost mereu amestecată cu politicul, am
scris studii masive, pentru publicul românesc antipatice, despre ce s-a întîmplat la noi în ultima treime
a secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea. Istoria, sociologia şi psihologia pe
care le-am studiat în facultate mi-au folosit cu adevărat pentru ce am făcut, m-au ajutat să ştiu unde
să caut informaţii, argumente, mi-au lărgit cîmpul
imaginaţiei.
G.D.: Ai trăit în toate aspectele „viaţa literară clujeană“,
una de frumoase legende, cel puţin în jurul „Arizonei“?
M.P.: Pe vremea studenţiei, mîncam de-amiază – o
chiflă cu maioneză şi o feliuţă de ou fiert – la Arizona. Acolo la fiecare oră erau alţi clienţi, scriitorii mergeau acolo la orele prînzului… Tot de-acolo
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săream la Echinox, la şedinţele de redacţie. În clipele de curaj, mă duceam şi la diverse evenimente
culturale… de pildă, îmi amintesc că atunci cînd
Echinox-ul şi-a sărbătorit nu ştiu ce, 10 ani de la înfiinţare sau aşa ceva, m-am dus la Litere, la şedinţa
festivă, să văd şi eu scriitorii veniţi din Bucureşti…
Cutezanţa a fost cam mare pentru mine, cînd am
ieşit din sală m-am dat peste cap pe trepte, noroc că
m-a prins cineva – pe urmă am aflat cine, era Mircea Ghiţulescu –, altfel poate mi-aş fi rupt gîtul. Dar
altfel nu am participat la nimic, eram prea timidă şi,
fireşte, prea neînsemnată.
G.D.: De la început, eseurile tale au atras atenţia prin
sagacitate, exactitate şi analiză fermă. Tezele neterminate, din 1991, te-au impus definitiv şi în acest
domeniu al lucrului frumos şi pretenţios spus.
M.P.: Mă flatezi! Mai spune!
G.D.: Ce te-a determinat să te apleci, poetă fiind, asupra unor studii foarte pretenţioase şi docte? Jocurile
manierismului logic, de pildă…
M.P.: E clar că n-am încăput în poezie. Cred că sînt
curioasă şi deşteaptă, ceea ce nu e meritul meu, ci al
strămoşilor mei, aşa că la-nceput făceam interpretări
vorbite la cărţile pe care le citeam, apoi m-am apucat să le scriu… Am fost foarte fericită pe vreme cînd
am scris studiile mele de logică… asta se-ntîmpla
la sf îrşitul anilor 1980, lucram mai ales noaptea, că
altcîndva n-aveam cînd, şi mă veseleam de una singură la giumbuşlucurile pe care le găseam şi inventam… În final, cînd am terminat ediţia a doua, ceea
ce s-a întîmplat abia acum vreo doi sau trei ani, am
ajuns la o privire restrictivă asupra adevărului… care
mi se pare o valoare cu o aplicabilitate mult mai limitată decît alte valori… Dintre toate valorile, aceea
vitală mi se pare acum cea mai importantă, respectarea ei mi se pare cea mai importantă.
G.D.: Ce te-a determinat să abordezi, eseistic sau ca
studiu aplicat, personalităţi cu tendinţe de „dreapta
extremă“, ca Nae Ionescu, Cioran, Eliade, ori Mihail
Sebastian, care ilustra, la vremea sa, apoi prin surpriza imensă a Jurnalului său, un tip de personalitate mai mult decât accentuată?
M.P.: Cu studiile despre Nae Ionescu, Cioran, Eugen
Ionescu, Sebastian şi ceilalţi a fost altfel. Eram deja la
Universitate, aveam cursuri de predat, deci trebuia
să-i citesc bine pe filosofii pe care urma să îi predau. Şi-aşa am descoperit că legătura lor cu politicul interbelic a fost strînsă. Şi nu m-am ferit s-o cercetez, dimpotrivă, am ştiut că e obligatoriu s-o cercetez. Eram sigură că, aşa cum Occidentul şi-a făcut
procesul extremei drepte, şi noi vom fi obligaţi să-l
facem, şi anume nu de pe poziţii comuniste, cum
a fost făcut în imediat după război, ci de pe poziţii
democrate. Şi m-am gîndit că e mai bine să existe şi
cercetări româneşti, nu numai occidentale, despre ce
s-a întîmplat la noi. Am avut dreptate. De pildă, cartea mea despre Cioran, apărută în 1999, e printre primele care discută adeziunea lui extremist-totalitară.
E bine să existe şi un punct de vedere intern despre
lucrurile astea grave. Mi-am dat şi îmi dau seama
că pentru noi procesul comunismului e mai impor-
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tant – căci comunismul a fost trecut-imediat. Dar
eu am crezut şi cred că avem destule forţe intelectuale pentru a putea face reevaluarea simultană şi a
fascismului, şi a comunismului din România. Examinarea numai a unuia dintre extremisme aduce riscul ca ţara să cadă – cultural, de pildă – în capcana
celuilalt extremism. Fascismul şi comunismul au fost
ideologii extremiste gemene, au coexistat ca ideologii reciproc duşmane, nici una nu e mai bună ca alta.
De altfel, am scris şi despre mecanismele totalitare
ale comunismului, măcar trei studii importante…
(În paranteză: termenul comunism nu e preferatul meu, aici n-a fost comunism, ci socialism după
model sovietic…) Cartea despre Sebastian, atît de
stîngaci primită de o parte a criticii literare, e unul
dintre triumfurile mele… nu numai că am făcut o
cercetare fundamentală, cu rezultate uimitoare în
primul rînd pentru mine, ci am reuşit să-mi înving
teama, căci în momentul cînd am descoperit ce
influenţat a fost tînărul Sebastian de Nae Ionescu şi
că a scris articole de dreapta extremă, exact pe linia
modelului său, mi s-a făcut frică. Instinctul de conservare îmi spunea să tac, onoarea intelectuală îmi
cerea să scriu. Am scris – ştiind ce o să urmeze. Ce
a urmat a fost mai rudimentar decît mi-am imaginat
eu, dar… asta e. Sînt în picioare, mulţumită de mine
însămi. Poate că am publicat cartea cu vreo zece sau
mai mulţi ani prea devreme… dar nu aş fi avut nici
o justificare morală să amîn… pentru că la noi nu
sînt cunoscute şi recunoscute simptomele extremismelor interbelice… e ca şi cum un laborator medical ar identifica într-o probă de sînge virusul hepatitei C şi ar comunica rezultatul, dar pacientul cu
familia lui ar nega şi faptul că pe lume există virusul
hepatitei C, respectiv boala, şi faptul că există analize care îi pun în evidenţă, iar pacientul şi-ar trata
maladia cu masaje de ceai de pătrunjel. (Nu e întîmplător că vorbesc despre hepatita C, sora mea e
bolnavă de această boală teribilă, iar Casa de Asigurări din România n-a adus încă în ţară tratamentul
care ar salva-o. Aşa că… uite, vorbesc mereu despre ce mă doare.) Da, au existat în Europa, inclusiv
în România, evrei duşi de val, care au simpatizat cu
revoluţionarismul interbelic… Sebastian a fost unul
dintre ei.
G.D.: Ai spus totul despre aceste personalităţi sau mai
sondezi încă?
M.P.: Nu există „spus tot“… orice autor şi orice temă
pot fi investigate infinit. Evident că ştiu mult mai
mult decît am scris. Bineînţeles că nu am terminat ce
mi-am plănuit să fac. Dar încep să cred că în România nu merită să faci nimic serios. M-am înşelat, în
1990, cînd am crezut că sîntem într-un moment
similar celui din 1918 şi că trebuie să pun umărul,
să facem o ţară bună pentru toţi. De pe urma cărţilor
mele, m-am ales cu ce m-am ales: cu injurii şi furturi,
căci m-au plagiat tot felul de autori, unii foarte bine
situaţi instituţional, şi m-au insultat şi calomniat tot
felul de personagii, de la sus-puse la necunoscute.
Aşa că mi s-au adunat dovezi că sîntem o intelectualitate destul de neserioasă… Acum mi se pare fra-
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pant că extrema dreaptă şi aceea stîngă sînt judecate
la noi şi de noi diferit şi că, în timp ce extrema stîngă
adună toate resentimentele, aceea dreaptă adună în
continuare elogii şi simpatii. Iar scriitorii, mai ales
criticii literari, dau verdicte în probleme în care sînt
ignoranţi ca nişte ciubote – şi fac asta cu autoritate, că, de!, sîntem o cultură literaturocentrică…
Uneori mă gîndesc că la noi ar trebui să se facă o
a doua delegionarizare… prima care a fost făcută,
în anii regimului socialist real, nu e valabilă, căci a
fost făcută de duşmanii gemeni ai legionarismului,
adică de aşa-numiţii comunişti. Iar după 1990, în
ciuda multor avertismente lansate mai ales de intelectuali români din exil, la noi au fost reluate, într-o
ignoranţă istorică şi politică evidentă, tot felul de
ticuri ale extremei drepte… Nu-i vorbă, a renăscut
şi filomarxismul şi filocomunismul, care mă uluieşte
prin frivolitatea lui morală: să vii, ca intelectual, la
un popor şi la o cultură care abia a ieşit din socialismul real, şi să-i propui lupta de clasă şi soluţii economice şi sociale marxiste mi se pare de-a dreptul
înfricoşător, nu numai scandalos.
G.D.: Ai trecut târziu la proză, şi subit. Romanul tău
Acasă pe câmpia Armaghedonului a stârnit foarte
multe comentarii şi admiraţii. Eu îl consider, în bună
parte, un roman autobiografic, dar şi o puternică
punere în evidenţă a unei amprente a epocii recente,
cu o abordare epică de excepţie. Ce ai vrut, în fond,
să ne spui cu această carte?
M.P.: Cum arată destinul.
G.D.: În roman abandonezi total poezia. Suflul ei se
simte, totuşi, în trăirile personajelor şi în relatările
autoarei. Poezie ai scris tot timpul. Ai publicat cu
o anumită ritmicitate. Noua ta carte, Asta nu este
viaţa mea, se duce spre un autobiografism bine filtrat, sesizabil şi în celelalte cărţi.
M.P.: Mă rog, fiecare cu ale lui, dar dacă ar trebui să
scriu eu o cronică la cartea asta, nu biografismul
mi-ar sări în ochi, ci altceva… În legătură cu Asta
nu este viaţa mea, am fost destul de nedumerită
citindu-ţi într-o revistă sau chiar în două, după apariţia volumului meu, un poem reactiv intitulat reactiv: „Asta este viaţa mea“. De ce? te întreb.
G.D.: Ce te satisface mai mult în creaţia ta, poezia,
proza sau eseul?
M.P.: Uite, să fie clar: cîtă vreme scriu, sînt fericită.
Indiferent ce scriu. Dar mă rog Puterilor ca-n viaţa
viitoare să nu mai am nimic de-a face cu scrisul, să
nu ştiu nimic despre literatură şi filosofie, să mă
ocup de cu totul altceva, de plante de pildă, ele sînt
verzi şi înfloresc în tot felul de culori plăcute ochiului. Şi mă mai rog să mă nasc o mie sau chiar patru
mii de kilometri mai spre soare-apune, să nu mai
am nimic de-a face cu lumea românească, pentru că
m-am săturat de ea. Chiar nu credeam c-o să mi se
întîmple asta, dar mi s-a întîmplat, trăiesc un sentiment de saturaţie faţă de această lume românească
provincială şi autosuficientă încît pot spune că da,
da, m-am săturat pînă peste cap de ea.
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G.D.: Pe lângă toate astea ai alcătuit mai multe volume
tematice de confesiuni. Ai simţit, în scrierea lor,
dorinţa de a-ţi completa profilul academic?
M.P.: Mă faci să zîmbesc… Nu prea m-a preocupat pe
mine „profilul meu academic“, că dacă era să mă
preocupe nu mai făceam revista… am fost avertizată discret, prin 2000, de un distins şi foarte drag
mie profesor de la Bucureşti, că lumea academică
de-acolo nu mă ia în serios pentru că fac o revistă
literară şi scriu versuri… Cînd am avut eu o durere,
un dor, o obsesie, am făcut anchete pe problema
mea – să aflu cum stau şi alţii pe-aceeaşi temă. De
pildă, la un moment dat mi-era dor de tata, pe care
nu l-am mai văzut din 1974, de la înmormîntarea
lui aşadar… Şi-atunci am făcut o anchetă naţională „În lumea taţilor“, un număr de revistă şi-apoi
o carte, şi-am scris şi Ionescu în ţara tatălui. Cînd
eram rău bolnavă şi, presupun acum, şi speriată –
mă temeam mai ales c-o să mor înainte de-a reuşi
să-mi fac ordine în textele deja scrise – am făcut
două numere superbe de revistă, „Scriitorul şi trupul lui“ şi „Cele zece porunci“, unde mi-am atras şi
doctorul, pe profesorul Dan Vlăduţiu, care m-a salvat pentru c-a avut răbdare să-mi caute vreme lungă
diagnosticul… Şi-aşa a fost şi cu alte „anchete“ şi alte
„volume tematice“, ce crezi tu… Ideile mele se nasc
şi din peripeţiile mele de tot felul, inclusiv medicale, nu numai din cărţi şi studii. M-a uimit, la cîteva
anchete pe care le-am făcut, începînd cu aceea pe
care mi-a sugerat-o Liviu Maliţa, „Trebuie oare scriitorul să mănînce de trei ori pe zi?“ – şi la care am
subscris cu entuziasm anume fiindcă eram grozav
de săracă –, şi continuînd cu aceea despre trup şi
durere, ce estetizanţi sînt scriitorii români, ce lipsiţi
de concreteţe şi cum nu privesc ei realitatea în faţă,
ci mereu pieziş, cosmetizînd-o şi înfrumuseţînd-o,
nici acuma n-am înţeles de ce. Oricum, la Apostrof
a fost şi este interesant ca nicăieri.
G.D.: Care este modelul tău filosofic?
M.P.: N-am. Filosofia nu e cunoaştere absolută, nu
deţine adevăruri secrete şi nici nu îţi poate pune în
mîini sensul vieţii şi al morţii. Filosofia dă bine seamă
de epocile în care a fost scrisă. După ce m-am dumirit că filosofia n-are nimic de-a face cu adevăruri
înalt-inaccesibile şi-ascunse de restul lumii, m-am
ocupat de filosofie ştiind că sînt într-un domeniu
riguros al culturii. Şi am făcut-o cu un scop precis,
am folosit filosofia ca să descifrez perioade din istoria şi cultura românească. Uite, să-ţi spun ce cred eu
despre filosofie. E foarte interesant să citeşti marile
sisteme filosofice, pentru că ele dau seamă nu numai
de geniul unui autor, ci şi de epoca în care au fost
create, îţi pun pe tavă un climat cultural cu toate ale
lui. Dacă citeşti mai multe asemenea sisteme, destule, ca să zic aşa, ai imaginea evoluţiei hărţii mentale a omului european, din antichitate pînă azi. Tot
din marii filosofi poţi deprinde un mod de lucru, o
metodă, înveţi cum să lucrezi ordonat şi corect, cu
mai puţine riscuri de a greşi involuntar. Apoi, înveţi
relativitatea adevărului, înveţi că nu există răspunsuri pentru totdeauna, ci numai întrebări, probleme.
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Şi că tot ce reuşim să producem este imaginea noastră despre cutare realitate, dar nu adevărul însuşi,
că, la urma urmelor, nu facem decît să desfăşurăm
harta minţii omului, cum frumos a spus Culianu pe
urmele lui Kant… Nimic nu-ţi dă o trufie mai mare
şi, dacă eşti cu mintea întreagă, o modestie mai mare
decît frecventarea filosofiei. În acelaşi timp, dîndu-ţi
toate lucrurile astea minunate, filosofia nu-ţi poate
da mai mult decît are, iar metafizicile, adică culmea cunoaşterii şi creaţiei filosofice, sînt şi cele mai
atinse de evoluţia cunoaşterii – a celei ştiinţifice.
Filosofia e un instrument care te ajută enorm cînd
vrei să descifrezi o epocă, cea românească interbelică e utilă pentru citirea interbelicului românesc, de
pildă. La fel, te poate ajuta enorm cînd vrei să descifrezi un text literar major ş.a.m.d. Datorită ştiinţelor, a celor contemporane cu atît mai mult, teritoriul
ei se îngustează permanent. Cînd eram de treizeci şi
ceva de ani, nu înţelegeam de ce pe Tudor Vianu sau
pe D.D. Roşca de la un moment dat i-a interesat mai
mult literatura decît filosofia. Acum înţeleg. Adevărul mare şi ultim după care umblăm cu toţii (cu
limba scoasă, îmi vine să zic….) nu se află în filosofie,
cu atît mai mult nu în filosofiile vechi… Metafizica
vremii noastre se află în astrofizică, nu în vechile sisteme… chiar dacă astrofizica, inclusiv aceea scrisă
„pe înţelesul tuturor“, e greu de citit. La fel, despre
alcătuirea structurilor cognitive şi afective ale omului sau despre reacţiile lui de natură etică poţi găsi
informaţii mai realiste şi mai concludente în etologie, în ştiintele biologice şi în medicină, iar nu în
Kant ori în Spinoza sau chiar în Freud… Am găsit
lucruri mai interesante şi mai satisfăcătoare despre om şi reacţiile lui etice în tratatele de etologie
decît în tratatele clasice de etică (cu excepţia Eticii
nicomahice, recunosc, care mi s-a părut de un mai
pronunţat realism în ceea ce priveşte natura umană
decît sînt tratatele etice creştine…) La fel, etologia
mi-a dat sugestii mai bune pentru a explica reacţiile
umane decît teoria arhetipurilor şi aceea a complexelor din psihanaliză… Aşa că citesc cărţi de ştiinţă,
de astrofizică, de neurologie, de biologie, de climatologie… şi reviste de acest fel, franţuzeşti de preferinţă. Gîndul că sînt o parte din univers veche cît
big bang-ul, un „corp ceresc“ la propriu, unul lipsit
de lumină, şi că prin mine trece în fiecare secundă
radiaţia universului veche de la facerea lumii, gîndul
acesta este pentru mine liniştitor. Văd că mi-ai pus
prea multe întrebări despre filosofie şi prea puţine
despre literatură. Oare de ce?
G.D.: Ce crezi despre lumea noastră de azi?
M.P.: O. S-o iau de sus în jos, dinspre cultură spre
altele… Cred că au apărut cărţi foarte bune şi că, din
punct de vedere cultural, deci şi literar, stăm foarte
bine, am ajuns o cultură mijlocie, cu multe valori
sigure, absolut respectabile. Cred că în momentul
cînd vom fi recunoscuţi în Europa ca o cultură normală o să ne dăm şi noi seama de asta… Cred că
avem prea multe grupuscule sau centre de putere
în lumea culturii, nici unul funcţionînd perfect, din
fericire. Cred că există un număr de privilegiaţi în
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cultură, care culeg tot ce poate fi cules, iar restul stau
pe tuşă şi-i aplaudă sau îi hulesc, după caz. Cred că
ierarhia de valori de azi e în bună măsură coruptă şi
adesea jignitoare prin abuzurile ei, la care consimt
destui, de altfel. Cred că e prea mare prăpastia ce
desparte clasa de sus, europenizată, de poporul de
jos (termenii sînt maiorescieni, i-ai recunoscut), tot
mai căzut, tot mai muncit, mai flămînzit şi mai bolnav. Cred că ar trebui să avem mai multă conştiinţă
etică şi mai multă sensibilitate faţă de poporul de jos.
Da, da, ăla de unde vin eu. În ce priveşte „poporul de
jos“, ca să folosesc din nou sintagma lui Maiorescu, e
din ce în ce mai nărod, adică analfabet, şi mai năuc,
căci e îndobitocit de televiziuni şi de sărăcie. Cred
că avem o populaţie foarte bolnavă, dar avem unul
dintre sistemele de sănătate şi asigurare medicală
cele mai şubrede din Europa. Nu cel mai şubred, dar
unul dintre cele mai şubrede… Şi-aşa se face că e o
creştere a obscurantismului – nu-mi place cuvîntul,
dar nu ştiu ce cuvînt să folosesc –, un fel de mentalitate preluministă. Biserica ortodoxă are un rol
aici, cu cîţi sfinţi noi ne tot mîngîie… am auzit de
curînd o femeie în Bucureşti – şoferiţă de taxi, să
fiu precisă – care spunea că a fost la un preot, ortodox, iar cînd el a pus mîna pe mîna ei, ea s-a liniştit,
şi de-atunci toate-i merg bine, şi-a găsit bărbat, are
slujbă, cîştigă bine… În Cluj, la nici două zile după,
am auzit aceeaşi poveste, tot de la o femeie… cum
s-a dus ea la preot şi de-atunci toate-i merg strună,
anume pentru că preotul a atins-o pe mînă… Cum să
numesc situaţia asta, faţă de care am, omeneşte vorbind, o enormă empatie? Sigur că mă bucur că toate
le merg strună… dar… Iar oamenii bolnavi, inclusiv de cancer, sînt sfătuiţi de cine nu se-aşteaptă să
se trateze cu cutare şi cutare frunze sau extracte
de frunze sau cu cutare pilulă din praf de rocă etc.
Astea sînt semne rele de tot, înseamnă că avem o
populaţie foarte necăjită, care, în marele necaz şi în
sărăcia lucie în care trăieşte, recade într-un primitivism înspăimîntător. O populaţie fără destui medici
şi fără destui bani să se trateze la nivelul medicinei
româneşti – nu îndrăznesc să spun că la nivelul celei
europene – de azi, din secolul al XXI-lea. Oamenii
se tratează mergînd la moaşte sau bînd ceaiuri după
prescripţiile din ziare şi reviste… Sînt reacţii ale unei
populaţii năcăjite şi năucite, care, din cauza stării
precare a ţării, cade într-o mentalitate premodernă.
Asta mă înspăimîntă. Nu dau vina pe această populaţie, oamenii, la necaz, se agaţă de orice pai. Dau
vina pe proasta administraţie şi funcţionare a statului român, care nu are grijă de cea mai preţioasă
realitate din ţara asta, populaţia. Iar ca factor secundar dau vina pe televiziuni, care, de dragul audienţei, popularizează toate tîmpeniile, prezentîndu-le
drept exemple de urmat, drept soluţii etc. Nu ne-ar
strica o infuzie de responsabilitate şi de spirit raţionalist în mediul public… Şi bani, fireşte. Şi cinste,
fireşte. Despre lumea mare e prea complicat să îţi
spun ce cred. Sîntem într-o perioadă de tranziţie,
spre nu ştiu ce.
4 septembrie 2015, Cluj
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Marta PETREU

Gunoiul

După aceea nu mai este nici un fel
de durere nici întristare
îmi şoptesc
şi clasez liniştită hîrtii pun fişele în
dosare aşez cărţile-n raft
după aceea o să vină alte mîini şi-o
să umble prin lucruri
o să vină priviri ne-nvăţate cu atîta hîrtie scrisă
pe o singură parte
şi-o s-o pună pe foc
după aceea totul o să se petreacă cum se cuvine
Oricum – după aceea nu mai este nici un fel de durere
nu-ţi face griji
tot nu poţi să răscumperi nici un colţ de coală
pe care-ai fircălit un fragment de poem
Da. O să vină regina şi-o să facă curat: peste tot
Am băgat de seamă că deodată cu iubirea dispare
şi dorul de moarte
şi în locul lui nu apare nimic
inima se face pietriş la marginea mării
şi se lasă bătută val după val
După aceea o să vină mîinile altora
şi-o să facă ordine după mine
şi în casă o să fie
foarte curat

Gara

Seară de august senină
O femeie în negru mă roagă s-o las să se ţină de mine
că ameţeşte – zice – o las
şi parcă-i mai bine
aşa că de mulţumire îmi mîngîie faţa
Eu mă feresc. Gara e goală e seară
şi parcă o ceaţă subţire şerpuieşte
din pămînt peste linii
îi dau mîna la o parte
o sprijin eu prinzînd-o de braţul
ei descărnat ca un lemn
de acăţ
şi-am grijă de ea să nu cadă pe şine
Poartă rochie lungă de diftină ca o ţărancă
sub laibăr i se vede cămaşa de cînepă cu mîneca largă
largă
ca pînza corăbiei umflată pe mare
f îlf îie ceaţa
ea are năframa trasă pe frunte şi
iarăşi vrea să m-atingă
E ceaţa groasă – ce devreme vine amurgul
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ehei! au mai apărut două la fel pesemne surorile ei
şi îşi întind gătejele negre şi strîmbe ale mîinilor lor
muncite
spre mine
Simt că sînt ca luna de albă
afară e noapte mi se năzare că ninge
ele se ţin de mine ca scaiul
parcă s-au făcut mai mari şi mai drepte
nu le văd ochii
feţele lor sînt ascunse de năfrămile negre
şi mi se năzare că prea se mişcă în jurul meu prea
vorbesc păsăreşte
ritmat
ca şi cum nu şi-ar spune-ntre ele fleacuri ca-n gară
ci ar recita ceva poate-o cîntare ca glodul de grea
E noapte compactă cade din cer o zăpadă surie
muierile astea tropăiesc pe peron bătînd din blacheuri
Stau strînse pe mine ca obada pe roată
Trenul întîrzie astăzi
Şi ce noapte
zăpada-i ca tuşul de neagră
apucatele astea s-au făcut înalte ca stîlpii
şi poartă după cineva doliu da sînt îmbrăcate în negru

Va fi bine

Lasă: va trece pînă la urmă şi viaţa asta
Apoi carnea va creşte albastră
va fi cald ca acasă-n ajun de Crăciun
va fi bine – spun
Memoria nou-nouţă ca o cîmpie sub vînt
o să fie arată semănată cu grîu şi cu pietre
greblată bătucită ca aria
împărţită ca o postată
reciclată ca o cutie de pepsi
ştim de la şcoală că nimic nu se pierde că totul devine
Aşa că va trece pînă la urmă şi viaţa asta
Şi-o s-o iei de la capăt ca apa mîloasă
cînd se topeşte omătul
o vei lua încă şi încă o dată de la-nceput
ca un viţel care învaţă să stea în picioare
Vei învăţa verbele iarba ploaia crizantemele ude
vei învăţa de la cap la coadă fiecare durere
ca la şcoală alfabetul şi tabla-nmulţirii
Vei fi o fiinţă umană oarecare aşadar cum scrie la carte
va fi albastru şi bine – bag mîna în foc pentru asta
vei avea din nou dorinţe iubiri gelozii şi capricii
şi poate îţi va fi dor de-augustin şi maria
Şi-o să te rabde pămîntul – căci el rabdă orice
şi o să primeşti înapoi tot paradisul
acela de sentimente umane
în care ai ars ca benzina
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Pînă la urmă va trece va trece şi viaţa asta
Carnea ta va creşte albastră ca iarba de mîine

Treimea

Asta nu-i viaţă – mă pomenesc spunînd dimineaţa
cînd trupul scapă din noapte
Oho. Lucrările nopţii. Somnul toxic
Şi mintea stă în negura deasă ca toamna pe Someş
Iar sufletul – ca f întîna de-acasă
în care s-a scoborît tata
pe scară
şi-a rînit-o de apă de nămol şi de toate
pîn-a dat de prund cu izvoare –
e o vederă goală
Gata: acuma f întîna-i curată ca potirul
spunea
ţine scara ca lumea să ies odată afară
Şi ieşea. Ieşea la lumină
plin de tina neagră şi grasă
şi-aducînd în mîna lui stîngă o găleată vişinie de tablă
cu nămoluri dospite cu putori şi dohoturi

Gata – spunea – de-acuma apa o
să izvorască iarăşi curată
şi pînă pe seară
cînd e adăpatul
f întîna e plină
si apa e hună şi-o să ne stîmpere setea
Gata. Am făcut-o şi pe-asta
Dimineaţa noi nu ne trezim laolaltă deodată
bolborosesc eu uitîndu-mă înspre mine
dimineaţa creierul meu stă în ceaţă pe vale
iar sufletul
meliţat ca un haldure de roţile beznei
se adună cu genunchii la gură
dedesubt
sub prundul tărcat al f întînii
Nu mişcă: noaptea înfundă izvoarele
şi pivniţele au gura zidită
Iar în zori eu stau afară
ca vedera goală pusă cu gura în jos lîngă f întîna secată
Gata: asta nu mai e viaţă – mă pomenesc spunînd
dimineaţa
cînd trupul scapă cu bine din somn şi din noapte
din lucrările beznei
şi sînt numai eu şi cu mine

Andrei ALECSA

D

Tratat despre durerea coliviei

Dragă Marta,
Am luat ultimul tău volum de poezie şi am încercat să-l
citesc pagină cu pagină, aşa cum citesc ţiganii în cărţile de
tarot. Asta nu e viaţa mea ţine de o artă mistică pe care nu o
mai încercasem până acum, cea a ghicirii trecutului. Trecutul acela care s-a furişat pe lângă noi, cei obişnuiţi, copiii unor
simţiri pe care le-am sufocat cu perna rutinei.Pruncii aceia
care acum ne desenează, sadic şi dureros cu creta, urmele
paşilor pe care-i avem de urmat până la la final.
Un volum caleidoscop, în care refuzi
explicit rolul lui Dante. O vreme am crezut că l-ai ales pe Charon şi l-ai populat cu
durerile şi fantasmele tale. Ce am înţeles
prea târziu e că vocea ta, de fapt, ne lua cu
asalt zăgazurile conştiinţei estetice întocmai cum râul preatulburele Acheron spăla
plaja infernului. Apoi, pagină cu pagină m-ai
luat de(o)parte şi mi l-ai arătat pe Odiseu,
aşa am pornit să disecăm, cât încă se zvârcolea cald, dorul lui de Itaca. M-ai forţat să
îmi dezlipesc gândul, preţ de o seară, de la
pânza şi neclintirea Penelopei, m-ai ferecat în măruntaiele nimfei Calypso şi mi-ai
luat torţa. Acolo, viaţa palpita cu nimic mai
puţin tumultuos decât în inima Penelopei.
Asta nu e viaţa mea, e un periplu liric
dens, care nu lasă loc de respiro, timpii morţi
sunt scoşi în afara legii poetice. O sondare
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după reţetă dantescă, a propriilor cercuri infernale: cel dintâi cerc al imposibilităţii iubirii, cel de-al doilea, cel al blestemului atavic, cercul al treilea al datornicului faţă în faţă cu un
Dumnezeu devenit joker.

Cel dintâi cerc – cititorul asistă
la funeraliile iubirii şi empatiei

Marta Petreu înscrie iubirea în spirala
dihotomiei docilitate – eliberare, definind
demersul erotic drept instrument al luptei pentru supremaţie. În poezia scriitoarei clujene alteritatea nu reprezintă altceva
decât o formă de întinare a propriei identităţi: „îmi camufla carnea mea de femeie în
hainele lui/şi mă îndemna să umblu aşa/Hei
domnu! Spunea/şi pe buzele lui se vedea o
mare amărăciune/iar pe faţa lui eu citeam
cât de mult cândva l-am durut. “(Hei tu).
Observăm aici un tango într-o altă cheie
decât cea a armoniei trupurilor, o alternare
a actului dominării, o ferecare simbolică în
cămaşa(de forţă) ca răspuns pentru o mai
veche schingiure emoţională.
Viziunea panteistă în care sunt proiectate
fiinţele umane face din alteritate o păpuşă
rusească opacă, rezistentă la actul explorării: „ce simţi tu eu nu ştiu /îţi văd zâmbe-

Invitatul revistei

tul luminându-te de dinăuntru ca o feştilă în/ felinar/ lumina
asta nu-i pentru mine/ la sclipirea ei numai tu poţi citi/ telegrama ce ţi-a sosit din trecut/ dintr-o altă viaţă/ una din care
eu lipsesc.“(Noiembrie). Fiinţa umană văzută drept far dinaintea unei mări oarbe, a unei mări fundamental incapabile să ia
pulsul teluricului, aceasta este viziunea pe care Marta Petreu
o propune cititorilor. Omul ca insulă fără putinţă de arhipelag are o singură opţiune de abordare a celuilalt – arcul voltaic între singurătăţi realizat prin intermediul artei: „singură
şi neîncălţată cum lipăi pe mare/ în clipa asta mă suspectez
că poate şi eu cânt/ ca un bărbat singur bărbierindu-se în
oglindă“(Noiembrie).
Această din urmă perspectivă asupra incongrueţei emoţionale dintre bărbat şi femeie apare proiectată în metafore
escatologice – culme a solitudinii:„el nu mă bagă în seamă/
stă în depărtarea lui sufletească ca-ntr-un cort/(…) fără el timpul trece prin mine/ ca radiaţia prin celulele sănătoase/aşa că
sînt perfectă aşa că sînt o stea de fier/care se prăbuşeşte-n sine
fără încetare şi fără milă“(Poveste fericită de dragoste). În poemele Martei Petreu, căutarea în cadrul orizonturilor umane se
sfârşeşte mereu prin prăbuşirea în sine care, la rândul ei, prin
raportarea la atavic, devine o scufundare în viscerele lumii.

Cel de-al doilea cerc
– al celor blestemaţi

Maladia ce transpare din majoritatea poemelor Martei
Petreu e acea durere reumatică simţită de colivie. Nu există
evadare, pare să ne spună poeta, astfel visul aripilor încarcerate nu e nimic mai mult decât un joc secund. Eludând dialectica temnicer – prizonier, volumul de faţă se concentrează
mai curând pe tragedia temniţei per se. Fiinţa umană asemeni
unei colivii supraaglomerate, o durere de prea plin, un destin nedorit – acela de a fi, în parte, un simplu recipient pentru păcatele strămoşeşti. Părinţii, cu tot bagajul lor genetic
trasferat mai departe printr-o crudă ştafetă genetică, fac din
vocea poetică o matrioşkă ce nu îşi găseşte un reper înălţător
în care să se lase ferecată: „Ca o navă mîncată de sare/ trupul meu ce vă poartă/ vă duce în mine şi pe voi Augustin şi
Maria/ voi / perechea augustă cu augusta voastră ranchiună/
cu puroiul lipicios cu mânia cu dragostea voastră/ Voi. Tata
şi mama. Voi. Tata şi mama“ (Primăvara).
În poemul Oglindirea, această viziune a blestemului de a
nu-şi aparţine, este trecută prin filtrul unui discurs visceral,
cu accente funambuleşti, groteşti, rezultatul fiind o rescriere
a formulei învierii: „Tată! Strig: faţa ta eclozează din adîncul
feţei mele/ înfricoşător/ ca o înviere în avans/ Din trecut te
nasc ca pe un prunc bătrân/ opreşte-te/ învierea n-a venit
încă/ iar sub pielea mea eşti la fel de viu ca vara viermii în
hoit/ eşti în mine ca un leu flămînzit pe câmpia unde vânează“
(Oglindirea). Aici, învierea apare ca act sediţios, parazitar –
un caz Benjamin Button diagnosticat şi descris cu atenţie la
fiecare detaliu. Omul, creatură surogat, nu-şi găseşte izbăvirea prin transcendenţă, iar în acest context Godot nu impresionează prin absenţă, ci copleşeşte prin prezenţa sa viscerală.
Un Godot asemeni unui puzzle compus din umorile strămoşilor, un Godot de neaşteptat.

Cercul al treilea
– cel al neputinţei întru Dumnezeu

În viziunea Martei Petreu, imposibilitatea transcendeţei nu are legătură directă cu neputinţa de a zbura. Carte
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a plonjării în abis, Asta nu e viaţa mea marchează o tatonare între Om şi Forţa Creatoare, iar ruga, deşi la prima
vedere arzătoare, se relevă ca o provocare faţă de divinitate: provocarea de a se pogorî în tenebrele lumii umane,
provocarea de a lumina nu asemeni unui astru, din înalturi, ci din adâncurile sufletului omenesc.
Poemul Cu ochii închişi, formulat ca o rugă în trepte
– mai întâi faţă de tatăl teluric, iar apoi faţă de cel ceresc,
creionează pe harta intimităţii limitele entităţii creatoare:
„Tată al meu fără cruţare/ ca Dumnezeul tău apocaliptic
în cer/ca Dumnezeul tău făcător nimicitor/ cel ce nu mântuieşte pe nimeni / cel ce nu făgăduieşte nimănui ceea ce
el însuşi nu are/(…) şi-i ceream amândoi într-un singur
glas/ tot ce nu ne-a dat niciodată/ nici ţie/ nici mie/ nici
alor noştri:/ un strop de milă cerească/ nu multă- numai
cât s-o scoatem la capăt/ Niciodată. Nici măcar un strop“
(Cu ochii închişi). Tonalitatea lirică prin care poeta alege
să se raporteze la Creator variază, pe parcursul volumului, tânguirea unei rugi a cărei deşertăciune e demult
asumată, până la imprecaţie: „Fă ceva ca-n vremurile
tale bune şi de demult/ poate ajungi şi tu la-nghesuială
cândva/ mişcă/ nu auzi cum bat la uşa ta ca nenăscutul în peretele/ uterin?“(Psalm). Îngerului îi sunt atribuite rânjetul pisicii de Cheshire şi obraji umflaţi de trompetist, imagistică ce denotă cruzimea împletirii destinului asemeni unei ghicitori, dar şi o muzicalitate destinală
plină de ruperi de ritm, fiinţa umană fiind contorsionată
de ritmul de jazz al sorţii, între improvizaţie şi structură
aprioric formulată.
Această pendulare în diversele tonalităţi de invocare a
divinităţii nu e una întâmplătoare, Marta Petreu gradează
desăvârşit momentumul liric, ea nu sacrifică nimic inerţiei. Astfel, spre finalul volumului, poemul Întoarcearea
lui Dumnezeu înspre om ilustrează o răsturnare vindicativă a clepsidrei, o desacralizare a dumnezeirii. Astfel,
creatorul se „întoarce la mine ca omida la frunză“ şi „ tu
te întorci cu faţa înspre omul tău de pămînt şi gemi da/
gemi/ mugeşti ca o vită/ nu: mai cumplit: mugeşti cum
mugesc la neagră mînie/ toţi zeii/ te-arunci pe burtă şi te
baţi cu capul de pămînt de/ picioarele mele.“ Povestea daimonului Eminescian rescrisă, un Luceafăr pe pământ şi o
entitate în ceruri, debordând de căldură. O căldură însă,
ne vorbeşte Marta Petreu, iscată din jocul crud al felinei
cu prada, o căldură a mâniei făcătorilor de stâlpi de sare.

Am pierdut firul…

Iartă-mă, dragă Marta, am pierdut firul. Ceva mi-a dat
ghes să le vorbesc şi lor despre ce înseamnă poezia care
ştie prea bine că evadarea nu e cu putinţă decât în măsura
în care arta reuşeşte să se strecoare ca un fir de sânge prin
crăpăturile unei oglinzi ghiftuite cu atâta lumesc. Nu cred
că am izbutit. Ar fi păcat să nu afle nimic despre nimfa
Calipso şi despre cum, pentru o clipă, ne-am putea lua
cu toţii ochii de la Penelopa, şi te-am putea lăsa pe tine
să ne arăţi cum să nu „ ne lăsăm prinşi de cele lumeşti/ ca
într-o rană“. O carte de poezie populată de bivolii negri
pe care Leopold i-a lăsat să înflorească negri, dătători de
lumină, şi pe paginile tale, fără să-i fi înfierat. Şi am să le
dau şi cheia cu care am despletit fărâma asta din viaţa
altora (după cum mărturiseşti):
„Iar eu mi-am pus limba pe pielea ta de aur străvechi
şi-am ascultat“.
HYPERION
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Lucrurile încep doar atunci când dor
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU MERLICH SAIA

Merlich Saia (n. 1982) a debutat cu volumul garda de corp, Editura Tracus Arte (2014). Cartea a câştigat Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ şi Premiul „Mircea Ivănescu“ pentru Debut. „Volumul lui Merlich Saia este o epopee a
singurătăţii, un imn epic închinat aventurii în vizuina luminată a interiorităţii. Este poemul unui Eu rămas, aşa cum scrie
chiar autorul, în faţa unei uşi închise la care nici măcar nu poate bate. Poate fi interpretat şi ca un poem al încheierii unei
etape şi a trecerii într-una a maturităţii, acolo unde nu mai poţi fi garda de corp a celor pe care i-ai iubit şi tot ce-ţi rămâne este să-ţi aperi, cu toate forţele, statutul de om întreg.“ (Bogdan-Alexandru Stănescu)

U

Andra Rotaru: Unde începe şi unde se întrerupe puterea? Ce este ea pentru personajul volumului? Există
limite?
Merlich Saia : Am auzit că lucrurile încep doar atunci
când dor. Puterea nu are nevoie de timp. Puterea este
creatoare de timp. Cu toate astea, după o logică mai
poetică, puterea se termină într-atât de repede, încât
nu există un interval temporal în care să o putem
plasa, fie şi abstract, în care să-i putem indica existenţa. Asta pentru că puterea se confundă uneori cu
viaţa. Însă „viaţa lui merlich saia este cea mai importantă viaţă“. Şi când primele semne ale morţii apar,
când liniile asistolei întrerup pentru o vreme lucrurile din jur, de parcă le-ar tăia cu o inconştienţă înfricoşătoare, atunci începe sau se sfârşeşte puterea gărzii de corp. Nu am întrebat niciodată o gardă de corp
ce înseamnă puterea pentru ea. Oricum, presupun că
nu sunt prea vorbăreţe. Din contră, aş zice. Bănuiesc
că puterea înseamnă ca viaţa şefului să fie în siguranţă şi această siguranţă să fie dată mai ales de garda
de corp. Şi nu în ultimul rând, puterea este singura
sursă de venit a unei gărzi de corp.
A.R.: Mediul pe care garda de corp îl menţine pentru
şeful său este preponderent steril „aerul din casă trebuie să fie curat. ferestrele trebuie să fie în fiecare
dimineaţă spălate. toate firele de păr ale şefului şi
ale soţiei şefului trebuie strânse.“ Există şi un mediu
în afara acestuia bine controlat?
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M.S.: Dacă ar fi existat un mediu într-atât de bine controlat, nu s-ar mai fi întâmplat nimic. Din câte mi
s-a spus, există un loc în care se află lucrurile care
nu s-au întâmplat niciodată. Şi odată întâmplat, fiecare lucru dispare şi odată cu el şi memoria acelui
lucru. Bănuiesc că fricile ar fugi din oameni şi din
obiecte ca nişte animale speriate şi în lipsa lor nu ar
rămâne decât o linişte. Dar nici acea linişte nu poate
ajuta pe nimeni atâta timp cât încă se mai pot vedea
animale de casă care se lovesc uneori cu putere de
pereţii camerei. Despre ce nu s-a întâmplat niciodată se poate povesti oricât de mult. În oraşele invizibile poate fi văzut întotdeauna un cavaler inexistent.
A.R.: Cine este cel dominat şi cine domină în această
relaţionare merlich saia – garda de corp?
M.S.: Bănuiesc că viaţa lui merlich saia ocupă tot ceea
ce ar fi trebuit să fie viaţa gărzii de corp. Relaţia lor
ar putea fi un fel de clepsidră în care nisipul din interior e îngheţat şi nu curge nici în jos, nici în sus, oricât ai răsuci clepsidra. De cele mai multe ori domină
un fel de aşteptare, care nu are nici un nume. Şi se
poate spune că trăieşti atâta timp cât ai un nume.
Cel puţin aşa am auzit că li se întâmpla egiptenilor
acum mult timp. Când ren-ul (numele) dispărea, ei
mureau. Aşa credeau ei, pentru că altcineva le-a zis
asta. Nu am nici o putere să contrazic.
A.R.: Cât de dificil e să fie separate lucrurile vii de cele
moarte? În afara fişelor în care sunt notate lucruri
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despre vietăţile vii sau moarte, cum e percepută realitatea? Ce este realitatea?
M.S.: Să separi lucrurile vii de cele moarte e aproape
la fel de greu ca în unele momente din viaţă, când
trebuie să înţelegi că cineva e mort şi n-o să vă mai
puteţi vorbi niciodată. În realitate nu există, din câte
ştiu până acum, un aparat suficient de performant
care să separe lucrurile vii de cele moarte. Şi bine că
nu există aşa ceva, pentru că atunci lucrurile din jur
ar fi rupte toate în bucăţi. Unele care se văd şi altele,
ceva mai multe, care nu se mai pot vedea. Şi am fi
nevoiţi să bem vin doar cu cioburile unui pahar şi
am adormi doar pe o bucată de pernă şi am merge
pe stradă, în zilele bune, cu doar părţi ale corpurilor noastre. Dacă s-ar despărţi tot ce e viu de tot
ce e mort, atunci nici un om n-ar mai fi întreg, şi
nici măcar un mort nu ar mai fi întreg. (Doar morţii
foarte vechi s-ar salva din această imagine distopică.)
Aglomerările umane ar semăna cu imaginile infernale din Evul Mediu. Aşa că mai bine am lăsa deoparte o astfel de ipotetică realitate. Asta pentru că
toate lucrurile vii care împrejmuiesc un lucru mort
sunt cu mult mai frumoase.
A.R.: Nu există control absolut. Ce ar spune garda de
corp?
M.S.: Ar fi de acord.
A.R.: „Pulsiunile de răzbunare ies uneori la iveală.“ Borderline?
M.S.: Poate mai degrabă un dopellganger, dar nu cred
să fie nici asta, şi nici un alt cuvânt care să ţină loc de
toate. Ci mai degrabă o reacţie fiziologică, un mecanism de apărare complex. Acest rol de apărare este
important pentru menţinerea stării de sănătate în
cadrul raporturilor multiple cu mediul înconjurător
sau interior. Sistemul imunitar (sau starea de libertate/din lat. imunis = liber, curat) caută atât îndepărtarea sau distrugerea corpurilor străine sau nefavorabile, pătrunse în organism, cât şi distrugerea unor
structuri proprii dăunătoare, alterate.

A.R.: Când „toate lucrurile îngheaţă o vreme“, cine mai
e observatorul? E îngheţul sinonim cu liniştea?
M.S.: Iniţial, am vrut să răspund că într-o lume a lucrurilor îngheţate, observatorul trebuie neapărat să fie
unul dintre lucrurile îngheţate. Apoi, mi-am dat
seama că nu există nici un observator, doar mărturiile lucrurilor care supravieţuiesc îngheţului. Însă
un martor, fie şi un martor al propriului îngheţ, trebuie să împrumute ceva din zona omenescului. Aşa
că atunci când se face frig, temperatura corpurilor
obiectelor scade. Când se face şi mai frig, îngheţul
coboară vertiginos şi temperatura din epicentrul
corpului scade până aproape de 32 de grade. Atunci
tulburările de comportament şi halucinaţiile însoţesc oboseala musculară, frisoanele, respiraţiile dese
şi tegumentele reci ale tuturor lucrurilor. Atunci se
zgâlţâie cu adevărat şi obiectele, şi spaţiul din jurul
lor. Când temperatura ajunge la 28 de grade, frigul
dispare şi camera devine şi rămâne rigidă. În acel
moment, pereţii camerei sunt cianotici şi becurile
abia mai luminează obiectele degerate şi bradicardice din jur. Rămâne un somn adânc din care cu greu
se mai poate ieşi şi care e departe de a semăna cu
vreo linişte.
A.R.: Înlocuirea lui merlich saia cu garda de corp este
un moment important, dar aproape insesizabil.
M.S.: Aşa-zisa înlocuire dintre merlich saia şi garda
de corp, care este poate un efect de perspectivă sau
poate altceva, e la fel de importantă precum acel
moment în care pielea unui nou-născut se acoperă
cu zeci de straturi de piele străină, până atunci, de
el. Şi această invazie a pielii se transformă în sute
de riduri, care sapă şi sapă. Şi această înlocuire e,
de data asta pentru merlich saia (sau pentru garda
de corp), la fel de insesizabilă precum surda creştere a inimilor şi a plămânilor nou-născuţilor. Pentru că aici, în lumea asta, toate lucrurile cresc – e un
fel de lege. Nu ştiu cât de firească şi cât de absurdă.
Oricum, devenirile insesizabile au întotdeauna ceva
înspăimântător.

Există încă puternice
zone tradiţionaliste,
unde excentricitatea e
sancţionată
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU OCTAVIAN PERPELEA

Octavian Perpelea s-a născut la 22 iunie 1979, la Bucureşti. A absolvit Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din
Bucureşti, urmând mai apoi cursurile masterale ale aceleiaşi instituţii. În momentul de faţă, încă mai încearcă să termine
o teză despre naţionalismul tânărului Cioran. A publicat poeme în Apostrof, Hyperion, Luceafărul, Steaua, Timpul, Tiuk!,
Viaţa Românească. Vorba Vine. cu dricul pe contrasens, Editura frACTalia (2015) reprezintă debutul său editorial.
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Andra Rotaru: Care este sensul şi care este contrasensul pentru tine în viaţa de zi cu zi?
Octavian Perpelea: Nu prea cred că există cu adevărat un sens, ca atare nici contrasens. Suntem mai tot
timpul puşi în blender şi mulţi au falsa senzaţie că-şi
controlează mişcările. Contrasensul din titlul volumului are în vedere, mai degrabă, plasarea în opoziţie faţă de ceea ce cred eu că este iluzia sensului.
A.R.: Dacă gesturile celorlalţi sunt diferite de ale tale,
vei încerca să fii ca alţii? Care este riscul singularităţii/unicităţii în ţara asta?
O.P.: Resimt o alergie radicală la cutume, la acel „aşa se
face“ neinterogabil. Nu sunt însă un rebel la vedere,
nu vreau să atrag atenţia, mă consider un fel de
căpcăun, dar mai degrabă unul incognito, de aceea
revolta mea nu e manifestă, nu e gestuală. Cred că în
România există încă puternice zone tradiţionaliste,
unde excentricitatea e sancţionată. Ieşi din rând, ţi se
dă în cap. Pe de altă parte, există şi o emfază a revoltatului de serviciu, care e la fel de puţin agreabilă ca
atitudinea conservatoare.
A.R.: „moartea îţi va reda optimismul & virginitatea“,
scrii într-un poem.
O.P.: Desigur, e o formulă ironică. Nu am nicio iluzie
legată de vreo eventuală viaţă viitoare, dar pot înţelege mecanismul prin care viaţa de apoi apare ca o
realitate compensatorie.
A.R.: Dacă accentul se pune pe înfăţişare şi „nimeni
nu are milă pentru frumuseţile trecute“, nu se poate
spune acelaşi lucru şi despre un oraş, o ţară, monumente, cultură? Cum pot fi revalorizate maturitatea,
bătrâneţea etc.? Sau de ce nu sunt valorizate?
O.P.: Nu cred că le putem pune pe acelaşi plan. Nu
e musai să ai o sensibilitate decadentă, pentru a
observa că un oraş poate să îmbătrânească frumos,
ba chiar unele oraşe devin mai fermecătoare odată

cu trecerea timpului. Nu acelaşi lucru îl putem spune
despre oameni, căci foarte rar vedem câte un bătrân
a cărui degradare să ne ofere altceva decât o privelişte întristătoare. Maturitatea se descurcă şi singură,
căci oamenii maturi sunt la butoane în cam toate
societăţile – cu bătrâneţea e altceva. Am senzaţia
că în vremurile actuale se consideră că vârsta a treia
nu prea mai oferă argumente pentru a fi valorizată,
că lumea nu mai are nevoie de experienţa de viaţă a
bătrânilor, într-o societatea ca a noastră, cu o cinetică teribilă. În viziunea celor mai mulţi, oamenii în
etate suferă de un retard la nivel tehnologic, asezonat cu unul legat de moravuri.
A.R.: Există celebritate? Cum stăm cu aceea de peşteră?
O.P.: Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că trăim
într-o societate unde cultul celebrităţii se simte destul de bine. VIP-uri, vedete de carton ce au aerul că
datorită lor Pământul continuă să se învârtă în jurul
Soarelui, tot felul de giboni sfătoşi, care se iau foarte
în serios. Mulţi dintre ei par veniţi cu maşina timpului tocmai din peşteră, deşi n-ar fi deloc exclus ca
vedetele de atunci să fi fost în felul lor mai oneste.
A.R.: Pisica, Rahan sau Perpelea? A cui e adevărata
poveste din volumul „cu dricul pe contrasens“?
O.P.: Recitind volumul am observat cu o oarecare uimire
că, printre rânduri, îşi face veacul o adevărată menajerie. Dacă mă străduiam un pic, aş fi putut alcătui un
mic bestiar. Dincolo de animalele totem ale fracturismului (şobolanii, gândacii, păduchii), am introdus
în dric: vaca, pisica, molia, tânţarul, gibonul, tigrul,
balena etc. Referitor la a doua parte a întrebării, îmi
place să cred că nu e doar povestea mea, că e vorba
mai degrabă de un soi de polifonie, dar tare mi-e
teamă că realitatea e alta. Tot ce sper e să nu fi exagerat cu ocheanul îndreptat spre buric, dar asta pot
decide doar eventualii cititori.

Libertatea ne poate ţine
şi în cuşti
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU RĂZVAN PRICOP

Răzvan Pricop s-a născut la 25 iunie 1987, la Constanţa. Nu a absolvit cursurile Facultăţii de Litere din Bucureşti, dar a absolvit Institutul Naţional al Magistraturii, tot din
Bucureşti, în anul 2013. A debutat continuu, publicând versuri în revistele Luceafărul,
România Literară, Tribuna, Viaţa Românească, Caiete Silvane, Luceafărul de dimineaţă
şi Acolada. În timp, a dezvoltat un ataşament egal pentru toate generaţiile poetice şi
reprezentanţii lor. Retrovizor, Editura frACTalia (2015) reprezintă debutul său editorial.

C

Andra Rotaru: Care e sensul reversibilităţii pentru tine?
Dar al memoriei?
Răzvan Pricop: Tot ceea ce ne înconjoară ne face să
ne gândim la ireversibilitate, mai degrabă, decât
la reversibilitate, oricum există o forţă a mediului aproape coercitivă, în sensul acesta. Amitirile şi
memoria, ca sistem organizat şi privilegiat de amintiri, eventual colectiv, reprezintă nişte breşe verita-
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bile în fluxul de ireversibilitate. Până
la urmă, când evadezi în lumea unei amintiri sau a memoriei, tranformi ceea ce până atunci era ireversibil în ceva
reversibil, chiar dacă pentru o miză foarte personală, pur egoistă. Astfel, pentru mine reversibilitatea capătă un sens aparte în prezenţa memoriei, a
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amintirilor, un soi de îmbrăţişare, din care nu ai mai
vrea să te desprinzi niciodată.
A.R.: Cum îţi dai seama că un poem pe care-l citeşti e
bun? „get high legal“ e unul dintre simptome?
R.P.: „get high legal“ ar putea fi un simptom relevant
exclusiv pentru criteriul interior de verificare, al
autorului. Tind să cred că, pentru a valida un text,
este nevoie de mai mult, probabil un demers de
depersonalizare, în speranţa dobândirii unui tip de
obiectivitate. În mod cert, ceea ce prevalează, cel
puţin în ordinea cronologică de apariţie, este acel
sentiment pe care am ales să îl desemnez prin versul
menţionat, dar, repet, este ceva foarte subiectiv, pe
care l-am utilizat numai pe textele mele, pentru ceilalţi păstrându-mi luciditatea pură şi rece.
A.R.: Există o simetrie în poemele tale (deşi s-ar putea
vorbi şi de extreme). Acolo unde apar figuri supradimensionate, apar şi gesturile blânde; acolo unde
apare un „uriaş“, vine şi varianta sa delicată; acolo
unde apare o luptă încrâncenată, urmează şi un
abandon generos.
R.P.: Este un soi de ambiguitate pe care am sublimat-o,
uneori chiar fără intenţie, în textele mele, un tip de
ambiguitate la care ţin foarte mult. Cred că ea este
unul dintre lucrurile cele mai intim legate de felul în
care sunt eu în realitate, adică prin ea, eu sunt acolo
mai mult decât prin altceva. Departe de a spune că
este marcă a textelor mele, nici măcar o tuşă personală, dar cu singuranţă ceva care pentru mine trece
dincolo de paginile unei cărţi de versuri, este poate
ceea ce cu adevărat rămâne.
A.R.: Ce rămâne după ce explorăm ce avem de explorat,
filmăm ce avem de filmat, scriem ce avem de scris?
Dacă nu mai putem să ne uităm în spate?
R.P.: Peisajul e uşor apocaliptic, dar după ce explorăm ce avem de explorat, filmăm ce avem de filmat,
scriem ce avem de scris; cred că ar trebuie să fim pur
şi simplu fericiţi sau măcar împliniţi şi să începem
să trăim; pare plictisitor, dar aşa e viaţa, ca să induc
o referinţă cinematografică în mod brutal. Oricum,
eu nu pledez pentru o poziţie contemplativă faţă de
măreţele realizări ale trecutului, propun mai curând
un joc cu trecutul ca joacă favorită, cu inserţii autobiografice, dar şi proiecţii cu imagini din marele
tablou, pentru că, în final, istoria face pipi pe noi
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ţoţi. La sfârşit rămâne, se salvează tot ceea ce iubim
şi putem să credem asta cu o speranţă rezonabilă.
A.R.: „pentru a putea spune că dragostea este un discurs/ este nevoie de un alt discurs“, scrii într-un poem.
R.P.: Nu este obligatoriu să fiu de acord cu mine însumi,
dar pentru versul menţionat, conceptual vorbind, am
vrut să manifest în mod esenţial un anumit tip de
revoltă faţă de discursul incontinent, scăpat de sub
control, lipsit de umilinţă şi, uneori, capabil de autogenerare la nesfârşit, până la compromiterea substanţei obiectului lui. Dintotdeauna am manifestat o
reticenţă faţă de inflaţia de discurs în poezie, pentru
că, până la urmă, să numeşti poezie, un simplu discurs incontinent, denotă cel puţin o urmă de grandilocvenţă gratuită sau un complex tip regele Midas.
A.R.: Chiar dacă putem decide ce vom face, libertatea
ne poate ţine în cuşti?
R.P.: Imaginea care mă obsedează… un animal într-o
cuşcă, a cărei poartă este larg deschisă, şi el rămâne
în ea; este considerat un animal liber sau unul captiv?
Şi de aici răspunsurile pot evolua miraculos. Paradoxal, libertatea ne poate ţine şi în cuşti, tot ea fiind cea
în care plonjăm după ce evadăm, dar, oricum, sunt
multe feluri de libertate: liberatea pe care ne-o dau
alţii şi liberatea pe care ne-o luăm singuri, ceea ce în
mod preţios numim libertatea interioară şi de aici
variantele sunt nesfârşite.
A.R.: Sunt multe lucruri în care putem să credem, însă
uneori ne arătăm foarte încrezători în sloganuri
inscripţionate pe vreun tricou…
R.P.: Credem în inscripţiile de pe un tricou sau în cei
care le poartă, dar rămânem sideraţi în faţa unui tricou purtat cu o eleganţă extremă, de un manechin
de plastic. Poate fi şi abandonul generos, în faţa unei
iluzii, dar şi seducţia în faţa unei inscripţii de pe tricoul lui Pound, Pavese, Ivănescu sau Fellini.
A.R.: Ce au viaţa şi civilizaţia în comun?
R.P.: Viaţa elementară nu are nimic în comun cu civilizaţia, poate chiar, într-un sens anume, civilizaţia
distruge şi ucide viaţa, în toată puritatea ei. Până la
urmă e inutil să civilizezi frumuseţea lumii microscopice, din filmele lui Stan Brakhage, pentru că frumuseţea e copleşitoare şi suficientă prin ea însăşi,
dar, în viaţa socială, se pare că putem spera numai la
virtuţile civilizaţiei.
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Petruţ PÂRVESCU

Un posibil chestionar imaginar…
sau Scriitorul – destin şi opţiune

motto:
„treizeci de spiţe se unesc în butucul roţii;
însă golul din centru îngăduie folosirea“
(Lao Tse „Tao Te king“)

Acum câţiva ani, d-l profesor Mircea Martin m-a rugat să scriu câte ceva, despre mine, cenaclul „Universitas“ şi colegii mei de generaţie, în baza unui proiect al domniei sale. Sincer, nu prea ştiam cum să procedez… Am stat mult
în cumpănă… Perioada studenţiei mele, în special cea legată de „Universitas“, a fost, este şi rămâne una dintre cele
mai dragi sufletului meu. Deşi, cu unele, inerente, întreruperi, am frecventat şi alte cercuri literare, ea a răspuns cel
mai bine căutărilor mele… M-am gândit, într-o primă etapă, să apelez la notele de jurnal din acea perioadă. Le-am
verificat. Erau reci, confuze şi, pe alocuri, superficiale, aleatorii, „discriminatorii“ pentru mulţi dintre colegii mei de
generaţie. O mare parte, a vechilor şi noilor prieteni, au devenit, între timp, persoane publice, personalităţi onorabile, cu un statut şi biobibliografii puternice. Pe cât se poate, am încercat să recuperez câte ceva – acele segmente,
linii, plane – care, coroborate, cu memoria mea regresivă, să poată da contur, imagine şi culoare acestui demers. Pe
de altă parte, am căutat o cale adiacentă, onorabilă, de ieşire din labirintul acestei provocări. Lipsit de prejudecăţi
şi falsă aroganţă, m-am gândit să răspund printr-un modest, posibil chestionar imaginar. El ar rezolva, oarecum,
câteva aspecte ale acestei dileme… Mai mult decât atât, el rămâne valabil, în mare parte, şi răspunsurilor la ancheta literară „Scriitorul – destin şi opţiune“, fără să încalce deontologia acestei provocări, ca o cronică târzie, a unui
răspuns posibil, imaginar…
1. Ce rol a jucat destinul şi opţiunea în viaţa ta?
Ferestrele timpurii ale mefienţei…
Mursecând zidul unsuros al existenţei mele de crustaceu înrăit, destinul şi opţiunea par a-şi adeveri întru
câtva neajunsurile. Principiile unei astfel de contradicţii
sunt, cred, chiar ele însele; mustind în cercuri palide, derizorii, ferestrele timpurii ale mefienţei, acolo unde limitele unor suprafeţe apoase îndelung chinuite întâlnesc,
la rându-le, limitele; rotunjindu-se în colţurile ascunse
sau încolţurându-se în cele spre rotunjire.
Destinul a făcut să mă nasc între zi şi noapte, într-o
iarnă geroasă de februarie a anului 1956, undeva, din-
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coace de Piteşti, pe valea râului Vedea, în satul Păcala,
comuna Făgeţelu, jud. Olt (până în 1968, raionul Vedea,
regiunea Argeş). Acolo, între un apus răvăşit de somnul spredimineţii şi un răsărit palid, decorticat, promis
mereu altora, cu steaua roşie (pixel!..), înfiptă adânc pe
catarg, a început naufragiul proprie-mi călătorii.
Aşa se face că ochiul meu înfuriat de miopia lucrurilor din jur, îndesfrunzind fundul acestei mări cenuşii
în care ne trăim zilnic destrămarea, dezmierda, îmbătat de lumina păgână, marginile roase ale psaltirilor de
clorofilă. De acolo, spre încoace, căutam, cu uimire şi
nerăbdare, înţelesul pietrificat al slovelor lui Goethe: O
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privire în cărţi şi una în viaţă!.. Nici astăzi nu ştiu dacă,
cumva, ciurda slovelor păstoresc câmpia cu numere prea
fericind-o, sau cărbunele oilor albe au pre-înnodat firul
priapic şi-nvolburat al clipelor flămânde!…
Iată de ce, dând la o parte cortina dulce a fanteziei,
scena ne apare în toată splendida ei nuditate, iar noi, actorii ei răzleţiţi – mai mult sau mai puţin fericiţi – repetăm aceleaşi lungi, siropoase, interminabile monologuri.
Într-un articol „Destin şi accident în profesia de scriitor“ (Caiete botoşănene, nr. 1-2/1997) spuneam, printre
altele: „…în definitiv, culoarele fiinţei sunt determinate
de natura sa existenţială. Cu alte cuvinte: Tu eşti ceea
ce este, sau este ceea ce suntem!…
Scriitorul, artistul, omul de cultură în general nu poate
face abstracţie de acest lucru, asta nu înseamnă că el se
şi mulţumeşte sau că rămâne indiferent. Din toate timpurile, scriitorii au reprezentat avangarda prospectivă;
au practicat, cum s-ar zice, Viitorul… dar nu s-au îndepărtat, cu puţine, foarte puţine excepţii! prea mult, de
grosul „trupei“ în desfăşurare.
Excepţiile – în cazul de faţă – nu fac şi regula!
Scriitorul nu este decât obiectivarea profesiei sale în
câmpul existenţial.“
2. Istoria literaturii consemnează, uneori, arbitrar
momentul debutului unui scriitor. Pentru tine, când
crezi că s-a produs acest eveniment?
Efebia…
Greu de spus!.. şi în acelaşi timp foarte uşor: în anul
cutare…, la revista cutare… etc., etc… Şi totuşi, aşa cum
este firesc, trebuie să „fie“ un început.
Poezia, ritmul şoptit, cântat sau lălăit al cuvântului,
m-a fascinat încă din copilărie. Sistemul imitaţiei, mimetismului cultural şi structural funcţiona din plin în acea
perioadă şi, cred, mult timp după aceea.
Efebia, magia iniţiatică!… mama – primul meu dascăl,
învăţătoarea, eminentul meu profesor de limbă şi literatură română Gheorghe Tomescu care, cu tact şi înţelegere, m-au odrăslit întru lectură şi scris.
Eram prin clasele primare. Învăţasem să scriu şi să
citesc binişor. Basmele şi povestirile mă fermecau… Poeziile lui Arghezi, Labiş, Eminescu, Magda Isanos, Jebeleanu îmi torturau inerţia, dintr-un îndepărtat, dorit şi
intangibil teritoriu.
Dacă m-ar fi întrebat cineva ce-o să mă fac în viaţă,
i-aş fi răspuns fără şovăire – scriitor!.. Scriam într-un
caiet ciudat însăilări dibace „ce din coadă au să sune“ şi
eram tare mândru şi preocupat. Era mai mult o joacă a
jocului, de o profundă candoare şi naivă inspiraţie. Labiş,
prin măreţie şi destin, îmi locuia stângăcia. El a reprezentat, multă vreme, modelul…
La un sfârşit de an, învăţătoarea, care ştia că eu „începusem“ să scriu poezele, m-a pus să recit, pe o scenă
improvizată (aşa cum se obişnuia în acele vremuri),
propria-mi poezie. Tata fiind în sală (clasă!), printre
ţăranii spectatori, m-a întrebat acasă de cine era scrisă
poezia cu pricina… De mine!.. i-am răspuns mândru şi
oarecum ruşinat. De cine mă?!.. a continuat tata mirat,
după care a început să râdă în hohote…
Nici astăzi nu ştiu de ce râdea atunci tata… dar nu
l-am întrebat niciodată!…
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Primele poezii le-am publicat prin 1967 într-o revistă
şcolară – „Muguri“. Au mai fost şi altele… dar fără importanţă. Adevăratul debut (după mine!…) s-a produs mult
mai târziu. În 1984 am trimis câteva poezii revistei clujene „Tribuna“ care, spre surprinderea mea, le-a publicat. Astăzi, pentru foarte mulţi dintre tinerii scriitori,
pare o aberaţie. Dar, pentru cei care ştiu, si-şi mai aduc
aminte…, a publica într-o revistă de literatură, în acele
vremuri ciudate, la început de carieră, era o adevărată
odisee…
3. Care a fost drumul până la prima carte?
Drumul greu cărările-l susţin…
Cât priveşte drumul până la prima mea carte „tipărită“… aici lucrurile şi fiinţele se complică şi mai mult.
Înainte de draga noastră Revoluţiune, era greu să
publici o poezie, dar o carte!
Am debutat editorial târziu, în 1995, la 39 de ani
– vârsta la care Eminescu trecea în eternitatea limbii
române – cu volumul de poezii „Câmpia cu numere
– prima zi“. Cartea a fost premiată la Concursul naţional de poezie şi critică „Porni luceafărul…“, ed. a XIII-a,
Botoşani, 2005. Mulţumesc, şi pe această cale, prietenilor mei Daniel Corbu şi George Vulturescu care mi-au
înlesnit publicarea: Câmpia cu numere (prima zi), Ed.
„Panteon“, Piatra Neamţ, 1995.
Câmpia cu numere a fost propusă, în perioada studenţiei şi după aceea, mai multor edituri „de prestigiu!“…
Respinsă politicos la unele, ciopârţită şi umilită la altele,
mi-am dat seama că, în condiţiile date (cenzură, birocraţie, ignoranţă…), nu are nici o şansă să apară. Am aşteptat, chinuit de aşteptare, întrebări, deznădejdii… Sincer
să fiu, nu-mi pare rău că am publicat-o aşa de târziu!..
Ea a apărut, însă, aşa cum am dorit-o mereu… Întreagă!
O parte a prietenilor cunosc, oarecum, odiseea „anabasiană“ a acestei cărţi. Ea a început imediat după terminarea liceului, facultate şi a continuat până în toamna
anului 2005. Este cartea cărţilor mele. La ea am lucrat
(aş putea spune, fără falsă modestie)… aproape o viaţă!..
Cu metodă, studiu şi program.
Sunt unul dintre scriitorii care cred că, în domeniul
creaţiei artistice, în afară de talent, care se validează, oricum, implicit, dacă şi există, creaţia nu se mai poate realiza decât în baza unui program şi proiect anume, combinatoriu: muncă, inspiraţie, muncă, îndoieli, muncă,
aşteptări!.. Dincolo de inspiraţie, însă, m-a preocupat
analiza şi sinteza acestui proiect. Aducerea în scenă a
acelor compartimente, peisaje, culori, mijloace şi expresii
care să poarte amprenta unui stil propriu, pe care l-am
dorit coerent, sănătos şi puternic. Am, pot spune, dincolo
de toate, cu certitudine, conştiinţa acestui demers. Cât
priveşte cealaltă latură…, am, e drept, unele îndoieli…
Critica, cu puţine dar consistente excepţii, nu prea
s-a înghesuit s-o ia în seamă. Nu vreau să vorbesc, aici şi
acum, despre sistem (chiar şi astăzi!). Cum operează el
de bine, eficient, aproape sănătos, în buzele democraţiei,
libertăţii!… etc., etc., etc. Nu zâmbiţi! Înarmat cu răbdare, am citit şi am scris. Am aşteptat. E timp destul!..
mi-am zis, şi după cum observaţi, nu m-am grăbit niciodată!… Am învăţat, e drept, într-o lume aflată în căutarea reperelor, destul de târziu, de greu lucrul şi fiinţa
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aceasta. Înainte de 1989 constrâns de împrejurări, după
1989 constrâns de libertatea împrejurărilor…
Câmpia cu numere este o carte în cărţi, sau o carte
în carte. Ea face parte dintr-un proiect mai larg. Am
gândit-o, la început, ca pe o trilogie: Câmpia cu numere
(prima zi), Câmpia cu numere (geometria visului), Câmpia cu numere (a opta zi). Ea poate să funcţioneze în
cadrul acestei dimensiuni, ca o unitate multiplă, unde,
fiecare parte are individualitatea ei, dar şi deschidere
spre şi dinspre celelalte părţi. De fapt, aşa au şi apărut:
lucrări distincte ale unui proiect unitar. În toamna anului 2005, cu ajutorul bunului Dumnezeu, am reuşit să
definitivez acest program: Câmpia cu numere (geometria visului), Ed. Paralela 45 şi Câmpia cu numere (a
opta zi), Ed. Axa.
Concomitent, am scris şi publicat şi alte cărţi. Am,
se pare, obsesia „proiectelor“. Am în lucru mai multe
volume de poezie. În prezent lucrez la un alt proiect. Este
vorba despre un volum de poeme, în/pe linia lui Tudor
Arghezi (oarecum!), Marin Preda, Ion Marin Iovescu
sau Marin Sorescu (mai cu adeverire!), ce are ca obiect
lumea satului: „păcala-făgeţelului“. Sunt dator acestui loc/spaţiu minunat (vorbesc de sat, în general şi în
particular de păcala făgeţelului!) şi oamenilor săi. Sper,
într-un an sau doi, să fie gata. Dumnezeu să ne ajute!
4. Ce personalităţi, eveniment biografic v-au influenţat viaţa ca om şi scriitor?
Datorez multe şi multora!…
Formaţia mea ca om, ca poet, scriitor, fără toate acestea nu ar fi fost posibilă. Am încercat, încerc mereu, acea
cale a regăsirii multiple, a împlinirii şi a ajungerii din
urmă a mea însumi. Între dorinţă, credinţă şi aşteptare,
drumul şi calea s-au arătat mereu îndepărtate şi pline
de neprevăzut. Datorez multe memoriei!
Ţăran de origine, ca mulţi alţii, am părăsit satul
cooperativizat (îndesfrunzit de valori şi perspectivă)
la 14 ani. De atunci, am rămas ţăranul donquijotesc al
unei pribegii parţiale, absurde. Sigur. Cred că ne naştem cu „ceva anume“, vreau să spun că există „acolo“ o
genă predestinată, substanţială chiar, dar fără activarea
celei de-a doua gene – aceea a dobândirii şi redobândirii active – prima, are toate şansele să rămână în stare
latentă, să dospească în propria-i osânză, fără valoare,
temei şi perspectivă. Eşti ca un burete gol/setos la început, acolo undeva pe fundul dublu al mării albe, dar
ai nevoie de lichidul din jur (apropo, de celula noastră
bipedă!) pentru a te „umple“, pentru a te împlini ca om…
şi, mai ales, ca artist!..
De la „biblioteca“ şi „sala de lectură“ din podul vechi
ale casei părinteşti unde, stând pe maldărul de cărţi,
petreceam ore întregi citind la lumina chioară a luminatoarelor de şindrilă tot ce îmi cădea în mână, aiurea
şi într-o dezordine deplină, mânat de mirajul slovelor
scrise… şi până la „metode“ şi „reguli“ (hai, să le zicem…)
sistematice! (dar nu numai…), drumul a fost lung şi anevoios. Departe de mine gândul că el s-a şi încheiat!..
Sunt dator enorm mamei mele, aşa cum am mai spus,
ţărancă cu studii medii (absolvise liceul „Domniţa Elena“
din Bucureşti, în perioada interbelică) bună şi înţelegătoare. Ea mi-a/ ne-a (suntem şase fraţi) îndrumat pri-
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mii paşi spre scris şi citit. Şi mamă şi tată… Tata a plecat treizeci de ani pe şantier!
Sunt dator copilăriei mele, liberale şi libertine, pe
meleagurile satului subcarpatic, muntenesc, păcala făgeţelului (cu toate lipsurile şi sărăcia acelor vremi). Cred,
şi acum, cu tărie, că, dacă, un om nu a trăit şi la ţară, a
trăit în lumea asta degeaba!.. Între vis şi realitate, acolo,
în păcala-făgeţelului, pe valea superioară a râului Vedea,
dincoace de Piteşti, am locuit cu ochii minţii larg deschişi toată lumea… La Păcala am auzit, prima oară, cântecele şi doinele acestei lumi de prăsilă. Acolo am mers
la horă, nunţi, înmormântări şi parastase, priveghi sau
şezători; am mers la colindat, cu pluguşorul, steaua şi
capra, am văzut căluşarii, ursul dansând pe jăratec şi
ţiganii jucând paparuda; m-am jucat cât e ziua de mare
în aerul verde, am păscut vitele pe izlaz şi pe luncă; am
bătut în lung şi-n lat dealurile împădurite şi văile lui
răcoroase, adumbrite din împrejurimi. Pe uliţa satului
a trecut toată copilăria lumii!… Acolo am auzit vuietul clar al crivăţului iarna şi ţârâitul greierului în nopţile cu miros de tei şi liliac vara!…, Am văzut, cum s-ar
zice, prin peretele zilei cum creşte iarba şi m-am mirat
îndelung!.. Am văzut şi ascultat… şi cântecul m-a vrăjit!
Dar tot aici, am asistat, copil fiind, la scenele cutremurătoare ale „măreţelor“ transformări comuniste, din
prima etapă, proletcultistă. Drama unei întregi clase de
ţărani care-şi pierdea încet, încet, identitatea… Deseori, şi astăzi când scriu, mă gândesc la ei şi la golgota lor
fără nume, prelungită mereu, cu bunăştiinţă şi îndestulare, dintr-un veac într-altul de noii şi frumoşii noştri
ciocoi… Ce tristă ironie!
Ce a urmat!.., nu a fost decât o reluare aproximativă, o reevaluare pe alte paliere şi alte caturi ale aceleiaşi dimensiuni.
O adevărată „piatră tombală“ (ca să folosesc expresia,
căzută în banalitate, a lui Mircea Cărtărescu) o reprezintă perioada studiilor universitare. Ea mi-a fixat reperele, scheletul viitoarei construcţii.
Am găsit Bucureştiul sub botul buldozerelor. Cenuşiu. Anost. Începuse epoca demolărilor – şi la propriu
şi la figurat – era noastră, 1981-1985!.. Mi-ar fi plăcut
să urmez facultatea de litere şi filozofie. Nu mai exista!
Aş fi mers la filologie. Se cerea o limbă străină… cunoşteam doar rusa!.. şi aceea pe sponci… După ce am fost
scos din sala de examen (la academie!), de nişte tovarăşi,
pe motiv de un bunic chiabur, pe care eu nu l-am cunoscut niciodată!, am ales, dintre toate, facultatea de istorie
şi filozofie. Ea mi-a „fundamentat“, oarecum sistematic,
anumite probleme, în multe altele a rămas deficitară…
Pot spune, cu destul temei, că m-am format, în afara
„instituţiilor“. Biblioteca, Lectura, Teatrul, Filarmonica,
Opera, Ateneul, grupul de prieteni… şi, mai ales, cenaclurile literare bucureştene au reprezentat mult în acea perioadă. Pare oarecum preţios…, ca să fiu mai bine înţeles,
trebuie spus că până în 1981 eu am trăit, cu foarte puţine
întreruperi (între 1975-1976 am lucrat, ca muncitor necalificat la Fabrica de mobilă din Curtea de Argeş; între
1976- 1977 am făcut armata la Deveselu – lângă Caracal), la… ţară. Copilăria, şcoala generală, liceul, apoi cei
trei ani ca profesor suplinitor… Totul a fost la ţară! Aşa,
poate, se explică multe… Nevoia imperioasă de spaţiu
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şi de timp cultural. Ca să acopăr, până la marginea neuronului acvatic şi dincolo de el, distanţele dintre rânduri
şi haturi, a fost nevoie de foarte multă trudă… Cursurile,
pe atunci, nu erau facultative… Programul şi programa
erau năucitoare. Student de Complex Grozăveşti. Examenele beton!.. Să pot termina facultatea aveam nevoie
de bursă… şase fraţi… numai tata lucra. Timpul – mereu
acelaşi!.. Ce-mi mai rămânea era împărţit între universitate, literatură şi spaţiul cultural adiacent!.. Lucrurile şi
fiinţele nu stăteau deloc roz. Într-o lume cuprinsă de o
profundă criză, la toate compartimentele (nu este cazul
să vorbesc acum, şi aici), era foarte greu să alegi, să faci
evaluări, să tragi concluzii…
Personalităţile culturale, cu mici excepţii, nu veneau
în întâmpinarea aşteptărilor noastre. Grupurile „tari“
funcţionau pe sistem de castă şi o anumită clandestinitate. Prelegerile lui Ioan Alexandru din podul Facultăţii
de litere… Cenaclul de luni, mutat dintr-un loc într-altul,
până la desfiinţare… Despre Petre Ţuţea şi Nicolae Steinhart aproape că nu se ştia… Noica, „exilat“ la Păltiniş,
era considerat „contagios“ pentru tânăra generaţie.
Cărţile bune, cu excepţia unor anticariate, se găseau
greu şi se citeau pe sub mână. Pe Geoge Orwell l-am citit,
traducându-l direct din franceză, împreună cu prietenii de „cenzură“ şi „conspiraţie“, noaptea, târziu, într-o
cameră de cămin studenţesc. Clandestin!.. Dacă am fi
fost denunţaţi, am fi riscat facultatea şi cine mai ştie ce…
Cu poetul Marius Oprea, la Grozăveşti, ferindu-ne de
„ochii atenţi“, băteam, în nopţile albe, la o maşină de scris,
veche, neînregistrată, manuscrisele pentru cenaclu sau
diferite reviste. Acum, după atâta vreme, îmi dau seama
cu câtă naivitate ascundeam, cu grijă, maşina aceea de
scris, înghesuind-o bine într-o cutie mare, de pantofi,
sub un pat dintr-o cameră de student…
Mi-am asumat cu o anumită responsabilitate şi curaj,
dar şi o anumită teamă, naivitate şi imboldul vârstei toate
acestea şi multe altele… Am ştiut, însă, foarte bine că,
chiar şi în acele condiţii, timpul meu în capitala provinciilor româneşti este limitat; că alte oraşe mari şi frumoase
ale patriei sunt închise pentru „nişte ţărani“ fără buletin
de oraş…fără p.c.r. (pile, cunoştinţe, relaţii)…şi aşa mai
departe!… Chiar dacă, în acei ani, dictatura muşca din
plin din trupul firav al unei realităţi şi aşa destul de bulversate, un tânăr fără prea multe prejudecăţi, fără avere,
fără nevastă şi fără copii – vreau să spun – nestrâmtorat de mecanismul domestic! – reuşea, student fiind, să
traverseze mai uşor provincia astmatiformă a propriei
sale identităţi…
Iată de ce, dincolo de Universitate şi obţinerea unei
licenţe, căutam în capitala provinciilor româneşti fundamentele unei temelii culturale puternice.
5. Ce a reprezentat pentru tine cenaclul literar…
şi implicit cenaclul Universitas?
Căutam cenaclurile literare – şcolile de iniţiere
într-ale scrisului cetire…
Pentru tineri, pentru cei care băteau la porţile literaturii, spaţiul literar era dominat de marea, compacta
masă a oportuniştilor, carieriştilor şi clasicizaţilor lor.
Existau spirite individuale, mai puţin de grup şi de direcţie. Eroii noilor avangarde susţinuţi de „câteva“ perso-
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nalităţi ale criticii de specialitate îşi căutau cu greu drumul prin acest peisaj contradictoriu. Ziarele şi revistele
aveau, în general, paginile închise. Editurile cam în aceeaşi situaţie. Singura editură, oarecum, solvabilă debutanţilor era „Litera“. Dar şi aici trebuia să treci de cenzură, aveai nevoie de bani şi de…sprijin cutumiar!.. Nu
aveam nimic din toate acestea… Aveam, în schimb, o
foarte mare poftă de cunoaştere, de luptă şi speranţă.
Cădeam şi mă ridicam iar lupta continua… După ce citisem „biblioteca din pod“, câteva biblioteci de „cămin cultural“, hârtii şi ziare literare, lustruisem timid sălile de
lectură de la Academie, B.C.U şi B.C.S… am reluat studiul asiduu, sistematic, al marilor cărţi. Lecturile, discuţiile cu prietenii până spre dimineaţă m-au ajutat şi
mi-au dat încredere.
Eram la curent cu mişcările de idei din acea perioadă.
Mă bazam pe un oarece talent, pe capacitatea de alegere
şi pe intuiţie. Am mers şi am citit la „Numele poetului“
condus de Cezar Ivănescu şi la „Confluenţe“ condus de
Victor Atanasiu, C. Sorescu şi Mihai Coman.
Înainte de facultate frecventasem grupările literare
„Balada“ de la Curtea de Argeş, condus de profesorul N.
Erhan şi „Alutus" de la Slatina, condus de regretatul N.
Fulga, cu A. T. Dumitrescu şi Ioan Smedescu, pe cele
din Piteşti, de la Casa de cultură. Aici, lucrurile păreau,
oarecum, organizate. Aveau o logică interioară uşor de
recunoscut, o continuitate. Cu meşteşug, oleacă de talent
te puteai integra. Acestor „mişcări“ le lipsea ceva. Dincolo de linia clasică, sufereau de o anchiloză profundă,
de perspectivă, de curaj…
Căutam altceva.
Încet, încet am descoperit acele „grupări“ ale
„optzeciştilor„şi „nouăzeciştilor“. Ştiam despre ei, citisem câte ceva, îmi plăceau. Era o generaţie contestatară
dar şi de inovaţie. Prin 1981 au luat contact direct cu
Cenaclul de luni, condus de profesorul şi criticul Nicolae Manolescu. Pe atunci încă îşi mai ţineau şedinţele la
Casa de cultură a studenţilor „Grigore Prioteasa“. Ascultam şi nu-mi venea să cred. Ce ştiam despre ei, erau mici
copilării pe lângă ce se citea şi se discuta în cenaclu…
Curajul, seriozitatea, dezinvoltura abordărilor şi discuţiile fundamentate, au reprezentat o lecţie deosebită
pentru mine. L-am recunoscut apoi, pe Schitu Măgureanu, la Junimea, cenaclul condus de regretatul profesor şi critic Ovidiu S. Crohmălniceanu. Acolo, pe lângă
serile de poezie, erau şi seri dedicate prozei de avangardă.
Aşa i-am auzit citind proză, printre alţii, pe Mircea Cărtărescu, Nicolae Stan, Mircea Nedelciu, Ioan Groşan,
Constantin Stan… Noul…, Post – Modernul, îşi flutura
steagul pe meterezele „noului val“… Mircea Cărtărescu
devenise un simbol al acestei mişcări… Un lider. Debutase cu volumul de poezie „Faruri, vitrine, fotografii“ în
1980 la Cartea Românească.
Cenaclul „Universitas“ – o adevărată şcoală de
literatură
motto: “…în 1983, am fondat cenaclul Universitas
ale cărei prime şedinţe au început undeva la un subsol,
în jurul unei măsuţe joase de bar, şi au continuat la ultimul etaj al Clubului Universităţii de pe strada Schitu
Măgureanu, în fiecare vineri seara de la orele 18.00, fie
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că aveam căldură (iarna) şi lumină, fie că nu.“ (Mircea
Marin, Ziua literară, nr. 93, 2004.)
Din 1983 am început să frecventez cu regularitate
cenaclul Universitas condus de profesorul şi criticul
Mircea Martin. Aveam de pe acum o oarecare experienţă şi maturitate în domeniu. Cu toate acestea mi-am
dat seamă că mai am multe, foarte multe de corectat,
de asimilat. Astăzi, la aproape douăzeci şi şapte de ani
de la înfiinţare, pot spune cu mâna pe inimă că această
şcoală de literatură s-a mulat cel mai bine pe aşteptările, profilul şi temerile mele. Experienţa trăită în acest
cenaclu a fost una unică, irepetabilă şi inconfundabilă.
Atmosfera noului limbaj – postmodernismul – se
instituia pe realitatea textului. Printre valurile avangardei literare, Mircea Martin s-a dovedit a fi un critic de
excepţie. El a ştiut să menţină echilibrul între tradiţie
şi inovaţie, între ceea ce era considerat clasic şi ceea ce
era considerat modern. Aici, am înţeles, cel mai bine că
asumarea noii paradigme presupune, înainte de toate,
asumarea poeziei moderne şi a textelor teoretice de la
Baudelaire încoace: Rimbaud, Mallarmè, Ezra Pound, T.
S. Eliot, Fernando Passoa, Paul Valèry, Apollinaire etc.;
ideologia mijloacelor teoretice a unui Jean François Lyotard şi Wittgenstein; inventivitatea lui Joyce şi hermeneutica lui Umberto Eco. Am înţeles că modernul este
mereu postmodern. El are însă antecedente, are istorie,
are trecut şi viitor. Homer, Dante, Shakespeare, Cervantes, Villon rămân mereu contemporanii noştri. Că literatura de bună calitate are la bază fundamentele. Modele,
expresii, piloni. Avangardele sunt necesare, utile chiar.
Ele nu se pot întemeia însă numai pe negaţie. Avangardele nu crează şcoli. Ele dinamitează, doar, din când în
când, sistemul literar-artistic, mai ales în momentele lui
de lentoare, anchiloză şi oboseală. Temele sunt, în general vorbind, mai mereu aceleaşi. Cuvântul, sintagma, ţin
de vocaţia artistului, de măiestria, seriozitatea şi, foarte
important, de cultura acestuia.
Experimentul postmodernismului şi conceptualizarea acestei noi direcţii în literatura română era susţinut
în acea perioadă de critica de specialitate prin Ovidiu
S. Crohmălniceanu, Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Ion Pop, Marian Papahagi dar şi prin propriii ei „soldaţi“ şi „caporali“: Călin Vlasie, Alexandru Muşina, Ion
Mureşan, Vasile Andru, Cheorghe Iova, Ioan Liviu Stoiciu, Mariana Marin, Mircea Cărtărescu, Nichita Danilov,
Matei Vişniec, Simona Popesu, Daniel Corbu, Ion Moldovan, Ioan Hirghiduş, Ovidiu Pecican, Liviu Antonesei, Ion Zubaşcu, Caius Dobrescu, Ioan Bogdan Lefter,
Marta Petreu… Reviste ca: „Echinox“, „Dialog“, „Convingeri…“, „Opinia“, „Vatra“, „Astra“… publică în această
perioadă, e drept, sporadic, poezii, texte, opinii legate
de acest „fenomen“.
În aceste condiţii a apărut şi s-a dezvoltat mişcarea literară grupată în jurul „Universitas“. Şedinţele
de cenaclu aveau loc într-o clădire de pe strada Schitu
Măgureanu, vis-à-vis de Grădina Cişmigiu. Dacă îmi
amintesc bine, acolo funcţiona un club al Universităţii.
Cu serate, discotecă şi diferite alte întruniri şi manifestări studenţeşti.
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La început şedinţele s-au ţinut la subsol, unde funcţiona un bar, situaţie cam incomodă pentru o astfel de
activitate. Dar lumea era entuziastă şi nu lua în seamă
anumite, mici, inerente disconforturi. Asta era prin
aprilie, 83.
La primele şedinţe eram foarte puţini: Mircea Martin, Sergiu Ştefănescu, Gabriel Stănescu, Sever Achim,
Nicoleta Pavel, Dinu Regman, Traian Ungureanu, Ioan
Munteanu, Andrei Ştefan, şi subsemnatul. Mă aşteptam
ca să întâlnesc mai mulţi filologi. N.B. Iniţiativa formării cenaclului Universitas a aparţinut, însă, grupului de
la istorie-filozofie. Cu timpul, din toamna lui 83, grupul
s-a tot mărit. Au început să apară, masiv, filologii, centraţi pe grupul de la Braşov (Simona Popescu, Marius
Oprea, Caius Dobrescu, Andrei Bodiu, Sorin Matei),
ingineri, matematicieni, medicinişti etc. Aşa că ne-am
mutat într-o încăpere mai mare, undeva la etajul superior al clădirii. Răcoroasă iarna şi călduroasă vara, ea
a devenit neîncăpătoare şi pentru multă vreme sediul
întrunirilor de la „Universitas“.
Acolo, începând cu orele 18, săptămânal, vinerea, în
jurul unei mese lungi şi scaune umplute până la refuz
aveau loc şedinţele de cenaclu. Ele se desfăşurau până
spre orele 22-23. Nu aveam dezlegare, din partea „stăpânirii“ să stăm mai mult. Interdicţia, lumina, căldura
intraseră deja în cotidian. La una dintre şedinţe, Radu
Şergiu Ruba, deşi se stinsese lumina, el continua să ne
citească. Citea în braille! Am ascultat în tăcere până a terminat de citit. Toate, dincolo de faptul că, sunt aproape
sigur, eram atent, de undeva de acolo de sus sau de jos,
supravegheaţi de ochiul magic, roş-albastru al tovarăşilor… Dar nu-mi aduc aminte ca cineva dintre noi să fi
luat în seamă, vreodată, acest amănunt.
Astăzi, pare bizar, dar, atunci, ne simţeam liberi!..
iar atmosfera de grup, de haită, creată în acele seri de la
„Universitas“ nu-ţi dădea posibilitatea să te gândeşti la
altceva. Fiecare centimetru al secundei binare era disecat şi comentat îndelung. Aprig chiar! De la Horia Gârbea, Doina Tudorovici, Sever Achim, Simona Popesu,
Cristian Popescu, Caius Dobrescu, Marius Oprea, Radu
Sergiu Ruba, Ramona Fotiade, Paul Vinicius, Ştefan
Damian, Gabriel Stănescu, Doru Mareş şi pînă la Ioan
Bogdan Lefter, Florin Iaru, Mircea Cărtărescu, Bogdan
Chiu, Alexandru Muşina, Ion Stratan, Romulus Bucur…
Prin toamna lui 1983 Cenaclul de luni s-a dezmembrat,
aşa că, mulţi dintre lunedişti au început să treacă pe la
Universitas şi pe la Junimea. Nu le venea să creadă că
Cenaclul de luni, din considerente ideologice şi de partid, nu mai exista… Mulţi dintre ei îşi prelungeau, în felul
acesta, căutările şi aşteptările inerente…
Şedinţele de cenaclu, de la Universitas, fără a fi regizate, orchestrate, dirijate, se desfăşurau, parcă, după un
ritual anume. În jurul unei mese lungi, aproape interminabile, de o parte şi de alta, aşezaţi după criterii de nimereală şi de gust, se asalta la baioneta cuvântului orice
redută a sintagmei, orice vers temător, ca o idilă. Bumerangul discuţiilor atingea toate palierele unui comentariu şi analize critice, fără zgârcenie şi fără compromisuri… Faptul de a rezista, chiar pe margine fiind, fără o
implicare directă, era un câştig. Câştigul era cu atât mai
substanţial cu cât implicarea ta era mai mare. În gene-
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ral, aproape toţi membrii grupării erau tineri între 20 şi
30 de ani. Uneori, un an sau doi în plus sau în minus,
printre fragmentele de poeme şi poezele, adăugaţi la
sintagma „bătrâncios“ al Simonei Popescu sau altele de
genul acesta nu prea cădeau bine la linguriţă. Dar ele
reprezentau sarea şi piperul acelor ani.
D-l profesor Mircea Martin, parcă-l văd şi acum, un
om deosebit, încă tânăr, prietenos stătea undeva în capul
mesei. Nu ştiu să ne fi făcut cândva, cineva vreo fotografie, dar fotografia aceea, cu o masă lungă, cu un om
în capul mesei şi ceilalţi adunaţi în jurul acesteia, parcă
am mai văzut-o undeva?!.. Ca un adevărat comandant
de „navă şcoală“ lăsa, cu bunăştiinţă, de cele mai multe
ori cârma pe mâna „mateloţilor“ şi numai rareori intervenea politicos dar autoritar, pentru o eventuală „corecţie“ sau un scurt comentariu pe marginea odiseei.
Cu materialul clientului pe masă (existau programări, existau afişe; cel care citea se prezenta în cenaclu cu manuscrisele dactilografiate în 5-6 exemplare
etc., etc.) începea disecţia. În halate albe şi ochelari de
pluş, bisturiele ascuţite ale unora ca Ioan Bogdan Lefter,
Caius Dobrescu, Alexandru Muşina, Simona Popescu sau
Horia Gârbea operaţia, sub privirea atentă a profesorului,
decurgea firesc. Amplă, adâncă, cu infiltraţii serioase în
zonele sensibile, presărată din loc în loc cu ingrediente
din belşug şi alte delicatese în domeniu, rămânea pentru fiecare o experienţă numai bună de ţinut minte. Cei
care aveau ţinere de minte mai repetau experimentul,
alţii dezertau „speriaţi“, pe ascuns. Maestrul îi asculta
pe fiecare cu atenţie, îşi nota tacticos în carnetul lui câte
ceva iar la sfârşitul şedinţei ne comunica părerea domniei sale. O apreciere, cât de cât, a profesorului, pentru
cel care citea în cenaclu, era o garanţie că acesta se află
pe drumul cel bun.
Am citit de mai multe ori în cadrul cenaclului. Botezul a fost unul dur, fără menajamente. La sfârşitul şedinţei am ieşit aproape bucăţele, m-am adunat repede, orgolios şi am reluat asaltul pentru viitoarele reprezentaţii.
Altă dată, când am citit, printre altele, un poem mai „ciudat“ (Poem neterminat sau… manifest antiavangardist)
am fost „îndrumat“, politicos, spre lunedişti… De aceea
cred că, la Universitas, fără a se impune lucrul acesta,
se căuta altceva. Cosmopolit, heteroclit, la început, ca
orice adunare pestriţă, cu timpul, a început să arate, să
devină tot mai mult, cu o grupare literară care îşi căuta
frenetic identitatea – gruparea nouăzecistă. De acolo,
şi dintre ei, s-au ridicat poeţi, prozatori, dramaturgi şi
critici importanţi pe care istoria literaturii române nu
îi poate ignora.
Erau zgârciţi în aprecieri, uneori chiar cârcotaşi, dar
drepţi. O laudă, o apreciere cât de mică îţi dădea curaj,
te îmbărbăta, te ajuta să-ţi justifici prezenţa ta acolo. Şi
asta conta enorm. Orgoliile, vanităţile erau mari. Miza,
competiţia acerbă. Toate se întemeiau însă pe talent susţinut de o cultură puternică, solidă.
Am apreciat şi atunci, şi acum, judecând la rece situaţia, seriozitatea discuţiilor din cenaclu, elevaţia şi erudiţia lor, dincolo de avatarurile impulsive ale tinereţii.
Ele erau pertinente, făcute cu acribie şi profesionalism
chiar dacă autorii, în marea lor majoritate, erau încă studenţi sau la început de carieră. Erau nişte oameni deo-
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sebiţi!… Filologi, în marea lor majoritate, istorici şi filosofi, ingineri de toate categoriile, medicinişti, profesori
etc. Îi vedeam şi îi auzeam, îi simţeam în jurul meu ca
pe o mare familie. Nu aveam însă perspectiva timpului.
Astăzi, constat cu bucurie şi satisfacţie că majoritatea
dintre ei au ajuns personalităţi de excepţie.
Îmi aduc aminte că, în cadrul unor şedinţe de cenaclu, d-l Mircea Martin invita să citească şi să ne vorbească din experienţa lor, personalităţi de marcă a
literaturii române: Constantin Abăluţă, Cezar Baltag, Constanţa Buzea, Angela Marinescu, Ana Blandiana…, să citească membrii unor grupări literare din
provincie, de la Piatra Neamţ: Daniel Corbu, Radu
Florescu, Vasile Baghiu, Adrian Alui Gheorghe… sau,
uneori, cenaclul se deplasa în provincie (Reşiţa, Timişoara etc.). Modele, personalităţi, şcoli. Această interactivitate era benefică, stimulatoare.
Am apreciat personalitatea d-lui profesor Mircea
Martin. Calm, sobru, echilibrat. Cu spiritul şi competenţa profesională a domniei sale a ştiut să „gestioneze“
ceea ce s-a numit gruparea literară „Universitas“. Toată
admiraţia şi recunoştinţa mea.
Am avut noroc să găsesc în Bucureştiul acelor ani
adevărate şcoli de literatură. Au fost atunci, pe vremea
studenţiei, formării şi deprinderii noastre, dar constat
că au rămas şi astăzi repere programatice în istoria literaturii române. A fost şansa mea…
Bucureştiul înainte şi după cenaclu…
Bucureştiul, după mine, capitala provinciilor româneşti, şi atunci, şi cred că şi astăzi, poate fi oraşul căutărilor, împlinirilor sau deziluziilor tale… Depinde, în mare
măsură, dincolo de anumite circumstanţe sau împrejurări, de natura opţiunilor şi aşteptărilor tale…
Dacă Constanţa Buzea m-a publicat în Amfiteatru,
nu peste tot lucrurile stăteau astfel. Nu întotdeauna alegeam calea cea mai bună… Avid de cunoaştere, ţin minte
o întâmplare petrecută la redacţia revistei „Luceafărul“.
Am mers, într-o toamnă târzie, la „Casa Scânteii“ împreună cu Ioan Munteanu, coleg şi prieten într-ale poeziei.
Acolo l-am întâlnit pe……………..
Îl cunoşteam din scris. Chiar mă bucuram. Un poet!
Ne-a primit politicos, într-o atmosferă aproape jovială,
am discutat despre literatură, viaţă, studenţie. Prinzând
curaj, i-am dat câteva poezii. Le-a luat şi le-a citit cu atenţie, cu voce tare. Ne plăcea!.. Citea, se oprea, însemna cu
stiloul pe marginea foii, tăia câte un vers, exclama fericit
sau se încrunta atunci când nu-i convenea ceva… La un
moment dat s-a uitat îndelung, aproape fix, pe fereastra care dădea înspre parcul şi statuia lui Lenin din faţa
complexului tipografic. După o vreme ne-a apostrofat părinteşte: mă, băieţi!… cum credeţi voi să cuceriţi
lumea, poezia de astăzi!… A ajunge poet…, scriitor….
pauză!…e drum lung….iată Poezia!..trebuie doar s-o
scrieţi!.. şi ne-a arătat, aşa, cu mâna întinsă, direct prin
fereastră, statuia lui Lenin şi bulevardul larg, gol, cenuşiu… Talentul etc… etc… folosit în slujba marilor idealuri… etc… etc…Tineretul ţării…, aşa şi pe dincolo…,
trebuie să-şi aducă contribuţia… iar poeţii… artiştii,
nu-i aşa!…, să fie în primele rânduri etc., etc…
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O remarcă trebuie, totuşi, făcută! Ne aflăm în anii
1983-1985. Situaţia era critică şi la propriu şi la figurat. Eram student la istorie-filosofie. Nimeni nu prevedea însă anul 1989!!!
Am plecat profund dezamăgiţi dar şi îngânduraţi. Ce
naivi trebuia să fim!..
Citeam altădată revista „Săptămâna“ unde, într-o cronică specială, Ion Barbu se lua la trântă cu generaţia optzecistă, „contestatară“, şi credeam că acest aspect este
un fenomen izolat, particular. Mă înşelam amarnic!…
Între pasivitate şi rezistenţă, visul!...
„Rezistenţa“ împotriva dictaturii, prostiei şi ignoranţei, pe vremea aceea, dacă s-a făcut (privind retroactiv
deşi, pare, oarecum, neverosimil!)… s-a făcut, înainte
de toate, prin CULTURĂ!!!.. Şcoala rămăsese o instituţie serioasă, solidă. Facultatea, în comparaţie cu cea
de acum, o adevărată citadelă a elitelor învăţământului românesc.
Unele dintre mişcările şi grupările literare ale acelor
ani şi-au asumat pe deplin acest rol – rezistenţa prin cultură. Despre Cenaclul de luni şi Universitas, depun mărturie şi afirm, cu certitudine, că au făcut-o!
Într-o lume ciudată, în care sărăcia, bâlciul şi circul atinseseră cote alarmante, propaganda şi alte
numeroase cânturi şi cântări, erau folosite de trubadurii „epocii de aur“ drept „adevăratele“ repere.
Imnurile patriotarde şi ale cultului conducător scoteau la iveală tot felul de poeţi şi poetese, scriitori fără
operă, veleitari. Ce era curios, oamenii nu le mai luau
demult în seamă, nu mai credeau în ele. Pagini nesfârşite maculatură + două ore TV. În afara unei anumite
osaturi anchilozate, nomenclaturiste, carieriste, de tip
neostalinist, marea majoritate a populaţiei abandonase
de mult calea. E drept, nu întrezăreau alta, în condiţiile
date, erau, cum s-ar zice, Marii Pasivi. Îşi găseau refugiul
în muncă, lectură, teatru, sport, drumeţii etc. Ici, colo,
câte o voce singulară, de tip Dorin Tudoran, Dinescu
sau Blandiana.
Restul tăcere!…
O tăcere, grea, apăsătoare care, totuşi, anunţa ceva!…
Ce anume!?…, aveam să aflăm în 89 când, mai marii
lumii, pe o situaţie dată, au hotărât din nou!
Dizidenţii acelei perioade, pentru mine, cel puţin, sunt
eroii numiţi şi nenumiţi, cunoscuţi sau necunoscuţi de
la Academie, Bibliotecă, Teatru, Ateneu sau Operă; profesori de la Universitate; unele cenaclurile literare; grupul de prieteni şi de sfat din căminul studenţesc Grozăveşti. Ce lume! Ce timpuri! Ce oameni!..
La Dorohoi şi Botoşani, unde am fost „delegat“ cu
repartiţie guvernamentală, am căutat să-i recuperez (să-i
inventez!…) şi să-i întregesc… La Dorohoi, am pus la
cale mişcarea literară „Septentrion“. La Botoşani coordonez cercul de literatură „Ion Pillat“ şi Festivalul naţional de poezie pentru elevi „Constantin Dracsin.“ Particip la viaţa scriitoricească din ţară (atât cât se poate!)
şi de la Botoşani (unde, precum se ştie, se întâmplă
lucruri!..) Dincolo de toate, am căutat să păstrez legătura materială, dar, mai ales, sufletească şi spirituală cu
marii mei prieteni…
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Profesor, tată, soţ, între citit şi scris, trăiesc sau supravieţuiesc acestor minunate vremuri postloviturii de stat
decembriste! E mult, e puţin, nu ştiu! Dar nu mă plâng.
Am făcut, cum s-ar zice, războiul!
Între slujbă şi drujbă, cărţi şi maşina de scris (mai
nou computerul!), m-am convins destul de târziu, e
adevărat, că provincia, oriunde te-ai afla, are memoria scurtă, ucide puţin, câte puţin!…
M-a preocupat şi mă preocupă, însă, mereu, refacerea geometriei visului, a realului, a întregului. Fascinat de
joaca jocului am fost şi sunt însă conştient că, dincolo de
aparenţe, suma părţilor…, nu dau niciodată întregul!…
(n.b. o parte a acestor note au apărut în volumul
„UNIVERSITAS – A fost odată un cenaclu…“, Ed.
M.L.R., 2008, sub îngrijirea şi coordonarea d-lui prof.
Mircea Martin. Reiau, în extenso, cu modificările şi
completările de rigoare)

Petruţ PÂRVESCU

Prolog
ahoe
prieteni
a venit vremea să mărturisesc
între o zi şi altă zi noaptea zilelor

lumi
pe care noi venind aici le-am găsit şi
le-am lăsat tuturor moştenire
prin câmpia numerelor hălăduind în voie
toată pădurea lichidă a visului geometric
am văzut
şi am auzit
prin peretele lumii desfrunzirea stelară
străin ca şi voi
am hotărât atunci să-mi deschid sufletul şi să încep
bâjbâirea solemnă pe răbojul din palmă
în toate clipele acestei vieţi
vă vorbesc despre clipa de-acum
şi următoarea
bucuros de a crede limita acestei disertaţii
la marginea trupului ca un proscris
dincolo de concepte
teama
nehotărârea m-au urmărit îndeaproape toată calea
acolo departe în provincia memoriei
am vegheat încordat recoltele târzii
lungi
mari fără de sfârşit mi s-au părut anotimpurile zilei
pe o uliţă într-un sat pe valea vezii dincolo
de piteşti am ascultat prima oară uimit cântecul
vis în vis
realitatea ca o dulce povară
cu moartea zilnică nu credeam
că viaţa este aşa de lungă
lumi
cer soare pământ stele
toate erau acolo şi eu le-am văzut

Anchetele revistei

am auzit râurile
am văzut malurile
piatră pe val rugă şi bucurie deopotrivă plânsul
pe catargul luminii
frunza plopilor din ce în ce mai rară

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 în fiecare anotimp ne
zvârcoleam spasmodic cu fiecare generaţie
umpleam sufletul noduros cu năduf
ca-pe-un hârdău lepros

prieteni
vă vorbesc din propria-mi celulă
burduf spongios biped sufocat de
tăceri lungi verzi uleioase
din propriu-mi templu endocrin (plantă eoliană
pe fundul dublu al acestei mări albe)
singurul în stare de altfel să-mi stimuleze visul
ambiţia mărgelei translucide de sudoare
mirosind a om
de a parcurge întreaga distanţă!…

AH
(ne ziceam)
mândri şi liberi în bantustanele fericirii va
veni ea ziua 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 mică umedă lucitoare) şi-o să-L bem
pân' la O S

scrisoare deschisă generaţiei mele
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 sate şi
oraşe somnambulice aşteptam cutremuraţi zorile

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

departe
în duminica orbilor
trecea G L O R I A pe bulevardul victoriei
mass turbându-şi fesele (două felinare de aur potcovite
în noaptea adâncă de ceară)

trecea G L O R I A pe bulevardul oricărei victorii
muncindu-şi în scârbă
fesele
iepele
două felinare de ceară în noaptea adâncă

nOi
o priveam cu ciudă
libidinos din spate (faţa
o avea mai mereu în reparaţie capitală)
trecută în revistele de gală
eczema unei cicatrici vulgare pe
ochii minţii noastre-nfierbântate
NU
pentru vOi
ziceau bătrânii lupi
copţi în chesoanele marilor naufragii
aaĂĂeeIIooUU
e această splendidă arătare b e l i ţ i l o r
şi-şi 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 a
mireasa morţii în sărbătoare
nurlie zăludă şi cheală
cu surle şi tobe
mirosind a lingoare
a lăptucă tânără şi-a busuioc deocheat ne
venea rău
ameţeala
d o a m n e ne
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hauuuu
H a u – H a u u u u vuia pădurea tânără
turme de glasuri trăgând după ea
ecouri lichide răstălmăcind alese geometrii!…
cărămida de cuvinte
arde-n mine un trup de fată
de femeie sau iubită
ca-ntr-un zid
de monastire trupul anei înzidită
şi mă doare
colţul pietrei tâmpla
umărului stâng
şi mă doare piramida de cuvinte lăcrimând
doamne
nu-mi săruta gura
ca pe-un sân de fată mare
pe-a ei golgotă vorbirea răstignită
să mă are
să fiu bob
în brazda albă
să-ncolţesc şi să dau rod
peste piatra ce mi-e dragă să-nverzească ochiul orb
şi să pot rosti azi verbul îngânat de-atunci-nainte
de pe gura anei smulge-ţi cărămida de cuvinte!
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Dan SOCIU

Fincă

aşa mi s-a acrit de Internet şi de cărţi
plouă-ntre blocuri, vîntul face valuri pe bălţi
nu vreau nimic din afară, nimic din adînc
numai să mă uit la comedii şi să mănînc
păcat că nu pot să muşc pe dinţii din faţă
fincă omul e şi prost în viaţă
mi i-am spart demult la un concert rock
cred că nu-mi mai place rockul aproape deloc
dar cred că-mi place aproape orice cu orez
cîndva doar cînd îl vedeam şi-mi venea să vomez
nici nu spăl vasele, le-oi spăla dimineaţă
omul vrea şi pauze de la viaţă
afară poate latr-un cîine ud
dar după termopane nu-l aud

Şi nişte Schopenhauer

Lumea nu e panoramă e dramă
e o bătrînă în farmacie
nu
ştie de ce-a venit nu ştie
cine e a uitat
cum o cheamă
e bătrîna ce se-agaţă de
tejghea
cînd farmacia se-nvîrte cu ea
şi sfincterul i se lasă de teamă.
Lumea nu-i dramă e panoramă

e o raţă care-alunecă prin timp
ca prin apă şi-i un soare cu nimb
deasupra lacului ca-ntr-o reclamă
e strălucirea din zîmbetul ei
cînd vede-n ce fel o privesc ochii mei
şi vara încă nu se destramă.
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Poesis

Adrian ALUI GHEORGHE

Însemnări din subterană
Tocmai îmi ratez viaţa
şi pe lîngă ea o mulţime
de poeme care mi se gudurau
la picioare.
Cred că aşa se întîmplă
şi cu popoarele
de microbi
care ne locuiesc
pielea
intestinele:
sîntem un teritoriu
fără nici o perspectivă.
Pe cer luna trece
aşa
sf întă
şi
clară.
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ŞNUR
DE SÂNGE

Dar câte mai pot trece
Prin iarba eliberată a ascetului
Doar l-ai visat o clipă
Si te-ai şi trezit
Murdar pe obraz de veninul lumii
Cu buzele rănite de colţul viperei
Smuls şi aşezat
Pe marginea vasului
Ca un trofeu nemuritor
Bijuterie perlă briliant
Şi moartea ta
Cu şnurul roşu în jurul gâtului
Ca urma laţului
De spânzurătoare
Ca urma de sînge
Începută
De braţul călăului

Ioana DIACONESCU

CRIMĂ
DE ÎNGER

Pe deasupra iarba părea curată
Nu se presimţeau colţii de lup
Nu mirosea a sânge de om
Nu se întrevedea conturul de înger
Dar el era cu gâtul tăiat
Cu o secure de ceaţă
Şi rămăsese cu aripi deschise
Prăbuşit pe treptele grotei
Căzuse un cap fără faţă
Nu se potrivea grota
Cu puritatea lui
Nici pereţii ei
Cu broboane de gheaţă
Străveziu veşmântul lui se topea
Mantie risipită ca pânza
Misterioasă a unui păianjen de ivoriu
Şi nimic nu-mi spunea
Că fusese o crimă
De înger de lezmajestate
Pe iarba curată de la intrarea grotei
Încuiată cu şapte lăcate
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Dar vine ciuma
Şi ciuma îi trezeşte din somn pe toţi

FERESTRUICI
PENTRU CRENGI

Nebunia e un consens diavolesc
Fac ferestruici
Ca să poată ieşi prin ele
Crengile
Şi gândurile
Vegheam râul şi râul ne veghea
În vale erau adunate
Toate gândurile frumoase
Şi părăsite
Pentru a fi păstrate
O cât aş fi dat
Să nu se transforme amintirea ta
Într-un hoţ de pe drum
Care-mi smulge răsuflarea
Şi o dă la câini
Şi câinii o adulmecă
În valea cea verde
Acolo nu sunt uscături
Poesis

Ci muguri buni de mâncat
Din care florile înfloresc
În interiorul trupurilor noastre
Ferite de arşiţa acestei veri
Atat de asemănătoare
Cu amintirea toridă
A ultimei candori
Lăsate la poartă
Odată cu fragii
Cu buruienile şi brusturii
De cealaltă parte
A gardului

PE MĂGURA
MUNTELUI

Să ne rugăm pentru fratele nostru
Pentru ca durerea să nu-l stingă
Pentru ca mâna mea
Ce-i atinge
Inima care se vede
Prin coşul pieptului deschis
Să nu-l asuprească
Şi eu am avut boala asta
Am simţit totul
Fiecare mişcare
Înzecită de plânsul nestăpânit
Şi de ţipetele cocoşilor de munte
Împinşi cu forţa
Pe marginea acoperişului
La limită
Cu penele smulse
Aşezaţi acolo ca pentru execuţie
Ca pe măgura de hotar
Unde se împuşcă hoţii
Şi lepădăturile
Şi femeile neisprăvite
Şi uneori ofiţerii de cavalerie din Garda Regală
Îmbrăcaţi în albe uniforme ca zăpada
Cu mîinile legate la spate cu sfoară
Şi cu gleznele încătuşate
Pentru ca nu cumva
Să-i scăpăm din ochi
Icoanele lor zac crăpate
Pe măgura muntelui
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SĂ DORMI

Trebuie să dormi
Dacă vrei să-i vindeci pe alţii
În ţinutul apropiat gurii tale
Există un leac pentru sete
Verde ca marginile mării
Şi proaspăt ca o rază
Smulsă din trupul celui ucis
De suliţă
Vrajă
Îndurerată de atâtea zvonuri
Că s-ar fi găsit un leac
Pentru boala aceasta
Izbăvitoare

ULTIMUL SOARE
AL DECAPITĂRII

Nici măcar
Marginea frunzei nu se vede
Stau pe ea
Ca într-un cuib
Şi alunec ca pe tălpile unei sănii
Pe valea verde
Pe iarba care devine roşiatică
Pe înserare
Trec printre două stânci ascuţite
Şi părul mi se face roşu
Retezat de ultima sabie
A soarelui viclean
Port un colac din aripi de fluturi şi flori de câmp
În jurul mijlocului
Iar pe deasupra bătrâna doamnă îmi trece
Cămaşa subţire a feminităţii
Îmi ridică părul în creştetul capului
Ce gât frumos ai
Şi lung numai bun de retezat
Ha-ha daca m-aş lua după ele
Aş muri pe loc de spaimă
Dar eu stau pe o frunză dezmărginită
Ca într-un cuib
Cu părul meu roşu
Înşelător pe înserarea implacabilă
Şi lacrimi şiroaie curg din ochii mei
Strlăucind de durere
În ultimul soare
Al decapitării
HYPERION
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Octavian DOCLIN

1. Baletul de noapte

lui Eugen Bunaru

într-un timp fără sf îrşit
înlănţuiţi de o iederă otrăvitoare
Hei
trădarea luciditatea nebunia
o fiertură pentru înăsprirea sîngelui
tot astfel precum în baletul de noapte
într-un anotimp fără început
înfăşuraţi de o iederă otrăvitoare

Posteritatea se aranjează antum (în antumitate adică)
postum poetul poate fi doar o păpădie bătută de vîntul
unui anotimp rece tîrziu
puful ei devenind o făină care nu dospeşte
dragul meu prieten şi poet
simţindu-te cum te sprijini încălzindu-le
pe coastele mele fisurate
Închinare la Ela
în baletul meu de noapte
la atîtea reîntoarceri din subterane
„Iacobe, Iacobe, tu umbli cu scara îngerilor după tine“
în realitatea reală dar vai
aşa se pare că te-a întîmpinat cu acest reproş
ele nu se mai pot suda
înţeles
ca o aspră mustrare
nici cele de stînga şi nici cele de partea dreaptă
cînd
de
fapt a fost o închinare la tine
fiindcă aceste căderi continue
frumuseţea
întruchipată la cea mai înaltă cotă
în i-realitatea reală ori mai bine
a
etniei
tale
dar şi viclenia dar şi răutatea
zis în realitatea i-realităţii
dar
şi
duritatea
rostirii cuvintelor în limba română
după atîtea re-întoarceri la suprafaţă
dar
(şi)
mai
ales
scriindu-le
cu o altă memorie
îi
spuneau
padre
riscă acum ca baletul de care-ţi vorbeam
fiindcă era singurul bărbat ziceai tu
să fie dansat poate în curînd
care nu ţi-a propus nimic (ar fi avut
sau cine ar putea să ştie să spună
senzaţia trăirii unui incest
doar de un schelet cu singura balerină
îţi
răspundea mereu)
pe care o poate duce în braţe
ştiind
bine de unde oare
şi în care pînă la urmă
că
şi
el
era un poet afemeiat
se va topi nevăzut
drogîndu-se
adesea
cum zborul porumbelului alb poştaş şi călător
şi
adesea
căzînd
rătăcind
în smoala nopţii
prin
subteranele
lui devastatoare
de pe partea cealaltă
niciodată
nu-i
prea
tîrziu
a muntelui necruţător al Iluziei.
ţi-a răspuns o singură dată în glumă
încercîndu-te doar
acum iată crede vai că e prea devreme

4. Mustrarea

2. Levitaţia

Ochii la cer
îl ruga poruncindu-i mama sa
în fiecare seară se ruga pentru el
zdrobindu-şi genunchii trupului firav de lutul
care de mult nu mai era reavăn
din cămăruţa ei de noapte
în acelaşi timp fiul trăia în extaz
imaginea iluzorie a unei lumi dintr-o altă lume
înspre care levitează de la naştere
astfel că tîrziu cînd trupul
îi prinse forme şi-i izbucnise în
flăcări adolescentine văzu
cum în timp ce-şi sorbea rana
de pe mînă într-o stare de har
sîngele lui îşi schimba culoarea şi haina
pentru noul trup.

3. Iedera otrăvitoare

Hei
iubirea puterea eliberarea
într-o luptă fără sf îrşit
aşa cum în baletul de noapte
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5. Cravaşa femeia lichidă

Se bucurase mult timp
de o notorietate clandestină
intra-muros penitenţă quasitotală
şi enervant de ordonat cu memoria intactă
extra-muros bolnav de boemie de nevindecat
de aceea nu ai prieteni adevăraţi
îi reproşa cineva mai apropiat totuşi
şi totuşi răspunse
în subterane eşti singur cu fantomele doar ale tale
care te-au bîntuit şi biciuit cu cravaşa vie a morţii
îţi aminteşti atunci la Oradea între pereţii de plută
aşezat vertical precum un neam în vechime
cînd erai între sub-pămînt şi Cer
iar baletul de noapte se dansează
doar cu femeia aceea lichidă fără trup
numai a ta (deci fără sînii mult rîvniţi
cîndva plini cu laptele de pasăre al copilăriei)
pe care nu o simţi doar o pre-simţi
dar tatuată definitiv pe pieptu-ţi rămas aproape gol
tot mai lipsit de părul virilităţii
o dulce prietenă cunoscută cunoscuta mea

Poesis

vino fă-te rogu-te văzută arată-te
mie şi numai mie
chiar şi preţ de o bătaie de pleoapă
în noua mea memorie

6. Penitenciarul penitenţă…

…o casă cu podeaua măturată
cu pereţii văruiţi pregătită
pentru baletul de noapte
perechea a fost aşteptată
pînă la miezul nopţii
după se trecea într-o nouă zi
şi baletul nu se putea dansa
niciodată la vedere
din motive de parteneră
contopiţi sprijiniţi însă
unul de altul
cei doi s-au topit precum ceara
într-un fagure gol

7. Desenul secret

A fost învăţat
să danseze baletul de noapte
să-l interpreteze
cu iubire şi ură
cu tandreţe şi furie
cu frică luciditate şi nebunie
ca pe o boală incurabilă ignorată
cu fiecare pas făcut
unul în braţele celuilalt
podeaua se ştergea
aşa se face
că nimeni n-a putut dezlega
desenul secret

8. Lama curbată

blînd dar şi cumpătat uneori
altminteri belşug de licori
se strecura excentric liniştit şi rodnic tainic
printre rafinate spaţii subterane
ca o sabie de Damasc încrustată pe ambele feţe
cu perle rubine peruzele diamante şi smarald
o lamă curbată precum cea mai grea mişcare
în baletul de noapte
un singur vînător de imagini deţine
fotografia acestuia ascunsă în memoria
celui de-al treilea ochi Marele Domn
ocrotită păzită la gura unui adăpost
de lumina din afară

9. Agrafa

Dacă poţi dansa
în baletul de noapte
pe o melodie interpretată
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la un corn de vînătoare
atunci
cu siguranţă eşti mai puternic
decît topitorul
de la gurile minelor încuiate
altfel ulciorul umplut cu vinul pelin
băut în pauze
nu mai are
efectul aşteptat al odihnei
necesară atunci cînd te sprijini
pe toiagul ţinut la capăt în pumni
ca pe o agrafă de aur
lucrată în filigran

10. Biruinţa

Eşti pacea mea
din poate toate zilele
îi şoptea la ureche
cu fiecare pas
înainte spre zidul de nepătruns
în dansul nocturn
ajunşi la perete
a fost văzută peste ani
doar imaginea
ca o dîră de fum
a unui schelet
ca aurul spălat
ce nu se poate cîntări
cum o biruinţă
potrivnică

11. Repetiţia finală
are loc numai pe un anumit nisip
cu tălpile goale
nimeni nu participă
în afara unui anonim
ascuns după cortina de fum
şi-a anunţat prezenţa
dezvăluindu-şi şi chipul
doar la premieră

12. Premiera

a început cu sala goală
protagoniştii au aşteptat un timp
după care s-au topit
în baletul lor de noapte
singurul
în final au observat
cum în absenţa vreunor aplauze
umil şi părînd înfricoşat
părăsea arena cu un obiect sub braţ
care mai tîrziu se descoperi a fi un manuscris
însuşi – aşa presupunîndu-se acum –
cel care a imaginat
această formă de existenţă
(din volumul Baletul de noapte,
în pregătire)
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de azi pe mîine
precum între vecini
cresc într-o noapte
înăsprite mărăcine
şi din aproape în aproape
tu însuţi rămîi ca oaspete
şi în loc de stăpîne stăpîne
auzi doar străine străine
în noian de lume
smocuri negre de ciori
se adună în ciorchine.
În umbra sumbră a Crucii
nu e loc şi nici oprire
ci doar falsă însoţire
cum din doi în disperare
nu-i nici unul înainte pe cărare
ci doar tu în sinea seacă
pripăşit şi doar prin litere
sufletul să te-ncunune
într-un pustiit de nume.

Gheorghe SIMON

În umbra sumbră
a crucii

În umbra sumbră a crucii
stau ascunse de veacuri
steaguri fluturînd a pace
în timp ce în suflete
migrează durerea rapace.

Nimeni nu citeşte
şi nimeni nu ascultă
numele incrustate
cu litere îngroşate
pe coaja vie
a fagilor din copilărie
doar pădurea în sine exultă.
În tufişuri obscure
agonia rugilor de mure
fructele negre
clipesc a mirare.
În păduri jefuite
culegători grăbiţi
la întîmplare
adună în coşul zilei
sărăcia clipei
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Şi nici faţă către faţă
moartea clipei se răsfaţă
într-o altă virtuală viaţă
unde-i verde-n putrezire
şi dezmăţ fără de oprire
cum se pierde în mustrare
din amvon de ispăşire
cel robit în mănăstire
cum se coace în arsură
cu pecetea peste gură
prea supuşii mutilaţi
în deşertul de vorbire.
Nu-i departe nici pe-aproape
moartea care ne împarte
ci doar duh înstrăinat pe ape
şi nici împărăţia oarbă
în tărîmul de uitare
să mai soarbă
din nepărăsita lume
inundată de pustiitoare nume.
Şi doar preajma ne conţine
fără formă în mulţime
cum izvorul e grăbire
şi cum viaţa ispăşire.
Învestit cu iscusire
e doar omul prevestire
prin cuvinte sporind
precum scoase din minţi
par suflete în peregrinare
pe la casa cui ne are
aceluia care nume nu are
ci e doar prefigurare.
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ar trebui

ar trebui să ne naştem cu toate femei,
să ne hrănim din farfurie cu aceeaşi istorie sângeroasă,
să creştem în noi viitorul,
să ne ţinem răsuflarea în lampa adormită cu gaz,
multe ar mai trebui

ar trebui să apărem întâmplător pe lume
şi să facem copii purpurii pentru planetă închisă în laboratorul său arhaic, femeia,
spală vasele cu cenuşa fierbinte din sobă
alături de plânsul ei, plânsul de ceapă
sângerează între cuvinte aşternute
pe igrasia din inimă
mai pune sare pe hrană, femeie,
termină rântaşul pentru ciorbă,
mai spală încă şapte blide cu cenuşă,
apoi culcă-te printre firmituri uscate de pâine
şi vei visa că multe ar mai trebui
ar mai trebui să scot afară şi găleata cu lături

în muşuroi
Marian HOTCA

istorie

noi, femeile, nu mai avem istorie
războiul prafului din bucătărie
ne-a spulberat orice răsuflu de libertate
o viaţă petrecută la cârma oalei
a fost mult prea mult pentru noi
am rătăcit în constelaţia piperului
şi de aceea nici visele noastre
nu mai dospesc la căldură
schelete îmbrăcate în haine pline cu lături
curăţând aceiaşi morcovi plini cu malformaţii
suntem noi, femeile, în fiecare zi:
nu mai avem inimă – în trupul nostru de cenuşă
zvâcneşte încet o tomată
care începe să putrezească printre
atâtea sudori învechite
vom rămâne fără inimă şi doar lăturile
o să ne mai limpezească
pleoapele grele de ceapă călită
pictăm copii în pântece, îi naştem în nuanţe purpurii
îi îngrijim, îi alăptăm, pozăm nud
în grădina cu legume,
îmbătrânim fără să mai facem riduri
şi totuşi nu avem istorie ne repetăm la infinit
poate de aceea, noi, femeile, adunate la un loc
suntem însăşi istoria
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aveam genunchii moi ca gelatina
melcii mă împungeau de la spate
eu înaintam în celălalt ochi al întâmplării

în urma mea troleibuzele
îşi încâlceau firele plictisite
merg pe lacrimi de broaşte ca un
Iisus pe marea de sare
pe bancă un nimeni vorbeşte
continuu despre nimicuri
mă prefac că îl ascult
până trece ploaia asta
ostentatorie
/apoi ochiul se face că vede
lacrima se face plâns de şarpe
setea se face deşert cu piramide
prezentul se face trecut/
a trecut un autobuz, a mai trecut unul
şi a venit timpul să plec
fiindcă mi-a sosit şi mie
autobuzul
în muşuroi toate entităţile vorbesc
despre nimicuri
eu doar ascult
cu celălalt ochi

poem

închid ochii
şi zilele trec mult mai uşor
uneori mi se va părea
că nu mai exist sub nicio formă
în nicio dimensiune
de pe harta
unei singurătăţi
de toamnă
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să te răsteşti la autorul condiţiei umane
cu reproşuri mai grele decât cele din strigătul
disperat: eli, eli, lama sabactani,
şi sunt momente când simţi cutremurat
că te poţi lepăda de starea de om,
că te poţi transforma în pasăre –,
şi n-ai ezita să zbori cu bucurie
până-n tărâmul numit celălalt,
dacă nu ţi-ar fi teamă
că s-ar putea întâmpla
să nu te mai faci om niciodată.

Geometrul şi poezia

prismele, poliedrele geometrului se ciocnesc,
se turtesc, se ciobesc la colţuri şi-i alterează calculele,
imensul plan imaginar face valuri şi se comportă
ca o mare adevărată în stare să-nghită vapoare,

Francisko KOCSIS

Cinci oameni, cinci
poeme, un Dumnezeu

Cinci oameni de limbi diferite
se aşează pe acelaşi ţărm de mare,
au în faţă acelaşi cer lucios ca o tablă galvanizată,
aud acelaşi muget monoton repetat de ape,
au acelaşi Dumnezeu şi aceeaşi sorginte ancestrală,
acelaşi peisajul, acelaşi timpul şi nu diferă nici credinţa
lor în forţa omului de a vedea şi ce pare scorneală,
de a răzbi cu gândul prin lucrurile grave şi simboluri
cu aceeaşi uşurinţă ca printr-o aiureală;
fiecare dintre ei va scrie un poem în limba
în care îşi trăieşte identitatea,
va scrie despre felul în care vede preajma şi marea
în ziua în care le contemplă de pe malul înalt,
despre cum simte, resimte şi presimte
că va fi ziua de astăzi înaintea celei de mâine,
despre ce-i vine în ziua aceea în minte;
Dumnezeu le va citi în limba lui universală
şi se va bucura peste măsură că l-a înzestrat pe om
cu darul de a meşteşugi cuvinte şi de a vedea nuanţe
pe care nici ochiul divin nu le surprinde,
de a fi atât de diferiţi de parcă ar fi nu din popoare,
ci rase ori universuri diferite;
se va bucura enorm, dar într-un târziu va admite
că bucuria lui are şi un pic de umbră:
ca nişte jupâniţe capricioase,
cuvintele din poezie se lasă
admirate, ascultate, dar nu-l ascultă…

Dorinţă şi teamă

Sunt zile când simţi că ai vrea să evadezi
din prezentul strâmt şi incomod ca o platoşă,
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curba luminii se strică în amurgul devastator tulburat
de păsări mari ce se ridică în văzduh
şi zboară pe meridianul privirii
până se pierd în lagune întunecate,
şi-n plus, din toate părţile se aude un recviem decent
pentru cei pe care nu i-a ştiut niciodată
şi nu-i va cunoaşte probabil nici în viitorul etern,
pentru toţi cei care au călcat cu pasul efemer
tărâmul acesta guvernat de geometrii ideale,
sfâşiat între indecizii, determinări şi hazard,
gânduri, senzaţii, sentimente, poezie,
stă încremenit pe scaun şi priveşte golul întunecat –
nu se-ndoieşte nici o clipă că totul e rigoare,
versul n-are cum să fie deci mai prejos
decât linia dintre două puncte oarecare.

Teamă grozavă

Tot ce-mi imaginez există, un adevăr
atât de evident nu are cum să fie negat;
îmi imaginez că nici nu m-am născut
şi dintr-o dată mă simt fericit, eliberat,
şi-mi imaginez că nici tu nu te-ai născut
şi-n lumea nenăscuţilor ne-am întâlnit,
că n-am suferit nimic din tot ce îndură
oamenii lumii născuţilor în mod obişnuit,
dar mă gândesc că odată şi-odată
nu vom avea nici noi scăpare de-a ne naşte,
mi-e grozav de teamă de starea de viu,
de gândul că nu ne-am cunoaşte,
de gândul că am putea să nu ne naştem oameni,
eu aş putea să fiu mesteacăn, tu ai putea fi crin,
şi chiar de-ai fi în umbra mea,
ţi-aş fi imens, îndepărtat şi străin.
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luna albastră e semnul de carte
între miezul de zi
şi
miezul de noapte

VĂMI

Noaptea se scurge magic în carafa cu vin
mi s-a făcut a lună prelinsă
pe geam
pe podea
pe lampa stinsă
în pian stă ascuns un fragment de sonată
pe clapele lui întinsă bacantă
cu sânii plonjând mireasmă de tei
în orbul oglinzii praful e vameş
levitez peste raiul apatic
oscilez
între arginţi şi un soare cu dinţi

visez
şi plătesc
visez

Gabriel ALEXE

DECOR

În anticamera verbului nu e loc de pereţi
văruiesc descuvântul dinaintea cuvântului
fecundele clipe leagănă sunetul –
aşternuturi albastre în dis-dimineţi
sărut sân de muză sculptată în ţurţuri
nurii de gheaţă vedenia mov
zgribulit un scaiete tresaltă-ntre muguri
seminţe-ncolţesc în umed răzor
tăcerea în mine începe să cânte
cu uşa închisă
fără décor

PARADIGMATICĂ

Exilat apoftegmic în Turnul lui Shoffer
scriu şi stârnesc codul genetic
instantaneu din propriul eu
un altoi cybernetic
în castelul de jad prin toate odăile
bântuie frust serafic stafiile
scriu obsedat de ultima Vedă
ceva desuet despre o samoedă
în apa Iordanului Petru aruncă
cu sete trei pietre
demonul râde şi mă încântă
cu o delicată apogiatură
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OBSESIE METONIMICĂ

În camera mea întârzie dimineaţa
statueta de abanos îmi tulbură mefienţa
dau buzna în hol mă împiedic de cufăr
rezemat de pereţi ajung în pridvor
dar nu am decât o singură bardă
voi ciopli stâlpii de la intrare
până când livada încremeneşte
în floare îmi spun
dar nu am decât o singură bardă
mă rotesc ameţesc cad cu faţa în iarbă
mă ridic
cu ochii închişi iau barda în mâini
şi lovesc
muţenia coaptă în jur
ridică pleoapele

METEMPSIHOZA LUTULUI

Ca un olar modelez trupul
de la facerea lumii
nu ţi s-ar mai fi zvântat lutul

mâini învrăjbite finisează forme nebănuite
transparenţa mimează turcoazul
în lutul concret orbite scobite
linia buzelor urmează linia sânilor
palmele mele frământă frenetic
coapsele pulpele gleznele
prin triunghiul lucarnei vântul trage cu ochiul
pe bâjbâite lutul mă pipăie
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ridică-te şi mergi

de la pragul casei până la culcuş
peste urmele lui urmele mele
de lup

PARAIUBIRE

ne vizităm simultan absenţa

totul îmi pare aproape perfect

La picioarele mele despicată o pară zemoasă
în soarele blând de amiază
în mijlocul grădinii
dincolo de capătul lumii
tata sapă o groapă
scoate din hău piatră cu piatră
un ochi de fântână
tata plantează în pulberea lunii
un păr

PERIPLU APOSTAZIC

Tatăl meu se duce ca un câine la mormântul mamei lui
şi la mormântul mamei mele
o boare de seară îmbracă în colb silueta bizară
e prieten bun cu groparul
pe margine îşi umplu povestea
paharul
cu surâs de ţârcovnic aprinde
candele la icoane
pune sigiliu pe cruce sărutul
uitarea de sine
şi tace
luna se-mpiedică de vechiul hotar
mamele noastre împart solitar
în a treia cadenţă
hazardul

INSOMNIE

Am insomnie de mama
am insomnie de tata
în formă de tunel aş săpa un mormânt
să bântui prin el
la gura tunelului m-aş duce să-i strig
să mă vindec de beznă
de frig
la colţ de stradă învârt flaşneta
într-o lume dezacordată
mi-e insomnia o disfonie
neterminată

SIMILITUDINI

De la culcuş până la pragul casei
Grivei îşi pierde urma în neaua grădinii
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eu după lupoaică el după os
la mijlocul drumului
ne privim drăgăstos
ninsoarea pornită
e unicul nostru musafir
mânios

TRISTUM

Tristeţile-mi le vântură cocorii
spre ţărmuri paradiziace în desfrâu
dar şi mai mult tumult pe mare
valul ascunde presimţit pământ
plutesc pe ape înverzind cochete
deasupra nuferi alge dedesubt
în palma de miracol a gheişei
perla tristeţii o îngrop adânc
secante taie paralele vise
în congruenţe unghiuri se ascund
aritmice bătăi la confluenţe
un pelican
o deltă
un amurg

SPASME GALANTE

Îmi place să lustruiesc din sticlă mărgele
să mă joc primul de probă cu ele
apoi să ţi le arăt
inocent
să-mi zâmbeşti cu ochii închişi
cuprinsă de o dulce candoare
precum ai fi fost violată în somn
misterios şi constant de un lotus
în floare
să rămîi suspendată în poemul nescris
ca o fantasmă repetată în vis
şiragul de perle să se joace c-un sân
glob de cristal lustruind praf de stele
dimineaţa ne-nţeapă ca o furnică
şi ne desparte pripită
vezi draga mea acum te-ai convins
poemul acesta întocmai
l-am scris
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Dar, mai ales, cine să culeagă
razele temătoare de cale?
Şi dacă în cădere strivesc petale, cum
păstrez chemarea ochilor tăi?
Acelaşi sărut cosmic, iubito, pe
frunţile noastre încinse.
În stup doar umbra de aripi zvântă mlaştina mierii
şi, pustiit de oboseli, cu tine mă umplu.
Aşa cum roua nu poate să înfrunte amiaza trufaşă,
cânt febra ţărânii.
Până voi fi nor. Şi bocet vom fi.

III. Confesiune

am nevoie de aer şi de ţipătul copilului căci am zăcut
lângă ciuta sfâşiată de lupi pe albele întinderi
îţi desenez liane deasupra mlaştinii tăcute chemări
să rătăcesc până întârzii la întâlnirea cernită

Vasile MACOVICIUC

7 din „Poemele Orianei“
I. Ploile de miazănoapte

ploile îmi afânează somnul
ascund visele în stropi şi oglinzi până croiesc
haine şi anotimpuri coapselor tale
pe întinderi tulburate de curajoasele mâini

proaspătă se-ntoarce insomnia la ale sale
respiraţia-i grăbită pe urcuşul mângâierilor
păstor al trupului doar umbra
ca o iarbă cosită ‘n amiezi
blânde sunt apele botezului
aud regrete pe-acoperişuri de tablă
ca milogii numărăm paşii până în zori
din cuvinte ies faptele ca puii de cuc
se înalţă uşurând curcubeul
peste catedrala în care primenim îndoieli

II. Cu soarele în faţă

N-am trebuinţă de mila umezelii ca să ard.
Iar tu nu eşti întâmplare generoasă cu primul venit,
ci flacără! Până mă sting, neştiutor te însoţesc!
Lumânare sinucigaşă ’i atingerea buzelor!
Apune trandafirul alb şi nu-i sunt părtaş.
Iar dacă aş fi, cine să înţeleagă
durerea, urmările, mireasma?
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mă agăţ de firul ierbii şi de scorbura
celui din urmă jugastru
să nu mă înnec precum nuferii în izvoare termale
căci nu au ce să plângă nici măcar umezi
doar până-n prăsele ţi-s ochii
ca nişte rădăcini orbecăie braţele
mele pe coapsa de mânză
am fost stâncă ’n pustie măcinat de veacuri
adierea de astăzi cu mine te-mbracă
şi parcă te naşti din nisipuri
cu dune răsvrătite şi pielea încinsă
în templul sărutului
văd cum te apropii şi încep să mă vindec
dar arzi morgană şi devorez depărtările
în ocna fără de milă a fructului

IV. Poem îngândurat

mă spulberă viscolul şi rămân o părere de rău
absenţa care te învăluie
cât încă te caut simţind că nu voi găsi decât urme
şi ziua ca un opaiţ obosit poposeşte
Acum doar aştept! Chiar întruparea-i
făr’ de speranţă!
în singurătatea mea eşti frescă prin ceaţa altarului
temătoare lumina desenează unduiri
de ochii tăi se agaţă flacăra lumânării
ca să ajungă în ungherul cuvintelor,
locul în care îngenunchez
şi cânt fericit ca ocnaşul în ultima lui zi
o cădere în gol e sângele meu la revederea inimii tale:
izgoneşte-l doar pentru a-l îmbrăţişa iarăşi, iarăşi,
până la capăt incendiu confuz
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totul absorbindu-se în tine totul
murind în tine de la extaz la dorinţă
de la dorinţă la vis
şi apoi realitatea
realitatea tăioasă care te învaţă
că soarele tot de la răsărit apare
şi nu apune la est
? ce ar fi
dacă soarele s-ar plimba pe boltă
precum braţul unui metronom
! o-zi-a-şa, o-zi-a-şa, o-zi-a-şa, o-zi-a-şa
tic-tac, tac-tic, tic-tac, tac-tic
tic-tac,
tac-tic,
tic-tac…

indiferenţă
eternă

unde începe strada aceasta era
un semn
de interzicere a trecerii
astazi nu mai este

Vlad SCUTELNICU

ce ar fi

dacă într-o dimineaţă soarele
ar răsări de la apus
urmând în timpul zilei acelaşi traseu pe cer
dar în sens invers
ce ai simţi tu ce ai pricepe din acest
demers din această logică diferita
nu spun inversă pentru că mi se pare
catastrofal
ceasurile zilei ar ticăi tac-tic
ai consuma cina drept mic dejun
şi te-ai întoarce acasă de la serviciu cu spatele
în loc să pleci
ai vedea cum gura ta expiră la loc în ţigară
iar mâna o pune la loc în pachet stinsă
de fapt neaprinsă sigilează pachetul şi-l
aşează pe raftul de la bibliotecă
apa de la chiuvetă îţi va stropi faţa apoi
va cădea în palmele-ţi căuş de unde
va fi absorbită în robinet tu
rămânând cu tenul uscat dar somnoros
şi visător după
chipul şi trupul iubitei tale din care tocmai
ai ieşit de fapt ai intrat
consumând un act
vice-versa, pricepi, vice-versa
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după
semnul acela este o alee cu tei
cu banci cu trandafiri spre un castel
la care nu se putea ajunge
acum semnul a dispărut
: era o tablă rotundă vopsită
în roşu cu un minus mare alb
în mijloc prinsă de un stâlp
acum strada eliberată îţi oferă
şansa ori doar curiozitatea
de a merge spre castelul acela
un el şi o ea (sau invers) doi neica nimeni
iluştri necunoscuţi de ieri şi de azi
dintotdeauna
întâmplător în pelerinaj pe acolo
contemplau, zic eu, romantic natura
! uite dragă, a dispărut semnul
vezi, semnul a dispărut!
prin aer vântul plimba nevăzuţi
nori de polen de tei şi triluri de zburătoare
! nu mă interesează, spune el
trăgând-o brusc înapoi
logodna
ţi se aşează pe cap aşa cum menestrelului
i se lipeşte pe frunte bancnota cea mare

Poesis

după ce a cântat melodia deliciului sufletesc a celui
care plăteşte
ţi se aşează pe cap şi nici chiar Dumnezeu
nu ţi- O poate lua
ţi se aşează pe cap în momentul în care te naşti
ţi se aşează pe cap cu tot fastul şi ritualul
momentului oferit de cele trei ursitoare
cu sau fără voia
părinţilor
cu sau fără aprobarea naşilor,
bunicilor, strămoşilor, istoriei şi geografiei
o porţi cu tine peste tot
: pe la botezuri, pe la nunţi, pe la
înmormântări, parastase şi aniversări,
o porţi chiar şi atunci când
Te căsătoreşti
o dată, de două ori de zece ori devenind proprietarul
a două, zece soacre
sau poate mai multe, cine mai ştie
tot minim două logodne îţi vor atârna la gât
dezlegat
de prima căsătorie dezlegat de a doua
dezlegat de toate soţiile legitime
sau de amantele ştiute ori ascunse
vei purta cu tine
la Suliţa ori Monte Carlo şi ieri şi azi şi mâine,
alergând pe o pistă fără concurenţi sau
făcând dragoste sub duş – aşa e modern acum –
vei purta cu tine
logodna celestă
cea
pentru care te-ai născut
logodna cu ea,
cea fără de minte fără de suflet fără de trup,
cea neînţeleasă, nedorită, neiubită dar care
te va iubi mereu
– posesiv şi dogoritor cu mintea, sufletul şi trupul ei
cea care va şti când a sosit clipa
să Te înalţe!
ziua de mâine
astăzi douăzecişiunu a şaptea anul curent
un pui de vrabie şi-a început viaţa de zburător
: a aterizat pur şi simplu
din cuibul lui ascuns
la streaşina casei tale
cuib pe care – ce criminal poţi fi! vrei să-l desfiinţezi
pe glaful care străjuieşte fereastra
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prin care priveşti mereu spre curtea cu trandafiri
tu şi el
două fiinţe privind inocent una spre cealaltă
şi nevăzându-se
de parcă ar fi separate de zidul dintre două
lumi incompatibile
şi nu de
o simplă fereastră de sticlă
tu şi el
două fiinţe pe care clipa le-a coborât
la aceeaşi înălţime
în vremea aceasta poeţii lumii zidesc versuri
celebre despre iubiri eterne
despre lucruri cotidiene ori despre starea politică
a unei naţii
tu nu
tu te priveşti în ochi
cu puiul de pasăre şi încerci
să-i înţelegi glăsuirea
tu te priveşti în ochi
cu micul înaripat încercând să descifrezi
unde începe ura şi unde
se termină dragostea
tu te priveşti în ochi cu puiul de pasăre
şi aştepţi
orele astrale ale omenirii au trecut de mult
orele astrale ale omenirii au să vină
tu te priveşti în ochi cu puiul de pasăre
şi aştepţi
aştepţi ziua de mâine
doar ea e cea mai aproape de tine
ziua de mâine nu este
a lui Dumnezeu
ziua ta de azi va fi mâine a Lui
! gândeşte-o bine
căci vei fi judecat pentru ea
? ce poţi tu să faci
decât
să-ţi păstrezi inima oglindă care
– în care dacă te priveşti nu trebuie să se spargă nu trebuie
să se tulbure ca o apă puţină
deasupra unui mâl puturos când vântul
aruncă un zar perdant
? ce poţi tu să faci
decât
să aştepţi cum aşteaptă puiul păsării
pe marginea cuibului acolo sus
să-i coboare din ceruri zborul
în aripi
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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)

S

AuSingurul
oare
nu avem gripă toţi?
ce venise la primar în acea dimineaţă era dl

Nica. Aşezat pe un scaun, stătea fără gânduri, sau, oricum, dacă gânduri îi treceau prin cap, nu le lua în seamă.
Îşi simţea mintea goală. Şi, la urma urmei, ce care va să
zică un „cugetător“? Din buzunare îi ieşeau colţurile unor
batiste. Îşi luase mai multe cu el. Nu din cele de hârtie,
de unică folosinţă, ci batiste în toată regula, ca ale conţilor, ba nu chiar, că nu văzuseră mătasea, erau din pânză,
călcate şi scrobite, cum se purtau pe vremuri, el fiind un
om de modă veche. Când simţea gâdilici pe la nări, scotea în grabă o batistă, o ducea la gură şi strănuta cu foc.
Triţă Costin sta în fotoliul său şi bălăbănindu-şi capul
mare, lucra. Pe măsuţa din faţă aşezase servieta diplomat,
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larg deschisă acum şi plină de hârtii. Avea o figură oarecum tâmpă, poate că somnul nu-i priise şi nu se odihnise
destul. Pe el nu-l cuprinsese febra strănutului, însă căsca
din când în când. Livingul primarului părea aşa pustiu,
fără obişnuiţii acoliţi, încât Triţă Costin trăia acea senzaţie de sfârşit de tabără şcolară la mare când, după o săptămână de vacanţă, locul cel plin de viaţă se pustieşte, iar
vântul poartă de ici-colo, şuierând, cocoloaşele de hârtie
ale pachetelor de biscuiţi şi ciocolată mâncate de copii şi
aruncate-n drum, ba şi câte-un prezervativ lărgit şi prăfuit.
Parcă şi auzea şuierul vântului, dar nu era decât un şuierat
ce ieşea din pieptul de aramă al dlui Nica… În sfârşit, primarul veni. Avea în jurul gâtului o eşarfă, de parcă l-ar fi
putut feri de gripă şi strănut. Avea ochii cârpiţi şi se vedea
că, abia ridicat din aşternut, a tras un halat pe el şi, fără
să mai treacă prin baie să se spele, a venit în living. Făcu
semn să nu-i spună lui nimic, pentru că-i crăpa capul, de
parcă ar fi fost mahmur după beţie grea, el, care nu punea
în gură alcool. Se trezise cu greu şi purta în sine o senzaţie de vlăguială. Privind pe fereastră, văzu, în plină zi,
fiind aproape ora unsprezece, luna plină pe cer, ca un disc
de argint. Se aşeză pe sofaua lui preferată, îi veni să caşte,
dar nu reuşi, căscatul îi cerea prea multă energie. Scoase
doar un scurt scâncet, ca al unui pui de căţel.
- Care e situaţia – reuşi, în sfârşit, să îngăime, cu o voce
guturală. Unde-mi sunt oamenii?
Faptul că acoliţii lui lipseau, îl nedumerea şi îl îngrijora. Nu se aflau acolo nici poetul Porumbelu, nici fraţii
Măţoiu, nici doctorul Mânzescu şi nici multa plevuşcă de
paradă ce ardea gazul urbei şi nici măcar doamna Mia.
- S-au topit – spuse Triţă Costin. Am sunat la doamna
Mia şi-mi spune că-i bolnavă şi că zace la pat. Poetul
Porumbelu zice că-i mahmur după sforţări bahice săvârşite astă noapte.
Triţă dădu a neputinţă din umeri, adăugă:

Beletristica

- Astea sunt vorbele lui… L-am sunat şi pe Măţoiu,
zice că e într-o tabără la Techirghiol, tabără de creaţie,
ce-o fi aia, nu ştiu… de-ale artiştilor. Toţi şi-au găsit o
scuză să nu vină.
Triţă Costin vorbea, fără să se simtă câtuşi de puţin
stânjenit. De parcă ar fi anunţat buletinul meteo. Nu intuieşte, se întrebă primarul, gravitatea situaţiei? Ba bine că
nu, îşi spuse el, că doar are o minte sănătoasă. Se miră
însă că acea capacitate de-a se înţelege cu el doar din priviri, părea acum nulă. De parcă acoliţii creau acel mediu
bun conductor al fluidului comunicării, iar absenţa lor îi
făcea pe ei, pe Gică şi Costin, orbi şi muţi.
- Spune dumneata, domnule Nica – zise Triţă Costin.
Dumneata eşti un adevărat Calchas, un profet, ce ştii?
Dl Nica îşi drese de două-trei ori glasul, de parcă îi pieriseră cuvintele. Trecut prin atâţia ani de presă, de ziaristică, auzise de profetul Calchas şi căuta acum să-şi aducă
mai bine aminte cine e. Îşi aminti cu greu, la început, un
articol corectat pe vremuri, în care se vorbea de Calchas, dar apoi, memoria lui recunoscută ca excepţională,
îl lumină. Calchas era profetul din tabăra aheilor din vremea războiului Troiei care, apărat de Ahile, îndrăznise să
desluşească motivul mâniei lui Apollo, ce-a trimis molima:
regele Agamemnon să înapoieze tatălui ei, preotul Chrysis,
pe îmbujorata Chryseis. Chiar îi veniră nişte versuri în
minte, citate de autorul articolului, dar le ţinea minte doar
în proză: „Calchas, feciorul lui Testor, ghicitor neîntrecut,
ştiind tot ce se întâmplă, ce-a fost şi ce va fi“. Dl. Nica se
cunoştea destul de bine pe sine spre a nu ridica asemenea pretenţii, la adică ridicole. De le părea altora aidoma
vestitului profet, era doar pentru că se informa cu grijă şi
ştia tot ce mişcă-n târg. Puţini îl întreceau. Dar el descoperea mobilurile acţiunilor şi astfel putea face previziuni
pe termen scurt, având o minte destul de ascuţită. Nu, nu
era un om deştept, ştia asta după aşa amar de vreme cât
trăise pe lume, dar era dezgheţat la mine, cum se spune
în popor. Calchus tălmăcise mânia lui Apollo şi din acea
tălmăcire venise cearta dintre Agamemnon şi Ahile… Dl
Nica se bucură acum că aflase de la dr. Mânzescu toată
tărăşenia cu Miruna, fata preotului Sorescu: n-a fost nici
răpită, nici sechestrată. Ci se afla în Techirghiol, la bunici,
însărcinată, probabil cu Alecu, fiul primarului, dar ăsta nu
era un capăt de ţară sau de moarte de om. Acum înţelese
dl. Nica vorbele primarului, când i-a rânjit în faţă preotului: „Ne vom încuscri!“. Gică Rasol ştia, deci, toată tărăşenia şi nu avea cum să n-o ştie, deoarece toată lumea ştia
în oraş că-şi ţine familia sub papuc, sub observaţie şi sub
control, ca să nu-i dăuneze cumva vreun fapt reprobabil
făcut de-ai lui, carierei politice. Se pare că încuscrirea cu
preotul Sorescu nu l-ar fi deranjat pe primar, ba chiar dimpotrivă. Pe de-o parte, preotul era un om iubit şi respectat în urbe şi înrudirea cu el i-ar fi adus primarului capital de imagine. Pe de altă parte, de l-ar fi însurat pe Alecu
şi l-ar fi aşezat la casa lui, dându-i griji de soţ şi de tată,
poate l-ar fi pus pe calea cea bună şi-ar fi scăpat de multe
belele ce i le aducea pe cap fiul său narcoman.
- Toate se trag de la Pitic Orfeanu – începu dl. Nica să
spună. L-am infiltrat pe dr. Mânzescu în tabăra lui şi am
primit deja ceva informaţii. Pitic Orfeanu e unchiul Mirunei Sorescu şi ţine la fată ca la ochii din cap.
- Asta-l face periculos – spuse Triţă Costin.
Iar primarul se strâmbă. Cât era el de mojic şi fără scrupule, avea o fărâmă de suflet în el. Se gândi că oare cum
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le-o fi brodit Dumnezeu încât un om ca părintele Sorescu
să fi ajuns rudă cu Pitic Orfeanu? Apoi rânji. Prin femeie.
Soaţa părintelui, coana preoteasă, e sora lui Pitic Orfeanu.
Frate cu frate nu seamănă, darămite frate cu soră?
- Da – aprobă dl. Nica pe Triţă Costin. Îl face periculos. Fata a rămas însărcinată şi-a fugit de-acasă, iar preotul Sorescu a crezut că a fost sechestrată.
- Bine, bă, asta ştiam şi noi – zise Gică Rasol. Dar să
vezi ce slobodă-i gura lumii şi câte ne pune-n spinare.
Vezi, vezi, băi, Nica? Cum se petrece una rea, cine-i de
vină? Primarul!
Dl. Nica se înclină, schiţând un gest actoricesc de neputinţă. Se simţea bine în acea dimineaţă, în care îi părea a
fi vioara întâi. Doar în trei, îi părea a fi egalul celorlalţi.
Ba chiar ceva mai presus decât Triţă, care ştia să polarizeze poporul, dar nu ştia să-l şi adune. Îl aduna primarul.
- Bun – continuă dl.Nica. Preotul Sorescu i-a zis lui
Orfeanu că nepoata i-a fost silnicită şi se află sechestrată
undeva, în puterea domnului primar.
- Ce ziceam eu? – întrebă Gică. Uite câte netrebnicii
îmi pun în cârcă oamenii, de parcă alea pe care fac n-ar
fi de ajuns.
- Aflând astea – interveni Triţă Costin, se vede că
deja documentat – Pitic Orfeanu s-a repezit ca un mistreţ, să sfâşie tot ce-i iese în cale. El i-a dat bani lui Roşca
să revendice terenul din centru, pe care-i construit hotelul. De unde să fi avut altfel amărâtul de Roşca buget pentru aşa amplă acţiune? E drept că e fiul fostului proprietar, naţionalizat. Dar, ca mulţi alţii, n-ar fi putut revendica
nimic, din pricina sărăciei. Patronilor de mici restaurante
pe care am reuşit să-i falimentăm în ultimii patru ani, tot
el le-a insuflat curajul să ne atace în justiţie.
- Numai să găsească probe – spuse Gică Rasol cu ură
şi dispreţ.
- Şi tot el, Pitic Orfeanu – spuse dl. Nica – a pus la
cale atacuri asupra reţelei de chioşcuri şi asupra autobazei. Tot el a îndemnat micii întreprinzători să acţioneze
împotriva noastră pe căi legale.
- Vorba vine – spuse Triţă Costin. Orfeanu are la
picioare pe mulţi oameni din poliţie şi din justiţie. Pe căi
legale n-ar avea nici o şansă, dar ei forţează nota şi, din
câte am cercetat, suntem în pericol să facem puşcărie. Pitic
Orfeanu a fabricat probe, că altfel noi n-am lăsat nimic în
urmă ca să putem fi agăţaţi.
Dl. Nica îşi drese iar glasul, din pricină că îşi pierduse
firul, dar îl regăsi.
- De curând, Pitic Orfeanu a aflat că nepoatei nu i s-a
întâmplat nimic rău. S-a căit pentru prostia lui, dar acum,
de vreme ce-a pornit războiul, nu mai poate da înapoi.
- Ba ar fi bine să-l sfârşească – spuse Triţă Costin.
- L-ar sfârşi – zise dl. Nica – dar ştie că nu va fi iertat
şi n-are altă cale decât să meargă mai departe. Se teme
de domnul primar. Dar am putea cumva să-i sugerăm să
se retragă discret, după ce plăteşte pagubele, dacă asta
vă e dorinţa.
- Nici pomeneală! – ricană Gică Rasol. Ar lua-o drept un
semn de slăbiciune şi ne-ar merge buhul în târg că suntem
laşi. Trebuie să-i dăm la gioale până-i rupem toate oasele.
Sentinţa fusese pronunţată. Dl. Nica ar mai fi încercat
concilierea, dar se temea să spună vorbele.
- Eu semne de slăbiciune nu dau – spuse Gică Rasol.
Se aşeză în fotoliul său alb, îşi trecu degetele prin părul
răvăşit şi, dintr-o dată se calmă…
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Tocmai atunci uşa se deschise şi, ca din senin, poetul
Porumbelu se ivi, intră, închise uşa după el şi se propti
în poza-i marţială în care se abandona spre a fi admirat.
Însă Gică îşi duse vorba mai departe.
- Dar de ce lipsesc oamenii mei, ha? Unde-i baba aia
sclifosită, Mia? Unde-i Măţoiu, care deunăzi mi-a jurat, în
genunchi şi cu lacrimi în ochi, supunere veşnică? Unde-i
Mânzescu, că nu-l puteam scoate nici cu poliţia de-aici?
Unde-i Nae, că de băgat râtul la grătare de porc cine-l
întrece? Unde-i Popescu, că se pironea gras pe scaun şi
nu-l clinteau nici huiduielile? Unde-i Ciumatu? Unde-i
ăla spălăcitu’, un pic şchiop, cum îi zice?
Porumbelu îşi păstrase poza marţială încruntat. Şi
stătu aşa secunde bune, aşteptând ca primarul să tacă, să-i
acorde respectul cuvenit. Vorbise primarul. De nepermis!
Aşa încât Porumbelul luă cuvântul şi, privind spre tavan,
aşa cum ar privi un credincios spre cer şi făcându-i, pe cei
mai proşti, să privească şi ei tavanul, spuse:
Rumegând cocenii de pe lângă jug,
S-a-ntrebat odată boul de la plug:
- Doamne, pe când alţii huzuresc mereu,
Pentru ce eu singur să muncesc din greu?…
La-ntrebarea asta, un prelung ecou
I-a răspuns din slavă: – Pentru că eşti bou…
Gică Rasol se încruntă. Nu care cumva poetul Porumbelu îşi bătea joc de el? Dar, ca deunăzi Triţă Costin, când
poetul îl făcuse berbec, nu putea fi sigur că a fost luat în
balon. Dar auzind acestea, dlui Nica îi veni în minte un
vers citat o dată într-un ziar şi vru să-l debiteze, dar îşi
spuse că el n-ar fi stat bine decât în gura poetului Porumbelu: Dar unde sunt zăpezile de altădat’? Vorbele îi puteau
fi luate în nume de rău. Aşa că răspunse la obiect la ultima
întrebare a primarului:
-Mândrescu!
Dar gândi apoi la Ciumatu, omul care se ocupa de
presă. Sarcina lui era să nu lase să scape prin ziare vorbe
împotriva lui Gică Rasol. Când un ziar o lua razna, primea bani din fonduri secrete şi-l cumpăra.
- Nu mă luaţi de prost – spuse primarul. Doar nu s-au
îmbolnăvit toţi odată, nu s-au sfârşit toţi de-o molimă!
- Ba chiar de molimă s-ar putea să sfârşim, spuse poetul Porumbelu, fiind el atoateştiutor. Au oare nu strănutăm toţi? Nu avem gripă toţi?
- Chiar la ei vroiam să ajung – răspunse dl Nica primarului, fără a lua seama la intervenţia poetului. Nu degeaba
l-am infiltrat pe Mânzescu în tabăra duşmană!
Spunând acestea, nu-i era cât să-l laude pe doctor, ci să
tragă spuza pe propria-i turtă. Apărea drept om cu mintea la cap, în stare de planuri bine ticluite.
- Orfeanu şi-a făcut un plan – spuse el. Ştie că noi suntem o echipă şi că în jurul domnului Gică Rasol stau oameni
ce se înalţă cu el şi cad cu el şi toţi, lucrând la înălţarea lor,
lucrează la înălţarea domnului primar, singurul în stare să
dea trăinicie cuceririlor. Şi atunci, ce şi-a zis Orfeanu? Hai
să-i înlătur pe oameni de lângă Gică Rasol. Şi aşa a făcut.
A dat telefoane şi-a ameninţat. Am primit şi eu telefon.
M-a întrebat, mieros, de nepoată, că tare-i frumuşică. Şi-a
întrebat dacă e atentă când traversează strada, să nu dea,
Domne-feri, vreun camion peste ea. Mititica! Mi-a făcut
şi alte urări de bine. Dar pe mine nu mă sperie cineva cu
una cu două! Nici când e vorba de nepoata mea iubită. Eu
nu cedez în faţa şantajiştilor, nu cedez la ameninţări. Am
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principii, ca americanii. Dar nici pe ceilalţi, care se tem,
nu-i putem condamna. Oameni sunt şi ei.
Gică Rasol avu un rictus de câine care mârâie. Triţă
Costin, surprins de libertăţile ce-şi lua dl Nica, făcând pe
secretarul, dar pe moşia cui, îşi miji ochii, spuse:
- Pitic Orfeanu e mafiot. Nu doar că are la mână sumedenie de suflete sus-puse, şantajate cu dosare, filme compromiţătoare şi fotografii osânditoare, dar are la mână o
întreagă armată de hoţi, de borfaşi, bătăuşi, găinări şi tot
ce-a mai putu scorni, penal, omenirea. De fapt, ce zic,
lumea interlopă e a lui. Nu ne putem pune cu el la rele. E
în stare să trimită, în plin sezon, în hotelurile noastre sau
în discotecile noastre, cete de mardeiaşi înarmaţi, ne poate
pune bombe în maşini, ne poate omorî copiii. Şi de-ar fi
numai asta. Dar îi are la mână pe şefii locali ai tuturor
partidelor politice şi n-o să avem nici un sprijin, de nici
unde. Nici acum, nici la alegeri. Toţi – poliţie, prefectură,
partide – vor fi împotriva noastră. Nu-i putem face faţă.
– Dar nici de cedat n-o să cedez şi să-i trimit semn
de pace – spuse Gică plin de obidă şi pe chip i se înăspri
cunoscuta-i îndârjire.
- Atunci?… – întrebă Triţă cu subînţeles, că doar nu-şi
bătuse gura de pomană. Avea ceva în gând.
-Da, o să merg la Protector, oricât mi-ar fi de urât! Şi
după aia să-i convoci pe toţi, dar cu invitaţie specială, unul
să nu lipsească, nici mort!

A Luicui
e maşia aia tare?
Gică Rasol nu-i plăcea protectorul său, Bombănel,

cum era poreclit în popor. Să fi arătat ca Triţă Costin, ar
mai fi mers. Triţă parcă ar fi profesor universitar, are prestanţă, o figură nobilă, de academician. Pe când Protectorul arăta ca un om obişnuit de pe stradă, iar când vorbea graseia, fălcile le avea prea mari, iar pielea prea albă,
părul rărit. Dar ce îl enerva mai tare pe Gică erau ironiile
protectorului strecurate mai tot timpul, fără răgaz, nişte
ironii de prost gust, cam savante adică, pentru că ironiile vulgare Gică le stăpânea şi el destul de bine. O să vină
vremea să-i bag sula în coaste, sau mai bine pe gât şi n-o
să şovăi atunci, îşi spuse Gică Rasol. Nu suferea mai ales
obiceiul lui Bombănel de-a-şi arunca bomboane în gură.
Avea mereu în buzunar bomboane… Protectorul intră
în cameră, se vede că grăbit. Gică se ridică, strânse mâna
cam flască şi grăsuţă care i-a fost întinsă. Îşi aminti în acea
clipă de Naşul, de Marlon Brando în rol, de mâna grăsulie pe care şi-o oferea spre a fi sărutată şi se îngreţoşă.
Dacă ar fi trăit în alte vremuri, când moravurile erau mai
barbare şi gusturile fără emancipare, ar fi fost, probabil,
nevoit, ba chiar ar fi nutrit dorinţa de a săruta mâna protectorului său. Bombănel îşi aruncă în gură o bomboană.
- N-am prea mult timp, spuse apoi… Uite de ce te-am
chemat. (Gică făcu un rictus. Acest „te-am chemat“ suna
exact ca şi când i-ar fi zis: „ţi-am ordonat să vii“, şi ordinul a fost să vină grabnic, fără vreo împotrivire, de parcă
Protectorul uitase că el, Gică, i-a cerut „audienţă“). E un
plan mare ce-am pus la cale – şi rezolvă colateral şi problemele tale, le ştiu, Orfeanu-şi dă în petec. Mucles, din
ce-ţi spun, o vorbă să nu scape. Ce-ţi spun acum ştim eu
şi tu. Oraşul o să fie în curând al tău. Tu nu eşti membru
de partid, ai candidat independent. Mâine, chiar mâine,
te duci şi te înscrii în partid. (Gică încercă să facă un gest
de refuz cu mâna, ca să arate că el independent vrea să
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rămână; Protectorul se încruntă). Lasă naibii ideea asta
cu independenţa. Nimeni nu e independent, nimeni nu
e curat – că de-ar fi, cine s-ar încrede în el? (Asta o ştia
Gică mai bine ca oricine). Nimeni nu-i de capul lui în politică. Ştii că ai dosar, că poţi sta douăzeci de ani în puşcărie. (Gică ştia. Protectorul îl salvase de pârnaie. Atunci,
de altfel, făcuseră şi pactul. Renunţă să protesteze, cedă,
se destinse). Aşa, fii deştept. Săptămâna următoare am
organizat alegeri la voi. Bine, la voi şi în toate judeţele, că
vreau să pun oamenii mei peste tot. O să-i dau jos pe toţi
vechii şefi de filiale. (Abia acum Gică înţelese că nu e de
glumit. Şefii filialelor erau oamenii Marelui Şef, Capo di
tuti Capi, Tătuţul. Protectorul dovedea un curaj nebun.
Dacă nu reuşea, dacă nu ajungea Preşedintele ţării – lui
Gică îi era clar acum dedesubtul lovituri ce se pregătea –
Protectorul ar fi un politician ras, un om terminat, pentru că nu va fi cruţare pentru el, Tătuţul nu-l va ierta).
Oraşul va fi al tău, continuă Protectorul, e, deja, acum, al
tău, faci ce vrei acolo, nimeni n-o să-ţi pună beţe-n roate,
nici corpuri de control, nici gărzi financiare, poliţie, procuratură. Doar te scarpini şi-l arunci pe Pitic Orfeanu în
colb. Eşti şef, tu tai şi spânzuri în oraş, zise Protectorul
şi-şi mai aruncă o bomboană în gură, o înghiţi nemestecată. (Mai bine i-am spune Bombonel, gândi Gică). Nici
nu trebuie să-ţi baţi capul cu Pitic. De un singur lucru să
ai grijă, că vor fi alegeri acuşi. Tu să ieşi primar, eu să am
voturile la funcţia la care candidez.
Protectorul nu făcuse public faptul că va candida.
Urmau alegeri la „funcţia supremă în stat“, cum o numea
uneori, cu vechiul limbaj de lemn. Declara, public, sus şi
tare că rămâne pe tuşă, că nu-l interesează, dar lucra din
umbră, îşi pregătea terenul, şi toată lumea ştia că de fapt
va fi principalul candidat la preşedinţia ţării, însă vorbele
lui de refuz îi derutau pe destul de mulţi oameni din electorat, care-l considerau un ins simpatic şi modest şi erau
gata să-l voteze.
Gică ştia exact ce vrea să spună Protectorul, acest om
care, probabil spre mirarea întregii naţiuni, îl va face, mai
ceva ca la bâlci, peste noapte, pe el, pe Gică Rasol, mai
marele partidului în urbea de la mare, când el nici membru de partid nu era. Oamenii de rând îşi vor spune că,
de!, schimbarea şefilor filialei partidului din urbea lor e
urmarea unei strategii la vârf, pusă la cale de Tătuţul însuşi,
pentru că vrea, în buna tradiţie patriarhală românească,
să transmită puterea cuiva, cuiva anume, iar acest cineva
anume era Daniel Bombănel, mâna dreaptă a Tătuţului
şi protectorul lui Gică Rasol.
Şi Gică mai înţelese ceva. Anume că voturile trebuie
măsluite, dar bine de tot, fără vreun scrupul. Iar Gică era
pregătit să măsluiască, dar, privind spre colţul camerei,
unde cine ştie cum ajunseseră câteva stanioluri de bomboane de brad de Crăciun, pesemne aruncate de nepoţica Protectorului, Gică îşi spuse în gând, ei, na, dar prost
e ăsta, crede că am să le măsluiesc şi pentru el?
În sfârşit, deşi spusese că se grăbeşte, Protectorul îl
invită pe Gică să stea. Se aşeză şi el într-un fotoliu în care
de-a dreptul se cufundă, părea relaxat, ca un om fără griji.
- Mie îmi plac locurile joase, spuse, comode, alţii preferă scaunele înalte, crezând că de acolo domină, dar de
fapt acolo pot fi văzuţi şi ţintiţi.
Gică Rasol mai să se înroşească la faţă, uite că-i freacă
şi ridichea acum, îi dă de înţeles că a produs cam multă
agitaţie în oraş, că s-a purtat brutal şi toţi ochii sunt pe
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el, că ar fi bine să stea mai în umbră, de unde să urzească
iţele fără să se dea în spectacol. Putea să considere o jignire recomandarea asta, dar nu-şi putea permite acum
să facă pe viteazul, o să aibă grijă, când o să vină vremea
favorabilă, să regleze conturile. Doar nu-l crede Protectorul pe el, Gică Rasol, vreun oarecare, vreun văduvoi a
cărui putere vine numai de la Protector, vreun ratat gata
să stea în umbră, incapabil să ia hotărâri şi să le execute.
Făcu o sforţare să nu spună o vorbă în doi peri. Reuşi până
la urmă şi se apostrofă în gând, doar nu era, aici, printre ai
lui, cu Triţă Costin, doamna Mia, domnul Nica şi doctorul Mânzescu ca să spună orice-i vine pe limbă. Se abţinu,
dar calmul protectorului său îl agasa, prea era senioral, îl
umilea, îl aşeza într-o poziţie clară de subaltern.
- Uite ce-am să-ţi spun, începu, în sfârşit, să vorbească
în clar, Daniel Bombănel. Am de gând ca în fiecare judeţ
să schimb şefii locali ai filialelor partidului. La tine în oraş,
fără îndoială, ai să fii tu. O să-ţi poţi face fratele senator
şi amicii parlamentari. (Lui Gică îi plăcu ideea, să aibă o
gaşcă de parlamentari. Ia să-l vezi pe dl Nica, pe dr. Mânzescu cocoţaţi în scaunele Parlamentului! Ce priviri ar fi
aruncat. Şi ce vorbe!).
Dar Gică Rasol se şi încruntă iar. Mare podoabă mai
era omul ăsta! Toţi îl credeau fidel Tătuţului şi el i-o trăgea pe la spate. Îi decapita organizaţia, un partid născut
şi crescut din structura Frontului Salvării Naţionale, de
însuşi Marele Boss, actualul preşedinte al ţării. Gică îşi
dădu seama că Tătuţul habar nu are despre ce pune Bombănel la cale, pentru că altfel Bombănel n-ar fi scos nici
o vorbă acum despre aşa ceva. Făcea totul de capul lui,
fără ştirea mai-marelui, dar multă lume, multă vreme, va
crede că Bombănel are sprijinul Tătuţului şi-l va susţine,
şi-l va vota. Gică rânji. Nu ştiu dacă-i va merge, îşi spuse
el. Dar dacă îi merge, va avea ţara la picioarele lui şi nimic
nu-l va opri… însă oare din ce nu-l va opri? Bombănel nu
dovedise nici ambiţii politice prea mari, nici mare poftă
de putere. După informaţiile adunate de Gică, Bombănel
părea a fi mai mult un găinar, unul ce pune botul la mărunţiş şi poate fi cumpărat cu te-miri-ce. Şi chiar asta avea de
gând Gică, să-l cumpere pe Bombănel. E drept, Bombănel îi era protector, fiindcă avea putere mai mare în mâini,
dar practic putea să devină o slugă de-a lui. Gică Rasol nu
era prea sigur că va reuşi, deşi îi spusese lui Costin într-o
zi: „să nu-mi spui mie Gică, dacă n-o să-l fac sluga mea!“.
Oricum, vedea acum că Bombănel, cumintele Bombănel, lua frâiele în mâinile lui, acţiona cu fermitate, vedea
că era mult mai ambiţios decât crezuse şi parşiv, o lichea,
la urma-urmei, nu un netot căruia să i-o tragi când vrei,
dar Gică era tot mai sigur, deşi fără informaţii precise, că
Bombănel nu l-a trădat pe Tătuţul din proprie iniţiativă,
ci în spatele lui se ascunde un om puternic, care-i planifică mişcările. Un om puternic? Cine ar putea fi, se întrebă
primarul. Îi venea cineva în minte, dar era greu de crezut,
Dinu, el este liberal. Dar cine ştie dacă Dinu, din interes,
nu joacă la două capete, că doar pare să nici nu cunoască
prea bine doctrina liberală? Îi veni apoi alt om de afaceri
putred de bogat în minte, da, sunt mari şanse să fie Ovidiu. Mai trecu vreo doi în revistă, dar îi respinse uşor: Ion,
care e prieten cu protectorul, nu s-ar băga în politică. El
doar profită de pe urma corupţiei politice, ştie să iasă la
fileu, să servească şi tot el să returneze mingea, de parcă
ar fi în ambele terenuri, cumpărând politicienii pe nimic.
Gigi? Ăsta e de-o naivitate crasă, ce frizează stupizenia,
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el zice că face politică de unul singur şi n-are nevoie de
nimeni, ba, încă, se crede Voievod. Gândind asta, Gică se
frisonă: au oare nu cumva el însuşi seamănă cu Gigi, nu-i
de aceeaşi teapă, dorind să fie „independent“?… Dar Protectorul îl întrerupse.
- O să câştigi mandatul şi am un plan. Cine ţi se pare
ţie că ni se opune în ţara asta?
Gică se miră de întrebare. Cine dracu să li se opună
lor? Nu era nimeni în stare să li se opună. Poate să le pună
beţe în roate, da, or fi unii, însă nu pentru multă vreme.
Doar ei aveau puterea şi puteau face, I fuck, pe oricine
vroiau… Protectorul continuă, înainte ca Gică să-şi ducă
la capăt ideile şi asta îl agasă.
- Oamenii din instituţiile culturale, spuse Protectorul.
Tocmai oamenii ăştia, plătiţi chiar de noi, că le dăm bani
de la buget, ei ne vorbesc de rău!
Ei, asta-i acum, îşi spuse Gică, o să vrea să mărim lefurile bugetarilor, mare imbecil. Însă Protectorul nu vroia
aşa ceva.
- Va trebui să uneşti toate instituţiile culturale sub un
singur directorat şi sub o singură administraţie. O să pui
director un om de-al tău, care va putea să taie şi să spânzure. Şi asta grabnic.
Gică îşi dădu îndată seama de potenţialul ideii. Oamenii
de cultură atacau aiurea-n tramvai, doar de dragul de a se
auto-băga în seamă. Exprimau indignări la adresa politicii
şi administrării ţării de parcă ar fi avut ceva de spus, criticau de parcă ar fi fost mai breji ca alţii. Nu erau periculoşi, dar făceau rumoare, agitaţie. Era bună ideea să stârpească instituţiile culturale, adunându-le sub un singur
acoperiş. Numai că, înainte de toate, el avea de gând să
dea de-a azvârlita cu concurenţii săi direcţi în plan economic. Abia apoi se va ocupa şi de culturnici. Cuvântul
ăsta, „culturnici“, îl auzise undeva şi-i plăcuse şi îl folosea
desemnând oamenii de cultură din varii domenii, fără să
ştie care e înţelesul lui cu adevărat…
- Şefu’, spuse, da’ ce-i graba asta cu ăia de la cultură,
că-s nişte terchea-berchea, nişte cocote.
- Gică, îl luă cu voce blândă Protectorul, tu fă ce-ţi
spun eu, că treburile astea au bătaie lungă. Ca să pricepi,
un singur lucru îţi spun: patrimoniul, dragule, cine pune
mâna pe obiecte de patrimoniu, e un om făcut.
Şi pe când Gică se concentra, ca să înţeleagă ce ghişeft
e cu obiectele de patrimoniu, de mai să-i sară scântei din
scăfârlie, încât aproape că începuse să se simtă ca acasă,
gândind la ale lui între golani ca doctorul Mânzescu şi
domnul Nica, şoferul Protectorului (care era şi şef al gărzii când ieşeau la plimbare, şef de salon când se aflau la
masă, valet când erau în locuinţă – la români şoferul e
intermediar între Marele Şef şi subalterni, devenind din
şofer director auto şi din director auto vechilul tuturor
chestiunilor moşiei, şi tot el e păstrătorul tuturor tainelor
şefului), şoferul îşi strecură capul prin între-deschizătura
uşii şi şopti:
- A venit!
Bombănel se ridică în grabă.
- Intră, îi ordonă şoferului şi şoferul intră, se proţăpi,
un pic crăcănat şi cu mâinile încrucişate pe piept, în stânga
uşii, privind fioros peste nasul spart, de fost boxer, de sub
arcade largi şi păroase ca ale unui neandertalian, la Gică
Rasol, crezând că Şeful i-a ordonat să-l ţină sub observaţie pe invitat.
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-În regulă, îi spuse Protectorul lui Gică, e limpede totul
– se apropie de fotoliul lui Gică, Gică se ridică, îşi strânseră
mâinile în grabă şi Protectorul ieşi pe uşa pe care intrase
şoferul-boxer, spunându-i acestuia în trecere:
- Condu-l!
Cine dracu’ o fi venit la Protector, se întrebă Gică, în
timp ce străbătea holurile şi apoi aleea pietruită a curţii
casei vechi. Îi plăcea casa asta, de fapt nu casa ci curtea,
arborii ei bătrâni, umbroşi. În Constanţa, în Dobrogea,
nu puteau să existe asemenea copaci, asemenea desişuri,
iarbă grasă şi flori. Stepa. Măcina totul… Dar, în timp ce
admira locul ce-i rezona în inimă, cerceta fugar cu privirea
maşinile, Volvo acela lăsat să intre în curte, care probabil
e blindat, de care stau sprijiniţi trei body-guarzi îmbrăcaţi la costum, trebuie să fie maşina celui care a venit la
Protector. Dar Gică nu recunoscu nici un însemn. Dar
şoferul-boxeur ştia.
- A cui e maşina aia tare – căută Gică să-l ia prin surprindere.
- Nu ştiu, răspunse sec şoferul, cu un rictus dispreţuitor, aproape fără să se obosească să arate că parează.
Gică ieşi din curte. Privi, pe străduţa aceea, maşinile
luxoase adunate parcă în grabă, cu şoferii stilaţi fie stând
la volan, fie rezemaţi de capotă şi fumând o ţigară, fie adunaţi în bisericuţe la taclale. Un Mercedes-jeep se strecură
printre ele şi intră în curte. Altul lăsat să intre, îşi spuse
Gică şi se încruntă. Se simţea umilit. Şi-ar fi dorit să fie el
şeful tuturor şi uite că, totuşi, un altul e Protectorul, un
altul e Şeful, un altul adună caimacul, un altul trage sforile. Gică îşi scoase ţigările din buzunar. Nu-i era de fumat.
Dar băgând ţigara în gură, scoase bricheta şi făcându-se
că vrea să ferească flacăra de vânt, se întoarse să privească
prin poarta rămasă deschisă cine coboară din Mercedes.
Îl văzu o clipă şi îl recunoscu. Îl ştia din vorbe. Era omul
care făcea colecta pentru şef. El aduna „cotizaţiile“, cum
erau numite, din toată ţara. Fănuş – aşa se numea colectorul – venise acum două săptămâni în Dobrogea, să
adune banii de la viticultori, de la producătorii de vinuri.
În Dobrogea, lui Gică nu-i scăpa nimic. Ştia exact cât
bănet s-a dus spre Protector. Cifra era de-a dreptul astronomică. Asta ca să nu mai spună despre colecta din sistemul sanitar, făcută în aceeaşi vreme. Dar, de la inspectorii pieţelor şi de la sanepid şi de la salubritate, Gică nu
aflase cât s-a adunat pentru Protector. Încât, în vreme ce
flacăra brichetei aprindea ţigara şi Gică trăgea nerăbdător un fum, îşi jură, în gând, două lucruri. Să facă şi el un
sistem de colectă, chiar dacă n-o să fie, ca al Protectorului, la nivel naţional, şi să pună în sistemul sanitar un om
de-al lui, ca să nu-i mai treacă altădată banii printre degete.
Bineînţeles, era doar un fel de-a spune că să-i schimbe pe
cei din sistemul sanitar. De fapt, trebuia să-şi pună peste
tot oameni de-ai lui. Aşa, va avea controlul asupra tuturor faptelor… resurselor…

Un poet genial nu
are nevoie de Muze
(sau: Doar mă dreg)

Dl Nica grăbea spre grădiniţă, să-şi ia nepoata. Cu
geanta lui mare din piele în mână (roasă pe alocuri, ca
semn de nobilă vechime, de pe vremea când era tipograf
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şi căra în ea te miri ce), făcând pasul mare, părea un lord.
Era bine dispus. Aşa îşi impusese: ca bunic, de câte ori dă
ochii cu nepoata, să fie blajin, răbdător, mângâios. Cine îl
cunoştea, cu greu ar fi crezut că în pieptul său încape iubire,
dar dl Nica îşi iubea nepoata. Blondă cu zulufi, cu ochi
albaştri, o apela în fel şi chip, dar fără imaginaţie: îngeraş,
îngerela, dulcea mea domniţă, iubită copilă şi-i făcea voile.
Se uită la vechiul lui ceas de mână, un Pobeda vechi cam
de cincizeci de ani, cumpărat la ceva vreme după război.
Al doilea mondial. Mult timp acel ceas fusese pentru dl
Nica un motiv de propagandă pro-răsărit: uite ce lucruri
bune fac sovieticii, spunea el. Îl curăţase o singură dată, la
dl Popovici, un amic ceasornicar. Apoi aflase de la cineva,
dacă acela n-o fi minţit, că, după ce-au cucerit Berlinul,
sovieticii au furat fabricile de la nemţi, câte-au putut, cu
tot cu mâna de lucru. O fi scriind Pobeda pe ceasul său,
dar era, de fapt, un ceas nemţesc. Că doar şi Popov descoperise primul radioul, dar sub patul lui Marconi. Dlui Nica
nu-i plăcea să-şi amintească de vremea războiului, pentru
că nu avea amintiri plăcute. Copilărise undeva în preajma
Ploieştiului şi americanii bombardau sistematic rafinăriile, dar nu asta îl înspăimântase cel mai mult, ci foamea. O
foame cumplită, la vreme de război. Când căpăta un coltuc de pâine din paie, se credea în rai. Chiar dacă vomita
apoi, pentru că omului nu-i priesc paiele, chiar coapte în
cuptor fiind. Deşi nu sfătos din fire, amintea totuşi tinerilor, când avea ocazia, de acele vremuri. Ia să fi trăit voi
războiul, atunci să vedeţi. Îi apostrofa, când tinerii se arătau nemulţumiţi de confort, sau făceau nazuri la mâncare. Nu v-au supt sângele niciodată păduchii, spunea.
Amintirea războiului îl ajutase să treacă mai uşor peste
tranziţie. Sărăcia din anii de după Revoluţia din decembrie 1998, nu fusese, totuşi, aşa cumplită ca sărăcia din
timpul războiului. Oamenii câştigau, orişicât, patruzeci,
cincizeci de dolari într-o lună şi tot puteau să pună ceva
pe masă, chiar dacă de întreţinere şi haine nu le ajungea.
Acum, nivelul de trai crescuse, cât de cât, oamenii câştigau echivalentul a 200-300 de dolari lunar şi, chiar dacă
nu se lăfăiau cu bunătăţi şi nu-şi puteau construi o casă
sau cumpăra o maşină, de foame nu mureau. Bine, gândi
dl Nica, partea proastă e că am trecut printr-un capitalism sălbatic, s-a furat ca în codrule, codruţule, cu nemiluita, încât bogaţii sunt prea bogaţi, iar o pătură mijlocie
nu există. Totuşi, dacă era întrebat, dl Nica afirma că face
parte din clasa mijlocie, pentru că avea o pensie de peste
opt milioane şi mai câştiga trei milioane lucrând pentru
Gică Rasol, iar cu asta făcea un total de 250 dolari. Ca
pensionar îi era de ajuns, ba chiar îşi putea duce nepoata
la cofetărie ori îi putea cumpăra o ciocolată. Cum nu era
risipitor, nici prea pretenţios, se descurca. Se ştia un om
onorabil, cu demnitatea neştirbită, cinstit şi sobru. Poate
prea sobru uneori, deşi existau zile când adevăratul său
temperament şi proasta educaţie răbufneau la suprafaţă. Din păcate, oamenii îl judecau după acele răbufniri
şi imaginea ce-o aveau despre el era alta decât o avea el
însuşi despre sine. Dar lumea e nedreaptă… Privind ceasul, constată că pornise la drum ceva mai devreme decât
se cuvenea şi va fi nevoit să-şi aştepte nepoata circa un
sfert de oră. Nu se impacientă din astă pricină, ci gândi
că ar fi bine să intre în bodega lui nea Petcu, aflată în drumul său, pentru a bea o bere. Zis şi făcut. Când ajunse la
cârciumă, n-o ocoli. Îl zări, prea târziu, pe poetul Porumbelu, ce sta să bea un coniac, iar pe masă mai avea şi nişte
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coli de scris. Albe toate, ca dovadă că Muzele îl ocoleau
în acea zi. Şi, când îl ocoleau, nu scria, dar vorbea. Îl văzu
pe dl Nica de cum a intrat şi îi făcu semn să se apropie, să
stea la masa lui. Până la urmă, dl Nica îşi spuse că tot răul
e spre bine, deoarece bodega dlui Petcu era plină de cheflii şi n-ar fi găsit altfel loc la o masă, decât dacă se vâra cu
vulgul la taifas. Şi nu-i era pe plac. Ştia că Porumbelu bea
numai tărie, de preferinţă coniac. Coniacul era nobil, nu
ca vodka. Are o culoare şi-un miros al lui, are personalitate. În plus, reţeta era de provenienţă franceză, era o băutură rafinată, nu una pentru mojici. Dl Nica îşi păstră însă
hotărârea cu care intrase şi ceru chelneriţei o bere, halbă.
- Ce faci, domnule Nica!? – îl întâmpină Porumbelu.
Pari asudat.
E prea frig ca să asuzi, gândi dl Nica, dar îşi închipui că
poetul a vrut să-i sugereze că e ostenit. Firesc, după atâta
alergătură după treburi.
- Da, sunt în drum să-mi iau nepoata de la grădiniţă,
spuse el, am intrat doar cât să ling o bere şi îşi strânse
geanta în braţe, deoarece jos n-o lăsa, ca să n-o uite la
plecare.
Când era părăsit de Muze, poetul Porumbelu vorbea
despre orice, politică, sport, ştiri, cultură – indiferent de
subiect. Dl Nica ştia însă că trebuie să fie îndeajuns de abil,
încât să nu-l lase să apuce să spună ceva despre sine. Că,
atunci, îţi găseai beleaua cu el, nu te mai lăsa să te scoli
de la masă până nu-şi făcea panegiricul în detaliu. Iar dl
Nica nu avea vreme decât să bea o bere şi să plece. Aşa că
alese iute o temă depărtată.
- Trăim nişte vremuri în care toţi trădează şi nu-şi văd
decât de interese – spuse el.
- Ehehei, ştii dumneata multe, domnule Nica! Eu am
scris treizeci şi şapte de epopei, fiecare cât Iliada. Dar ce
te faci, că azi nici bătălii pe faţă nu mai sunt, nici eroi nu
sunt, ca să-i lauzi, nu poţi face decât parodie şi ironie.
Mare noroc pe Caragiale! Spiritul lui s-a potrivit lumii
noastre. Altfel, ar fi fost un nimeni. Poţi fi genial ca Homer,
dar ce-ai avea de scris? Doar scamatorii. Iar eu sunt cel
mai mare poet de la Eminescu încoace, ba poate şi mai şi,
numai că sunt obligat să stau în pielea unui nenea Iancu.
- Nu-i o piele rea nici asta – aprecie, binevoitor, dl Nica.
- Iliada se termină cu înmormântarea lui Hector –
continuă poetul, netulburat. Unde găsesc eu un Hector?
Dl Nica băuse jumătate de halbă şi gândi că îndată cealaltă jumătate se va duce şi ea. Cum să facă să plece elegant, fără a stârni împotrivirea poetului?
- Dar de ce ai nevoie de un Hector? De ce nu iei un om
din zilele noastre? – întrebă dl Nica.
- Dumneata eşti un om cult, domnule Nica – spuse
Porumbelu. Ce dramatism, ce tragism, tensiune ar mai
avea poema mea, dacă aş înmormânta pe-un Gică Rasol
sau pe-un Pitic Orfeanu, sau pe-un doctor Mânzescu?
- Eu nu cred – se împotrivi dl Nica – să fie greu asta
pentru dumneata, că ai talent.
- Geniu! – ricană Porumbelu, fiindcă nu-i plăcea să fie
cântărit cu doar jumătate de măsură.
- Poţi face o poemă tragică şi cu un om din zilele noastre, e de ajuns să invoci Muzele.
- Aş scrie un bildungsroman, spuse Porumbelu, dar
ăştia – şi arătă spre românii din crâşmă – nu-şi cunosc
nici mamele, darămite bunicii!
De la o masă vecină se auzi un sforăit.
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Un domn cu păr bogat şi creţ, grizonat, adormise cu
capul pe masă şi avea mâna, în care ţinea un chiştoc de
ţigară, lăsată moale în scrumieră. Dl Petcu, stând în spatele tejghelei, cu un imens şorţ alb pe burta şi mai şi,
ştergând nişte pahare, să lucească, îl auzi şi el, dar nu se
gândi să-l deranjeze, ci doar îi făcu semn fetei să vadă de
ţigară, să nu fi rămas aprinsă, Doamne-feri! Nu era. Sforăitul insului îi rupse dlui Nica firul discuţiei din minte.
Nu mai ştia despre ce vorbeau. Parcă de Iliada. În tinereţe a avut o memorie excepţională. Mulţi îl invidiau. Şi
se ţinea bine şi acum, îşi amintea cam orice din trecut, dar
timpul prezent se secţiona de multe ori şi în el apăreau
goluri. Ceea ce îl mira. Era clar că avea meorie bună, de
vreme ce-şi amintea fapte vechi şi cum de le uita pe cele
din prezent, proaspete? Oricum, era departe să se fi sclerozat, iar momentele de uitare erau foarte rare. La cei 74
ani ai săi, mulţi îl invidiau pentru cât de bine se ţine. Ce
e drept, nici n-a dus o viaţă dezordonată. Trăise la fix,
după program, fără excese, ca alţii. Iată secretul sănătăţii şi longevităţii!
- Eşti şi dumneata convocat la cinci la primar? – îi
întrerupse gândurile Porumbelu.
- Da, sunt – confirmă el şi se miră că Porumbelu era
aşa paşnic. Cu siguranţă, îl stima. Dl Nica fusese, să zicem,
ziarist şi mulţi credeau, chiar, că a fost. De fapt, era un
soi de om de legătură, de curier. El căra articolele la tipografie, dar colaţiona, cu ajutorul unui alt coleg, textele,
îndrepta unele greşeli, să nu apară, Doamne-feri, vreo
bazaconie, să işte boroboaţe, răspundea de calitatea tipăririi. Sistemul comunist nu permitea greşeli în ziare şi dl
Nica se achitase de sarcină aproape fără greş. L-au trecut
de câteva ori sudorile, pentru scăpări mărunte, dar a ieşit
basma curată. Nimeni nu-l putea suspecta că ar fi făcut-o
dinadins. Oamenii aveau încredere în el, şefii adică, ştiau
că se pot bizui pe consecvenţa lui, pe fidelitatea lui. Citise
cu nemiluita articole din varii domenii şi aşa îşi încropise o cultură. Nu era chiar un oarecare în urbe… Sorbi
ultima înghiţitură de bere din halbă. Poate nu-s nici eu
mai breaz ca Porumbelu, îşi spuse. Iată ce părere bună
am despre mine! Dar acum, când să plece, deveni curios.
Cum de l-a întrebat Porumbelul dacă e convocat la cinci
la Gică Rasol? Înseamnă că el însuşi, poetul a fost convocat. Să deducă, dl Nica, de aici, că primarul o să-i ofere
poetului directoratul revistei? E bine de ştiut. Să se pună
în relaţii bune cu Porumbelu pentru că, fost om de presă,
dl Nica putea să-i fie mână dreaptă. Oricum, rău nu stătea
în relaţia cu poetul. Îl lăudase totdeauna, nu-l ironizase
şi nu-l ridiculizase pe faţă, chiar dacă îl gândise de rău.
Iar Porumbelu îl stima şi de ce nu i-ar fi găsit un mărunt
loc la revistă, să se ocupe, de pildă, de difuzare, să mai
asculte ce vorbesc redactorii între ei şi să-i dea de ştire…
În fine, avea multe de făcut – şi ar fi luat un ban bun. Dar
nu îndrăzni să întrebe pe faţă. Iar asta dintr-o raţiune precisă, dar pe care nu o putea exprima. Simţea doar că de-ar
fi întrebat: „Veşti bune? Ajungi şef la revistă?“, Porumbelu n-ar fi avut nimic sigur de spus, ci ar fi speculat. Ba,
încă, întrebându-l, i-ar fi dat speranţe mari, fiindcă poetul îl crede pe dl Nica om de bază în echipa primarului.
Dar Gică Rasol era imprevizibil. Spuse, doar:
- Un poet genial cred că nici nu are nevoie de Muze.
- Poate – răspunse Porumbelu cam nesigur –, dar m-a
durut groaznic ficatul astă noapte.
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Dl Nica vru să-i spună că un poet genial nu are nevoie
nici să fie director de revistă, îi e de ajuns geniul în care se
scufundă şi din care sare ca delfinul în mare, însă gândi că
Porumbelu va lua vorbele lui drept o aluzie că Gică Rasol
nu vrea să-l facă şef. Iar dl Nica nu ştia, chiar nu ştia, ce
are de gând primarul sau Triţă Costin.
Porumbelu nu avea decât 67 de ani şi se ţinea şi el
bine. Dl Nica abia acum înţelese apatia lui. Ficatul nu te
doare degeaba.
- Mai puţin coniac – îl sfătui dl Nica.
- Doar mă dreg – spuse Porumbelu. Am avut şi-un
coşmar.
(Coşmarul lui Porumbelu)
În acea noapte poetul Porumbelu visase că era să moară
într-un accident de avion. Se făcea că stătea la el în balcon, era soare şi senin şi privea către cer. Zări avionul şi îl
urmări cu aceeaşi poftă cu care îi urmăreşti zborul când
eşti copil. Apoi, nu departe de acesta, văzu alt avion, dar
care nu strălucea aşa tare şi era mai întunecat. Cu siguranţă, îşi spusese poetul în vis, e un elicopter. Deoarece
le vezi mai rar, zboară mai jos şi sunt mai vizibile, dar şi
pentru că au o înfăţişare specială, helicopterele sunt mai
apreciate de copiii decât avioanele. Aşa că Porumbelu
începu să-l urmărească din priviri, mai ales că îl vedea tot
mai clar, fiindcă se tot mărea. Dar realiză curând că nu era
helicopter, ci avion. Aşa se petrec lucrurile în vis, încâlcit. Şi când avionul fu ceva mai aproape, bardul îşi dădu
seama că un motor era în flăcări. Ca după o explozie, flăcările deveniră şi mai mari. Proiectat pe seninul cerului,
Poetul avu un moment de panică. Nişte oameni vor muri
acolo şi el n-avea cum să anunţe pe nimeni, nici măcar
nu ştia unde-ar fi putut să dea un telefon să explice situaţia, poate la pompieri, sau la turnul de control de la aeroport… şi oricum, era prea târziu, avionul în flăcări era tot
mai aproape, se mărea cu fiece secundă şi poetul îşi dădu
seama că vine drept spre el, de parcă ar fi fost un glonţ ce-l
ţintise. Iar el stătea în loc ca hipnotizat, în loc să fugă. Şi
nu i-ar fi fost de alta, dar de patru luni avea o nouă iubită
şi nu se săturase încă de nurii ei. Aşa că se hotărî s-o ia
la goană şi, poate fiindcă făcuse exact ce trebuia, se trezi.
Răsufla greu şi, urmărit încă de vis, se săltă cu greu din
pat, se apropie de masă, îşi turnă un cogniac şi dădu paharul peste cap ca pe apă. Luat pe stomacul gol, cogniacul îl
umplu de inspiraţie poetică. Îşi deschise stiloul, luă o coală
şi se apucă să scrie un încâlcit poem despre Îngerul Negru
al Morţii care cobora din Cer să-i aducă vestea înveşnicirii. Nu scria poemul chiar de florile mărului. Spera ca
prin el să distrugă soarta, dacă visul său va fi fost cumva
unul premonitoriu. Deşi crezuse mereu că lui o Vestală îi
va vesti moartea, nu un avion cu motorul în flăcări.
- Atunci, plec după nepoată – spuse dl Nica, de parcă
vorbele acestea ar fi fost consecinţa firească a tot ce discutaseră mai înainte.
- Drum bun – îi ură Porumbelu şi îşi strânseră mâinile
ca doi buni camarazi.
Dar tocmai când să plece, intră în cârciumă pictorul
Măţoiu, iute ca un huhurez în mişcări. Îi zări şi încercă s-o
ia la sănătoasa, dar Porumbelu îl văzuse şi nu mai putea
scăpa cu una cu două. Am scăpat de nevastă şi-am dat
de tac-su – îşi spuse Măţoiu şi fu cât pe-aci să-şi scuipe
în sân… Acum, să nu creadă cineva că Porumbelu i-ar fi
socru lui Măţoiu. Ci, în ochii pictorului, dacă nevastă-sa
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era dracul, Porumbelul era Tartorul însuşi şi s-ar fi ferit cu
mult sârg să-l vadă. Pe de altă parte însă, dacă patima poetului era să înşir’te mărgărinte despre sineşi şi isprăvile-i
literare ce făceau pigmee epopeile homerice dacă le comparai, Măţoiu suferea şi el de-o dandana de-a firii: adora
să-şi etaleze cunoştinţele despre ce se bârfea prin târg. Iar
acum avea una de să-i lase cu gurile căscate şi bale pe la
colţurile buzelor. Ba ar fi lăsat cu gurile căscate şi babele
de pe la colţurile străzilor vechi, unde stau să bârfească
pline de obidă, cu mâinile în şolduri. Aşa că se apropie de
masa poetului, se aşeză pe scaun, îl apucă pe dl Nica de
mâneca paltonului ca nu cumva să plece şi vorbi:
- Bă, dat dracului Orfeanu, ce spuneţi? A lovit în Triţă!
- Criminală chestie, bombăni dl Nica, grăbit să plece
să-şi ia nepoata de la grădiniţă. Ce-i păsa lui de Triţă Costin, poate să dea şi faliment din partea lui, îl doare undeva!
Porumbelu, prea mahmur să-i pese, strâmbă din nas,
fiindcă nu avea destulă energie să spună ceva urât.
Poate, mai târziu, îşi va veni în fire şi va vorbi despre
epopeile sale.

Grozavă
supa cu găluşte!
- Hai să mănânci un orez cu legume – îl îndemnă fiica

lui pe dl Nica atunci când ajunse cu nepoata acasă. Fiica
lui, Ileana, scăpase mai devreme de la slujbă şi apucase să
gătească două feluri de mâncare.
Orezul era apetisant, cu ceapă călită, ardei mult, roşii
zdrobite, piper, sare, o lingură de măghiran şi bucăţi de
piept de pui. Cum aburea şi aromea, îţi lăsa gura apă. Dar
dl Nica şi-ar fi dorit mai mult supă şi asta ceru. O supă
cu găluşte galbene bine brodite, cu un pui fiert în ea, cu
morcovi mulţi tăiaţi felii. Era prea fierbinte. În bucătăria mică, dl Nica se aşezase pe un scaun în spaţiul dintre
frigider şi masă. Era locul lui favorit, unde nu stătea în
calea nimănui… Locuia nu departe, aşa se nimerise, doar
două blocuri mai încolo. De fapt, el găsise (fiind al unor
cunoscuţi plecaţi la muncă în Italia) apartamentul în care
locuia fiica sa. O îndemnase, pe vremuri, să-l cumpere
şi ea l-a cumpărat cu şase mii de dolari, dar cu dobânda
la bancă, aveau de plătit, ea şi Costel, patruzeci de milioane în douăzeci de ani. Până la urmă s-a dovedit curată
pomană, pentru că acum apartamentele au ajuns la patruzeci, cincizeci de mii de euro. Şi, era sigur dl Nica, preţurile vor creşte în următorii ani, încât un apartament mai
răsărit va fi o sută de mii de euro. N-au avut bani să pună
gresie, faianţă, termopane şi parchet laminat, să spargă
pereţii ca să redefinească spaţiul, dar măcar aveau unde
sta, iar Costel îl văruise singur, vopsise lemnăria, dresese
uşile, ferestrele, baia. Arăta bine, era curat – şi planificaseră modificări când le va permite bugetul. Dl Nica avea
de gând să-i ajute, în caz că va câştiga mai mult. De aceea
se gândise să-l susţină în faţa lui Gică Rasol pe poetul
Porumbelu, doar-doar va căpăta un post. Măţoiu nu l-ar
fi angajat niciodată la revistă. Ba chiar i-a ajuns la ureche
dlui Nica că Măţoiu îl ponegrise. A spus despre el că ar fi
o cutră masculină. Mai că-i veni, dlui Nica, să-şi facă semnul crucii, dar nu era învăţat cu aşa ceva. Prea i se repetase, şi-o spusese şi el altora, că religia e opiul popoarelor şi Dumnezeu nu există.
- Merg să schimb fata – spuse Ileana şi ieşi din bucătărie.
Dl Nica încercă să scoată o lingură de supă, dar nu se
răcise. Aşa că se ridică şi el, ieşi din bucătărie şi se opri
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în uşa sufrageriei. Cea mică, dulcea lui nepoată cu zulufi,
Leopoldina, se aşezase în faţa televizorului, să vadă desene
animate. Mama ei o îmbrăca în vreme ce fata îşi tot rotea
căpşorul, ca să nu piardă acţiunea filmului şi făcea, când
şi când, mici nazuri, încercând să refuze să bage mâna
pe-o mânecă.
- Obrăznicătură! – o alintă mama ei şi o sărută.
- Dulcea mea domniţă! – o alintă dl Nica. Blândă şi
suavă ca o garofiţă!
- Şi cu-o mie de hachiţe – completă mama fetei…
- Ştii că a murit doamna Braia? – o întrebă dl Nica pe
fiica sa.
Ileana întoarse capul spre el.
- Vai de mine, sărmana!
- Ieri a murit. Alaltăieri venise să-i împrumut cinci
milioane de lei şi n-am avut decât două să-i dau şi-a mai
împrumutat de la Dobrescu încă trei.
Ileana copilărise în acel bloc, în apartamentul unde
locuia acum tatăl ei, şi cunoştea pe toată lumea.
- Acum probabil o să rămân fără bani – continuă dl
Nica. Noroc că n-am avut decât două milioane.
- Din cauza diabetului a murit? – întrebă Ileana.
- Poate că diabetul i-o fi grăbit sfârşitul – zise dl Nica.
Era pe picioare şi părea sănătoasă cu o zi înainte. Şi ieri,
pe seară, am văzut doliu la uşa ei şi un coşciug în casa
scării la etajul lor.
- Gata, frumos! – îi spuse Ileana fiicei ei şi-o sărută.
Trecu apoi, împreună cu tatăl ei, înapoi în bucătărie şi-o
lăsară pe cea mică, pe Leopoldina, să vadă desenele animate.
Dl. Nica oftă şi apoi spuse:
- Am descusut-o pe Leopoldina, azi i-a dat unei colege
cu un cub în umăr. Putea s-o nimerească în cap. Am
întrebat-o de ce şi zice de colega ei că e obraznică şi n-o
lasă în pace. Educatoarea m-a apostrofat şi i-am spus că-ţi
aduc la cunoştinţă ce s-a întâmplat şi că tu o să iei măsuri.
- Ştiu, Mioara o cheamă pe fata aia care n-o lasă în
pace. O s-o cert pe Leopoldina, să se dezveţe să mai fie
aşa impulsivă.
În vreme ce vorbeau, dl Nica sorbea din delicioasa supă,
iar fiica lui, ce terminase de spălat nişte vase, ştergea cu
o cârpă blatul. Dl Nica era mulţumit că Ileana se împacă
bine cu Costel şi nu e tristă ori înciudată, iar asta îi asigura o bună sănătate. Era harnică şi ageră ca o veveriţă şi
nu se plângea niciodată, ca alte femei, de soarta ei: mâncare, casă curată… copil… bărbat îngrijit… spălat rufe…
şi pe deasupra zâmbet şi bună dispoziţie!
Dl Nica mâncase supa şi se uita la ceasul său Pobeda,
cu cadran îngălbenit de vreme.
- Vrei şi o porţie de orez? – întrebă Ileana.
- Nu, mulţumesc, a fost grozavă supa cu găluşte –
refuză dl Nica.
Mai avea circa jumătatea de oră până să fie la Gică
Rasol şi se gândi că abia de mai are vreme să tragă o fugă
la frizer să se radă, că îi crescuse o brumă de barbă. Mai
trecu pe la nepoţică s-o pupe şi plecă.
Bărbieritul îl relaxa. Merita şi el o clipă de tihnă, nu-i
aşa? Se aşeză pe scaunul dlui Tiron, frizerul şi îi spuse
cuvintele pe care le folosea de fiecare dată:
- Dintr-o faţă de maimuţă, să faci fund de bebeluş!
(Va urma)
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Hanna BOTA

Jurnalul zilelor de joi

M

…într-o joi
Mă cheamă Daria. Am murit într-o joi.
Şi nu o spun cu părere de rău, iar joile mi s-au părut întotdeauna cele mai frumoase zile. Erau ca ieşite în afara calendarului. Toate zilele par să aibă o etichetă, ceva ce le defineşte
ca să fie aşa cum sunt şi nu altfel, pe când joia scapă tuturor
numelor, poate asta e eticheta ei, lipsa etichetării. Îmi place să
judec lucrurile mai mult prin ceea ce nu sunt, decât prin ceea
ce sunt. Întrucât atunci când judeci un lucru formulând ceea
ce este, de fapt, îndepărtezi acel lucru de realitatea lui, pentru că niciodată nu poţi judeca şi – mai ales – nu poţi exprima
realitatea exactă, ea scapă formulărilor fixe. Imediat ce ai spus
despre ceva că e aşa sau pe dincolo, te-ai şi trezit inexact în
afirmaţii, ai limitat obiectul descris, devenind mincinos. Mie
mi-e destul de greu să exprim în cuvinte ceea ce trăiesc înăuntru, o să înţelegeţi de ce. Şi dacă nu înţelegeţi, nici asta nu e
grav, nu ai cum să înţelegi un concept până nu experimentezi
nimic din acel concept. Cum să înţelegi o suferinţă ca a mea,
ca a noastră, fără ca o celulă de-a ta, fără ca un neuron de-al
tău să fi simţit ce simţim noi cu toate celulele, să gândeşti o
clipă ceea ce noi gândim, conştient sau inconştient, tot timpul.
Am murit, iar ceea ce vă voi povesti nu e o informaţie de
dincolo de moarte, nu, ci e o poveste de dinainte, de când vie
fiind, dar foarte aproape de moarte, nu calendaristic în primul rând, ci ca trăire interioară – căci port moartea în mine
de ani de zile, ca toţi ai noştri –, am hotărât să scriu Jurnalul.
Va rămâne el cuiva… ştiu că va veni momentul când voi şti cu
siguranţă cui să i-l las; astfel, trecând prin filtrul jurnalului tot
ce îmi amintesc şi cred c-ar merita notat, vă va ajuta să înţelegeţi mai bine trăirea noastră, care, în sens vital, ar putea fi
numită trăire tragică; pentru noi, nu contează expresia, trăirea noastră e pur şi simplu a noastră, cu sau fără a i se pune
un epitet în cârcă.
Oamenilor nu le prea place să li se vorbească despre suferinţă. Suferă toată lumea în fel şi chip, de aceea oamenii preferă
să asculte poveşti cu final fericit. Aşa că nu vreau să spun decât
că plecarea – adică moartea – e un final care poate fi fericit în
cazul nostru. E mai tragică viaţa, decât moartea. Iar faptul că, în
cazul meu, s-a săvârşit într-o joi, poate însemna, pentru mine,
chiar un bonus. Tot omul ştie că luni nici iarba nu creşte, uram
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dimineţile de luni după ce nopţile de duminică le petreceam,
dacă nu în distracţii prelungite, atunci măcar în nesomn, adesea urmate de mahmureală – musai să ai şi dintr-astea în starea noastră – iar luni, activităţile încep la opt fix dimineaţa, cu
gura amară şi capul învârtindu-se nefericit. Luni mai are şi o
doză de nonsens: adică te loveşti de gândul că nu merită nimic,
că totul e o învârteală care te scoate în acelaşi capăt derizoriu,
dar acum nu vreau să deprim pe nimeni, mai este timp. Trec de
luni; marţi e ziua care promite reuşite ca un început de săptămână efectiv, iar în cazul nostru chiar că nu contabilizez reuşite
– dacă mă raportez definiţiilor clasice ale reuşitei. Căci după
astfel de definiţii, noi suntem rebuturi, suntem doar o sumă de
cheltuieli împovărătoare pentru sistemul de sănătate; de produs nu producem nimic. Selecţia naturală, dacă ar fi fost numai
ea, demult ne-ar fi anihilat. Miercuri, oamenii sunt prea preocupaţi de reuşitele lor egoiste ca să apuce să trăiască; vineri e
capătul, promisiunea unui sfârşit năbădăios sau de coşmar –
care cum a reuşit să se regăsească; sâmbătă şi duminică – zile
de viaţă trăite cu nesaţul de a mai fi apucat un capăt de săptămână, seamănă cu un premiu aşteptat. Sigur, tot ce am descris
e dintr-un punct de vedere subiectiv, cum altfel? Dar Joi? Joi
e ca o pauză, e ca o pierdere de tine când nu trebuie să fii nici
aşa, nici altfel. E un stop-cadru care păstrează timpul într-o
formă plată – fără să cobori, fără să urci. Măcar un pic! După o
vreme, am hotărât ca toate zilele mele să fie Joi. Trăiam un veşnic joi, aşa că nu ştiu în ce zi am murit, deşi în ordinea oamenilor putea fi cu adevărat o zi de joi, aşa să fie scris în calendar
– acum e ceaţă de tot cu afirmaţiile acestea –, dar pentru mine
orice zi ar fi fost joi. Că doar nu era să mai am nesăbuinţa să
număr zilele când număram doar clipe, clipe lungi cât săptămânile, m-am învăţat să trăiesc într-un veşnic prezent.
joi, 7 octombrie
Durerea era atât de puternică, încât ameţisem şi plonjând
în ea cu toată forţa, apucasem să mă împac cu ea, apucasem
să mă ştiu fericită; plângea Codru lângă mine (Codru e tata, îl
cheamă Codrescu, dar de ani de zile nu-i mai spuneam tata, ci
îl alintam cu jumătate de nume, aşa au apucat să-i spună apoi
toţi ai noştri), îi pornise o lacrimă din ochiul stâng, apoi nu
ştiu cum, eu am intrat într-o adâncitură a timpului ca într-un
buzunar cald când afară pişcă frigul. Mi-am revăzut o parte
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din viaţă, am retrăit copilăria încă de mai înainte decât mi-o
aminteam cu mintea, eram alintată şi zburdalnică, dar la 12
ani, atunci când mi s-a descoperit boala, am poruncit oprirea
timpului. Pentru că nu voiam să mă revăd în momentul acelei prăbuşiri de lume descoperite în ochii părinţilor, ai mamei
la început, apoi ai lui Codru – lume albastră-albastră, cutremurată ca în imaginile unui Abruzzo sfârtecat. M-am reîntors
fără vreun efort de alegere la anii dintâi. O fetiţă care râde fără
pauză (şi acum întâmpin tot ce vine cu o doză de râs, unora li se
pare cinic, dar eu am trecut şi de etapa cu sarcasm-cinismul):
râdeam în înserarea aceea a bucurie nestăvilită, ningea cu
fulgi mari şi aveam un brad de Crăciun, dar pe mine mă interesa căţeluşul pe care îl înfiasem fără ştirea părinţilor şi îl înfăşurasem în hainele de serviciu ale tatii, le va găsi el după ce
trec zilele de sărbătoare, pline cu păr şi caca de câine. Ghemul de blană scâncea în culcuşul făcut pe furiş sub gardul de
tufe dinspre Alina, prietena mea din blocul vecin. Nici cadourile nu mă interesau, furam bunătăţi – sarmale, cârnaţi afumaţi, prăjiturele făcute de bunica şi le duceam câinelui, apoi,
într-o noapte cu ger mare, a dispărut. Ce prostuţ de câine, să
plece când era frigul mai mare. Oare ce-a zis tata când şi-a
găsit hainele? Momente pe care le uitasem demult reveneau
dilatate şi atât de reale, încât aveam senzaţia că, retrăindu-le,
pot să aleg din nou, pot să fac altfel decât făcusem şi să dau alt
curs vieţii mele, vieţii noastre. Uite, aş fi putut să urc etajele
cu câinele braţe, să-l duc în casă, ca un cadou de Crăciun şi el
să nu mai plece. Nu trebuie decât să mă întorc la acel moment
şi să-i dau o altă direcţie.
joi, 17 octombrie
Nu mă dumiream. Câte vieţi se înghesuie într-o viaţă? Parcă
întorcându-mă într-a mea, era atât de sigur că aş fi putut alege
altfel, că de fapt, alegeam din nou, dar o alegeam tot aşa cum
era. Nu-mi vizualizam viaţa ca pe o peliculă – cum îmi spuneau alţii că şi-o văd înaintea morţii, cum am citit –, ci alegeam cu toată puterea voinţei, alegeam ce era deja trăit, pentru că nu voiam altă viaţă; doar că acum trăiam şi ce trăiau cei
de alături, implicaţi în viaţa mea, uite, simţeam ce simţea căţelul când îl ţineam în braţe hrănindu-l cu prăjituri, parcă eu mă
hrăneam pe mine. Şi Alina eram tot eu. Era aşa că voiam eu sau
nu putea fi altfel? Era o predestinare? O păcăleală a posibilităţii de a alege? Doar senzaţia că tu controlezi? Cine hotărăşte
acest control? Cum se ajunge la vieţile paralele despre care se
vorbeşte? Dar n-are rost să pun marile întrebări, că răspunsurile oricum vin la vremea lor, nu când tragi de ele.
Şi-aceeaşi viaţă mi se aşeza în leagănul realităţii, validând-o
iar şi iar.
joi, 21 octombrie
Sunt eu, fetiţa de 12 ani în ultimul trimestru al clasei a
şasea. Aşteptam vacanţa de vară. Tata – lucrător la Combinatul din Reşiţa – a promis că va merge după concediu în
Germania şi va lucra să facă nişte bani, vrea să-şi cumpere o
maşină „Dacia“, ca a unchiului, important e că-mi va aduce
nişte patine cu rotile; doar patinele astea îmi stau în cap, nu
mai am stare seara când mă culc, mă văd trecând pe aleile oraşului meu, călare pe roţi, iute ca vântul, cu ochii altora privind
în urmă-mi admirativ, doar mama să nu vadă ce repede merg,
că mi-ar interzice avântul. Şi tusea asta ce mă îneacă, nu mă
lasă să-mi duc visul spre locul acela frumos în care mă desprind şi trec într-un fără-de-timp roz şi galben atât de familiar,
fără să ştiu totuşi ce este, dar acum transpiraţia ce mă umple
e ca şi cum ai arunca apă pe mine cu o cană.
Mă trezeşte mama spunând că am febră, aiurez, şi-mi dă
nişte medicamente amare, am mai luat dintre-astea, le zdrobeşte şi le face praf într-o lingură ca să le înghit cu apă. Spitalul, ce caut eu la spital? Aşa arată paturile înăuntru? Din fier,
cu vopseaua scorojită? Sunt urâte. Nu le mai văzusem niciodată; când a murit bunica, am văzut-o doar după ce au adus-o
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acasă, nu m-au lăsat să merg la spital, dar acum zice c-aş avea o
răceală foarte mare, nu, nu am fost la ştrand, nici nu cred că s-a
deschis. Bine, poate s-a deschis, dar n-am fost, nu mint, n-am
fost nici cu bicicleta Alinei, nu, nici cu rolele lui Traian, nu ştiu
cum am răcit. Acelea se cheamă perfuzii – spuse mama când
am vrut să trag de firele din mână. Şi, Doamne, ce sete îmi este!
Gâtul şi ochii îmi ard şi acum sunt într-alt pat; aici, vopseaua s-a dus doar de pe o porţiune cât să te ţii cu palma. Prosopul meu cu un Pikachu mare şi galben, e făcut sul sub mâna
mea şi e pătat cu sânge. Întorc capul spre geam, lângă mine e
una dintre păpuşile Barbie, primită anul trecut de ziua mea,
Doamne, o să creadă oamenii că încă mă joc cu păpuşi, deşi
împreună cu Alina doar le desenăm modele noi de rochii; cum
mă face de ruşine mama, pentru că nu înţelege, oh, desenele
mele… Mama doarme şezând pe un scaun, cu capul rostogolit la picioarele mele. O strig, dar, degeaba, nu aude, dar nici
eu nu-mi aud glasul, poate că strig doar în minte.
Groaznic, ce sete mare poate să-mi fie. Este o chiuvetă puţin
mai la stânga, o să mă ridic să beau apă. Am nişte ace cu cabluri
mici lipite de antebraţ cu leucoplast, mă ridic cu grijă, când,
aproape deja de robinetul cu apă, simt că se învârte camera şi
patul se ridică de-asupra capului, iar lumea se scufundă într-un
hău adânc. Mă prinde în braţe mama, apare şi tata, ce bine,
sunt amândoi lângă mine, poate să se ducă lumea învârtindu-se
unde-o vrea; dar tot mi-e sete, le strig cât mi-este de sete, însă
ei nu aud, strig mai tare, urlu de ciudă, ei n-aud, or fi surzit;
îngrozitor, părinţii mei nu mai aud ce spun eu, unica lor fiică!
Dar uite, iar norii roz şi galbeni şi cineva mă poartă în braţe
spre o lumină, e o lumină vie care ştie-totul.
Nu suntem acasă, draga mea, e un alt oraş, încearcă mama
să-mi explice, eşti bolnavă, da, a venit vacanţa de vară. Tata
nu s-a dus în Germania, poate o să meargă mama, dar promit că după ce te faci bine, o să cumpărăm rolele, numai să te
faci bine. Nu e mult până atunci. Acum vedeam că perfuziile
multe nu sunt transparente, nu mai picură un fel de apă dintr-o
pungă, ci poartă sânge în cablurile lor. Şi un aparat mare, cu
o mie de butoane, huruie la urechile mele. Se învârt tot felul
de oameni prin jur, eu nu cunosc pe nimeni, apoi o fată cu un
neg lângă nas, zâmbind tot timpul şi vorbind nu-ştiu-ce, a scos
perfuziile acelea cu sânge şi mi-a pansat pieptul până spre gât,
zice că e un cateter când întreb ce e cablul acela înfipt în mine.
Mergem acasă? o întreb pe mama bucuroasă. Nu, nu încă, vei
mai face câteva tratamente şi după aceea vedem. Dar nu duce
până la capăt explicaţiile, eu mă gândeam iar la role, dar mi
se strânge stomacul şi în timp ce vomit cu fata zâmbind fără
sens ţinând o găleată murdară sub jetul de vomă, şi vorbind
nu-ştiu-ce, simt că iar ameţesc şi mă pornesc cu rolele zburând printre crengile unor margarete ce crescuseră mari cât
brazii în curtea blocului din vecini; Alina îmi striga să nu-mi
scot pansamentele, că o să curgă tot sângele prin cateter, eu
râdeam de mă prăpădeam, ea mă ajungea din urmă şi îmi scutura capul într-o parte şi alta şi ne bucuram amândouă că va
porni îndată ploaia, iar noi ne vom ascunde în râpa de sub deal,
acolo vom face desene cu rochii de păpuşi, până spre seară.
Are şi o revistă cu modele noi. Daaarriaaa! – ţipa ea, nu ţipa
că te aud, Daaaarriaaa! – ţipa ea, dar era vocea mamei şi eram
în pat în oraşul acela străin, cum zicea ea că se numeşte?, nu
mai ştiu, lasă-mă mamă, visam frumos cu desenele Alinei, dar
ea nu aude ce spun şi îmi udă fruntea şi plânge. Doamne, fata
aceea cu neg şi zâmbind fără rost, a îmbătrânit de tot, stă în
patul de alături şi se uită la mine curioasă, ridicată într-un cot,
chiar aşa stă, ca o coţofană într-un picior.
joi, 1 noiembrie
Am aflat într-o după masă, când mama ieşise pentru câteva
minute din salon, iar eu eram suficient de trează ca să pot
reţine ce mi se spune, am aflat un lucru teribil: perfuziile acelea cu sânge se numesc dializă şi că va trebui să le fac toată
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viaţa, dacă vreau să trăiesc. Dacă nu le fac, voi muri. Aşa mi-a
spus bătrâna din patul de alături, bătrâna aceea care semăna
cu o coţofană, chiar dacă nu se ridica într-un cot. Am crezut
că visez şi am vrut să mă întorc la celălalt vis, cu rolele, că cel
cu norii şi lumina nu era vis, acolo nu puteam merge oricând
voiam, dar nu mai era chip de-a mai visa. Nu puteam deloc
să-mi readuc în minte senzaţia – nici culoarea lor, nici cum se
leagă strâns-strâns pe gleznă, nici cum zbor prin oraş cu ele,
cum ne ascundem cu Alina sub râpa dealului din spatele caselor ca să desenăm rochii pentru păpuşi. Data trecută îşi adusese culorile noi primite din străinătate, erau 24, le număram
ori de câte ori le puneam înapoi în cutie – deşi, chiar nenumărate, s-ar fi văzut dacă lipsea vreuna.
Taci, babo! îmi venea să urlu către coţofana de alături, piază
rea ce eşti, poate că te bucuri de prostiile ce mi le îndrugi, da de
unde să le ştii tu pe toate? Că nici mama nu mi-a spus prostii
dintr-astea ca să mă sperie măcar, dar oricum nu aveam glas
şi nu mă auzea nimeni. Aşa că bătrâna continua tânguindu-se
de boala ei, de boala mea, dar mai mult vorbea că de trei ori pe
săptămână mie tot o să-mi schimbe sângele, asta e viaţa mea de
acum înainte. Nu m-am speriat prea tare, ştiam că mai există
viaţă şi acolo unde merg când nu mai ştiu ce se întâmplă cu
mine, o să-i povestesc mamei, ca să nu mai plângă, dar uit aşa
repede tot ce văd acolo.
Mi se păru deodată că bătrâna ca o coţofană cu un neg pe
obraz, zbură pe pervazul geamului şi apoi în copacul ale cărei
crengi se vedeau de aici, mă bucuram că a plecat, huşşş, coţofano! Nu spusei nimic cu voce tare, dar intrând mama în salon,
văzu că plânsesem şi s-a speriat; când era veselă că în sfârşit
m-am trezit şi mi-e mai bine, când speriată iarăşi de şoaptele
că voi face dializă toată viaţa. N-ooo să fie aşa, Daria mamii, nu,
că o să-ţi facă transplant de rinichi şi te faci bine, apoi mergem
acasă şi gata! – îmi tot spunea ea, aşa că bătrâna, cea cu neg
şi care reveni cumva în salon, tăcu (am văzut că fata care îmi
făcea dializă nu avea neg, purta tot timpul doar zâmbetul acela
fără rost şi vorbea nu-ştiu-ce, probabil că în vremurile acelea
de confuzie, am mutat negul de pe faţa uneia pe faţa celeilalte).
Eu tot nu i-am povestit mamei nimic despre ce mi se întâmplă
când visez, dar nu e vis, căci ştiu că e real-real, nu i-am povestit
pentru că era prea confuz să explic ceva ce nu puteam spune,
un bine şi o bucurie galbenă, cu cercuri şi globuri de pace şi
nişte nu-ştiu-cine pe care nu i-am văzut niciodată, dar care mă
iubeau şi eu îi iubeam la rândul meu, aşa era acolo.
joi,31 decembrie
Am făcut transplant de rinichi la 13 ani. Eram primul copil
căruia Doctor D i-a făcut transplant în România. Între timp eu
mă învăţam greu cu noua viaţă prinsă în cabluri, cu închisoarea spitalicească în care fiinţa mea cu dorul libertăţii se lupta
de parcă aş fi fost întemniţată.
Am crescut mare, dar corpul meu a rămas ca al unei copiliţe de 14 ani. Şi-a oprit dezvoltarea, dar nu am murit, precum mulţi alţii. De exemplu, anul trecut au murit şi Claudia,
şi Adrian, Dănuţ a murit într-un mod neaşteptat; chiar acum,
câţiva se simt din ce în ce mai rău, asta mi se întâmplă şi mie.
Ne uităm unul la altul, e Revelionul. Câţi vom mai fi la următorul chef de Revelion? Întrebarea asta se piteşte între noi la
fiecare întâlnire? Cine e următorul? E cumplit de câte ori se
reîntâlneşte Gaşca; deşi abia aşteptăm să ne vedem, ne sperie
clipa, de parcă întâlnirea ne hotărăşte destinul pentru următoarele luni. Echipa se schimbă într-un ritm numai de ea ştiut.
Au venit câteva persoane noi, sunt şi două fetiţe, nu pot avea
mai mult de 10 ani, deşi aici e greu de dibuit vârsta (mai târziu, am aflat că cea blonduţă are 14!). Dacă insuficienţa renală
cronică apucă să ţi se strecoare devreme în celule, gata cu dezvoltarea normală. Rămâi cu corpul plăpând, scund de înălţime,
ca un copil îmbătrânit. Aşa suntem toţi: piticii deformaţi din
Albă ca Zăpada, frumoşi şi fericiţi când suntem împreună,
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cicălindu-ne, mofturoşi şi voluntari, dar dependenţi unul de
altul. Acum, ar fi cinic să spun acestor fetiţe: bine-aţi venit în
Gaşca noastră de dializaţi şi transplantaţi! Unde? În lagărul de
descompunere! Ce e nou sub soare? – până la urmă, asta se
întâmplă în toate trupurile tuturor oamenilor de pe Terra: o
creştere oarecare, până începe regresul. Nicio deosebire esenţială, diferă doar detaliile! Aşa că bine aţi venit într-o viaţă a
unor detalii care contează! Suntem aici ca să vă susţinem! Ca
să vedeţi de unde se porneşte şi unde se ajunge! În rest? O viaţă
normală, absolut normală!
Am o viaţă normală, ca al oricărui om normal, sănătos –
aşa îmi spun de câte ori îmi amintesc că sunt bolnavă, şi-mi
amintesc des, de mii de ori pe zi. O viaţă normală – deoarece eu îmi fac viaţa şi o consider normală ca atare. E adevărat că am 21 de operaţii. Dar asta înseamnă oare că nu am o
viaţă normală? E adevărat că rinichii nu-mi funcţionează, că
am unul în plus, din transplant, care nici acum n-a fost scos
şi-l car degeaba în burtă (ce ironie, să ai trei rinichi şi să nu
faci pipi deloc!). E-adevărat că nu văd cu un ochi – ochii mei
atât de frumoşi, orbesc: unul – de tot, celălalt dă semne că
urmează să se întunece; mi s-a amputat un deget de la picior,
apoi următorul, când m-am dus să-l taie pe-al treilea, am spus
doamnei doctor chirurg că aş vrea să mi le taie pe toate, ce rost
mai are să vin din timp în timp, când nu mai rezist de durere,
dacă tot acolo o să ajungă? Şi mi le-a tăiat. Nu am col femural,
s-a dizolvat întâi unul, apoi celălalt, cu dureri, dureri îngrozitoare, am fost protezată, acum mi s-a scos şi una dintre proteze, fiindcă depunerile de calciu au făcut să am dureri şi mai
mari cu proteză, astfel că nu mai am nimic în articulaţia şoldului, pot să fac doar câţiva paşi prin casă, în rest trebuie să
circul cu un cărucior. Mi-a căzut şi părul, unghiile mi-s deformate, dar mi-am aplicat unghii tehnice, care sunt foarte şic.
Pot să port perucă dacă vreau, dar îmi place şi cu părul rar, îmi
deschide fruntea înaltă, ochii se adâncesc sub pleoape. Sunt
foarte îngrijită întotdeauna, nu ies din casă fără să mă aranjez vreo două ore; îmi aleg hainele asortând culori şi stiluri.
Înainte de-a merge la dializă, de trei ori pe săptămână, ca să
ies din casă pe la ora şase, mă scol la trei jumătate dimineaţa,
să am timp să mă machiez pe îndelete. Mă dichisesc cu atenţie, fără să-mi pese de durerile care sunt prezente tot timpul.
Tot timpul! În fiecare parte a corpului, pentru că am fost diagnosticată cu peste 15 boli, toate din cauza blocării rinichilor.
Nu am o viaţă normală? Ba da! O viaţă normală înseamnă
să trăieşti cu durerile tale, cu bucuriile, cu lipsurile şi adaosurile zilnice. Tuturor le lipseşte ceva, dacă nu o parte din corpul lor, le lipseşte o parte din spirit, din bun-simţ, din oportunităţi, şi tot aşa. Să mi-l arătaţi pe omul care n-are nicio lipsă!
Şi toţi au dureri, dacă nu fizice, atunci, de alte feluri. Cu duiumul. Unii – frumoşi, bogaţi şi cu succes – sunt mai nefericiţi
decât mulţi din gaşca noastră de dializaţi-transplantaţi. Sunt ei
mai normali decât noi? Şi ce dacă merg într-un scaun cu rotile,
şi ce dacă nu mă pot spăla singură pe corp, că la 29 de ani, am
ajuns ca iarăşi să-mi facă baie tata? Şi ce dacă mama lucrează
de peste 15 ani în Germania ca să îmi întreţină viaţa prin ghetoul spitalelor româneşti? Şi ce dacă din an în an murim schimbând ştafeta suferinţei cu alţii? Şi ce? Şi ce? Tot normali suntem. Pentru că depinde de definiţia pe care o dai normalităţii.
Toată viaţa e formată din definiţii în care hotărăşti, pentru tine,
cum şi ce este tot ce te înconjoară, tot ce trăieşti. Când nu-mi
mai convine o anume realitate, ştiu că nu pot să schimb realitatea care mi se arată, dar pot să schimb raportarea mea faţă
de acea realitate, pot să schimb definiţia acelui lucru. Ei, asta
e! când vii în Gaşcă trebuie să înţelegi care e definiţia normalităţii. Să înveţi ce e viaţa şi ce e moartea, ca să ţi le poţi asuma
pe amândouă. Prima regulă: nu-ţi fie frică de moarte, ca până
atunci să poţi să trăieşti. Cu totul. Pe de-a-ntregul. Regula
numărul doi nu mai există. Şi, bineînţeles, nici următoarele.
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Viorel DIANU

O

O plimbare de pomină

Obţinuse Mihai premiul întâi la sfârşitul clasei a
treia şi bunicii lui, Silvestru şi Fana, se simţeau datori
să-l răsplătească pe băiat. Cum? Cu o plimbare cu
vaporaşul pe Lacul Herăstrău. O răsplată frumoasă şi
apreciabilă, raportată la posibilităţile lor. Era un proiect mai vechi pe care îl tot amânaseră şi îi sosise timpul. Pentru Mihai, totuşi – o premieră. În Herăstrău
mai merseseră şi alteori, dar pe lac nu se plimbaseră
încă. Băiatului îi erau familiare locurile de joacă, de la
doi ani, de când se dăduse în leagăne, până avansase
la căluşei şi balansoare, turnuri şi tobogane, spaliere
şi pasarele din trapeze. Crescuse odată cu transformările de care avuseseră parte acestea pentru a se ridica
la standarde europene. Însă chiar şi aşa, la cei zece ani
de acum nu mai râvnea la ele. În schimb, o plimbare
cu vaporul ar fi însemnat ceva. Bunicii nu-i dezvăluiseră planul, întâi ca să fie o surpriză pentru copil, apoi,
zisese Fana, dacă intervenea cine ştie ce, să nu-l dezamăgească. Mizau pe surpriza plăcută.
Mihai îi aştepta jucându-se la tabletă. Neştiind de
adevărata miză, nu părea într-atât de încântat de escapadă. Ar fi fost mai bucuros să-l răsplătească bunicii
cu o sută de lei. Lasă, gândeau ei, o să vadă dumnealui.
Cornelia şi Rareş, mai radioşi decât fiul, fiindcă lor le
fusese devoalat secretul, cu temerea conţinută, îi conduseră încrezători până în prag.
– Aveţi grijă să nu repetaţi experienţa din deltă, le
zise Rareş aluziv.
– Ha-ha-ha!
– Distracţie minunată! le urară apoi la plecare şi-i
petrecură cu privirile cât coborâră scările.
Silvestru şi Fana cunoşteau fobia nepotului de a
călători cu metroul pe sub pământ, de aceea nu-l mai
supuseră la tremurături şi aleseră mijloacele de transport de la suprafaţă. În plus, pe aici Mihai avea şi ce

Beletristica
https://biblioteca-digitala.ro

vedea; locurile din zona de Nord fiind mai puţin străbătute de el, le sorbea cu ochii nesăţioşi.
Intrară în Herăstrău pe la Monumentul Generalului
De Gaulle, iar Silvestru nu scăpă ocazia de a-l verifica
pe băiat dacă îl recunoaşte. Nici o problemă. Amândoi
bunicii surâseră cu subînţeles. Trecuseră câţiva ani de
la nostima întâmplare care le trezise zâmbetele. Veniseră, tot aşa, cu Mihai în parc şi, după promenada preliminară pe alei, se îndreptaseră spre spaţiul de joacă
de lângă Grădina Japoneză, care îi era lui foarte drag.
Aici se simţea în elementul său şi, un ceas, nu-şi îngăduise nici un moment de repaus. Se perindase de câte
două şi trei ori pe la toate cele, până i se sleiseră complet puterile. Văzându-l la sfârşit mulţumit, dar şi destul de obosit, Fana hotărâse. „Gata! Direcţia De Gaulle
şi acasă.“ „Nici un deogol!“ ripostase copilul excedat,
crezând că mai urma vreo raită. Atunci îi lămuriseră
ei daravera şi lămurită rămăsese.
În răstimp, Mihai devenise elev, cu statut bine definit şi cu îndatoriri corespunzătoare, iar cunoştinţele,
concomitent cu cititul fluent, îi sporiseră considerabil.
Nu te mai jucai cu el în beţe. Deşi Silvestru îl atrăgea
adeseori în joc. La Aleea Cariatidelor îi explică bunăoară ce sunt acestea, la fel procedă şi cu micuţa sculptură din bronz de mai la vale, de lângă bazin, care îl
reprezenta pe Prometeu înlănţuit de Zeus pe Muntele
Caucaz, cu vulturul scurmându-i neîndurător ficatul.
– Ştiu, tataie, am citit legendele, îl asigură băiatul, cu
toate că sculptura o cercetase atent pe timpul povestirii.
Înainte de podul care făcea legătura cu Insula Trandafirilor, îşi încetiniră mersul pentru a contempla lebedele albe şi negre, raţele şi gâştele din îngrăditură. Pe
podeţ poposiră puţin să se amuze de bancurile de peşti
care se năpusteau să înghită firimiturile ce le erau aruncate de sus. Coborâră şi o apucară înainte pe alee, spre
Monumentul UE, unde Silvestru îi oferi iarăşi lui Mihai
HYPERION

49

explicaţiile de rigoare, iar când văzură şi se apropiară,
la dreapta, de statuia lui Ion Jalea, întruchipându-l pe
Hercule în lupta cu centaurul, i le servi şi acolo.
– Ştiu, am citit, nu prididi băiatul să-l încredinţeze.
– Ai citit, însă aici mai e vorba şi de o operă de artă,
de un monument, pe care trebuie să-l iei ca atare, şi de
un artist, care l-a realizat. L-ai reţinut?
– L-am reţinut.
Pe Mihai îl încerca vag sentimentul că, prin plimbarea asta, le face mai mult el hatârul bunicilor decât
să-şi fi îndeplinit sieşi o plăcere. Dacă nu ar fi planat
misterul asupra adevăratului obiectiv, ar fi perceput
mai just situaţia. Bunicii, la rândul lor, îi citeau dispoziţia şi se tot gândeau dacă nu ar fi momentul să-i
spună băiatului pe şleau ce intenţionează, mai ales că
acum se vedeau vapoare plutind pe lac, deci nu mai
putea surveni vreun lucru neprevăzut. Dar şi să fi survenit, l-ar fi răsplătit pe copil cu suta de lei pe care o
râvnea şi tot l-ar fi făcut fericit… Poate i-o vor da oricum. Sigur i-o vor da. Una-i una, alta-i alta.
Fiind atât de frumos pe malul lacului, fură ispitiţi să stea zece minute jos, pe iarbă, precum stăteau
alţii. Fana se aşeză prima, apoi îi urmă exemplul şi Silvestru. Puţină odihnă era binevenită pentru picioarele
lor. Mihai nu simţea nevoia şi păşi spre dig. Îl supravegheară să nu se apropie prea tare.
– Dar denumirea de Herăstrău a lacului, ştii de unde
vine, Mihai? Ai citit?
– Nu, recunoscu sincer băiatul după ce medită o
clipă, stârnindu-i-se curiozitatea.
– De la ferăstrău, pur şi simplu. Aici a fost odată un
eleşteu, al lui Şerban-Vodă, iar pe malul lui se afla un
atelier cu ferăstrău. Ulterior, fiindcă zona asta a Râului
Colentina era mlăştinoasă, s-a îndiguit şi s-a creat lanţul de lacuri. În amonte de Herăstrău e Lacul Băneasa,
iar în aval Floreasca.
Îl lăsară pe copil să rumege informaţiile, iar ei să
admire priveliştea care se desfăşura amplă, cât se întindea lacul, şi dincolo de marginile lui, până la Şoseaua
Nordului şi Cartierul Francez, cu turnul fudul din sticlă,
distonant în peisaj… Apa îi învăluia cu boarea proaspătă, pe care n-o mai adulmecaseră în altă parte, în
parc. Avea suprafaţa încreţită pe porţiuni, sau netedă
ca oglinda, ori învălurită… Un stol de pescăruşi poposise pe luciu să pândească peşti. Iar din stânga înotau
încoace, pe lângă mal, o raţă cu şapte puişori gălbiori.
Puişori târzii, de vară. Îşi concentrară atenţia asupra
lor, într-atât erau de drăgălaşi. O urmau pe raţă cu fidelitate, dar şi ea îi veghea grijulie, şi îşi încordau gâturile cu ciocurile deschise, pe care le închideau brusc,
pe neaşteptate: clap!, clap!
– De ce fac aşa? nu se dumirea Mihai.
– Prind musculiţe… Nu le văd decât ei.
Un vapor părăsise debarcaderul să facă turul lacului. Ei mai zăboviră pe mal până ajunse vaporul la
insula dinspre extremitatea de răsărit şi se ascunse
după ea. Nu-l mai aşteptară să iasă şi să se prelingă
prin faţa ecluzei.
– Haidem şi noi! se ridică Fana de pe iarbă.
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Mihai trăda din nou semne de plictiseală şi ei nu
aveau motive să-i epuizeze răbdarea. La debarcader
dădură, în fine, pe faţă planul:
– Puiule, iată scopul pentru care te-am adus în
Herăstrău: să te plimbăm cu vaporul.
– O, tataie, mamaie!… Sunteţi plini de surprize.
Eram gata să mă bosumflu.
– Ne-am dat noi seama. Şi bine că n-ai apucat.
Silvestru se îndreptă spre Casa de bilete, Fana cu
nepotul merseră să cumpere îngheţată. Pe alee şi pe
platforma debarcaderului se strânseseră părinţi şi
bunici cu o droaie de copii. Se aşezară şi ei la coadă,
savurându-şi îngheţatele. Se năşteau dubii dacă vor
prinde primul voiaj. N-ar fi fost o catastrofă nici să
rămână pentru al doilea; probabil ar fi mai adăstat un
sfert de ceas. Pe lac făceau curse trei vapoare.
Bătrânii îşi amintiră visători de excursia năzdrăvană din urmă cu treizeci de ani, din deltă. Rareş avea
vârsta lui Mihai, de acum. Se duseseră în vara aceea la
mare şi, după sejurul de douăsprezece zile de la Constanţa, le venise, aşa, o idee măreaţă: să nu se întoarcă
direct acasă, ci să facă un ocol să viziteze Histria şi
Tulcea. Iar în Tulcea, dacă tot ajunseseră până acolo,
hai şi în Deltă. Pe atunci nu era atât de simplu să obţii
bilete pentru o astfel de călătorie, dar Silvestru, care
avea un frate în Ministerul Turismului, l-a invocat pe
dată ca argument imbatabil. S-au îmbarcat pe vapor
dis-de-dimineaţă. La prânz au servit masa la cherhana,
în Crişan, cu preparate exclusiv din peşte. „Aici şi clătitele sunt din peşte, mami?“ făcuse zâmbre Rareş. Cam
da! După-masă, iar la drum. Rareş, care prinsese gustul excursiei, s-a instalat la proră şi, în toată vremea,
nu l-au mai clintit din loc. Ce să-l clinteşti, cu frumuseţea de rai care i se revărsa dinainte: sălcii dezmierdând apa, plauri plutitori, lişiţe, becaţe, cormorani, pelicani… Spre seară, dintr-o eroare a căpitanului, poate,
s-au rătăcit pe canaluri şi au nimerit pe unul mai îngust.
Au bâjbâit să iasă la lărgime, dar mai rău se înfundau.
Vrând să se întoarcă, vasul s-a înţepenit de-a latul, între
maluri. Dă-i şi dă-i, să-l descleşteze, degeaba. Călătorii – în parte păreau îngrijoraţi-speriaţi, cei mai mulţi
încântaţi de aventură. Timonierul, ca şi când s-ar fi
întâmplat un incident distractiv, şi nu era?, a coborât în apă şi a început să culeagă nuferi. Îl priveau de
pe vas toţi sideraţi. Suind înapoi, i-a oferit galant unei
domnişoare pe care pusese ochii. Eh, cât şi-ar fi dorit şi
celelalte doamne şi domnişoare un asemenea omagiu:
nuferi culeşi în faţa lor, în acel fel, din acel loc. Dar nu
le simboliza cumva aleasa pe toate femeile de pe vas?
De!… Marinarul mai coborâse în apă însă cu un rost: să
cerceteze o chestie. „Cinci bărbaţi vânjoşi să vină după
mine.“ „Unde?“ „În canal, să împingem barca.“ Fără să
mai insiste, a sărit iarăşi în vad. Bărbaţii se scrutau prostiţi, până s-au dezmeticit. „Fraţilor, dacă e distracţie, să
ne distrăm!“ A ţâşnit întâi unul, apoi altul. Pe Silvestru
îl furnica pielea de era durere. „Ce năzbâtie îţi trece
prin gând, bărbate?“ Dacă ar fi cerut aprobarea soţiei,
aprobare ar fi căpătat. S-a avântat după ceilalţi şi, imediat, l-au urmat încă doi. Se făcuseră cinci. „De unde
împingem barca, şefule, de la coadă sau de la bot?“ „De
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la bot.“ S-au aliniat umăr la umăr, s-au proptit temeinic cu tălpile pe fundul albiei şi cu mâinile s-au opintit voiniceşte în navă: Hiii! O dată, încă o dată, şi încă
o dată. Au scos-o dintre maluri şi au repus-o pe şenalul navigabil. Păi ce se încoţopenise mândra acolo?…
Treaba fusese terminată. Şi totuşi… „Băieţi, s-a auzit
glasul lui Silvestru, acum să ne ocupăm şi de domniţele noastre. Ia uitaţi-vă ce prăpăd de flori în jur.“ Adineauri, când căpitanul îi dăruise domnişoarei nuferii, o simţise pe Fana că şi ea jinduise… Bărbaţii şi-au
încărcat braţele cu nuferi şi le-au împodobit pe fetele
de la bord ca pe mirese. Pe urmă au răzbit şi la canalul cel mare. O peripeţie pe cinste! Puteai să te superi
că s-a întârziat întoarcerea cu vreo două-trei ore? Aş!
Se făceau excursii odată… Acum, i-ar mai ţine băierile pe bătrâni să-şi ducă nepotul în deltă? Hm! Să-l
ducă părinţii, e vremea lor. Ei, aici în Herăstrău. Ori
în Herăstrău nu se petrec minunăţii?…
– Albatros! anunţă Mihai vesel, remarcând numele
vaporului care trăgea la mal.
Tresăriră mulţi, tresăriră şi Silvestru cu Fana. Din
toată droaia, nimeni nu mai observase, fiindcă pe
nimeni nu-l interesase. Aveau nepot!
Temerea de a nu prinde primul voiaj nu se adeveri;
printre ultimii, cu noroc urcară şi ei la bord. Găsiră
locuri câteşitrei pe acelaşi rând, în spate, şi îl lăsară
pe Mihai la margine. Băiatul se remontase pe deplin:
plimbarea dobândea altă greutate decât îşi închipuise
el iniţial. Îi fremătau simţurile ca în împrejurările de
maximă solicitare. Şi nu trecu cine ştie cât până zvâcni
de pe scaun. Albatros n-o cârmise la stânga, să străbată lacul diametral, ci o apucase înainte, s-o ţină pe
lângă malul de miazăzi, într-un viraj larg, ca să lungească mai mult călătoria fireşte.
– Morunul! strigă el.
Deşi copiii, în majoritate neştiind ce e sau cum arată
un morun, se buluciră la balustrada de la babord, oamenii mari zâmbiră cu neîncredere. Dar nu-şi refuzară nici
ei curiozitatea. Peştele se ascunsese câteva clipe în apă
şi reapăru repede, uriaş. Cu spinarea împlătoşată ca un
ferăstrău, cu botul scurt. Înota paralel cu burta vasului
şi în proximitate, cu viteza acestuia. Dispărea şi reapărea, când mai departe, când mai aproape. La un moment
dat, venind încoace, îşi ridică botul conic din apă şi îşi
arătă gura mare, semilunară, şi cele două perechi de
mustăţi lungi, late şi franjurate. Era un morun ca lumea,
ba încă unul baban de tot. Avea pe puţin patru metri
lungime. În transparenţa apei i se zăreau şi plăcile laterale, impresionante ca şi cele de deasupra. Aripa dorsală şi coada îi făceau de asemenea fală. Copiii erau
hipnotizaşi, iar peştele, ca şi când asta ar fi intenţionat, nu se dădea dus din preajma vaporului. La răstimpuri îşi înălţa botul semeţ, ca să-şi etaleze mustăţile alea căzăceşti, atârnânde, care reprezentau, împreună cu scuturile osoase, fudulia lui. Până socoti că ar
fi de ajuns, într-o privinţă, şi coborî în afund. Cei mici
pândiră avizi suprafaţa apei, în van. Ba nu, fu anunţat
că apăruse pe partea cealaltă şi toată liota părăsi poziţia şi se grăbi să ocupe dispozitivul de vizavi. Morunul
nu mai însoţi însă vasul, ci înotă spre stolul de pescă-
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ruşi. Când ajunse la câţiva metri, păsările se desprinseră de apă în zbor haotic, doar să scape de primejdie.
Peştele, mirându-se parcă, nu se hotărî îndată ce să
facă. Descoperind altă ţintă, se îndreptă vijelios spre
raţa cu puişori. Mititeii, alertaţi de mamă, se retraseră
panicaţi şi se lipiră de zid, mai mult nu aveau ce face;
fie ce-o fi. Răţuşca, vajnică, aşteptă morunul să-i vină
sub guşă şi, poc!, poc!, îl lovi zdravăn cu ciocul: du-te,
du-te de la puii mei!
– Să vezi că îi înfulecă unul după altul, zise un copil.
– Da de unde? îl linişti Mihai, dinapoi.
– Atunci?
– Vrea să se joace. Cum s-a hârjonit cu noi.
Într-adevăr, morunul nu avu habar de ciocăniturile
raţei şi o ridică în bot trei palme deasupra apei. Dar
ea, cumpănindu-se cu aripile, nu contenea să-l pocnească în frunte: cioc!, cioc! Peştele o depuse la locul
ei, nu avea cu cine se înţelege, şi plecă spre lebedele din
strâmtoare, poate erau mai drăgăstoase ele. Ce ghiduşii mai scorni şi acolo copiii nu mai văzură. Vaporul se
depărtă, luând-o pe lângă debarcaderul de Sud al lacului, fără să acosteze, şi îşi continuă calea.
Mihai se întoarse la bunici.
– Aprigă răţuşca, zise Silvestru, l-a miruit pe morun
de i-au mers fulgii.
– Da, nu a reuşit să-i câştige prietenia.
– Şi nici pescăruşilor?…
– Păsările cu peştii în general se au la cuţite.
Îl vedea parcă pe morun la gardul lebedelor din ţarc,
dându-le târcoale în sus şi-n jos, sticlindu-şi prin faţa
lor şiragurile de scuturi oţelite, fluturându-şi mustăţile
mortale, fără spor, nu-i vor deschide portiţa să intre să
se giugiulească, el să le salte acrobatic în aer, ele să-i
încercuiască galeş botul cu gâturile… Acces interzis!
De aceea se aştepta ca peştele să revină la vapor şi cerceta apa cu speranţă; ar fi trebuit să apară din spate.
Privind atent, zări două umbre prelungi apropiindu-se
pe sub apă şi le identifică rapid după aripile spinale.
– Delfinii! dădu semnalul.
Cei zece-doisprezece copii se adunară la parapet cu
ochii lacomi. Delfinii le observară prezenţa şi fervoarea şi începură reprezentaţia. Întâi îşi ridicară capetele
din apă şi le scuturară energic, ca să-i salute, gângurind fericiţi, râzând cu toată gura, expunându-şi perlele sclipitoare ale mandibulei şi maxilei. Se scufundară
apoi şi ţâşniră într-un salt sprinten, pentru a-şi arăta şi
corpurile suple, cu pielea netedă, lucioasă. Erau mascul şi femelă, de vreo trei metri, cu boturile potrivit
de alungite, cu frunţile bombate în partea anterioară,
cu coada puternică. Revenind în apă, înotară la suprafaţa ei, într-un scurt antrenament, întrecură în viteză
vaporul şi la fel de iute se întoarseră. Ţâşniră din apă
perpendicular, susţinuţi de înotătoarele viguroase, se
îmbrăţişară cu aripile pectorale, se sărutară drăgălaş,
dovedind cât de mult se iubesc. Micii spectatori, dar şi
cei mari nu se abţinură să-i aplaude. Înregistrându-le
ataşamentul, delfinii fură încurajaţi să se dedea la alte
giumbuşlucuri: şuierau pe fosa nazală, făceau tumbe,
se învârteau unul în jurul altuia, se arcuiau în aer la
un metru deasupra apei, se apropiau ţopăind pe coadă
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de bord şi întindeau capetele spre copii să le mângâie
boticurile, gratulându-i cu sunete guturale şi zâmbete
recunoscătoare. Îi desfătară de Doamne-Doamne cu
jocuri şi zbenguieli, până ajunseră la insulă.
– Sunt foarte jucăuşi şi extrem de prietenoşi, zise
Mihai.
Tovarăşii de bord, care îl adoptaseră deja ca lider,
se uitau în gura lui să le mai spună.
– Sunt animalele cele mai inteligente după om.
Trăiesc douăzeci-treizeci de ani, auzul le e de zece ori
mai dezvoltat decât al nostru, iar săritura în aer poate
atinge cinci-şase metri.
Ca şi când i-ar fi auzit laudele, şi vrând s-o dovedească, delfinii o zbughiră în faţa vaporului şi pătrunseră înaintea acestuia în strâmtoare. La ieşire n-o apucară însă la stânga, pe lângă peninsulă, precum vaporul, ci se apropiară de ecluză. Aveau alt plan. Dinaintea ei executară câteva salturi succesive, din ce în ce
mai înalte, ca propulsaţi de o plasă elastică subacvatică
şi, când dobândiră deplin avânt, plonjară într-un zbor
spectaculos peste ecluză în Lacul Floreasca.
– Uiii! răsună glasul unanim de admiraţie al pasagerilor.
Acrobaţia senzaţională nu dură decât o clipă sau
două, dar tuturor le rămase pe retine până când Albatros acostă la debarcaderul peninsulei. Chiar şi acolo
imaginea se mai prelungi minute bune. Două familii
coborâră să meargă la locurile de joacă şi la restaurantul din parc; alţi trei inşi de pe mal urcară pe vapor.
După scurta escală, Albatros porni în ultima etapă
a călătoriei sale. Copiii deveniră iarăşi volubili, fiecare încercând să-şi impună părerea. Nu-şi epuizară
impresiile, când…
– Balena! ţipă cineva.
Tot Mihai să fi fost?… Dar cine?
– Unde? Unde?…
Se strânseră unul într-altul să vadă ce n-au mai
văzut. Din gâtul lacului, care se prelungea spre Nord,
îşi făcuse într-adevăr apariţia un caşalot. Nu i se zărea
decât capul, spinarea şi vârful cozii, ieşind la intervale
din apă. O luă încolo, spre larg. Şi bine făcu. Copiii se
împărţiră în entuziaşti şi fricoşi. Cei fricoşi, grădiniţa
şi clasa zero, fugiră în braţele mămicilor. Şcolarii de la
primară şi doi băieţi de la gimnaziu, prudenţi şi ei, se
retraseră uşor de la balustradă şi se strânseră în centrul
punţii. Balena, pentru a le demonstra cu cine au de-a
face, expulză pe nară un jet de apă înalt de trei metri.
– Monstrul ăsta ne ridică în bot ca pe o coajă de
nucă, aşa cum a ridicat morunul răţuşca.
– Ar putea, dar nu-i stă în obicei. Balena nu e agresivă decât cu cei care sunt ei mai întâi agresivi şi se încăpăţânează s-o vâneze. Altminteri e blândă, iar aceasta
cu deosebire. Dacă va simţi că o iubim, ne va îndrăgi
ca morunul şi delfinii. E şi în interesul ei.
– Şi ce trebuie să facem?
– Să ne minunăm de ce vedem.
Ajunsese în mijlocul lacului.
– Ce tacticos înoată!
– Ca o baroană.
– Baroana să-i spunem.
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Consimţiră la unison. Totuşi, când îi veni ei bine,
dovedi o conduită nu tocmai aristocratică, dar cât de
spectaculară. Îşi ridică surprinzător capul deasupra
apei, oblic, apoi şi corpul, scurt şi gros în jumătatea din
faţă, se îndreptă repede la verticală, îşi bălăbăni violent
înotătoarele laterale, ieşind din apă şi cu jumătatea cealaltă a corpului, mai subţiată spre coadă, şi se răsturnă
pe spate într-un salt fabulos. Apa dislocată se înălţă în
trombe largi, care se transformară în valuri concentrice,
extinzându-se către maluri şi micşorându-se odată cu
depărtarea de nucleul învolburat; atinseră ca o mângâiere şi vaporul. Zgomotul produs în prăbuşire se propagă până la urechile plimbăreţilor din parc, care se
adunară curioşi pe aleile de lângă lac. Desigur că unii
se speriară şi dădură alarma, să vină urgent şalupele cu
militari şi scafandri de la Băneasa, maşinile de pompieri, echipajele de poliţie… Mai degrabă să fi venit
vânători în bărci, cu harpoane. Dar Baroana se răsuci
pe burtă, împroşcă din nou în aer un jet puternic şi îşi
continuă drumul spre marginea răsăriteană a lacului.
Nu vru să ocolească insula prin strâmtoare, era prea
îngustă pentru ea?, se întoarse şi, ochind vaporul, îşi
orientă direcţia spre el, înotând mai rapid ca înainte.
Săltând ritmic capul şi izbind suprafaţa apei cu aripile pectorale şi cu coada, o înspumă de jur-împrejur.
– Acum pregătiţi-vă: dacă nu apucăm să ajungem
la debarcader, ne răstoarnă.
– Fiţi fără grijă.
Pe măsură ce se apropia, se dezvăluia în toată plenitudinea. Era de culoare cenuşie-negricioasă şi te
înfricoşa cu gura imensă, deschisă, în care i se vedeau
fanoanele ca un pieptene. Scotea prin ele sunete ciudate, într-un registru grav, de ai fi zis că intonează o
melodie. Avea capul cât o treime din corp, cu fălcile
rotunjite, cea inferioară mai proeminentă, cu concrescenţe foliculare, înotătoarele laterale lungi şi late, ca
nişte aripi de avion, cea dorsală scundă, groasă şi musculoasă, iar coada foarte mare, neregulată şi zimţată.
Nu era o frumuseţe, dar te impresiona prin masivitatea
ei. Când veni lângă Albatros şi i se alătură, îl întrecu în
lungime. Copiii o cercetau cu atenţie rezervată, voiau
s-o placă, însă le insufla şi destulă temere. Ea părea să
înţeleagă şi nu-i mai şocă prin vreo mişcare năbădăioasă, precum făcuse în larg. O ghiduşie tot puse la
cale însă, ca să-i desfete: îi pândi cu ochiul drept, iar
când ei se aplecară mai mult s-o privească, îşi expulză
dintr-odată jetul difuz de apă, ca o fântână arteziană,
şi îi stropi din cap până-n picioare. Ha-ha-ha! Când se
dumiriră de jocul hoţomancei, ei se veseliră copios şi
se aplecară peste bord să-i mai stropească o dată. Dar
Baroana rămăsese pe loc şi nu mai urmări vaporul,
se depărtă prin spatele lui spre golful din care venise,
cântând şi legănându-şi glorioasă coada: La revedere,
la revedere!…
– La revedere, baroană! îşi fluturară şi copiii mânuţele radioşi.
Unul după altul, oamenii mari le imitară gestul,
împărtăşindu-le bucuria. Petrecuseră cu toţii o aventură de pomină.
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Lumea ca literatură

Concursul de miss „Muncă, tinereţe,
frumuseţe“, Costineşti, 1988

Cine şi-ar fi imaginat în vara lui 1988 că peste doar un
an şi ceva întreg comunismul european se va prăbuşi? Cred
că nimeni, cel puţin la noi, în România. Desigur, Gorbaciov
începuse glasnostiul şi perestroica lui, dar ele păreau în primă
instanţă numai nişte mici acţiuni pentru o vagă însănătoşire a
sistemului, nişte frecţii la un picior de lemn. Se uita faptul că
doar o uşoară slăbire a lanţului cu care atâtea naţiuni din Est
erau legate de cuşca sovietică era suficientă pentru ca Rottweilerul care ne păzea inclement s-o ia la vale, cu cuşcă cu tot.
Or, la noi, în intervalul 1985-1988 era aproape vizibilă, ca
o ceaţă de dimineaţă pe crestele munţilor, un soi de resemnare – era să zic mioritică. Cei care au o vârstă apropiată de a
mea îşi aduc probabil aminte de penuria alimentară de-atunci,
de nesfârşitele cozi, când „se băga ceva“, de întreruperile de
curent care făceau atât de actual versul eminescian „Când cu
gene ostenite suflu sara-n lumânare“… ş.a.m.d.
Şi totuşi, ca o dovadă o continuităţii noastre latine pe aceste
meleaguri, partidul aplica din când în când sloganul „panem
et circenses“. „Panem“, în sens generic, nu prea se mai găsea,
dar „circenses“-urile mai funcţionau încă, precum nişte supape
prin care se disimulau tensiunile în creştere ale populaţiei. Iar
printre aceste supape, la loc de cinste se aflau manifestările
care se organizau an de an în „libertina“ Staţiune a tineretului, Costineşti. Se derulau acolo, printre altele, „Gala filmului
românesc“, „Gala tânărului actor“, „Serbările mării“, concursul „Miss Costineşti“, festivaluri de folk, rock etc. – pe scurt,
Costineştiul era punctul de atracţie al verii pentru cine voia,
cât de cât, să se distreze.
Organizatorii, în special Biroul de Turism pentru Tineret
(BTT), aflat în subordinea directă a Uniunii Tineretului Comunist (UTC) – şi fac acest „desfăşurător“ al denumirilor oficiale
de atunci pentru eventualii cititori născuţi după 1989, pentru
care prescurtările respective ar fi la fel de misterioase precum
cuneiformele – organizatorii, aşadar, mai închideau şi ei ochii
şi mai făceau pe surzii când, uneori, o mai luam, ideologic
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vorbind, pe arătură, fie la microfonul „Radio-Vacanţei“ unde
boss, cu umor, era Andrei Partoş, fie în trasmisiunile directe
de pe plajă, unde când noi, cei din „Ars Amatoria“, când băieţii din „Divertis“, aflaţi atunci în cea mai mare formă, mai scăpam câte-o „şopârlă“. Organizatorii erau şi ei oameni, ca să
mă exprim aşa, ba unii erau chiar şcoliţi, pe bune, descuiaţi la
minte, şi mă gândesc acum cu drag la Ioan Hidegcuti şi la Aurel
Borşan, care de atâtea ori ne-au ţinut spatele în faţa obtuzităţii şi-a relei credinţe ale altora.
Să fiu bine înţeles: nu vreau să sugerez aici că am fi fost
cine ştie ce dizidenţi ori opozanţi ai regimului. Nici vorbă.
Ne cunoşteam bine limitele, ştiam din start până unde putem
merge sau nu. Tot ce încercam să facem era să mai descreţim
puţin frunţile mereu mai ridate ale spectatorilor noştri. Şi poate
că-n anumite momente chiar am reuşit.
Am făcut acest mic preambul pentru a defini cât de cât contextul în care s-a întâmplat una din ultimele acţiuni de tip „circenses“ – Concursul de „Miss Muncă, Tinereţe, Frumuseţe“.
Observaţi, vă rog, că nu era un simplu concurs de Miss, căci
nu se puteau imita concursurile de aiurea, capitaliste, unde de
regulă câştiga câte-o columbiancă de-ţi cădea falca, nu. Concursul nostru era infinit mai complex, frumuseţea era mai
la urmă, mai importante, cum se şi vede din titulatură, erau
munca, hărnicia, randamentul în producţie.
Fiecare judeţ, plus municipiul Bucureşti, era reprezentat de
către o concurentă, care trecuse prin furcile caudine ale concursurilor locale, care mai de care cu specificul său. Fetele reprezentau într-un fel chintesenţa judeţelor respective, tot ce aveau
ele mai frumos, recte mai productiv. Faptul acesta se vădea şi
în CV-urile şi scrisorile lor de intenţie către juriu (din care nu
mai ţin minte cine făcea parte, nici nu era important), scrisori
unde-şi mărturiseau năzuinţele, speranţele de viitor, drumul
pe care doreau să-l urmeze. Se vedea de la o (scuzaţi!) poştă
că aceste texte nu fuseseră scrise (sau nu în totalitate) de domnişoarele respective, ci corectate, modificate sau de-a dreptul
concepute de activiştii judeţeni ce răspundeau de concurs, ca
nu cumva să se strecoare în ele ceva nelalocul lui, ceva care –
vorba lui Ion Iliescu – „să întineze“ idealurile socialismului.
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Răsfoind deunăzi prin hârtiile mele, am dat de un fragment
din scrisoarea Daianei Dragomir, Craiova, Miss Dolj 1988, pe
care l-am notat atunci, cuvânt cu cuvânt: „Am terminat un
liceu industrial – de chimie – căci astăzi, pentru a fi bine informat, trebuie să îmbini cunoştinţele tehnice cu cele ale culturii
moderne, trebuie să-ţi formezi un spirit echilibrat, raţional şi
o minte generoasă, capabilă de mari înţelegeri – prin ceea ce
se numeşte cultură generală. Lucrez într-un mare combinat –
Combinatul Chimic – de la poarta de vest a oraşului, combinat ce ilustrează viaţa nouă a ţării…“.Mutatis-mutandis, cam
aşa sunau toate aceste inocente spovedanii atent controlate.
Un eventual cititor al rândurilor de faţă s-ar putea întreba
de unde până unde am ajuns eu la acest concurs, cum le-am
cunoscut pe concurente, de ce mi s-a permis să le intervievez
pe fiecare etc. etc. Simplu: bunul meu meu prieten, regizorul
Moscu Copel, pe atunci angajat al Studiolui „Alexandru Sahia“,
auzind de manifestare, a simţit imediat cu nasul lui de vulpoi
sarcastic că ar putea face un documentar „di granda“ despre
„Munca, tinereţea şi frumuseţea“ României la sfârşitul anilor
‚80. S-a zbătut, a obţinut aprobările necesare şi fiindcă tot mai
participasem, cu băieţii de la „Divertis“, la concursuri de Miss,
m-a luat la filmare ca „secund“.
Iată-ne aşadar instalaţi amândoi în sala de conferinţe a
hotelului „Forum“, cu aparat de filmat pe peliculă de 35 mm,
cu lumini, microfoane, cabluri – tot calabalâcul obişnuit în asemenea ocazii. Evident,intrând pe rând în sală, fetele erau emoţionate şi cel mai mare efort al nostru era să le depăşim inhibiţiile, temerile că vor spune vreo prostie. De aceea am rezervat nu numai o şedinţă de interviu, ci mai multe, căci timp
aveam berechet. Treptat, ele s-au obişnuit şi cu camera şi cu
microfonul şi mai ales cu noi, „anchetatorii“. Au început să-şi
dea drumul: copilărie, părinţi, prima dragoste, prima hârjoneală, eventuale drame ş.a.m.d. (Moscu mi-a spus zilele trecute că materialul, peste 1000 metri de peliculă, ar trebui să
existe pe undeva, în vreo arhivă.). Am început, încet-încet, să
devenim „camarazi“, ele au prins să capete încredere în noi şi
cu toate că erau ţinute aproape în carantină (cu tot ce înseamnă
asta: repetiţii nesfârşite, probe de costume, culcat/sculat la ore
fixe) tot găseam împreună un mic interval la o terasă pentru
o cafea, o bere.
Iar materialul filmat şi interviurile înregistrate erau (mai
sunt undeva) absolut fascinante! Ne-am adus aminte, de pildă,
amândoi, şi eu şi Moscu, zilele trecute, de concurenta din judeţul Vaslui, care lucra la o fermă zootehnică. Şi vă place să lucraţi
cu animalele?“ – am întrebat eu. „Da, foarte mult“ – a răspuns
ea. „De ce?“ Ţin minte şi acum cum m-a privit pe sub gene şi-a
zis abia desluşit, ca şi cum s-ar fi temut pentru ceea ce spune:
„Pentru că animalele nu duc vorba…“ Sau de povestea tulburătoare a fetei din Sălaj, (genul de frumuseţe care nu bate la ochi,
dar dacă te uiţi mai bine, vezi ceva ca o umbră luminoasă pe
chipul ei), care era mereu cam tristă, şi-a fost nevoie de multe
ceasuri până ne-a mărturisit de ce. Rezum (stil indirect liber!):
exact cu un an în urmă, când ea dădea la facultate, la filologie (şi din păcate nu intrase), tatăl ei, mare ştab într-o întreprindere locală – „Armătura“ sau cam aşa ceva, unde lucra şi
soţia – se încurcase cu o colegă de sindicat mai tânără, plecase
de-acasă şi hotărâse să divorţeze. Soţia, mama concurentei, nu
voia, mai ales că urma calvarul partajului din ceea ce agonisiseră împreună. Şi în dimineaţa zilei de 23 August (Ziua Eliberării…) soţul-ştab a convocat toată întreprinderea, y compris soţia, la ora 8, pentru defilarea de la ora 11, din centrul
Zalăului. Soţia, supusă, a venit fix la 8, la datorie, împreună cu
fiica. Şi-a început defilarea, iar pe la mijlocul ei, fiica a văzut cu
uimire pe un mare car alegoric, care trebuia să prezinte belşu-
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gul unei familii muncitoreşti, exact ce-aveau ei în apartament:
aceeaşi mobilă de bucătărie cumpărată în rate, acelaşi dormitor, aceeaşi bibliotecă, acelaşi frigider „Fram“. După defilare,
când ea şi mama au ajuns acasă, au găsit locuinţa goală; doar
camera fetei era cum o lăsase ea dimineaţa.
Ce se-ntâmplase? Tatăl, profitând de absenţa lor, trimisese
nişte muncitori să ia mobila din apartament, s-o suie pe carul
alegoric, s-o prezinte ca model de bunăstare proletară şi-apoi
s-o ducă la apartamentul concubinei, care era cam goluţ…
Începuse, cu alte cuvinte, „partajul“. Şi taman în zilele astea de
Miss se desfăşura procesul, cu puţine şanse de câştig de partea
mamei, având în vedere funcţiile soţului. De-aceea era atât de
tristă reprezentanta Sălajului. Nu comentez nimic. Aşa erau
timpurile, buimace.
În fine, ultima amintire, de care şi-acum zâmbesc, se leagă
de noaptea de după concurs, pe care nu mai ştiu cine l-a câştigat şi nici nu mai are nici o importanţă acum. Evident, necâştigătoarele se considerau nedreptăţite, erau dezamăgite crunt
şi cu cine să-şi înece ele amarul dacă nu cu cei doi care le fuseseră apropiaţi, cărora îşi deschiseseră sufletele şi pe care, datorită microfoanelor şi aparatului de filmat, îi respectau? Cu noi
doi, cineaştii, of course.
Unul din clişeele de apropiere cu o fată, clişeu care funcţiona binişor pe vremea aceea (poate că şi astăzi, la Vama Veche
sau 2 Mai, dar numai până pe la 15-16 ani, că-n rest e superfluu) era invitaţia: „Nu vrei să prindem răsăritul împreună?“
Dacă ea accepta invitaţia, adică traversarea nopţii, bine, dacă
nu, nu, că mai erau şi zile-lumină.
La noi, la mine şi Moscu, invitaţia a mers. Eu am vrut să
prind răsăritul cu zootehnista din Vaslui care iubea animalele,că
nu duceau vorba, prietenul meu cu cineva care-i părea lui că
are multe lecturi, de prin judeţul Călăraşi. Era însă o noapte
noroasă, aşa că le-am invitat să prindem răsăritul în cameră, la
o vilă A, ce dădea direct spre mare. Au şovăit câteva momente,
dar apoi, fiindcă aveau încredere în noi, au acceptat. În aşteptarea răsăritului, am vorbit vrute şi nevrute ca nişte perfecţi
gentlemeni, risipind uşurel crisparea care le-a cuprins văzând
cele două paturi ale noastre aproape lipite, ocupând două treimi din cameră. Am glumit, am râs, iar în răstimpuri – ca să
folosesc un termen zootehnic – ne adăpam, eu din horinca
adusă din Maramureş, Moscu şi fetele dintr-un vin bun, de
Vaslui. Sigur că, băieţi fiind, ne gândeam şi la alte cele, dar pe
cuvânt de onoare că n-am făcut nici un gest nelalocul lui, o
mângâiere, o luare intepestivă pe după umeri, nimic, nimic.
Doar eram cineaşti, ce dracu!
Şi totuşi… Pe la trei dimineaţa, vasluianca mea, ca să stea
mai comod, şi-a pus o pernă la şale şi picioarele în pat. La trei
şi douăzeci, mai timidă, intelectuala din Călăraşi a imitat-o. Pe
la patru le-am urmat şi noi, stingând becul, că nu se făcea să
nu prindem, pe geam, prima geană de lumină dinspre răsărit. Discuţiile, en tete a tete, au continuat în şoaptă. Mie mi
se facuse cam somn şi-am lăsat capul pe umărul vasluiencei.
Taman când să aţipesc, am văzut cum intelectuala de la Combinatul de Utilaj Greu din Călăraşi se ridică în fund din patul
de alături şi întreabă clar, răspicat şi tare: „TOVARĂŞE REGIZOR, EXISTĂ ABSOLUT?“
Întâi râsul l-a podidit pe Moscu, apoi a trecut ca o maree la
mine. Am ieşit amândoi din cameră şi împleticiţi de râs ne-am
dus pe plajă, lăsându-le pe fete probabil cam nedumerite. Se
luminase deja, încă mai râdeam când, ca o ironie a sorţii, tocmai răsărea soarele. Absolut splendid.
(Fragment din volumul Lumea ca literatură, 2)
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Tonul: „…formidabilul revers al scriiturii, desfătarea“ (Roland Barthes, Plăcerea textului)

Nu ar fi deosebit-o prin nimic de copiii ce aşteptau
de regulă în faţa ascensorului apariţia vreunui adult –
de când Infocomul îşi avea sediul la etajul cinci, aceştia
nu lipseau niciodată, şi mai ales la sfârşit de lună, când
veneau chitanţele de plată pentru apă şi căldură –, cu care
să urce apoi până la trei, la cercul de dans al lui Antip
Ţarălungă, dacă în clipa când s-au închis uşile nu l-ar
fi rugat cu o voce parcă oprită undeva între etaje – nici
tu de copilă, nici tu de femeie adultă – să apese pe 7, ea
fiind prea scundă, chiar şi pentru lumea ei, ca să ajungă
la butonul respectiv. Deja în lift, i-a cerut s-o însoţească
până la Micul Samaritean, „fiindcă acolo soneria este şi
mai sus“ (şi îl măsură cu privirea, ca pentru a se convinge
că el unul avea să se descurce); în plus, la acea oră – era
trecut de 18.00 – şi într-o asemenea zi – de vineri, ultima
din anul ’12 – s-ar putea să nu mai fie nimeni pe coridoare, şi ea una se teme să umble singurică. Abia atunci
a privit-o cu luare aminte, ţinându-se să nu-l pufnească
râsul – tocmai împrumutase Toba de tinichea, pe care
simţise imboldul s-o recitească în minivacanţa de iarnă;
să i-o fi scos în cale – în chip de Rowena – chiar cartea
lui Gunter Grass?!
„Nici nu te gândi!“, i-o luă ea înainte, când bărbatul
îşi imagină cum liftul s-ar opri între etaje, ceea ce nu era
chiar o noutate în vechea clădire administrativă din centrul capitalei; nu mai departe de-acum trei săptămâni
petrecuse jumătate de oră cu Valy Boghean în cuşca de
lemn, noroc că interpretul avea cu el o tolbă cu instrumente, pe care le scotea rând pe rând, suflând în ele
sau ciupindu-le de coarde, ca să treacă timpul mai uşor.
„Ce-am mai intertextualiza noi doi, îl furnică o idee năstruşnică, în timp ce-o fura cu ochii în oglinda ascensorului, eu cu fraze interminabile, şi ea prin propoziţii con-

Beletristica
https://biblioteca-digitala.ro

cise!“ „Conchita! îi întinse ea mâna, dar văzându-i uimirea pe chip, se grăbi să adauge, Este numele meu scenic – suntem în turneu…“ „Pocitania!“, jucă el totul pe o
carte, şi nu mică i-a fost mirarea când fetei îi căzu fisa:
„Şi mie-mi place să citesc. Scrii?“ Viteza cu care trecuseră la per tu scurtă distanţa la ambele capete – şi ce
dacă-i de vreo două ori mai în vârstă & dublul ei ca înălţime?! –, acum musai să lege capăt de vorbă. „Sau ca o
operaţie matematică, de scădere, nu-şi putea el reprima
pornirea de a se pune-n ecuaţie, al cărei rezultat se verifică printr-o alta, de adunare“, şi răsucindu-se în profil,
îşi deschise palmele ca pe-o carte, imitându-şi poza de
la Librăriei din Centru. „Toucher et jouer“ 1, propuse ea
când, ca urmare a prezentărilor, şi unul şi altul simţiră
cum între ei se-nfiripă un soi de complicitate; or, singurele piese de joc erau chiar ei doi, pe o tablă – de şah? de
dame? de table? – ridicată la cub, dacă nu cumva în interiorul unui zar, indispensabil în două din trei cazuri. „Pe
dezbrăcate!“, forţă el mâna, dar ea primi fără să clipească
din ochi, ca pe ceva de la sine înţeles, chit că-n clipa în
care au bătut palma, adăugă cu un tremolo abia perceptibil în glas: „… sau spus poezii deocheate“. Era ca şi cum
fiecare şi-ar fi proiectat dorinţa ascunsă asupra celuilalt,
fără a mai lua în calcul şi faptul că s-ar putea să nu-i iasă
pasienţa, dacă nu cumva tocmai în vederea unui asemenea scenariu gen Qui perd gagne îşi vor fi tras „poruncile“, după chipul şi asemănarea.
Unul cu ochii pe celălalt, se cântăreau din priviri; şi
ce dacă făceau parte din categorii de greutate diferite,
legea vaselor comunicante trebuia să reechilibreze ceea
ce natura a croit greşit – din exces de zel/din zgârcenie,
cine ştie. Liftul nici el nu stătea locului, iar atunci când
fu oprit la trei, fata apăsă ca din greşeală butonul de pornire, lăsându-i pe cei din afară tot acolo, şi tot ea se arătă
prima surprinsă: „Ca într-o cabină de duş, cu un necunoscut“; bărbatului îi lipsi însă verbul din enunţ, ca să
priceapă dacă-i cazul sau nu să treacă deîndată la acţiHYPERION
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une. Se mulţumi să-i recite, fără să realizeze că tocmai
face prima mişcare:
„apă nubilă apă la prima
menstruaţie care ieşind de sub duş răsuceşte mânerele
robinetelor parcă ar face reclamă
la libresse, care înfăşurându-se
în prosopul alb curge-n ea însăşi, cascadă şi
săritor de pe stâncă-ntr-un trup
apă vie şi moartă
apă sieşi izvor râu şi albie – două vârteje, în partea
de sus
şi de mijloc a trupului, gura şi negrul
maelstrom, schimbă-atmosfera
humiditas ignea
dând în clocot sub fina pojghiţă de gheaţă
a fetiei„2,
şi tot atunci femeia îşi vârî mână pe sub pulover şi,
după ce s-a foit puţin, iat-o scoţându-şi un sutien minuscul de culoarea zmeurii, cusut probabil la comandă, cu
aceeaşi dezinvoltură cu care muierile de la ţară îşi extrăgeau din sân batista, cu bănuţii înnodaţi grămadă, în anii
copilăriei lui, acum tot mai îndepărtate. Naturaleţea cu
care îşi duse gestul până la capăt, aruncându-i în faţă cele
două scufiţe roze gemene, îl făcu să se simtă ca-n mijlocul unui ring de dans al unui club de noapte – nu că a
mai fost într-unul, visase cândva să meargă şi el o singură dată, cât să-şi facă o impresie –, puţin lipsea să dea
năvală publicul larg, ca spectacolul să fie deplin. Nu atât
faptul că a început să se dezbrace din prima, fără fiţe, ci
că o făcuse într-un mod pe cât de provocator, pe atât de
inteligent – de bună seamă, să-ţi smulgi o piesă de lenjerie intimă, penultima în ordinea descrescătoare a lepădării veşmintelor, rămânând încotoşmănată în blană! –,
îl luă pe nepregătite; de-acum încolo, alea jacta est! „Ia
să vedem dacă poate să dea 6: 6 de două ori la rând“, îşi
zise bărbatul, şi făcu o mutare hotărâtă, cu care de regulă
încheia partidele de ars oratoria, înainte de a trece negreşit la ars amatoria:
„Înţeleptul mi-a spus un singur cuvânt:
Din exterioară să devii interioară.
Atunci m-am dezbrăcat şi am dansat goală“.
Se cheamă că tocmai atârnase în cabina liftului o lustră
de cristal, cele trei versuri ale indienei Lala Lallded strălucind în zeci de răsfrângeri, care mai de care mai misterioase, în ochii femeii. Fără să-l scape din privire – iar
el ar fi putut să jure că simţise fizic cum tocmai a crescut în ochii ei –, Conchita se îndoi din şale, umblând cu
amândouă mâinile pe sub poalele unei rochii-sirene destul de strâmte, ca să-i pună-n relief formele de păpuşă
Barbie. Cum făcu, cum drese – că doar nu i-o fi purtat
peste colanţi! –, dar în clipa următoare ţinea pe palmă o
pereche de chiloţei tanga minusculi, de sable parsemé par
des étoiles d’argent, pe care i-a prins cu o mişcare exersată la gâtul lui, pe post de papion – à la Patapievici –,
înainte ca el să apuce să protesteze. Şi de ce ar fi făcut-o,
de vreme ce gestul fetei îl înălţă într-al nouălea cer?! Clădirea administrativă din centrul capitalei avea însă doar
şapte etaje – sau tocmai şapte, în zilele când se defecta
ascensorul –, iar ei doi trebuie să fi trecut deja de patru,
nici nu apuci bine să te porneşti că ai şi lăsat în urmă mai
mult de jumătate. Cu una ca asta, i-ar fi plăcut să urce pe
jos, treaptă cu treaptă, oprindu-se la fiecare palier pen-
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tru a încetini deznodământul, la fel cum în urmă cu doar
câţiva ani o înghesuia pe-o fătucă în casa scării unui bloc
cu 16 etaje de la Botanica, cu riscul de-a fi surprinşi în
fiecare clipă, până când, tot căutând un loc ferit de ochii
lumii, ajunseseră pe acoperiş, unde şi-au tras-o „la înălţime“, sub o ploaie torenţială de vară, terminând amândoi
odată ca într-un dublu salt de bungee jumping. „Mai ştii
şi altceva?“, fu rândul fetei să-l readucă, de unde se vedea
cu capul în nori, cu tălpile pe pământ. Şi atunci dânsul
făcu greşeala de-a scoate din geantă un volumaş de Emil
Brumaru, Povestea boiernaşului de ţară şi a fecioarei…,
din care se pregătea să-i citească, gest pe care ea îl interpretă ad literam, cum le-a şi fost înţelegerea – „Toucher
et jouer“ –, drept care rosti:
„Cearşafurile au fost spălate,
curăţate de sucurile noastre comune – un compus
nu un amestec…“,
dar tot atunci se opri fâstâcită: „Am uitat mai departe“.
„Pe dracu! răbufni el în sinea lui, simţind cum o mână
de gheaţă, invizibilă, îi trece printre degete şira spinării ca pe-un rozariu de os. Sunt primele versuri pe care
le-am subliniat, manu propria, din poemul neozeelandezei Fleur Adcock, Dovezi, prezentă-n antologia Trei poeţi
englezi contemporani“, de care nu s-a despărţit o vreme.
Îşi îndesi volumul lui Brumaru în buzunarul scurtei, de
unde a extras o batistă în carouri, cum ar veni „kilt“-ul clanului său, ca pentru a o invita să învârtă pe loc o Băsmăluţa. Replica fetei nu se lăsă aşteptată:
„(…) Fiindcă
Dincolo de primul rând de draperii erau
Alte draperii, iar dincolo de
Al doilea rând era al treilea,
Dincolo de al treilea, al patrulea, şi după
Nici unul nu se ivea lumina zilei şi
Chipul iubitului aşteptând-o în uşă,
Ci numai
Roşu-şi-negru şi iarăşi
Roşu-şi-negru şi iarăşi
Roşu-şi-negru.“
Acum chiar că nu mai era loc de îndoială, versurile – şi
ele singurele subliniate, dintr-un poem de Dan Brownjohn,
Baladă în roşu şi negru, prezent în aceeaşi antologie, cumpărată pe la începutul anilor ’90 dintr-un anticariat de la
Bistriţa – incriminând-o fără drept de apel. Printr-o efracţiune greu de explicat, piticoata trebuie că-i pătrunse în
biblioteca lui de fildeş, face-s-ar semn de carte s-o pună
într-una din cele 69 de volume ale raftului său ascuns. Nu
voia să ştie mai mult de-atâta – şi ce a aflat depăşea puterea lui de înţelegere! –, aşa că preluă ştafeta:
„Cel cu părul lung şi care aplaudă.
Mişel
Ce masturbează un mugur de lumină
Şi vrea să fie iubit“,
iar efectul versurilor Sylviei Plath fu devastator, ca şi
cum cineva foarte apropiat – de-un străin i se rupea-n П,
adică-n 3,14 – ar fi surprins-o în scăldătoare, la +18 (ani,
nu grade), procurându-şi singură plăcere.
Şi-ar fi dorit o tânără fată pe valuri, munchiană, pe care
s-o salveze de la înec; musai o ştimă a apelor topită după
el, şi s-a trezit ca-ntr-o proză de Radu Aldulescu, „adică
ea în barcă şi el înhămat la edec şi albia râului demult
secată„3. Printr-o răsturnare de perspectivă, se văzură
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cu oglinda la picioare – nu aveau decât să-şi lepede hainele de pe ei şi să intre-n cada umplută ochi, ale cărei ape
nu mişcă, nici se-ncreaţă. Jocul lor acum putea fi altul –
de-a Marat şi domnişoara Charlotte, în cazul în care s-ar
fi băgat primul în cadă; sau de-a Micuţa Sirenă, dacă i-ar
fi reuşit figura s-o tragă la mal. Se şi vedea aruncându-se
cu capul înainte, singură largheţea gestului – fiindcă nu
ar fi ezitat s-o înşface şi pe ea, în ultima clipă! – transformând cada de baie în piscină, şi pe ei doi în Alain
Delon & Romy Schneider din filmul lui Jacques Deray,
La Piscine. Dar şi fără a fi comparaţi cu celebrul cuplu
franco-austriac, s-ar fi simţit în apele lor, nu neapărat
într-o piscină, nici măcar într-un jacuzzi; o albie suficient de primitoare cât să-i încapă, dacă nu întinşi alături,
cel puţin de-a picioarele, şi tot e ceva. De fapt, la statura
ei de nici un metru, ar fi putut lesne să se lungească pe
picioarele lui, la fel cum, prunc fiind, era la rându-i culcat pe picioarele trudite ale bunicii şi legănat, în timp ce
ea îşi făcea de lucru cu torsul lânii sau cârpitul hainelor.
La fel de bine însă s-ar fi lăsat el prins între coapsele fetei,
făcând una cu ea, animalul-cu-două-spinări din adâncuri zbătându-se ca peştele pe uscat şi visând să zboare,
fie şi cu capu-n jos (de jos, capul – capul sus! făcându-şi
intrarea în scenă asemenea magistrului Mihai Ursachi
pe plaja de nudişti de la 2 Mai, care „apărea în faţa asistenţei plimbându-se cu mâinile la spate şi falusul în erecţie, împodobit cu un papion de culoarea şofranului„4).
Şi tot într-o baie, i-a fost dat să audă, din gura unei drăguţe, cea mai bună definiţie a orgasmului: „este ca şi cum
aş face bungee jumping cu frânghia legată pe dinăuntru,
în prelungirea coloanei vertebrale, ca o coadă atavică, o!
când la capătul unei căderi nesfârşite forţa de elasticitate
te smulge-n sus, în ultima clipă, de parcă te-ar întoarce
pe dos – şi eşti ca nouă“. Schimb de priviri, cum ai traduce „You can fuck/ anyone – but with whom can you sit
in water?“ prin: „Трахнуть можно/ кого угодно – но с
кем получится посидеть в воде?„5. Ascensorul continua să urce, ei încă păreau indecişi – Charlotte sau Micuţa
Sirenă? Marat sau Regele Pescar?! –, timpul trecea şi el, ce
n-aduce anul aduce ceasul, şi iată-i deja păşind pe gheaţa
unui patinoar „neted ca oglinda“ (mutatis mutandis), chit
că nu aveau patine, nici măcar deprinderea de-a patina,
necum dorinţa. Patinează sau crapă s-ar fi putut traduce,
de data asta, printr-o scenă decupată din Spuma zilelor:
„..o patinatoare, isprăvind un magnific salt de pajură, slobozise un ou uriaş care se sparse de picioarele lui Colin.
În vreme ce unul dintre feciorii-fărăşari îi aduna cioburile răzleţite, Colin îi zări pe Chick şi pe Alise care intrau
pe pistă din partea opusă. Le făcu un semn pe care ei nu-l
văzură şi se-avântă în întâmpinarea lor, fără a ţine seama
de sensul giratoriu. Urmarea fu rapida ivire a unui considerabil morman de protestanţi, peste care se înghesuiră, clipă de clipă, alţi muritori ce dădeau cu disperare
din braţe, din picioare, din umeri şi din tot trupul înainte de a se prăbuşi peste primii prăvăliţi“, în care se şi
vedeau antrenaţi, fără voia lor; ca să se sustragă acestei
logici asociative, n-aveau decât să revină în punctul de
plecare, şi atunci el recită, din memorie, primele două
versuri din Oglinda aceleiaşi Sylvia Plath, cu sentimentul că ar agăţa-o – oglinda, nu fata – la locul ei, printr-o
simplă spunere:
„Sunt argint şi precizie. Nu am idei preconcepute.
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Şi tot ceea ce văd înghit dintr-odată“,
fără să-i sufle o vorbă despre „[c]ea care a înecat în mine
o minune de fată şi care-acum ridică zilnic din mine/ ca
un peşte înfricoşător, chipul unei femei bătrâne“, cu care
se încheie textul.
Oprirea liftului marcă trecerea dintr-un alineat, în
care nu s-a întâmplat aproape nimic, într-altul, unde
totu-i încă posibil; fu rândul bărbatului să apese pe-un
buton, la întâmplare – de unde tânăra era şi aşa în întârziere (o mai fi cineva, la ora asta, la Micul Samaritean?!)
–, cât să prelungească această promenade des Anglais,
pe verticală. Erau probabil la şase, unde se afla Teatrul
unui singur actor, când îi veni ideea să se dea în spectacol. „One Man Show prezintă, şi după o scurtă pauză teatrală, pe două voci:
Cortina Dreaptă: Antract!
Cortina Stângă: În antract: script tease. Invitata noastră…
Cortina Dreaptă:…vedeta de talie europeană…
Cortina Stângă: Ai zis „Thalia“? Mie mi s-a părut
Melpomene.
Cortina Dreaptă:…Transcendenţa Goală din Germania!
(Manipulate din culise, Cortina Dreaptă şi Cortina
Stângă se mişcă, una în întâmpinarea celeilalte, spre centrul scenei. Din timp în timp se opresc, luând între paranteze spaţiul scenic. Proiectat din afară, pe chipurile lor
se derulează, ca pe nişte promptere, textul monologului
Transcendenţei Goale, pe care bărbatul îl interpretează
în manieră de ventriloc)
Nu cunosc goliciunea decât prin lectură.
Alfabetul arab al corpului singur se învaţă cu vârful
limbii, de la tălpi spre creştet, cu plăcere. Lecţia începe la
prima oră a dimineţii, când Iubitul – aici, ca şi-n persană,
neprevăzut cu gen gramatical – este pe punctul de a se
trezi; or, pentru a-i traduce somnul în vis i se sărută talpa
ya‘ şi călcîiul waw şi merişorul ha‘, apoi vârful limbii abia
umezit se plimbă leeeneeeeşşşşşşş pe partea exterioară a
gleznelor min şi lam până spre genunchii ghayan şi ‚ayne
care se îndepărtează languros parcă invitându-l să intre
(Cortinele se mişcă precipitat, apoi se opresc brusc,
formând o altă paranteză)
între Tigrul şi Eufratul de lapte şi miere, şi atunci limba
se bifurcă de poftă înaintând în sensul curgerii pe coapsele ta‘ şi za‘, ca la o întrecere pe invers – schimbând vitezele după cum urmează: încet, încetişor, pe loc şi deloc –,
pentru a redeveni iarăşi întreagă, dintr-o bucată, la vărsarea fluviilor în delta şad, plină de o vegetaţie luxuriantă,
acum despicată cu delicateţe de vârful de caic al limbii,
până se pomeneşte în faţa grotei ascunse, chin, pe care o
imploră să se deschidă, sărutând-o de nenumărate ori, şi
ea într-adevăr se desface – roşu vertical –, peştera comorilor sin, chemându-l să rătăcească prin răcoarea-i dogorâtoare o veşnicie întreagă, pentru ca apoi, părăsind-o, s-o
caute pe tot întinsul de necuprins al pajiştii în jurul buricului zin, netedă, vălurată, schimbătoare după dispoziţie,
să urce pe gurguiele ha‘ şi kha‘, să recunoască acel ceva
deja vu, doar că pe orizontală, în zâmbetul tha‘, şi-n clipa
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când îi sărută ochii ba şi ta, urmând conturul pleoapelor,
tivite cu trestii de zahăr, de parcă s-ar pregăti să încleie
două timbre poştale, Iubitul visează demult. După O mie
şi una de nopţi nu mai ai ce învăţa,
(Cortinele se mişcă lent, încă îmbibate de narcotizanta
atmosferă arabă. În cele din urmă se opresc, formând o
altă paranteză, mai pătrăţoasă)
şi atunci se trece la alfabetul ebraic. Acesta se învaţă
de unul singur, în acord cu ceilalţi membri ai comunităţii, făcând genuflexiuni în faţa Dumnezeului Tatălui tău:
să nu ai alţi dumnezei afară de Mine;
ridicând patetic palmele schin şi sin la cer, ca pentru
ameninţare:
să nu-ţi faci chip cioplit…
sau avertisment:
să nu iei în deşert Numele Domnului…
sau lăsându-le-n jos a repaos:
adu-ţi aminte de ziua de odihnă…
sau frângându-ţi genunchii şi coatele, dalet şi dhalet, în rugă:
cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta.
Şi iarăşi de la capăt, resh:
să nu ucizi
şi tsade, tsade final:
să nu preacurveşti
să nu furi
de la naştere, aleph:
să nu mărturiseşti strâmb…
până, thav, în vremea de apoi:
să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta
aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba…
(Cortinele de deplasează energic, încremenind brusc
ca nişte coloane dorice, formând o paranteză-arcadă)
Sublim e alfabetul grec, care se învaţă trăind eroic,
fără rest, cetăţean liber al Republicii Literelor făcând de
zor gimnastică-poesie-matematică-război-Iliadă-Odisee-logică-metafizică-dialectică, întru glorificarea goliciunii care-i de la zei!
(Pe neprins de veste, Cortinele se transformă în sutane
de călugăr, ele întâlnindu-se aproape de centru, asemeni
lui Chiril şi Metodiu care tocmai pun la cale ceva)
La polul opus se află alfabetul rus, cu litere croite ca
nişte uniforme – prea largi unele, altele prea strâmte –
pe caracterele greceşti, spre a le ascunde goliciunea atletică. Alfabetul rus se deprinde din mers şi de nevoie,
grăbindu-te la serviciu-şcoală-grădiniţă, păşind în pas
cadenţat pe câmpul de instrucţie, С песней на месте
шагом марш!, dar şi la parada de 7 Noiembrie, 1 Mai, 9
Mai şi mai ce? înaintând pe cerc până-ţi dai cu nasul în
cur… în curtea puşcăriei popoarelor, stând la post, stând
la straja păcii, stând la coadă pentru pâine-apă-gaz, pentru a transmite un colet sau pentru a primi paşaport, dar
mai ales fugind mâncând pământul şi călcând în picioare
dreptul roman, literele latine, caracterele gotice…
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Cortina Stângă: Pe dracu, din Germania – nu vezi
că-i din Rusia?!
(Schimb de decor, Cortinele înfăţişînd Teatrul Umbrelor)
Cortina Dreaptă: Odată Strălucire-Orbitoare întrebă
Nefiinţa: „Dumneavoastră existaţi sau nu?“ Cum nu primi
nici un răspuns, Strălucire-Orbitoare se uită îndelung la
forma şi la felul Nefiinţei, care era adîncă şi goală. Multă
vreme o contemplă astfel, dar nu văzu nimic; o ascultă,
dar nu auzi nimic; o atinse, dar nu simţi nimic. „Desăvîrşit! rostise atunci Strălucire-Orbitoare. Eu pot înţelege
că Nefiinţa există, dar nu şi că Nefiinţa nu există. Cine o
poate urma pînă la o asemenea desăvîrşire?“
(Pauză de gîndire. După care continuă bărbatul monologul Transcendenţei Goale)
Şi-n clipa aceea mi s-a revelat: cel mai bine e să-ţi
ascunzi inexistenţa în ceva ieşit la iveală. Nimic mai expus
privirii decât corpul femeiesc! Stau pe marginea patului
măsurând, la întâmplare, picioarele lui Tina Turner, Cindy
Crawford, Sharon Stone, Kim Bassinger, Naomi Campbell, Madonna (lista rămîne deschisă), ca pe nişte ciorapi de damă, de diferite mărimi, culori, preţ. Toate mi
se potrivesc; nici unele nu-mi plac într-atât încât să nu le
scot pentru a încerca o altă pereche. Nu există picioare
celebre pe care să nu le fi măsurat măcar o singură dată-n
viaţă. Ceea ce se ştie mai puţin e că, abia măsurându-le
eu, fie şi pentru o singură dată, acestea au devenit celebre. Unele s-au uzat repede, muuult prea repede, şi atunci
le-am ascuns într-una din numeroasele mele lăzi cu zestre. Este plin pământul de asemenea lăzi, nu le-aş mai
vedea-n ochi!… Se-ntâmplă, totuşi, să regret vreo pereche. Ah, Marylin… Ah, Romy Schneider… Ah, Dalida…
Dar nu se mai poate face nimic.
Amiaza mă găseşte stând pe marginea patului, netocmită şi goală. Cu un gest a lehamite, las să alunece pe podea
picioarele Claudiei Schiffer şi mă apuc ca zăluda de altceva: măsor sânii. Eu, pentru o pereche de sâni frumoşi,
dau şi picioarele la o parte! Îi potrivesc ca pe nişte sutiene, de mărime diferită, de la nr. 1 al Nastasiei Kinsky, la
hamurile Pamelei Anderson. Nu apuc să-mi aleg ţâţele,
că vreau o talie pe măsură. Apoi gât de lebădă, umeri de
porumbiţă, braţe de balerină ş.a.m.d. Seara sunt la fel de
dezbrăcată ca în primele ore ale dimineţii când, în capul
oaselor, îmi compun imaginar trupul de bucurie supremă
pentru o nouă zi despre care poetul să scrie:
„nici o rochie n-o prinde mai bine decât cadilacul
alb, tras pe
trupul gol… “
Am o garderobă de corpuri femeieşti, care mai de
care. Nici Jaklin Kennedy, renumită pentru pasiunea sa
în materie de vestimentaţie, nu avea o asemenea garderobă. Se povesteşte că, ori de câte ori îşi dorea o rochie
nouă, se înfăţişa în pielea goală în faţa soţului şi-l întreba:
«John, scumpule, cum crezi, pot apărea astfel la dineul
oferit în onoarea preşedintelui Franţei?!» Cel de-al 35-lea
preşedinte al SUA o privea cu laure aminte, spunea un
hotărât «Nu!», şi semna un cec în alb pentru o rochie de
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seară de la Chanel sau Christian Dior, în onoarea preşedintelui Franţei.
Doar că garderoba mea este vie şi se înmulţeşte singură!… Mie nu-mi rămâne decât s-o deschid de fiecare
dată când trebuie să-mi aleg un trup prêt-a-porter sau
haute couture, de seară, de recepţie sau de prima noapte.
Ah, ce izvod! ce culori!! ce bine-mi şade!!! Şi doar faptul
că-n toată această comèdie nu se găseşte un copil să strige:
„Transcendenţa e goală!“ mă face să-mi pierd somnul.

câte-o jumătate de uşă, ca şi cum zarul liftului s-ar mai
fi rostogolit o dată, când Conchita se răsuci spre el ca o
replică dintr-o pseudo parabolă budistă6 şi, ridicându-se
în picioare, îl păşi semeaţă – „Ţi-ajunge cât ai crescut…“
–, strigându-i peste umăr, înainte de a se face nevăzută
în oglindă în chiar clipa-n care uşile cabinei se deschideau, în gol, antrenându-l într-o cădere ce-l va lăsa la(e)
t[ajul corespunzător păcatului său de moarte]:
„Staţia terminus. Şapte. Dies Irae!“

Cortina Dreaptă: Crezi că spectatorii noştri s-au
prins deja?
Cortina Stângă: S-au prins că ce?
Cortina Dreaptă: Că se află cu toţii într-un garderob…
Cortina Stângă:?…
Cortina Dreaptă:… şi că li se oferă şansa de a-şi
schimba garderoba…
Cortina Stângă:?!
Cortina Dreaptă:… lepădându-şi de pe ei trenţele
vechi şi trecând tel quel în garderoba Transcendenţei
Goale.
Cortina Stângă (după ce înţelege, strigă fără sine):
Dezbrăcarea!!!

1. (fr.) Principiu conform căruia odată atinsă, piesa
trebuie mutată.
2. Fragment din poemul „Nevastă fecioară, fecioară
nevastă“, Yin Time, ed. Vinea, 1999.
3. Citat din Radu Aldulescu, Cronicile genocidului,
Cartea Românească, 2012.
4. Citat din Nichita Danilov, Portrete fără ramă, Tracus Arte, 2012.
5. Citat din Илья Каминский, Музыка народов
ветра, Ailouros Publishing, New York, 2012.
6. Проходил как-то Будда со своими
многочисленными учениками одной деревней.
Собралось несколько человек – его противников –
и принялись горячо и зло оскорблять Будду. Он молча
слушал очень спокойно. И из-за этого спокойствия им
стало как-то не по себе. Возникло неловкое чувство:
они оскорбляют человека, а он слушает их слова, как
музыку. Тут что-то не так.
Один из них обратился к Будде:
— В чём дело? Ты что, не понимаешь, что мы
говорим?
— Именно при понимании возможно такое
глубокое молчание, – ответил Будда – Приди вы ко
мне десять лет назад, я бы бросился на вас. Тогда не
было понимания. Теперь я понимаю. И из-за вашей
глупости я не могу наказывать себя. Ваше дело –
решать, оскорблять меня или нет, но принимать ваши
оскорбления или нет – в этом моя свобода. Вы не
можете их мне навязать. Я от них просто отказываюсь;
они того не стоят. Можете забрать их себе. А сейчас
мои ученики вас отпиздят7.
7. Odată, Buddha trecea printr-un sat cu bulucul lui
de ucenici.
Şi s-au adunat câţiva indivizi – inamici de-ai lui – şi
au prins a-l bălăcări, cu spume la gură, vărsându-şi tot
veninul. Buddha îi asculta foarte senin, fără a zice nimic.
Seninătatea aceasta i-a cam pus pe gânduri. Erau în ceaţă
totală: păi, cum vine asta? Ei îl beştelesc ca la uşa cortului, iar el le ascultă vorbele ca pe o muzică. E ceva putred
la mijloc.
Unul dintre ei l-a întrebat pe Buddha:
– Care-i treaba? Nu cumva nu înţelegi ce spunem?
– Tocmai înţelegerea face posibilă o tăcere atât de
adâncă, i-a răspuns Buddha. Dacă-mi veneaţi zece ani în
urmă, săream pe voi. Atunci îmi lipsea înţelegerea. Acum
înţeleg. Şi nu mă pot pedepsi pe mine din cauza prostiei
voastre. E treaba voastră să decideţi să mă insultaţi ori
nu, dar să vă accept ori nu insultele ţine doar de mine –
în aceasta constă libertatea mea. Nu mi le puteţi impune.
Eu, pur şi simplu, renunţ la aceste ocări – nu merită atenţie. Vă puteţi spăla pe cap cu ele. Iar acum, ucenicii mei
au să vă tăbăcească fundurile. (trad. Dorin Onofrei)

(Cortina Dreaptă şi Cortina Stângă se transformă în
cabine, însă niciun spectator nu se grăbeşte să se dezbrace
de sine. O spectatoare răsărită ca din pământ trece după
Cortina Stângă sau Dreaptă – acum ajunse confesionale
–, spunându-şi povestea)
Adormisem, dar inima îmi veghea…
Este glasul prea iubitului meu care bate: «Deschide,
soro, scumpo, porumbiţo, neprihănito!
Căci capul îmi este plin de rouă, cârlionţii îmi sunt
plini de picurii nopţii».
«Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăşi?
Mi-am spălat picioarele: cum să le murdăresc iarăşi?»
Dar iubitul meu a vârât mâna pe gaura zăvorului, şi
mi-a fost milă de el atunci.
M-am sculat să deschid iubitului meu, în timp ce de pe
mâinile mele picura smirna, şi de pe degetele mele picura
cea mai aleasă smirnă pe mânerul zăvorului.
Am deschis iubitului meu;
dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut…
(Spectatorii prind la curaj şi trec, unul după altul, pe
scena dintre Cortine, intrând – la libera alegere – după
Cortina Dreaptă sau Cortina Stângă. Fiecare se dezbracă
public de mica sa «istorie a vieţii». Blitzuri ale aparatelor
de fotografiat. Camere de luat vederi. Pe muzica lui Joe
Cocker din «Nouă săptămîni şi jumătate», de după Cortine ies, în şir indian, spectatorii/ spectatoarele goi/goale
puşcă, exact ca-n finalurile paradelor de modă. Cortina!)“
Bătăile în uşa ascensorului, de la trei sau patru – etajase cândva cele şapte păcate mortale, de parcă le-ar fi
pus pe note, proiectându-le asupra clădirii administrative din centru capitalei: 1. Mândria; 2. Invidia; 3. Iubirea de argint; 4. Desfrânarea; 5. Lacomia pântecelui; 6.
Trândăvia; 7. Mânia – îi aduceau aminte de ceva, ar fi
jurat de căderea bulgărilor peste capacul unui sicriu, şi
tot atunci realiză brusc că stau întinşi pe spate, fiecare pe
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Most wanted!
PIESA DE TEATRU SCURT ÎNTR-UN ACT

Scena I
Ea: Aş vrea să te omor pentru că mi-ai răpit aerul acela
transparent, bun de respirat. Senzaţia vine brusc. Parşiv.
Fără să mă avertizeze. Vine, se strecoară încet. Merge că
o pisică şi deodată-mi zgârie tot corpul. La naiba, ai ştiut
întotdeauna când să una şi când să cealaltă! Zâmbeşti
când îţi spun de daune şi de efecte secundare. Îmi muşti
buza de jos, mâinile tale reuşesc din nou să fie în multe
locuri în acelaşi timp, genunchii mi se înmoaie, ochii
închişi zâmbesc sub pleoape, pleoapele mele îţi şoptesc
secrete. Mă dezbraci lent, dând naibii efectele secundare şi-mi arăţi cum e când mă tratezi ca pe un efect
principal. Pe urmă îmi aşezi capul pe umărul tău, degetele ţi se plimbă lent pe spatele meu răscolind moleşeală
plăcută de după orgasm, îţi număr bătăile inimii. Bate
tare, cu mult mai tare decât oricare alta. Zâmbesc şi tac.
Melodia noastră dulce e pe repeat pentru a nu ştiu câta
oară. Răvăşesc şifonierul, răvăşesc parfumurile, răvăşesc
părul încercând să găsesc look-ul care ştiu că-ţi place.
Mă gândesc la lenjerie, mă gândesc la cum va arăta fundul meu atunci când îl vei admira prin fumul de ţigară.
Dantela sau mătase, ceva simplu sau ceva mai complicat în care să-ţi agăţi degetele. Poate sunt îndrăgostită.
Nu e ok ce se întâmplă, nu e safe. Poate că eşti special,
poate că eşti doar versat. Poate aşa faci cu toate. Poate
eşti totuşi un tip ok, poate foamea pe care o simt în tine
atunci când mă strângi în braţe e pe bune, poate nu sunt
felul întâi, poate sunt desertul. Mă întreb cât din pielea ei
mă atinge, cât din gustul ei simt pe vârful limbii atunci
când mă săruţi pe jumătate amar şi pe jumătate dulce.
Zâmbesc. Habar n-ai de toate astea. Voi purta lenjeria
cea nouă luată special pentru tine, lenjerie despre care
voi minţi că o aveam prin şifonier pe undeva (nu vreau
să devii prea încrezător), îţi voi spune că o port doar în
momente speciale (nu vreau să crezi că-mi eşti indiferent), sunetul clipsului care-mi va închide sutienul va
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fi ca butonul de „ON“, voi îmbrăca rochia aceea care te
lasă fără aer atunci când mă vei revedea şi-ţi voi zâmbi
din suflet atunci când mă vei privi în ochi. Nu trebuie să
ştii ce-i în sufletul meu. Nu-ţi voi spune că atunci când
mă ţii de mână, mi-aş dori discret să nu-mi mai dai drumul „niciodată“. Mă vei ţine de mână, te vei juca blând
cu degetele mele, vei fi atent la mine şi nu vei ştii deloc ce
naiba-mi trece prin cap în toate momentele astea. „Eşti
frumoasă şi eşti femeie. Şi e tare greu pentru mine ca
bărbat să-ţi fac faţă.“ Tu m-ai rănit deja. Fardul s-a dus,
rujul s-a luat (de la prea multe sărutări sau lacrimi, e irelevant oricum). Fără impact, fără urme, probabil nici nu
te-aş fi remarcat. Desigur. Cu durerea avem toţi o relaţie complicată. Dacă e fericită sau nu, depinde de cantitatea durerii, nu de genul ei. Cu cât e mai puţină, sau mai
multă, depinde de moment, cu atât suntem mai fericiţi
sau nu. Baţi la uşă.Fără să vreau zâmbesc. Alerg câţiva
pasi, apoi mă opresc. Îmi netezesc cu palmele rochia,
privesc fugar în oglindă, îmi fac cu ochiul şi merg calm
până la uşă. „Mi-a fost dor de tine…„Poate cel mai sincer moment pe care-l avem împreună de multă vreme.
Şi poate măcar de data asta, tu nu-l vei mai arunca la
gunoi. Poate. Buzele tale într-ale mele, buze atât de potrivite pentru pielea ta, pentru toate momentele triste sau
vesele când simpla lor arcuire într-un cuvânt ţi-ar putea
schimba viaţa. Amânăm sărutul, o dulce aşteptare, contemplarea stării de fericire simple, fără complicaţii.Ştii
şi tu că ţi-o iei în cap dacă-ţi arăt prea mult. Noaptea se
topeşte lent, ca o îngheţată de ciocolată…
Scena II
Ea: (îi deschide uşa):Hei, ce-i cu tine la ora asta? Şi ce vrei?
(Dacă viaţa ar fi ceva mai mult decât compromisuri, dacă ei
ar fi ceva mai mult decât dorinţă, dacă eternitatea ar dura
şi după ce se termină, undeva în spatele ochilor lui căprui, o
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voce i-ar şopti că şi-ai putea înghesui toată viaţa de ieri, de
azi, de mâine într-un singur cuvant, „EA“)
El: Vreau să fii drogul meu HD. Respirabil, nu injectabil.
Vreau să te am în sânge. Şi ştii ce mai vreau? Să-mi spargi
venele cu zâmbetul tău şi să-ţi faci loc prin ele. Ca o
explozie! Mai simţi la fel? Sentimentele noastre se mai
leagă într-un fel?
Ea: Hai să lămurim câteva lucruri! Te-am iubit la început.
E adevărat. Dar apoi mi-am pierdut interesul. N-a fost
nimic personal, înţelegi? Vezi tu, am talentul de a distruge totul. Înainte de tine a fost altul, ţie un alt nefericit ţi-a luat locul. E un cerc vicios. Te-am folosit. Şi asta
e la fel de adevărat. Şi dacă ar trebui s-o fac din nou, aş
face-o fără să stau pe gânduri. Şi tu m-ai folosit, desigur,
dar mie nu mi-a păsat. A fost un schimb cinstit. Complicaţiile au apărut când tu nu te-ai putut abţine să faci
din asta o poezie. Vezi tu, poeziile se transformă întotdeauna în drame. Iar dramele rareori au un final fericit…
El: …Cum o să mai dormi noaptea?
Ea: (printre dinţi): Ca şi până acum. Goală!
El: (video proiecţie- scenele lor de dragoste): Sfărâmi fericirea instinctiv. În fiecare clipă în care pare că viaţa capătă
un sens. La început am crezut că-mi testezi limitele. Să
vezi dacă merit să te iubesc. Mi-am zis că-ţi face plăcere. Acum nu mai contează. Unele femei trebuie iubite
şi atât. Te iubesc. (stop cadru)
Ea: (priveşte stop cadrul): Unele iubiri durează cât un orgasm
ieftin…Altele cât o ploaie de vară. Cele mai fericite cât
un anotimp…Dar în cele din urmă toate se duc ca şi cum
n-ar fi fost niciodată. Nu te amăgi!
El: (video proiecţia continuă): Tu crezi că nimeni nu iubeşte
pe nimeni. Că e de înţeles să nu-ţi laşi garda jos în faţa
nimănui. Că în cele din urmă până şi marea iubire se
duce ca şi cum n-ar fi existat vreodată. Dacă te-aş uita
ţi-ai zice că am meritat pe deplin să mă treci prin iad.
Mi-ai spune râzând c-am fost şi eu la fel ca restul şi ţi-ai
pune încă un lacăt peste suflet.
Ea: Culcă-te cu mine! Nu te aşteptai să îţi cer să te culci
cu mine?!Ai de gând să îmi iei totul. Trebuie să-ţi iau
şi eu ceva. Fie şi numai trupul. Vezi tu, după un timp te
satisface doar ce e palpabil, ce poţi atinge. Ştiu ce vrei.
Dar am cunoscut multă lume, trebuie să înţelegi că nu
mai sunt interesată să stăm de vorbă. Nu mai am chef
să cunosc oameni. Dar cheful de cunoscut trupuri nu
se termină niciodată. E atât de bine când suntem goi şi
nimic nu are sens pentru că oricum mâine n-o să mai
ţinem minte nimic.
El: O să mă uiţi în toate trupurile care te aşteaptă.
Ea: Oamenii vin, pleacă…Povestea noastră a fost de nu o să
ne mai vedem niciodată!
El: Tu nu eşti femeia cu care cineva poate să-şi satisfacă un
capriciu şi apoi să-ţi întoarcă spatele. Niciun bărbat nu
va avea vreodată un one-night stand cu tine. Ai mai mult
decât îţi trebuie pentru asta. Regula e că atunci când s-a
terminat totul, fiecare se întoarce la viaţa lui şi uită. Aici e
problema. Tu eşti memorabilă! Cu tine nu există un „one
time only“. Şi se va întâmpla fix aşa. Te vei duce într-un
bar, te vei lăsa agăţată, îl vei lăsa să-ţi facă cinste cu o băutură, pe care n-o vei bea oricum te va întreba „la tine sau
la mine?“. Veţi petrece noaptea împreună, dar vei pleca
repede, pentru că îţi place să dormi doar în patul tău. Îl
vei săruta înainte să ieşi pe uşă.Şi el ar vrea să-ţi ceară să
vă mai vedeţi şi altă dată, dar nu va apuca să spună nimic,
pentru că tu deja nu mai eşti acolo. Eşti în taxi, ţi-ai lăsat
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capul pe bancheta de piele şi zâmbeşti în sinea ta satisfăcută că ai făcut-o şi pe asta. Te mai gândeşti de două ori
la el ziua următoare, doar pentru că eşti curioasă dacă el
se mai gândeşte la tine. Şi se gândeşte. Se gândeşte să mai
meargă în barul ăla încă o dată, poate va mai da de tine
acolo. Dar tu nu te vei mai întoarce niciodată. Iar dacă
vă veţi mai întâlni întâmplător, îi vei zâmbi nevinovat şi
vei trece mai departe.
Ea: Alte buze, alte sărutări, alte atingeri, alte voci. …
El: Tu eşti nebună.
Ea: Nu vreau să îndulcesc situaţia. Flirtez cu nebunia şi cu
demenţa!
Scena III
Ea: Trecutul rămâne timp frumos, în amintire.
El: Nu te mai juca!
Ea: Ne ştim şi-acum.
El: Ne mai simţim prin lume.
Ea: Ne mai strecurăm prin vise.
El: Te deschid ca pe o cutiuţă muzicală!
Ea: Nici aerul nu-l luăm cu noi.
El: Nu-i timp să-l respirăm.
Ea: Şi nici nevoie nu mai avem de el!
El Începe pe la 00:36 sau cel puţin atunci încep eu să mă
pierd.
Ea: Îţi zâmbesc pervers din Art Café.
El: Deja te văd goală în braţele mele!
Ea: Vocea ta mă face să mă simt goală în braţele tale!
El A ta mă îmbrăţişează şi-ţi simt şoldurile legănându-se-n
ritmul melodiilor mele pe care le ascultai în patul nostru
Ea: Vin mai aproape…
El: Mă droghez cu parfumul tău dulce.
Ea: şi mai aproape…
El: Ce curvă eşti!
Ea: Rujul meu roşu îţi zâmbeşte parşiv de pe buzele mele
umede şi te întreabă „ce mai faci?“.
El: (o sărută pe gât): Mă gândeam să te cumpăr. Poate aşa
vei fi a mea pentru totdeauna. Dacă îţi zic că te iubesc,
rămâi?
Ea: Plec!
El: Sărută-mă! Zgârie-mă! Şi pleacă!Vreau să te strâng în
braţe atât de tare încât mă sperie chestia asta!
Ea: Am trăit iubirea şi n-am murit, acum nimic pe lumea
asta nu mă poate distruge.
El: Pentru o femeie care are atâta nevoie de iubire, eşuezi
lamentabil!
Ea: Mi-aş luat bilet doar dus la fericire all inclusive.
El: Fericirea nu e pentru tine. Ţie îţi place freamătul, zbuciumul interior, melancolia e felul tău de a fi. (Semiobscuritate. În cămaşa lui albă, Ea bea cafea şi răsfoieşte
albumele foto. Videoproiecţie): Toate slăbiciunile de care
ai vrut să uiţi şi pe care le-ai îngropat adânc răbufnesc.
Trăieşti orice senzaţie la intensitate maximă.
Ea: Ar trebui să profiţi de asta!
El: Eşti ca un vulcan care erupe. Apeşi pedala de acceleraţie
fără să te opreşti, doar ca să vezi cât de tare poţi merge.
Singura măsură pe care o dai lucrurilor este pasiunea,
alte reguli n-ai. Ar putea fi oricare altul în locul meu, tu
ai rămâne aceeaşi. Pentru tine nu-i iubire aia care nu te
face să plângi, nu-ţi smulge inima din piept şi nu-ţi calcă
sufletul în picioare.
Ea: (zâmbeşte): E vina mea. Aleg oamenii care cel mai probabil aleg să dea cu mine de pământ.
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El: Tu îţi măsori iubirile prin suferinţă: cu cât suferi mai
mult, cu atât iubeşti mai mult!
Ea: Nimic nu doare mai tare ca noi.
El: Îţi place să fii sfărâmată în bucăţi.În definitiv, fericirea aia
calmă nu te-ar putea mulţumi vreodată.E prea banală
pentru tine! Te forţezi să simţi mai mult decât e necesar.
Ea: Pentru că-mi place. Aşa îmi definesc şi mai bine fericirea.
El: Dacă te-aş putea păstra, te-aş face fericită…
Ea: Eşti singurul care-mi înţelege nevoia de tristeţe.Mie îmi
place tristeţea. Noaptea la un pahar de vin îmi fumez
gândurile în timp ce privesc inelele de fum cum dispar în
noapte. Cel mai bine mă înţeleg cu noaptea. Apar mereu
goală în faţa ei. Fără jenă. Bărbaţii mă obosesc, mă consumă…(El o îmbrăţişează, Ea îl respinge): Cel mai tragic este că femeile fac din bărbaţi sensul vieţii lor. Îşi
dedică viaţa lor, respiră prin ei, îi pun pe primul plan
şi le oferă tot ce au mai bun, ca mai târziu să rămână
singure şi goale pe dinăuntru.Mi se pare ireal să văd
femei care se înjosesc încercând să ţină un bărbat alături
răbdându-i orice, acceptându-i toate toanele şi mizeriile,
minţindu-se c-au găsit dragostea vieţii, când de fapt căsnicia în care s-au blocat de bunăvoie nu trădează decât
părerea extrem de proastă pe care o au despre sine şi faptul că nu ştiu să se aprecieze.
El: Eu nu sunt aşa.
Ea: Bărbaţii nu înţeleg o femeie care n-are nevoie de ei, iar ca
să faci o relaţie să meargă trebuie să le creezi iluzia că ei
deţin controlul, să le gâdili orgoliul şi să le dai impresia –
pe moment- că eşti fragilă şi dependentă de ajutorul lor.
Majoritatea se cred importanţi şi sunt plini de ei, aşteptând să le cazi la picioare după o seară în oraş. Tot ei se
plâng că suntem toate la fel, dar când dau peste o femeie
nu ştiu să o facă a lor, spun că se lasă greu şi găsesc fel şi
fel de motivaţii care să le mascheze incapacitatea de a o
cuceri dacă ea nu e impresionată de o maşină la modă
şi de un portofel plin cu bani… Cum rămâne cu pasiunea care nici nu ştii când vine şi care te loveşte atât de
plăcut şi de intens? Degeaba jucăm teatru, deşi suntem
înconjuraţi de lucruri care ar trebui să ne facă viaţa perfectă, fericirea nu e de găsit. Sufletul nu mai contează,
doar avem nişte ambalaje atât de frumoase…
El: Nu mai suferi! Nu te mai consuma! Nu te mai irosi! Nu
merită! Nimeni!
Ea: Fii încercarea mereu eşuată de a fi un vis împlinit! Fii
totul!Trăieşte intens! Fă ce vrei! Crede în ce simţi!
Ştii cât de vulnerabili şi de frumoşi sunt oamenii? Parcă prea
frumoşi pentru a fi reali! O clipă nebună fără măşti, fără
inhibiţii şi fără prejudecăţi.
(îi respiră tot aerul): Deşi părem doi, suntem unul singur!
Scena IV
El: Comment ça va?
Ea: Men want to fix me, save me or fuck me.I can’t be fixed.
And I don’t care to be saved
El: Am devenit atât de dependent de tine, încât îmi pasă.
Vreau să ştiu tot ce faci când nu eşti cu mine.
Ea: Te iubesc neoficial! Sunt nebună după tine! Restul e ficţiune!
El: Tu decizi până unde mergem. Cât de repede şi cât de
mult să mă chinui.
Ea: Ca o melodie ascultată parcă-n altă viaţă…
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El: Ştiu.Pur şi simplu nu pot renunţa la tine! Noi împreună suntem cea mai mişto melodie! Ce-ar fi să-ţi arăt
cât mi-ai lipsit? (heblu)
Scena V
Ea: (videoproiecţie-scenele lor de dragoste alb negru): Te-am
visat azi-noapte. Nu ştiu cum reuşeai să concentrezi
toată dragostea într-un sărut. De parcă mi-ai fi spus,
dintr-o singură privire:
El: „Tu eşti lumea mea!“
Ea: Dacă ar fi să-mi pun o dorinţă, aceea ar fi să retrăiesc
la nesfârşit o noapte cu tine.Să miros toată a tine, să fiu
prizonieră în patul tău şi să nu mai fie nevoie vreodată
să te părăsesc.
El: Îmi muşcai buzele gemând, cu pielea catifelată de plăcere.
Erai mai femeie ca niciodată, cu ochii strălucind de reflexe
de agată şi de chihlimbar, într-un nor de arome.Scorţişoară, santal, vanilie, câmpie de trestie de zahăr în flăcări… Ochii tăi erau caramel topit în flăcări, din gura
ta făceam dulceaţă de coacaze….Dumnezeule, ce fericire! Şoaptele tale de plăcere urcau din ce în ce mai mult,
gemeai, mă implorai: Brusc strigătul tău sfâşia aerul.(Ea
ţipă) De unde le vine femeilor strigătul ăsta? Dintr-un
loc numai al lor. Ca bărbat te simţi atât de mic, când îl
auzi, simţi că am rămas pe pământ, atât de departe…Te
vei mai întoarce?! (Videoproiecţie.Stop cadru pe scena
lor erotică alb negru)
Ea: Adio! Până data viitoare…
Scena VI
El: (Videoproiecţie. Stop cadrul scenei lor erotice ia
foc):Femeile. Eu vă împart în două mari categorii…şi
excepţiile. (femeilor trofeu din public):Voi vă oferiţi trupul cu uşurinţă, ştiţi că pe stradă/ în club vă dezbrac din
priviri şi mă excit numai la gândul că v-aş putea avea fie
chiar şi pentru o noapte. Voi sunteţi femeile trofeu, fabricate în serie, va complaceţi în ipostaza asta şi credeţi că
un corp frumos e de ajuns pentru a-mi oferi tot ce am
nevoie. Am avut şi eu destule ca voi la viaţa mea. M-am
bucurat de perfecţiunea trupului vostru nopţi întregi,
dar nu v-aţi trezit lângă mine dimineaţa.
Ea: (trofeelor):Vă va spune câte-n lună şi-n stele, vă veţi
bucura că l-aţi întâlnit, aşa cum mai târziu veţi regreta că
trebuie să plece. Îl veţi crede special şi unic, pentru totdeauna al vostru, pentru totdeauna lângă voi. La început
vă va stresa cu mesaje, telefoane, chestii drăguţe şi zâmbete. Vă veţi simţi norocoase, speciale, unice, în unele
seri veţi povesti ce veţi face şi cum veţi face în viitor, viitor care nu va veni niciodată. Da, el e cel mai tare, cel mai
mare, nimeni nu mai e ca el, nimeni nu va înţelege totul
asa cum o face el. (îi zâmbeşte): Dar e ok, minte-le frumos, vor crede sau nu ce spui, iubeşte-le ca un rockstar.
Good girls, bad girls, momente bune şi mai puţin bune,
nopţi albe fumate până la filtru, clipe când ai da totul ca
să fii înţeles, secunde în care ai ucide pană şi ultima picătură din tine pentru un dram de minte în ele.Bălăceşte-te
în promiscuitate, în vanităţi. Fă socoteli, ca să fii sigur că
nu pierzi nici cerul, dar nici pământul. Prefă-te că oferi,
în realitate, furi!
El: (şocat, îşi revine; visătoarelor): Iar voi sunteţi femeile sensibile şi-mi puteţi oferi multe, mai ales iubire. Sunteţi
calde, afectuoase, funcţionaţi cu iubire, vibraţi la o simplă mângâiere sau la un gest frumos. Aşteptaţi cu nai-
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vitate să mă îndrăgostesc de sufletul vostru, vă impuneţi limite şi nu trăiţi clipa pentru că aşteptaţi momentul
perfect. Dracu’ să-l ia de moment perfect!Ce femei perfecte aţi fi dacă v-aţi permite să vă dezbrăcaţi de prejudecăţi! Dacă v-aţi oferi un moment de rătăcire! Da, există
suflet în voi, dar nu e treaba mea să-l scot la iveală. Aveţi
instrucţiuni clare de folosire. Vă dau un telefon, împart
o melodie cu voi şi-mi trăiesc povestea din filmele fără
happy end.
Ea: (naivelor):E ok să plângeţi, e ok să nu vă mai pese după
o vreme, e ok să-l mai întrebaţi din când în când ce mai
face şi cum o mai duce. El va ieşi întotdeauna în evidenţă,
bun sau al dracului de bun, rău şi al dracului de rău. Vă
va păstra şi pe voi în minte alături de altele, va suferi
după voi, ocazional nu-i va păsa, ocazional îi va păsa
prea mult şi va răni alţi oameni din cauza asta. Lăsaţi-l
să vină, lăsaţi-l să plece, sunteţi frumoase, sunteţi tot ce
şi-a dorit! Habar n-avea că-şi dorea aşa ceva, dar ce bine
că aţi apărut! În viaţa lui e superstar, în vieţile voastre e
iremediabil singur.
El: (cabotin):Lasă-le să fie deosebite, speciale, unice şi penibile.
Ea: Lasă dragostea să-şi tragă sufletul şi să te tragă şi pe tine
după ea!
El: (trofeelor şi naivelor): M-am săturat să vă uit numele.
Ba mai mult, să vi le confund. M-am săturat să văd că
râdeţi ca proastele când fac astfel de confuzii. De ce nu
vă supăraţi? De ce nu închideţi picioarele şi de ce nu
plecaţi acasă? Orgoliu…demnitate…două cuvinte, două
haine de care vă dezbrăcaţi, două haine pe care le aruncaţi… apoi vă lăsaţi exploatate. Vă place asta… La fel de
mult cum vă place să vă trag de păr şi să vă muşc de
gât. Aşa, nu vă sfiiţi…ţipaţi, urlaţi de plăcere. Ţipete ieftine…M-am săturat să vă consider slabe şi folositoare.
M-am săturat să vă uzez. M-am săturat să reveniţi cu
telefoane gen “ Mai vreau o dată!“
Ea: This is not a love song!
El: Damn you, I feel like a fool!
Ea: Fiecare femeie va fi la un moment dat excepţia unui
bărbat!
El: Mai dă-te-n p… mea!
Ea: O excepţie pe care o va iubi, o excepţie pe care o va da
dracului când se va duce chiar el dracului!
El: (rămâne fără aer; stopcadrul scenei lor erotice se topeşte
în flăcări violente şi curge pe trupul lor care pare să redevină unul singur): Ştii să-mi macini creierii! Ştii să mă
urci pe pereţi dintr-un singur zâmbet.Cu un gest bine
plasat.Cu o vorbă studiată – dar aruncată parcă la întâmplare. Cu o privire plină de subînţeles, care-mi spune
„nu“, ca şi cum mi-ar spune „daaaa…“. Îmi stârneşti pasiuni nebuneşti. Mă faci să revin fără să mă chemi. Faci din
sex o artă, o formă subtilă de a mă înnebuni şi mai tare.
Ştii că la sfârşitul zilei suntem nişte animale cu sângele
clocotind în vene şi cu dorinţa de a …..
Ea: Sssssssss!!!…
El: Vrei să fii excepţia mea?!
(Stop cadrul explodează. Heblu)
Scena IV
Ea: (prin fum şi cenuşă):N-am nevoie de tine! Dar te vreau!
El: Am trecut demult de punctul în care să-ţi ofer ce vrei. Şi
tot ce poţi face acum e să ceri mai mult.
Ea: Şi mai mult!
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El: Cu fiecare geamăt ştiu că eşti mai aproape. Şi te voi duce
acolo dar nu încă.
Ea: WTF?!?
El: Treci aici, ştii că nu-mi scapă nimic. Nu mă privi aşa!
Nu-ţi voi face rău, dar nu-ţi pot promite că nu te va
durea deloc. Închide ochii. Acum, în genunchi!
Ea: Normal, mi-ai legat minţile cu aceleaşi cătuşe cu care
mă legi şi pe mine.
El: Concentrează-te doar la vocea mea.Asta e pentru fiecare noapte fără tine.
Ea: Trebuie să fie mereu complicat. Altfel ne-am plictisi.
El: Durerea, sinonimul plăcerii. Nopţi lungi. Lacrimi. Gânduri nebune. Capcana dintre un perete rece şi căldura
unui corp.
Ea: (îşi muşcă buzele şi trage adânc în piept). I can do this.
Of course I can….
El: Fă cunoştiinţă cu demonii mei şi lasă-i să-i iubească pe
ai tăi!
Ea: I think love is overrated!
El Going in…going out…
Ea: Te poţi abţine când sunt în genunchi?
El: Ţine-te bine! S-ar putea să ne trezim la ani lumină de-aici!
(Fiecare neuron li se îneacă în plăcere. Camera devine prea
mică pentru intensitatea senzaţiilor. Zgomot de şoapte.
„Ia-mă, te implor!“. Şi o ia. Timpul se sparge odată cu
ceasul împins în spasmele lor, pe jos. Se dizolvă unul în
celălalt. Ritmic, haotic, continuu…Heblu)
Scena V
(03:00 AM. Pe jos zace chitara lui. Ea urmăreşte umbrele
păcatelor lor pe pereţii murdari de ruj. Lucruri aruncate la
voia întâmplării şi aşternuturi chinuite. Fără rămas bun.
Fără rimel întins de lacrimi. Ştie că nu joacă cinstit, dar are
o mică doză de nebunie care o face să zâmbească, fir-ar să
fie, cu gândul la genunchii ei zgâriaţi şi la ţipetele ce au trezit lumea Îşi trece limba peste buze şi-i simte gustul. Alunecă
de minute bune în gânduri necurate)
El: E uşor să pleci satisfăcută, nu? (Vocea lui o face să simtă
cum poate el să se mişte, cum o sărută, cum……da, e
obsedată):
Ea: Nu te cunosc.
El: N-am terminat! Părul nu ţi-e suficient de dezordonat.
Pereţii n-au toţi amprente pe ei şi încă se văd locuri
uscate pe podea.
Ea: E atât de multă dragoste aici încât aş putea jura că ne-am
iubit dintotdeauna!
El: Aş fi nebun să te mai las vreodată să pleci de lângă mine!
Ea: Arată-mi cât de nebun poţi fi! Vreau să ştiu cum te doare!
El (o sărută) Sunt în tine. Spune-mi că-ţi place! Mult?
Ea: Prea mult!
El: Niciodată nu e prea mult s-o mai facem o dată! Îţi place?
Am fost eu. Te-a durut? Tot eu! Te las să-ţi tragi respiraţia. Apoi o vom face din nou! Ca şi cum ar fi sfârşitul lumii.
Ea: Lumea mea nu se termină cu tine!
(Simte cum plăcerea o înmoaie. Dar amintirile sunt încă
ascuţite ca lamele de ras. Îi lasă urme de ruj bine întipărite
pe piele; tatuaje inscripţionate direct pe bătăile inimii, iar
şi iar şi iar, care-i vor reveni în minte în cele mai nepotrivite
momente): Hotel… Room… Be there!
(Ar vrea să urle că îl vrea pe el acum (şi pe altul data viitoare), dar cuvintele refuză să se audă, ca şi cum întreaga
energie ar fi adunată între picioarele ei gata să explodeze)
Sfârşit
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(JURNAL DE TATARSTAN, 25 APRILIE – 20 IUNIE 2013)

18.VI.
Abia acum mi-e limpede de ce, în comparaţie cu colegii săi
tătari, Vatan, cel care şi-a luat de pseudonim noţiunea vibrantă
Trăiască Patria, vorbeşte cu ceva dificultate ruseşte: până prin
1990 el a locuit la Baku, în Azerbaidjan. La un moment dat,
bunicul său, cavalerist roşu, împreună cu escadronul în care era
înregimentat, fusese transferat în Asia Mijlocie („Când prinse
a se burzului proletarii păcurii“, zice Ramis). Cu alte cuvinte,
cavaleria roşie a fost dislocată acolo, pentru ca să înroşească
pământul azer cu sângele petroliştilor revoltaţi contra bolşevismului. După demobilizare, bunicul – pe atunci tânăr, chipeş, –
nu s-a mai întors la vatră, în Tatarstan, rămânând în patria azerilor, căsătorindu-se. Ramis-Trăiască Patria s-a născut în Karabahul de Munte, a făcut studiile la drept în Baku, a profesat avocatura. Iar când s-au înăsprit grav evenimentele legate de separatismul armean, când azerii au început a-i strâmtora pe cei de
altă naţionalitate, Ramis-Trăiască Patria s-a stabilit la baştina sa
istorică, Tatarstan. E pensionar. „Îţi ajunge pensia?“. „Nu prea.
Mă văd nevoit să caut sinecure, pentru ca să-mi sporesc veniturile. Iată şi acum, dimineaţa, am ieşit mai devreme, pentru a
mă întâlni cu cineva care are nevoie de o consultaţie juridică“.
Tocmai angajamentele şi pledoariile ocazionale la bară îi asigură un trai decent. Şi, pentru a încheia cu modul lui de a vorbi
rusa: în Azerbaidjan, mult mai puţin decât în Tatarstastan s-a
vorbit, s-a răspândit limba lui… Mendeleev (de ce numai a lui…
Puşkin? Să mai ieşim din clişeu). Studiile şi le-a făcut în azeră.
Aici, la Kazan, e angajat plenar în pledoaria pentru a se introduce
limba tătară în învăţământul universitar. Domnul, colegul Trăiască Patria revine la problema dezbinării pe care a gestionat-o,
conştient şi perfid, stalinismul, întrerupându-le tătarilor continuitatea în răspândire de areal, împărţindu-i în mai multe regiuni administrative ale Rusiei, pentru ca să nu aibă puterea unităţii. Cu adevărat: divide et impera. „Dacă am fi cât de cât rea-
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dunaţi împreună, noi, tătarii, am putea pretinde să ne constituim într-o republică federală, pe picior de egalitate cu Rusia.
Iar de se va constitui Uniunea Euroasiată, vom fi egali cu Belorusia şi Kazahstanul şi cu cine va mai dori să intre în ea“. Convorbitorul meu utilizează des precepte-reminiscenţe de acum
peste un sfert de veac, ce erau curente în politica mereu duplicitară a URSS. „Haideţi să ne amintim. În Uniunea Sovietică au
primit statutul de republică unională popoare de câteva ori mai
mici, ca populaţie, decât noi, tătarii. Să zicem, kirghizii, turkmenii abia de atingeau două milioane, însă au avut republică unională. Pe noi, care atingem peste 10 milioane, ne-au ţinut intenţionat în autonomie, în enclavă, dându-ni-se mult mai puţine
drepturi decât altor popoare. Ruşii şi până astăzi ne mai consideră duşmanii lor, încă de prin secolele XIII-XIV. S-au împăcat până şi cu nemţii, pe care se părea că îi consideră inamici
pe vecie. Numai pe noi ne ţin sub călcâi“.
[Azi, 30 iunie, când transcriu jurnalul, îi organizez-regizez
componentele într-o posibilă şi necesară coerenţă, reţin de pe
pagina facebook a poetului rus din Ucraina Aleksandr Kabanov din discuţia sa, la Florenţa, în septembrie 2011, cu alt poet,
Aleksei Ostudin, din Kazan, scriind şi el în ruseşte. (De altfel,
ambii au participat la Universiada Literară):
Ostudin: „Înţelegi tu, Rusia e populată foarte ciudat. Mari.
(Etnie. – L.B.). Tătarii, ciudăţenie cu ochii albi…“
Eu: „Ciudăţenie cu ochii albi – sună excelent. Tulpinile mestecenilor, printre care albesc ochii…“
Ostudin: „Dar, nu uita, taţii (tat – hoţ), tătarii sunt duşmanii noştri. După englezi şi maimuţe…“
Eu: „Îngăduie, îngăduie puţin. Tu eşti, totuşi, poet al poporului din Tatarstan. Omul care, cu propriile mijloace financiare, a organizat nu mai puţin de cinci festivaluri de poezie. La
tine au venit: Ivan Jdanov, Igor Karaulov, Anna Russ, Ghenadi
Kanevski, Stanislav Minakov, Irina Evsa…“
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Ostudin: „Păi, tocmai ei şi sunt – ciudăţenia cu ochi albi…
Dar, Saşa, maimuţele sunt cu mult mai periculoase…“
Ciudată şi incorectă conversaţie între doi poeţi ruşi…]
Vatan-Trăiască Patria revine la dureroasa problemă a interzicerii aplicării alfabetului latin în scrisul tătarilor. Apoi trece
la muzică, revoltat şi aici: „Când s-a mai auzit ca tătarii să-şi
cânte folclorul, melodiile acompaniaţi de armonica rusească?
Eu, având şi pregătire muzicală, am făcut aranjamentul tradiţional pentru mai multe melodii, am reintrodus daireaua, să le
amintesc conaţionalilor mei de origini, de autentic, de naţional. Din păcate, iată, mi-a mai rămas un singur CD, nu vi-l pot
oferi, dar, dacă doriţi, puteţi găsi aceste melodii pe youtube“.
(Compoziţia-definiţia orchestrei tătărăşti, îmi amintesc, am
căutat-o prin dicţionare, când traduceam dintr-unul din avangardişti, pare-se din Tihon Ciurilin, aflând că acea orchestră se
numeşte „ceal“, alcătuită din trâmbiţă, caval, scripcă, flaut şi clarinet. Ceal se numeşte şi însăşi muzica orchestrei respective.)
Mai spune că, dacă o fi să-mi placă unele fragmente din broşura sa „Cu gândul la Patrie“, pe care mi-a oferit-o acum vreo
trei zile, pot să traduc, să răspândesc în româneşte durerile din
ea, să ştie mai multă lume.
Astea le-am discutat pe o bancă de pe strada pietonală,
unde ne-am şi întâlnit atât de devreme. Însă domnul, colegul
Trăiască Patria – Iaşasen Vatan, ţine să mă servească cu ceva în
vreo locantă cu specific naţional. Nu care cumva să refuz! Nu
aş dori să intrăm într-o cafenea turcească? De ce nu? Pentru
că nu am probleme, deoarece am vizitat de vreo trei-patru ori
Turcia. Ora de deschidere e 9,00, acum nu e decât opt şi jumătate. Însă nu e nici asta o problemă: Trăiască Patria schimbă
câteva vorbe cu patronul localului, care stă cu ceaiul pe terasă,
în bătaia soarelui molcuţ de dimineaţă. Avem liber la servit.
Numai că ceea ce mi se propune, inclusiv celebra baclava, sunt
dulci peste măsură şi, deci, îmi sunt interzise. (Cu dulcele aveam
probleme şi la mic dejunul de la hotel, unde nu i se intra nicidecum în voie clientului: meniu fix şi gata! Cu câteva componente zaharate.) Iar celelalte bucate, nedulci, potrivite dietei
mele, vor fi gata după ora nouă. Dar nu e bai: Vatan deja dejunase, iar mie nu-mi este încă foame, încât ne putem rezuma la
un ceai. Verde. Şi discutăm în continuare.
De mai mulţi ani, în fiece călătorie, încerc să adun o galerie
de chipuri feminine ce au un indiscutabil vino-ncoa care mi-au
căzut (poate că subiectiv) în obiectivul camerei de fotografiat.
Astfel procedez şi la Kazan (şi împrejurimi, să zic), de fundal
având rememorarea unor momente „tătărăşti“ din romanul
„Cele cinci fluvii ale vieţii“, în care Viktor Erofeev scrie despre debarcarea sa în portul capitalei de pe Volga: „Doamne, ce
frumoşi sunt tătarii! Dar tătăroaicele!… Minune, nu alta! Fiecare de aici – e un Nuriev. Aici e un etern balet. Sunt convins
că toţi modelierii italieni renumiţi sunt de asemenea tătari. În
acest oraş trebuie trimişi agenţii ce caută top-modele. În chipurile (feţele) tătăreşti există o înnăscută stilistică de «star». În
privirile lor – o dulce solitudine, despre care povestesc reclamele celor mai bune parfumuri“.
Cu gândul la celebrul dansator Rudolf Nuriev am intrat în
expoziţia care este deschisă în „Manejul“ din Kremlin, marcând
aniversarea de 75 de ani din ziua celui mai mare, poate, dansator din secolul XX. Genericul e laconic, dar amplu ca sens:
„Nuriev-dans“, fiind dedicat chiar dansului, mişcării, plasticităţii protagonistului expoziţiei care se deosebeşte de multe altele
care erau consacrate destinului sau carierei celebrului artist.
Sunt expuse nu doar fotografiile sau obiectele care îi aparţinuseră dansatorului, ci sunt derulate şi proiecţii cinematografice
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din diverse spectacole de balet – „Corsarul“ de Adam, „Vivace“ şi
„Don Quijote“ de Minkus, în care Nuriev execută entrechat-uri
fulminante şi piruete ameţitoare cu o dezinvoltură de… înger
cam furtunatic. El a modificat concepţia despre rolul partenerilor pe scenă: solistul-balerin a ieşit din conul de umbră al unei
„pasivităţi“ ca şi predestinate, ajungând pe… picior de egalitate,
cum s-ar spune, cu balerina-solistă.
E aici şi costumul său din anii 1958-1959, când dansa în
„Spărgătorul de nuci“, pentru ca, în 1961, să ceară azil (…cultural? … politic?…) în Occident.
La o vizionare atentă a expoziţiei se pot înţelege unele din
codurile coregrafice, culturale, în genere, pe care le-a investit
în discursul scenic universal acest artist, cu care se mândresc
atât de mult şi tătarii, şi başkirii. Iată unele mărturisiri ale lui
Nuriev din „Autobiografie“: „Mama mea s-a născut în minunatul şi străvechiul oraş Kazan. Tatăl a văzut lumina zilei într-un
sat nu prea mare din preajma oraşului Ufa, capitala Republicii Başkire. Astfel, de ambele părţi, rudele noastre sunt tătari şi
başkiri. Eu nu pot determina cu exactitate ce înseamnă pentru
mine să fiu tătar şi nu rus, însă simt diferenţa. Sângele nostru
tătărăsc curge oarecum mai iute, fiind totdeauna gata să dea în
clocot“. Rudolf s-a născut în trenul ce gonea dinspre Ufa spre
Vladivostok, în care viitoarea mamă pleca să-şi vadă soţul. Poate
acea mişcare i-a fost ca predestinaţie pentru întreaga viaţă, artistul colindând mereu lumea, evoluând pe renumitele ei scene.
Cineva spusese despre Nuriev: „Acesta nu e un dansator, ci e
însuşi dansul cu toate ale sale“.
Chiar dacă îi vine greu să concureze în importanţă culturală cu celelalte „două capitale“ ale Rusiei, Moscova şi
Sankt-Petersburg, Kazanul beneficiază de susţinerea acestora,
astfel că şi expoziţia Nuriev a sosit încoace de pe malurile Nevei.
Nemaipomenitul, fantasticul „Ermitaj“ petersburghez şi-a întemeiat aici o filială, prin sălile căreia aveam să hălăduiesc printre
emoţionantele vestigii ale Greciei Antice: este vorba de expoziţia „Olympia: victoria asupra timpului“ (nu ştiu dacă nu era
mai indicat temperarea acestui orgoliu implicit – de a învinge
timpul! –, spunându-se, totuşi, victorie în timp, chiar dacă nici
din această sintagmă nu e „stors“ tot surplusul de orgoliu omenesc). Supraveghetoarea ce-mi atrage atenţia că fotografiatul
este interzis (e drept, după ce reuşii să iau o imagine, una singură, dar plastică – a Zeului Hermes), îmi spune cu mândrie,
până la oarece grad de exagerare, că ceea ce este expus aici de
către „Ermitajul“ din Sankt-Petersburg nu pot vedea, ani în şir,
nici chiar locuitorii din oraşul de pe Neva, astfel că, se întâmplă, unii dintre ei, cei mai împătimiţi de artă, dar şi fani fideli
ai „Ermitajului“, să ia trenul sau avionul şi să ajungă la Kazan,
pentru a vedea unicatele, bogăţiile inegalabile din această expoziţie. Dacă o fi chiar aşa, probabil acei oameni sunt înstăriţi,
pentru a plusa la costul de ceva peste o sută de ruble al unui
bilet de muzeu alte cinci-şase mii de ruble, cât ar costa biletul
dus-întors de la Neva până la Volga. La o adică, există şi ciudăţenii frumoase legate de magia artei! (Într-adevăr, o bună parte
dintre lucrări sunt puse în circuitul expoziţional pentru prima
oară, altele revin după ani buni de restaurare.)
Expoziţia a fost gândită în concordanţă cu Universiada Mondială, pentru că, sigur, în programul sportivilor din zeci de ţări
va intra şi vizitarea Kremlinului, inclusiv a „Manejului“ său cu
expoziţia ce spune despre victoria asupra timpului sau victoria în timp a sportului, dar şi a artei pe care au inspirat-o mereu
olimpiadele. Cele 300 de exponate punctează, succint, o istorie a jocurilor olimpice. Contemplând, pe îndelete, frumuseţile
lăsate de marii sculptori şi pictori antici inspirate de energiile
revărsate pe cele dintâi stadioane din lume, înţelegi parcă limpede, dar şi altfel sintagma ce părea atât de obişnuită: cultură
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fizică. Îmi zic asta în preajma pietrei de mormânt a unui profesor (antrenor?) de gimnastică, descoperită în Pentikapeea, dar
şi a dolmenelor unor gladiatori morţi în lupta la pumni. Cultura fizică însemna competiţii cu tentă de ritual, de ceremonie,
cu timpul transformându-se în adevărate sărbători populare, la
care întrecerile atleţilor se îmbinau cu poezia, muzica. În toate,
dăinuia tendinţa spre ideal, desăvârşire, obţinute prin cultivarea trupului şi spiritului, în conformitate cu frumos-exagerata
concepţie filosofică elină că omul ar fi măsura tuturor lucrurilor. Şi el, omul, trebuia să arate cu adevărat exemplar, ca o formulă încarnată a armoniei ce te duce cu gândul la legităţile de
aur ale Frumuseţii. Iar jocurile olimpice însemnau tocmai triumful principiului kalokagathiei, ce îmbina rădăcinile a două noţiuni: frumos/ minunat şi bun/ benefic. Şi aici, în Kremlinul-cetate
care a fost şi a rămas, din câte se vede, arena multor confruntări,
cândva – militare, astăzi – ideatice, să ne amintim că cea mai
înaltă valoare grecii o declarau a fi unitatea îndeplinirii înaltelor
năzuinţe ale nobilului suflet de Cetăţean liber, oştean-apărător,
fiu al Patriei, Om minunat ca alcătuire fizică. Cel victorios în
artele sportive era considerat alesul zeilor, spiritul ocrotitor
al olimpienilor extinzându-se şi asupra polisului său natal, al
cetăţenilor acestuia. Atleţii învingători aveau dreptul să-şi plaseze propriile statui în locurile publice. Astfel afli, citeşti, gândeşti îngăduind în faţa sculpturilor de marmură, vaselor pictate cu scene din competiţiile energice (şi energetice) ale atleţilor antici, vase ce erau folosite ca decoraţii împreună cu operele
de koroplastică (figurine din piatră), gliptică (gravare de figuri
sau motive decorative pe pietre preţioase sau semipreţioase,
monede, medalii), numismatică, în ansamblul lor ajutându-te
să-ţi imaginezi atmosfera festivităţilor olimpice.
Într-o pauză de hălăduire prin sălile cu antichităţi, pe o banchetă plasată aici pentru a-ţi mai trage sufletul şi a-ţi orândui
emoţiile, gândurile, îmi amintesc de – de cine credeţi? – de scriitorul, omul de cultură, aproape septuagenarul (fără doi ani),
pe atunci, Octavian Paler, ce se luase la întrecere pe stadionul
olimpic din Delphi la întrecere cu alţi colegi, mult mai tineri.
În jurnalul său, dl Paler concluziona cam aşa: „Sosesc al doilea, dar sunt bucuros că, la şaizeci şi opt de ani, mai pot să alerg
câteva sute de metri fără să fac un stop cardiac“.
Acea construcţie păstrată, peste mii de ani, într-o stare foarte
bună adăpostea circa 7000 de spectatori şi era solicitată la fiecare patru ani pentru Jocurile Pythiane, similare Jocurilor Olimpice. Fără îndoială, unii dintre eroii sportului elen, despre care
se aminteşte şi în această expoziţie a „Ermitajului“, au concurat
şi pe stadionul din Delphi, fiind victorioşi în timp.
La ieşire din sala de expoziţii îl mai saluţi o dată pe Kairos,
zeul fericitei întâmplări, mulţumindu-i (Nu atingeţi exponatele!)
pentru că nu a uitat şi de tine, prilejuindu-ţi, tocmai printr-o
fericită întâmplare, cunoaşterea atâtor vestigii de acum peste
aproape trei milenii…
Cu toate ale sale – multe şi diverse! – Kremlinul ar necesita
cel puţin 2-3 zile pentru o vizitare generală şi vizitări „particulare“, să zic aşa, având în vedere bisericile, moscheea, mai multe
muzee, însuşi teritoriul destul de întins, în interior şi în exterior; da, şi în exterior, pe care l-am văzut de asemenea în bună
ordine, amenajat şi întreţinut exemplar, cu scări ce urcă spre
ziduri, ducând dinspre râul Kazanka în oraş, cu pantele înverzite, tunse englezeşte, irigate cu guri de apă ţâşnitoare în evantai, rotitoare, prin care se nasc spectrele curcubeielor în fulguraţii cromatice scânteioase.
Aşadar, pe cât e posibil, după pauze de tragere a sufletului, după ce beau şi îmbuc ceva sau notez o vreme în blocnotes, pornesc spre obiectivul cultural următor, de data aceasta
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– intru în Galeria Naţională de Artă „Hazine“ care, ca şi alte
săli de muzeu, se află în fosta clădire a Şcolii de Iuncheri, destul de impunătoare ca proporţii şi lipsită deja de orice însemn
cazon de altădată; destul de… civilă şi civilizată, în exterior, ca
şi în interior, acesta înnobilat de sute de lucrări de artă. La nivelele doi şi trei ale clădirii sunt expuse circa două mii de opere ce
ţin de şcoala artistică de Kazan, ai cărei discipoli s-au manifestat în perioada 1895-1919; arta anilor 1920–1930, apoi cea din
anumite etape de formare şi consolidare a creaţiei picturale şi
sculpturale naţionale în secolul XX.
Mult timp, sunt singur în spaţiile vaste ale galeriei; eu şi
doamna supraveghetoare; ea, una, în loc de trei patru, probabil. Pentru că, presupun, e vară şi celelalte colege i-ar fi în concediu. Sau, unele, la masă, pentru că e ora prânzului. Sau, cine
ştie, o fi o modalitate de a economisi în cultură, prin comasare
de posturi… Spaţiile sunt paralele, prelungi, ca nişte holuri
imense, cândva – săli de studiu sau cazărmi pentru elevii şcolii militare. Când declanşez dispozitivul aparatului de fotografiat, sonoritatea-ecou mi se pare cam stridentă.
În schimb, la etajul următor, în capătul îndepărtat al galeriei,
unde e o expoziţie cu tematică sportivă (iar „sugestia“ viitoarei
Universiade), pare a fi o atmosferă între o sală de concert şi alta
de sport: mai mulţi copii cu dizabilităţi sunt prinşi, interactiv,
în concursuri cu potenţiali campioni, reacţionând eclatant la
cele ce li se întâmplă, ce fac ei ca să se întâmple.
Eu trec în sala paralelă, oboseala hălăduirii kremliniene se
face simţită şi ce bine e că, în imensa expoziţie, ici-acolo, sunt
plasate banchete pe care să te poţi aşeza; să te repauzezi, dar şi
să contempli pânzele ce-ţi cad în perimetrul vederii.
Odihna, fie şi scurtă, de colindător de atare spaţii şi care nu
are rău de muzeu, precum nu are nici rău de mare, face bine
şi, graţie ei (sau, poate, la tainicul ei… îndemn), îmi zic să mai
trec o dată prin sala în care sunt expuse câteva zeci de lucrări
ale pictorului Nikolai Feşin. Pe net, întâlnisem unele imagini cu
operele sale, acum, însă, „pe viu“, totul mi se pare cu mult mai
demn de atenţie, mai important, mai valoros. Născut la Kazan
în 1881, mort în anul 1976 în SUA. A fost ucenic în atelierul
lui Ilya Repin, apoi a predat la Şcoala de Arte din Kazan, în
1916 devenind membru al Academiei Imperiale. În 1923 părăseşte Rusia Sovietică. Are o stilistică ce ţine de impresionism şi
modern. În SUA (operele sale se află în vreo 30 de muzee din
această ţară) este considerat pictor naţional american. În anul
1976 fiica sa a primit autorizaţia să-şi reînhumeze părintele la
baştina sa, în Kazan.
Şi la acest moment îmi amintesc că, în anul 1970, când fusesem, student, la Kazan, în unul din cimitirele oraşului am vizitat
şi mormântul lui Vasili Stalin, „fiul părintelui popoarelor“; fiul
Vasili, care făcuse o carieră fulminantă – la 21 de ani colonel, la
28 – general de aviaţie. Dar asta – până la un timp, pentru că,
după moartea lui Iosif Stalin, fiul său este condamnat la opt ani
de închisoare, acuzat de propagandă antisovietică. După anii de
detenţie, nu i se permite să mai trăiască la Moscova, nici să se
stabilească în Gruzia. Cu numele Giugaşvile, locuieşte la Kazan,
unde moare în 1962. Peste patru decenii, în anul 2002, fiica sa
mai mică îl reînmormântează la Moscova, alături de ultima sa
soţie, Maria. O fi şi asta o tragică migraţiune. Post-mortem. A
unui pictor. A unui general (e drept, degradat deja)…
[Dacă cineva din eventualii cititori ai acestor rânduri ar fi
văzut şi ei extraordinarul tablou al lui Nikolai Feşin „Abatorul“
care, de fapt, după cruzimea abundent-însângerată pe care o
înfăţişează ar fi trebuit să se numească pur şi simplu „Măcelul“
(în ruseşte, „Бойня“ / „Boinea“ spune parcă mai mult ca duritate), el ar fi putut să-şi dea seama de fundalul ideatic pe care
fixam aceste note, acolo, undeva între galeria de artă şi cimi-
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tirul din Kazan… Într-un Kremlin-cetate care a cunoscut şi el
atâta ferocităţi şi vărsări de sânge…]
Fireşte, nu mai pot revedea Kazanul prin care cutreierasem vreo două-trei zile acum peste patru decenii, tânăr, student cam distrat, pot zice, odată ce, mi se părea, am reţinut atât
de puţine din depărtatele vremuri. Doar pe jumătate mai este,
presupun, oraşul pe care îl ştiam, fie şi destul de vag. „Parcă era
şi o arhitectură a lemnului“, zic către colegii tătari, pentru ca
să aflu că, în special în ultimul deceniu al secolului trecut, centrul istoric al Kazanului a cunoscut o reconstrucţie radicală. În
vederea sărbătoririi mileniului de la fondarea capitalei tătărăşti,
fusese lansat programul lichidării spaţiului locativ vechi, dar,
din păcate, îmi spun convorbitorii, au dispărut şi multe construcţii de importanţă istorică deosebită, inclusiv monumente
de arhitectură pentru care nu s-au mai găsit înţelegere şi răbdare întru recondiţionate (pentru că bani se dăduseră cu toptanul, am înţeles, în această republică petrolieră). Graba, forfota,
agitaţia, asaltul nu totdeauna chibzuit asupra trecutului aminteau de campaniile de urgenţă în socialism, când, mort-copt,
chibzuit-nechibzuit, ordinele de sus trebuia executate. Sigur,
Kazanul arată bine, e de remarcat, dar oarecum… trucat, cam
desfigurat faţă de ceea ce putea fi la o renovare chibzuită. Adică,
arată bine, dar de… nerecunoscut. Au dispărut casa în care s-a
născut Velimir Hlebnikov, casa-muzeu Lev Tolstoi, hotelul „Bulgar“, emblematic pentru oraşul de pe Volga. Arată exemplar
noua stradă Petersburgheză, dar, odată cu numele ei vechi (Sf.
Gheorghe, apoi Sverdlov), de pe ea au dispărut peste cincizeci
de monumente de istorie şi cultură. La un moment dat, autorităţile locale, dar, probabil, şi cele federale, şi-au cam dat seama
de nocivitatea unei râvne de dragul sărbătoririi „neamânate“ a
miei de ani de dăinuire a Kazanului, elaborându-se programul
„Miras“ (Moştenire), pentru salvarea a ceea ce se mai putea
salva. Numai că suma alocată, chiar de părea unora suficientă,
nu a ajuns decât pentru pregătirea documentaţiei de proiect.
Posibil, situaţia s-a redresat cât de cât cu fondurile uriaşe alocate pregătirilor pentru Universiadă, numai că un monument
de arhitectură nu poate fi recondiţionat şi el în perioade de
„asalt“ de finisare, cosmetizare urbanistică.
A mai rămas ceva din Kazanul cu arhitectură de lemn? Păi,
îmi spune colega Nailia Ahuntova, unele elemente din acea
perioadă se pot vedea chiar aici, nu departe de Uniunea Scriitorilor, la colţ, pe strada… Ulianov-Lenin. Vă spuneam doar că,
la Kazan, Lenin se află în deplină libertate, chiar dacă i se mai
întâmplă şi unele neplăceri. Astfel, garda veche sau îndoctrinaţii de dată mai recentă deplâng neconsolaţi distrugerea de către
un incendiu a unei case în care, cică, fusese ţinut, arestat, viitorul cap al bolşevicilor, prin 1887. Ei bine, dacă eu stau, cazat, la
US, pe strada Muştari nr. 14, acea casă fusese undeva vizavi, la
numărul 15 (în ea se aflase o bibliotecă, evacuată în local nou),
numai că acolo se înalţă acum un bloc modern, cam împăunat cu teracotă multicoloră. Dna Elmira, una din portarii de la
casa scriitorilor, zice că locuieşte vizavi, „În casa cea frumoasă“.
În schimb, într-adevăr, la colţul străzii, se află casa de lemn
în care a locuit o vreme familia Ulianov. Are bârnele vopsite în
roşu-închis şi e în renovare. Ba chiar i-au adus în curte şi un
monument al lui Lenin care, spunea colega ce s-a oferit să-mi
fie de ghid, până nu demult nu era acolo.
Alături, gard în gard, e casa în care în anul 1884 a locuit
„marele scriitor proletar“, menţionează placa memorială, fondatorul realismului socialist Maksim Gorki. Însă o siglă nouă,
pe fundal verde cu litere aurii, parcă ar anunţa, implicit, o răzbunare peste timpuri: în acea clădire se află „Bahai Center of
Kazan“, numită oficial Baha’u’llah (în arabă „Slava lui Dumne-
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zeu“), ce pledează pentru unitatea întregii omeniri ca bază a
păcii mondiale. E cam altceva decât „Proletari din toate ţările,
uniţi-vă!“, nu? În contrast cu pacea lumii, revoluţia mondială
presupunea cruzime, sânge, sânge, sânge… Bubuială nasoală,
cum ar zice vreun confrate mai tânăr, care îl simpatizează pe
Che Guevara.
Hălăduiesc prin această parte mai puţin modernizată a
urbei, unde clădirile din piatră sunt în minoritate faţă de cele
din bârne, edificate, în special, în secolul XIX. Pe aici nu a acţionat în plin programul „Mileniu“, iar o parte din locuitori nu
au dorit să părăsească vechile lor case din lemn, pretinzând în
schimb spaţii de locuit mai bine plasate şi mai mari, decât li se
propuneau. Problemă veche mereu… nouă…
Cele mai multe case din bârne le văd pe strada Volkov, dar
nu ştiu care Volkov anume, cosmonautul (îmi vine primul în
minte) sau altcineva, deoarece lipsesc iniţialele numelui. Iar
despre cum arată priveliştile din această parte a Kazanului,
foarte vălurată ca relief, vă puteţi imagina după denumirea străzii Ovrajnaia, care se traduce: a Văgăunii, cu contraforturi din
cărămidă ce preîntâmpină eventualele alunecări de teren. Dintre alte străzi cu numele mai neobişnuite: Tancului; Tovărăşiei;
Colţii Mici; Colţii Mari;
Întâlneşti pe aici şi câte o clădire din aşa numitul empire stalinist, stil arhitectural în care a fost construită, de altfel, şi Casa
Presei din Bucureşti. Iar într-o curte de bloc cu câteva etaje, cu
stele în cinci colţuri plasate printr-un fel de lucarne, cine ştie
ce locatari au oploşit busturile lui Lenin şi al lui Kirov, salvând
ex-mahării de prin locurile pe unde înainta buldozerul proiectului „Mileniu“. Acum vreo cinci ani, a căzut în nemila celor
nemulţumiţi de dăinuirea ideilor leniniste pe aici şi monumentul lui Bauman, unul din camarazii Bolşevicului Suprem. Însă,
după cum sunt multe cele neclare în politica Federaţiei Ruse,
nu este exclusă tentativa de a înălţa un alt monument personajului respectiv, deoarece strada principală, pietonală, îi poartă
numele, în asociere cu Arbatul moscovit fiind numită, generic, „Arbatul Kazanului“. E de reţinut cvasi-legenda ce s-a răspândit recent în legătură cu distrugerea acelui monument, în
plin stat de om. Cică, documentele de acum peste şase decenii
spun că sculptura lui Bauman fusese turnată în bronz şi poate
că anume din acest motiv a şi căzut jertfă în perioada intensului furt de metale neferoase. Deoarece, când a fost decapitat,
s-a dovedit că monumentul era confecţionat din betonul cel de
toate zilele ale oraşelor contemporane. Să fi minţit izvoarele oficiale ce spuneau că Bauman e din bronz? Sau poate statuia iniţială fusese substituită cu o alta, din beton, în timpul războiului
al doilea mondial, când bronzul era atât de căutat pentru industria militară?… Mă rog, e una din enigmele Kazanului, de altfel
– foarte multe, o parte din ele ţinând de istoria şi de tradiţiile
tătarilor, altele – de cele ruseşti care ajung tot mai dominante.
Cu recunoştinţă menţionez că, ieri, mi-a fost ghid (azi pur
şi simplu am refăcut traseul, pentru a fotografia) poeta Nailia
Ahuntova, fiica unuia din foştii preşedinţi ai US din Tatarstan,
om bine plasat la timpul său, deputat etc. Şi soţul Nailiei, evreu
de origine, e scriitor de limba rusă. Fiica lor e stabilită în Israel,
îi vizitează o dată în an. Nailia are o natură pozitivă, pigmentată
moderat cu ceva romantism, căruia i s-ar potrivi mai adecvat
să i se spună: retro-romantism. Trăieşte mai intens, când vorbeşte, povesteşte, potrivind salbe de subiecte extraliterare, dar
interesante, chiar dacă este uşor deficitară la capitolul „format
compact“. Cunoaşte Kazanul cu toate ale sale şi e bucuroasă
să-i poată ajuta şi pe alţii să-l cunoască.
Atât pentru azi (quantum satis = atât cât este de ajuns).
(Va urma)
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Pietre sub pietre,
deasupra alte pietre

Clujul are foarte mulţi poeţi remarcabili, dintre
care trei sunt de excepţie; doi Ion şi Marta. Cred că aţi
sesizat că mă refer la Ion Pop, Ion Mureşan şi Marta
Petreu. Departe de mine gândul de a diminua din meritele celorlalţi, dar înclin să cred că cei menţionaţi au
avut atâta forţă lirică în tot ceea ce au scris încât fiecare în parte şi-a personalizat teritoriul de exprimare,
uşor de identificat chiar şi atunci când zgomotul e
intens sau când alţii vor să muşte din creaţia lor. Marta
Petreu îşi lansează cuvântul liric de pe platforma logicii,
menajându-l de orice fel de modă, redimensionându-l
pe un portativ sumbru, în note triste şi chei lugubre;
deziluziile, durerea, suferinţa sunt puseurile interiorităţii sale zbuciumate. Nicio secundă nu-şi risipeşte
verbul în afara propriei ei „căderi destinale“, de aici şi identitatea pe care o
acordă textelor, sinceritatea şi tandreţea frazelor îi definesc lirica, cu toate că
i-ar fi uşor să pregătească un pat germinativ inervat de idei filozofice şi să
cultive livrescul cu multă uşurinţă, n-o
face, se mulţumeşte cu naturalul existenţei, cu cele lumeşti. Ion Mureşan
este un neoexpresionist ludic, teatral,
original, dezinhibat şi extrem de atent
cu propriul talent, refuză orice fel de
„combinaţii de modă“ sau construcţii
spectaculoase, poezia lui e un spectacol în sine, mereu acompaniată de ritmurile unei hipersensibilităţi …de efect,
greu de egalat. Citindu-i poemele simţi
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cum fiecare cuvânt îi tremură sub sensul lui „şugubăţ“
antrenat subtil în text şi-n context.
Cu Ion Pop s-a întâmplat altceva. Niciodată nu s-a
pus cel puţin semnul egal între criticul,istoricul literar
şi profesorul Ion Pop pe de o parte şi poetul cu acelaşi
nume pe de alta, cu toate că organul liric e cel care i-a
dominat existenţa. Poetul are 45 de ani de poezie în
spate, o viaţă de om încărcată cu sentimentul culpabilităţii pentru „jovialitatea“ trăirilor nevăzute, a apelat
foarte des la instinctul de „visător abstract“, aşa cum
l-a ghicit un mare critic, dar fără a cădea în manierism, a lăsat în spate o poezie extraordinară, cu totul
a lui. Nu este vorba de un abstract fără materialitate,
nonfigurativ, în poezia sa ideile, gândurile au corporalitate, au proiecţie în realitatea obiectivă, sunt vii şi metamorfozabile. Mulţi
se aşteaptă ca după aproape jumătate
de secol de poezie, lirica lui Ion Pop
să comporte o grafică sinusoidală, să
fie dispusă pe mai multe etaje şi exprimată în mai multe game. Ei bine, poetul
nu s-a aplecat după cum a bătut vântul, s-a mulţumit să se asculte pe sine
şi să pornească la drum pe cont propriu, fără a trage cu ochiul peste gardul vecinului. Cu toate că a făcut parte
din batalionul echinoxiştilor, pledând
pentru libertatea de exprimare drept
calificativ estetic esenţial, şi nu ca o
înregimentare într-o structură lirică
anume, având la bază vectori de exprimare prestabiliţi, a avut destul curaj să
„dezerteze“ şi să-şi cultive în mod pri-
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vat talentul liric. A plecat cu …„propuneri pentru o
fântână“, asta întâmplându-se în anul 1966, cu poeme
solide, comprimate în capsule de lumină, fără a necesita niciun fel de retuşuri, şi-a continuat, în modul cel
mai personal cu putinţă, cu „ Biata mea cuminţenie“,
în 1969. Merită să fim cu ochii pe dansul lui poetic din
acea perioadă: „ Dansăm, dansăm, vin oase de pretutindeni, / le acoperă tânăr pământ – / zăpada-carnea,
pe braţe, pe piepturi, / troienită de-un vânt în tăcere. /
Dansăm, dansăm, smulgem piciorul din piatră / ameninţând spre genunchi, smulgem piciorul când / creşte
din lut / noaptea atrasă mereu de-o stea neagră,/ glodul ei de-ntuneric pustiu. Dansăm, / batem toba de
piatră, de apă, toba verde, / vin păsări chemate şi ziua
din noapte spre zi, / vin oameni chemaţi-nechemaţi
din pământ, / şi mai adânc apăsând cu piciorul morţii timizi, coarne de melc, antene primejdioase. / Ne
învârtim cu pământul, dansăm, / braţ peste braţ, trup
lângă trup încordat, / până ne-ntoarcem odată, steaua-i
nisip, / munţii-s mai mici, apele-s albie seacă./ Dansăm, dansăm; vin săgeţi şi se-nfig, / în piept ruginesc,
înfrunzesc după vreme. / Dansăm, dansăm. Apărăm
/ masa aceea rotundă, cerul de aer necucerit./ Păzim
un strigăt dansând./ Dansăm. Dansăm.“
Dansul lui Ion Pop e unul ritualic, e un dans al
durerii, cu trupurile betonate în nemişcarea mişcării, antrenate la rândul lor în mişcarea telurică. Chiar
dacă imaginea aruncă în jur un ecou glacial, meditativitatea încorporată în versuri generează căldură textului. Arcul voltaic format între stările lăuntrice şi lumea
exterioară creează tensiuni, fără a se forţa nota şi a
agresa materia lirică pusă în mişcare. Această „maieutică poetică“ e specifică echinoxiştilor. Cu toate că
mulţi critici îl aruncă-n tagma livreştilor, poemele sale,
mai ales din ultimele volume, îi contrazic. Naturaleţea verbului, fiorul nostalgic, senzualitatea imaginilor
dau robusteţe lirismului său. Patul germinativ în care
rodeşte verbul este unul hrănit cu gânduri, cu propriile sentimente, nu apare nimic străin propriilor sale
trăiri. Cotidianul, cu tot spectrul de manifestări, de la
cele groteşti la cele de-o rară sensibilitate, generează
decorul proiecţiei propriilor lui stări şi emoţii. Poezia
lui Ion Pop este vie, nicidecum nu lasă senzaţia unei
exfolieri, aşa cum se întâmplă de multe ori cu poezia
ce încorporează mult livresc. De asemenea, comunicarea lirică este una limpede şi simplă, cu multe tuşe
ludice, lucru mai puţin obişnuit pentru un poet cu preocupări de teoretician literar, imaginile proiectate pe
desfăşurătorul liric sunt policrome, în culori stridente,
pline de viaţă, supuse raţiunii, nimic nu este întâmplător. Bineînţeles, sunt şi poeme compuse sub paradigma
unor teme consacrate ce consumă un aer original. Pe
această partitură este scrisă întreaga operă a poetului
Ion Pop. Cugetarea, puseurile melancolice, relativismul lumii, tristeţea cu întreg apanajul de stări, de la
depresie la ideea morţii, sunt doar câteva dintre temele
ce inervează fondul său liric. Când simte că tensiunea
creşte, de îndată echilibrează atmosfera antrenând umoralul; persiflarea şi autopersiflarea. Această „fandare“
aproape că-i neobservabilă, totul se produce sub acelaşi
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limbaj, unul natural, firesc. Mereu în ofensivă în lupta
cu timpul, poezia lui Ion Pop nu se lasă intimidată de
mode sau stiluri, rezonează doar sincerităţii autorului,
are numai de câştigat. Ideile, gândurile, trăirile antrenate în jocul verbului se simt confortabil în ţinută lor
metaforică. Şocurile se produc în ţesătura imagistică
a poemului: „M-am izbit în zid, am intrat în zid, / cu
braţele desfăcute, cu coatele /zdrelite-mpingând / din
toate puterile / cărămizile şi mortarul, / fioros, dintr-o
dată, de solidare. / Şi iată sunt, Doamne iartă-mă, / ca
o cruce vie-a ferestrei / iată, sunt şi răstignit şi cruce,
/iar voi veţi pieri, satane, alungate la mama / mamei
voastre şi-a dracului. / Eu vă spun că s-a dublat soarele, / că a plesnit şi catapeteasma, / dar că nu, nu veţi
izbândi! / Cărămizi, mortaruri, şi voi nisipuri – / cu
bieţii mei muşchi, cu oasele mele / o să vă oblig să păstraţi distanţa. / vă voi sili să staţi drepte şi neclintite
/ în ramă şi-n marginea mea. / Ce se vede prin mine,
prin mine se va vedea.“
Ultimul volum al lui Ion Pop intitulat „ Casa scărilor“, apărut anul acesta la Editura „Cartea Românească“ vine parcă să chintesenţializeze, să toarne în
mici bijuterii întreg suflul liric al lui Ion Pop, desfăşurat în jumătate de secol de osteneală poetică. E timpul
defulării, e vremea vărsării nădufului, în cel mai estetic
mod posibil, pe o societate strâmbă, guvernată de minciună, ipocrizie şi multă falsitate. Muzica de fond, cu
accente de stranietate, ce răzbate prin porii cuvintelor,
te face să crezi că poetul îşi consumă în plină luciditate una dintre marele dileme ale vieţii: De ce Cei Tari
şi Cei Mari domină lumea? E convins că răspuns nu
există, dar orice exerciţiu estetic, într-o bună zi, poate
dinamita brutalitatea lumii. De remarcat rafinamentul expresiei, insinuările ideatice nu tulbură deloc ţesătura metaforică, totu-i solemn prin simplitate, nu avem
decoruri încărcate de simboluri, simbolurile vin odată
cu fluidul cuvintelor fără să tulbure cursul verbului.
Poemele, chiar şi cele scurte, sunt frisonate de multă
energie, sunt pline de viaţă, chiar şi atunci când partitura este în cheia tristeţii sau a morţii. Şi dacă mulţi
critici l-au aşezat pe Ion Pop în rândul livreştilor reflexivi, parcă dinadins poetul a căutat, prin fiecare volum,
să-i contrazică; informaţiile încorporate în materia sa
lirică sunt naturale, asimilate din propriile emoţii şi
trăiri, nu vedem o resuscitate a unor informaţii docte,
venite doar pe calea lecturilor. Discursul său poetic e
unic şi inconfundabil, clădit, cu migală de bijutier, din
particulele experienţei sale de viaţă, fără a se lăsa sedus
sau înfiorat de voci străine propriei sale fiinţe. Nu se
simte străin nici sub cupola parabolei, ştie manipula
tâlcul vorbelor şi a îmbrăca mantia alegoriei. Ion Pop e
un poet complex şi complet, dispune de arta necesară
unui mare poet. Dar să vedem ce mai aşteaptă poetul
de la viaţă:“ Aştept, singur, în Piaţa asta Mare / imaginând vuiete./ Deocamdată, numai câte un vai, un
of, /câte un cuvânt apărut pe – acolo din întâmplare,
/ câte un semn de – ntrebare – ngăimat / printre coji
de seminţe, mucuri / de ţigară, scuipat. / Şi un verb,
departe, / aşteptând latineşte, nemţeşte, / la capătul
unui vers /pe care încă nici nu l-am scris.“
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Cartea poemelor
scrise …ca la carte

Varujan Vosganian joacă totul pe câte o carte, după
deja clasicizatul roman „Cartea şoaptelor“ s-a orientat spre o carte totală de poeme, care să-i evidenţieze şi
talentul de poet, mai bine zis vocea lirică, în toate tonurile şi semitonurile sale. Prin volumul de faţă „ Cartea
poemelor mele nescrise“ apărută de curând la Editura
„Cartea Românească“, a reuşit. Dacă prozatorul Varujan
Vosganian se adânceşte în istorie decupând cu-n verb
aprins parcă tot tragismul neamului său, în poezie se
expune pe sine radiografiei lirice, surprinzând tocmai
ceea ce ochiul liber nu vede, e vorba de tumora aceea
numită tristeţe, ce macină secundă de secundă viaţa
noastră, căreia îi dă corporalitate metaforică. Spaima
nedefinită descoperită în adâncul propriei sale fiinţe îl
face să tresară la orice adiere a cuvântului, să-l ia cu frisoane ori de câte ori îi flutură prin faţa ochilor nervurile întunericului sau când sentimentul morţii îmbracă
haina trufiei, răstignind cuvintele în deşertăciunea fiinţei fără a mai prinde ecoul veşniciei. De multe eul poetic
este pus să răspundă unor forţe lumeşti iraţionale, ceea
ce generează mari tulburări existenţiale în adâncul fiinţei sensibile, până şi cuvintele devin crispate, rigide în
faţa jovialităţii întunericului. Ei bine, Varujan Vosganian
are dibăcia solemnizării unor astfel de clipe, evidenţiind
invizibilul deja problematizat în minte, după ce acesta a
suportat tot felul de morfologii în laboratorul alchimic
al trăirilor. Aici putem vorbi de o „ latura metafizică „
a exprimării sale. Multe dintre poemele sale, în partea
lor ascunsă, capătă aură blagiană. Toate aceste cadre
sunt prinse în rame strălucitoare, cuvintele jucând rolul
unor nuanţe cromatice. De multe ori poetul, prin oralitatea versului şi prin imperativitatea mesajelor insinuate în materia ideatică, redimensionează parcă prin fiecare cuvânt structura lirică, dând senzaţia unei entropii
estetice. E doar o iluzie estetică, structura poemelor e
foarte solidă, iar ecranul proiecţiilor e sub semnul raţiunii. Nici nu poate fi vorba de-o lipsă de
autenticitate a sentimentelor vizate de
verbul liric, e doar o balansarea a realului
în straturi greu perceptibile uneori logic.
Varujan Vosganian nu suportă „convenţiile edulcorante“, clişeice, loveşte tranşant subiectul supus metamorfozării
estetice, creând, de multe ori, senzaţia
unui continuu neastâmpăr exprimativ.
Poate că e bine să ne oprim puţin asupra
primului poem, care se vrea o comprimare a întregului într-o mică bijuterie
lirică. Să vedem în ce măsură a reuşit:“
m-am născut odată cu cartea poemelor
mele nescrise / nu eu am ales-o, aşa cum
nu am ales / limba în care m-am născut, / puteam să mă nasc într-o limbă
moartă, /cartea poemelor nescrise ar fi
fost săpată în stâncă / şi umbrele echi-
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nocţiilor ar fi scris epopei, / eu, însă, m-am născut într-un
aluat cald, / am primit cartea poemelor nescrise ca pe
a opta taină, / o cântare a treptelor, ar zice psalmistul,
/ nu poţi sări nicio treaptă, /nu poţi lăsa nici o pagină
necitită./ cel mai înţesat de amintiri a fost începutul / şi
primul zeu căruia m-am închinat a fost zeul uitării, / a
trecut multă vreme de-atunci / şi atâtea naşteri întâmplătoare / au fost alese de cărţi care s-au aşezat singure
în raft. / în biblioteca poemelor nescrise / Novalis e mai
cunoscut decât Goethe, / Rimbaud a scris neîndoielnic
mai mult decât bătrânul Hugo, / iar Eminescu a fost mai
genial / decât Eminescu, / lucrurile care nu s-au putut
împlini / şi poemele rămase nescrise – / iată cea mai
frumoasă şi mai adevărată istorie a lumii. / cât despre
mine, ce-aş putea spune, / ar trebui să mă-nalţ / peste
umărul celui care citeşte, / să mă furişez prin spatele lui,
/ mie teamă că nu se poate, căci umărul acela / este încă
o dată al meu, /şi tot ce pot spune despre cartea poemelor mele nescrise / este că tocmai în clipa în care scriu
acest vers / s-a subţiat cu o pagină nouă.“
„Explicaţiile“ poetului nu luminează chiar totul despre conţinutul volumului, cu siguranţă nici nu şi-a propus aşa ceva, a încercat doar să ne incite, să ne ţină trează
atenţia. Pe parcursul lecturării cărţii vom da şi peste alte
ritmuri, peste alte straturi ideatice oxigenate mult mai
…abuziv. Creaţia poetică a lui Varujan Vosganian este
o „creaţie de obsesie“. Dacă în romanul „ Cartea şoaptelor“ a decriptat partitura unui popor răstignit în istorie
prin propriul lui destin, de-un tragism aparte, în volumul de versuri „ Cartea poemelor mele nescrise“ Varujan
Vosganian nu face decât să poposească în ţinutul fiinţei sale, să se dezvelească de trup şi să treacă în căutarea sinelui, urcând sisfic peste vârfuri răstignite-n uitare,
dar, în acelaşi timp, gândindu-se şi la Scara lui Iacob. Pe
parcursul acestui excurs mântuitor poetul antrenează
în jocul imaginativ toate tălmăcirile referitoare la păcat
şi înălţare, ca pe o persecuţie lăuntrică.
Tabloul este extraordinar, pioşenia răzbate prin fiecare vers, la modul cel mai
discret:„O bună recompensă va fi să primească / cel care va găsi pielea feţei mele,
smulsă de vânt. / Nu mă ajung cu degetele până la marginea trupului meu. /
Spuneţi voi restul; despre bietul meu trup
/ închis în alt trup, ghemuit şi el într-un
trup mult mai mare / şi iarăşi, de şapte
ori, precum mormintele scufundate ale
Troiei. / De şapte ori şapte, precum tălmăcirile Septuagintei. / Nu trebuie să am
chip ca să mă întorc cu faţa la Dumnezeu. / Şi, totuşi, bună recompensă va fi
să primească / cel care v-a găsi pielea
feţei mele, luată de vânt. / Neînduplecat
este sângele /care curge mai mult decât
pot să-l trăiesc.“
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Pe aceeaşi plajă vizionară sunt înscrise mai toate
poemele, toate au câte un fitil aprins provocând implozii, combustia fiind dictată de tensiunea obsesiei. Spasmele nu se produc la nivelul versului, ci în suflul întregului text, în măduva poemului. Putem vorbi chiar de
o formulă de exorcism, poetul apelează la o formulă de
descântec liric, şi asta pentru accentuarea sugestiei. De
aceea apar şi puseuri de „radicalism estetic“ în ţesătura
textului, care nici nu deranjează, dar nici nu întrerupe
fluiditatea materiei lirice. Se simte din plin faptul că
„făptaşul“ acestor poeme are ştiinţa poeziei, ştie ocoli
cu abilitate clişeele, ştie să dozeze fiecare mesaj, nu cade
în patima „ aroganţelor personale“, ştie să-şi personalizeze scrierile chiar şi atunci când atinge spaţii sau teme
comune. Varujan Vosganian consumă un lirism „ cultivat“, dar fără a abuza de tonuri livreşti, se mulţumeşti
să strecoare în metabolismul poemelor expresii purtătoare de astfel de tonuri, numai că lucrarea o execută cu
pipeta. Limbajul nu străluceşte prin informaţii venite în
urma unor lecturi, ci prin experienţe de viaţă, inervate
de sentimente şi emoţii, rezultate în urma unor trăiri
intense, capitale. Până când şi „legile biblice“ îşi găsesc
interpretare în pioşenia versurilor, transferând poemului aerul de rugăciune. Poemul „ Tată nostru carele te
legeni…“, dedicat lui Călin Nemeş, stă mărturie:“ Eu
sunt un sinucigaş de profesie. / Fiecare zi e un nou meşteşug de a adulmeca moartea / cum coboară în trepte.
La început voi pleca eu, / apoi, amintirile celorlalţi despre mine, / iar, la sfârşit, amintirile mele despre alţii,
/Îngerul negru o să-mi pună / în loc de căpăstru edecul. / Naşterea mea, nici ea nu s-a petrecut deodată, /

şi, dacă mă gândesc bine, / nici acum nu sunt născut pe
de-a-ntregul./ Eu sunt, de fapt, un sinucigaş în serie. /
Am stilul meu inimitabil de a mă sinucide / cu mâinile
goale. Un cuvânt, sclipind ca oţelul, /uitat, înainte de a
adormi, printre dinţi./ Mi-e de ajuns să înfig unghia arătătorului / în osul moale al tâmplei./ O scurtă legănare, o
bruscă fisură / între vertebrele atlas şi axis. / Viaţa mea
e o poveste de dragoste fără sfârşit / între mine şi ceea
ce mă înspăimântă. / Nici măcar nu o fac pe degeaba:
sunt un sinucigaş plătit./ Daţi-mi un bănuţ de aramă şi
comedia poate să –nceapă/ Cu fiecare cunună de lauri
ceva se rupe în mine,/ copii diformi ghemuindu-se în
braţele aceleeaşi Marii./ Sunt dresorul de vise. Îmi crestez pieptul, obrajii, / în speranţa că fiara / va adulmeca
sângele meu şi mă va înghiţi./ Poporul umbrelor mele, în
ziua mâniei/ priveşte cu orbire./ Deasupra se arcuieşte,
în semn de război,/ curcubeul frânt, Marele Sinucigaş, /
apoi idolii peşterii şi ai templului. Funii de sânge împletit / atârnă de văzduh. Atâtea feluri / de a muri./ Tată
nostru carele nu eşti / şi care, totuşi, te legeni în ceruri.“
Confesiunile lui Varujan Vosganian par „impersonale“,
el jucând rolul de umbră ce participă pasiv la misterioasă lume a viului. Asta fiind şi valoarea „iluzionistă„a
volumului. Până când şi faptele dure, precum sinuciderea, le trăieşte cu-o intensitate difuză, de pe poziţia arbitrului, şi nu ca participant direct la brutalitatea gestului. Acest mod de a pune sub cheie lirică propriile tale
secvenţe de viaţă, nu scade cu nimic intensitatea poemului, din contra, dă mai multă veridicitate tabloului,
aureolându-l din toate poziţiile.

Zarul rotund nu-i zar de fugă, e un zar cu-o infinitate
de colţuri şi care este întotdeauna câştigător. E zarul iubirii. Primul modul din „ Zarul rotund“, semnat de Vlad
Scutelnicu,volum apărut de curând la Editura „Conta“,
din Piatra Neamţ, se intitulează sugestiv:„În fond, e vorba
despre iubire“. Poetul botoşănean e parcimonios cu scrisul, dar nu din lipsă de inspiraţie, ci dintr-un soi de autocenzură care-i frânează din faşă pornirile poetice, prea mult îşi lasă gândurile la germinat până ca acestea să
prindă rod liric. Cartea de faţă se vrea
o antologie, poetul a încercat să-şi
compună o carte din cărţi, iar tonul
poemelor să fie acelaşi. Şi într-adevăr,
„Zarul rotund“ se rostogoleşte lin
într-o singură direcţie, fără tulburări
ideatice, angoase sau convulsivităţi
de limbaj, firescul întregeşte partitura. Vlad Scutelnicu cultivă impulsul natural al fiinţei înainte ca aceasta
să intre sub controlul autocenzurii,
să fie mutilat. Poetul denunţă „spasmul glacial“ prin care trece sufletul
în momentul incizării trăirilor. Acest
fenomen de revoltă împotriva moralizării vieţii lăuntrice generează o con-

tinuă stare de nelinişte şi duce la tulburări de percepere
a autenticităţii vieţii. Verbul lui Vlad Scutelnicul magnetizează tocmai realitatea „dosită“, pe care ne-o oferă
într-o imagistică normală, cu mici puseuri de virulenţă,
dar care nu deranjează, din contra, evidenţiată mai clar
veridicul lumii în care trăim. Nemulţumirile faţă de falsul
servit zilnic datorat de cele mai multe ori autocenzurii
vin în avalanşă angoasând stările poetice. Sub acest impuls intensitatea trăirilor creşte, scriitura absoarbe până
şi panica generată de emoţia provocată de dihotomia subiectelor radiografiate poetic. Oglinda reprezintă
instanţa, ea cântăreşte totul, ea deformează ce trebuie deformat, ea dă notă
trăirilor noastre, ea cântăreşte adevărul, ea invocă absurdul ori de câte
ori trăitorului nu-i convine realitatea. Iluzia capătă statul de unitate de
măsură a nevăzutului purtător al crochiul propriului nostru destin:„păşeşti
din cameră în oglindă / şi apoi din
oglindă în viaţă / ca şi cum asta ar fi
micul dejun / din fiecare dimineaţă /
repetând la infinit drumul / pe banda
lui moebus / îţi pătrunde în nas aroma
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fină /de crin sau de petale de trandafir / şi vezi la locul
lor crinii şi / trandafirii care au murit / dar care iată /
astăzi sunt vii şi proaspeţi / în aceeaşi vază spartă după
prânzul de ieri / universul lor / se amestecă, se înfăşoară
în universul tău / închizi ochii / nu mai sunt flori / vecinul tău de la unu plimbă căţelul / pe trotuarul din faţa
blocului are în mâna / dreaptă lesa iar în mâna stângă
/ punga cu măturiţa şi făraşul pentru caz / de indisciplină canină / urci în lift pentru a ajunge acasă / dar de
fapt cobori şi suni ca orice muritor /la etajul doi în blocul vărului tău / din partea opusă a oraşului / ai în braţe
pisica lui Schrodinger / gândeşti că tu ai spus / dumnezeu nu joacă zaruri şi de aici / tragi concluzia că Einstein nu a descoperit / teoria relativităţii, a cântat doar
la vioară / că nu există nici un univers al lui Zenon / şi /
nici măcar un paznic al viselor /! ofer absurdului poezia
/ pe care poemul o oferă absurdului / am spus şi am deschis cartea / din paginile ei albe mi-ai zâmbit tu / afară
începuse să ningă / fulgi albi mari ca / păsări cuminţi
prin grădinile cerului / şi din paginile albe / mi-ai zâmbit tu cel care /deschiseseşi cartea albă / la pagina unde
îi zâmbeam eu / anvelopă de carne şi riduri / care ţi-a
stricat:! Să iubeşti omida / dragostea transformă / … şi
atunci amândoi / am văzut fluturele“
La prima citire eşti tentat să crezi că asistăm la o învălmăşeală de vorbe care nu leagă ceva logic, ci vin să comunice în mod dubios absurdul care ne înconjoară. Nu este
chiar aşa, poetul practic transcrie într-un mod oarecum
„ostentativ“ un episod nud din propria lui viaţă, fără a
se folosi de perdele de fum sau de jeturi de lumină care
să modifice percepţia asupra sentimentelor „înstăpânite“ de trăirile lui. Uneori creează impresia unui ilogic
barbar, fandând între Zenon, Dumnezeu şi Einstein fără
nici un suport raţional. Poetul recurge la o astfel de abordare a sintaxei poetice tocmai pentru a evidenţia concretul nebun din jurul nostru. Poemele par nişte confesiuni
formulate „mai altfel“ ce poartă firescul şi veridicitatea
gândurilor deja amprentate pe câmpul conştiinţei. Anxietatea creează tensiune desenând cele mai neaşteptate
„linii de forţă“ în exprimarea curentă. Poetul are şi abilitatea de-a relaxa textul strecurând şi secvenţe banale,
care, de multe ori, par dintr-un alt film. Vlad Scutelnicu scrie cu ochii închişi, decupează din câmpul mentalului tot ce consideră el c-a fi interesant pentru cei din
jur, apoi rostogoleşte acele imagini prin focul sufletului până simte că „ producţia e sterilă şi, pe deasupra, a
prins şi câteva aripi“, după care o brodează cu cele mai
fireşti cuvinte. De aici şi cuminţenia poemelor sale. Dar
să vedem ce i se întâmplă când „! Deschide ochii“: singur
în noapte pe peronul slab / iluminat privind şinele / care
vin care pleacă / iluzii de stele îţi găuresc retina / te aşezi
pe holograma băncii / de lemn vopsită în roşu aşteptând
/ trenul acesta trece tăcut negru / magic fără nici o locomotivă / nici la cap nici la coadă / ca un şarpe nesfârşit / scoţi celularul şi formezi numărul tău / sună sună şi
tu aştepţi să ţi se / răspundă /! Cât de infinit de departe
sună telefonul / această faţă de viaţa ta zilnică / trenul
alunecă în noapte neobosit / el trece / din ieri spre mâine
/ ca şi cum ar trece de la nord spre sud / ori de la vest la
est / sau poate de jos în sus / de acum spre acum / el va
fi pentru că a fost / gândul tău sapă adânc prin biologia
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celularului / descoperind că undeva dincolo de / sufletul şi inima acestei maşinării / poate aproape, după colţul gării / poate în new- york- ul unde acum e dimineaţă
/ un telefon sună / şi trenul îşi continuă calea / pas cu
pas / atunci vezi singurul compartiment iluminat / şi pe
tine acolo plutind în noapte / peste şinele reci / ori inexistente cu telefonul în mână / aşteptând să fii sunat…“
Tristeţile poetului sunt „zgomotoase“, senzuale, emană
plăceri nebănuite şi generează tot felul de stări paroxistice, sunt îmbrăcate în viziuni terifiante creând febră spaţiului magic abia încropit. Verva cu care îşi declamă pustiul lăuntric vine parcă din visceralitate, atenţie!, într-o
notă de normalitate şi fără a anunţa efecte catastrofice.
Între poezie şi viaţă se creează o intimitate, dincolo de-o
simplă stare empatică, viaţa se alimentează din sublimul
poetic, iar în metabolismul liric sunt topite cele mai ciudate secvenţe de viaţă, de la cele încărcate în culori vii,
ce debordează lumină şi speranţă, până la scene banale
sau chiar abjecte, în care fermentează parcă tot răul din
lume. Important este ca transfuzia să se producă în plină
sinceritate. Cititorul asta aşteaptă, oricând poate trece
peste unele „indecenţe“, dar niciodată nu va putea ierta
„fandoseala lirică“ sau epatarea ieftină. Poetul e acasă şi
atunci când valsează printre teme majore. Poezia găseşte
răspuns pentru orice întrebare de viaţă sau …de moarte,
totul este să ştii când să acţionezi verbul liric pentru desluşirea enigmei. Logodna celestă cu …entitatea fără de
făptură, dar mai palpabilă decât orice pe pământ, e ca o
elucidare a tot ceea ce scrie Vlad Scutelnicu:“ ţi se aşează
pe cap aşa cum menestrelului / i se lipeşte pe frunte
bancnota cea mare / după ce a cântat melodia deliciului sufletului a celui /care plăteşte / ţi se aşează pe cap şi
nici chiar Dumnezeu / nu ţi-o poate lua / ţi se aşează pe
cap în momentul în care te naşti / ţi se aşează pe cap cu
tot fastul şi ritualul / momentului oferit de cele trei ursitoare /cu sau fără voia părinţilor / cu sau fără aprobarea naşilor, / bunicilor, strămoşilor, istoriei şi geografiei /
o porţi cu tine peste tot /: pe la botezuri, pe la nunţi, pe
la / înmormântări, parastase şi aniversări, / o porţi chiar
şi atunci când / Te căsătoreşti / o dată, de două ori de
zece ori devenind proprietarul / a două, zece soacre /sau
poate mai multe, cine mai ştie / tot minim două logodne
îţi vor atârna de gât / dezlegat /dezlegat de prima căsătorie dezlega de a doua / dezlega de toate soţiile legitime
/ sau de amantele ştiute ori ascunse / vei purta cu tine
/ la Suliţa ori Monte Carlo şi ieri şi azi şi mâine, /alergând pe o pistă fără concurenţi sau / făcând dragoste sub
duş – aşa e modern acum – /vei purta cu tine / logodna
celestă/cea /pentru care te-ai născut / logodna cu ea, cea
fără de minte fără de suflet fără de trup, /cea neînţeleasă,
nedorită, neiubită dar care /te va iubi mereu / – posesiv
şi doritor – / cu mintea sufletul şi trupul ei / cea care va
şti când a sosit clipa / să Te înalţe!“.
Chiar dacă uneori ai senzaţia că o astfel de poezie
consumă în exces unele cuvinte cu scopul de-a ocupa
unele goluri dintre idei, dacă priveşti cu atenţie spre
arhitectura textului, vei constata că acolo le este locul,
nu-i vorba nici de redundanţă şi nici de o lipsă de cumpătare stilistică. Poezia lui Vlad Scutelnicu merită mai
multă atenţie din partea criticii, e o poezie comunicativă şi plăcută.
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Ne vom petrece zilele-n oglindă

Între poeţii contemporani, Şerban Foarţă este unul
dintre foarte puţinii creatori ai unui limbaj poetic propriu, aducând ceea ce economiştii numesc „plusvaloare“
limbii poeziei, constituită cu poeţii secolului XIX şi,
mai ales, desigur, cu Eminescu: nu întâmplător, antologia Amor amoris, apărută în colecţia „Poeţi laureaţi
ai Premiului Naţional de Poezie «Mihai Eminescu»“, în
coordonarea lui Gellu Dorian şi sub veghea lui Nicolae
Manolescu este dedicată geniului eponim: „Pentru că
acest volum de versuri apare într-o serie cuprinzându-i
pe, exclusiv, cei câţiva laureaţi ai Premiului de poezie ce
poartă numele lui Eminescu, consider că-i de datoria
mea să-l încep cu un poem închinat lui, – ca unui geniu
eponim ce este. Textul nu putea fi (aş zice: fatalmente)
decât unul erotic. Tonalitatea (muzicală) a uverturii fiind
aceasta, am socotit ca, din raţiuni de unitate, să-mi continui până la capăt, partitura în cheia, timbrul şi registrul amintite…“. Puţini poeţi, câţiva, bine cunoscuţi, în
prima jumătate a secolului trecut şi alţi câţiva, în curs de
„clasicizare“, de azi, au creat, pe urmele lui Eminescu, un
limbaj poetic nou. Lexicul e nivelul unde se manifestă,
cel mai intens, invenţia, creativitatea, intenţionalitatea
literară; în lirica lui Şerban Foarţă – de la Texte pentru
Phoenix (1976), Simpleroze (1978), Şalul, şarpele Isadorei (1978), Copyright (1979), Areal (1983) şi Holorime (1986), până la Caragialeta (1998), Un castel în
Spania pentru Annia (1999), Erau ziare, evenimente
(2000). Opera somnia (2000), Spectacol cu Dimov
(2002), Caragialeta bis (2002), „Cartea-borcan“ (2003)
şi Amor amoris (2010) –, cuvintele se cheamă unele pe
altele, se înşurubează unul în celălalt, calea părând a fi
sonoritatea, „rădăcina“ şi, deopotrivă, terminaţia lor, dar,
din ceea ce ar putea fi un joc amuza(n)t cu lexicul, creşte
sensul nou, fie prin „deturnarea“ celui vechi, în fapt, prin
îmbogăţirea lui, fie prin inventarea unui sens cu totul nou,
nemaivăzut: „Pomii, ieri golaşi, azi umplu-mi pomiere
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cu larg bor:/ iată merii, iată merii, iată meritele lor,/ Fie
ziua cât de mornă, într-un mai mai mult moroz,/ ei ne
leagă, ei ne leagă, ei ne leagănă-n crengi roz./ Murmură
mai galeş merii, pe când fum mai vezi pe horn,/ decât
dulcii, decât dulcii, decât dulcimer şi corn./ Iarna,-ntre
chiseluri, lumea o scrutăm unicolor/ doar prin ambra,
doar prin ambra, doar prin ambrazura lor./ (F)leacuri
mai de preţ nici însuşi vrăjitorul cel din Oz/ nu ne vinde,
nu ne vinde, nu ne vindecă-n Ventôze./ Cere‑mi‑o şi, cu
plăcere, înainte să adorm,/ eu, cu lâna-n floare-a merii/
merinoşilor, te-adorm./ Dacă, însă, «Mais il neige, mais
il neige» -mi spui tu, iar, –/ eu nu pot decât să-ţi replic:
«Mais il n’est jamais trop tard!»“ (Pomiera).
Invenţii lexicale fără număr – căluţe, străargint, galbastru, maroşu, maroz, newtombrelă, lunambulă şi
lunambul, pălindă (dintr-un gerunziu, cum, altădată,
la Bolintineanu, murindă), superflu(ture) –, cuvinte în
carte din cărţi (alint din poemul Newtombrelă e „ca
al lui Søren Kierkegaard), litere jucate pentru cuvinte
noi – (f )leacuri, (f )rondel, cas(t)nici, (s)pun, d(o)am(n)
e, in(de)finit –, accente modificate („càis“, scrie poetul,
pentru a rima cu „weiss“) – forţează cuvintele vechi până
în zariştea noului limbaj poetic: odată create, cuvintele
circulă liber, socializează cu altele, vechi şi noi, structurează o lume: iată ce se poate naşte la o lecţie despre
formarea limbajului poetic: „Un peşte negru-l înnegri/
pe unul alb, – şi unul gri/ veni pe lume din această/ cromatică idilă castă;/ iar din cei galbeni şi albaştri/ ieşiră
zeci de peşti galbaştri./ Estimp, un peştişor maro/ trecu
pe lângă unul roşu,/ cu solzi ca asul de caro,/ dând viaţă
unuia maroşu,/ care,-n răspăr cu unul roz,/ ivi un alevin maroz./ De ce, din soiul alb şi galben/ ne iese tot
un peşte gALBen?/ Şi pentru ce, din alb şi‑albastru,/
ne-alegem cu doar peşte-ALBastru?/ – Poate ne spune
un matroz,/ sau un galbastru,/ un maroz…“ (Acuarelă
sau acuariu). Totul poate părea un joc, dar homo ludens,
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ne spune Huizinga, creează universuri noi, nemaiîntâlnite şi, mai mult, jocurile sale ivesc tragicul, dând –
o confirmă şi Mircea A. Diaconu – sentimentul timpului: „Ciudat cum Şerban Foarţă, poet preţuit mai
ales pentru arta sa de bijutier, îţi dă un puternic sentiment al timpului“, scrie criticul într-un inspirat studiu
intitulat Poezia, precum banda lui Möbius… Lingviştii, îndelung răbdători cu ficţionarii care fac presiune asupra limbii ca să-şi construiască un limbaj pentru o lume a lor, plasează aceste invenţii lexicale într-o
sacoşă (mult prea) încăpătoare cu „licenţe poetice“; chiar
şi aşa, îi pot acorda licenţa lui Şerban Foarţă întrucât,
iată, cuvintele sunt numai ale sale, nu pot fi folosite de
alţii pentru că sensul, frumuseţea şi – să îndrăznesc? –
dulceaţa lor sunt, întregi, doar în (con)textele sale poetice; „În, verde, zegrasu-n balans,/ Trăia un cal din cei
mai singuri,/ Când valul unui soi de linguri/ Pofti căluţele la dans./ Întâi le spuse, prin sonar,/ Despre-acel cal,
în dulce şoaptă,/ Că are-un amplu buzunar,/ Ce numai
oul lor l-aşteaptă…/ O, numai «o!»-ul lor l-aşteaptă./
Albeaţa lor de vag schelet/ Intră, vertebră cu vertebră,/
Într-un rozalb frison şi-o febră/ De voaluri creţe,-ntr-un
balet./ Păreau năluci de carnaval/ Cum balansau întru
sărutul/ Şi mângâierea ’celui val/ Ce le-nteţea,-n crescendo, rutul…/ Le înteţea,-n crescendo, rutul./ Ci micul
hippocamp nubil,/ Scăldat în străargintul lunei,/ Iată-l
cum cade pradă unei/ Langori ce-l face imobil:/ Pentru-a
primi multiplul ou, –/ Când cea mai (co)aptă de conubiu/
Căluţă face-i-l cadou,/ Din dragoste,– nu-ncape dubiu…/
Nu mai încape niciun dubiu“ (Seepferdchenwalzer). În
laboratoarele catifelate, antifonate ale poetului, nu doar
limba română e supusă experimentului alchimic; sunt
convocate aici franceza, engleza, italiana, rusa, germana,
greaca, ba chiar şi latina, limba „moartă“ se prinde în
jocul celor „vii“; jocul cuvintelor e, în fapt, povestea fiinţei interioare călătorind „pe mările atopos“, într-un vas
ce poartă numele Moirei care scurtează firul vieţii („Ci
hai cu mine-n mările atopos/ (acele ce coprinse-n hărţi
nu sunt/ pe călăfătuitu-n zori cu unt/ şi miere vas – pe
numele-i Atròpos./ Nu prin ochean în kaleidoscopos/
tiparul să-l scrutăm în amănunt/ al vr’unei Kandii-al
vr’unui trapezunt/ mai candid/ mai trapez/ mai făr’de
scopos):/ cu leftere de peşte şi de alge/ stătute ape limpezi
şi analge/ că prova n-ai de ce s-o bărbiereşti!/ Nici nu ai
a intra în daravele/ cu galioane bricuri caravele/ trireme
au tartane barbareşti“), printre poeţii din Fanar, purtând
în suflet „Arcadia ferice“, în Levant, înapoi, în vremea lui
Plinius Maior şi înainte, printre francezi, englezi şi nemţi:
„Nici bleu, nici oranj,/ culoarea nici-nici/ e a unui franj/
furat de furnici./ Şi galben, şi frez,/ culoarea şi-şi/ nu are
nici crez,/ nici ce ispăşi,/ Cam brun, cam oliv,/ culoarea cam-cam/ nu are motiv/ să facă tam-tam,/ Când gri,
când pembè,/ această tafta/ s-ar zice că e/ dar nu e a ta,/
Résumé/ Ni chair, ni poisson,/ ces moires anciennes/ on
croit qu‘elles sont,/ sans être les miennes,/ Summary/
Half-picture, half-song,/ a silk very fine/ seems mine, to
belong,/ but it is not mine./ Zusammenfassung/ Halbdunkel, halblicht,/ ein Taft wie ein Witz/ scheint, ist aber
nicht/ in meinem Besitz“ (Această tafta). Formulei conform căreia se „tratează“ cuvintele limbii române, care
cresc unul în/din celălalt, i se supun, în atelierul biju-
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tierului, şi cuvintele limbii engleze, de pildă: „Large is
the space,/ the sky is blue,/ I like your face, –/ I miss,
Miss, you!/ You are a Rhap-/ sody in Blue./ you are a
rap, –/ I miss, Miss, you!/ You are a blues,/ your blouse
is blue,/ the colour lose, –/ I miss, Miss, you!/ The snow
is white,/ an white half-blue;/ long is the night, –/ I miss,
Miss, you!“ (Song of innocence). Vrăjitor al cuvintelor e „licenţa“ lui Şerban Foarţă, într-o formulare standard şi, de aceea, banală; poetul e un creator de imagini,
figuri, lumi noi, într-o cromatică fastuoasă: „Duduia-n
roz, pe nume Roza-Linda,/ era vizibilă cu, doar, oglinda,
–/ graţie acesteia, voiam să zic,/ altminterea nu desluşeam nimic,/ oricât mă străduiam să văd; nici baremi/ o
pată roz, – cu ochiul liber, care-mi/ era inapt s‑o vadă-n
spaţiul tri-/ dimensional, în care dame-n gri/ sau negru,n galben, alb sau alte masle,/ se văd când singure, când
cu odrasle/ la piept, prin parc… Însă duduia-n roz/
(invenţie-a vrăjitorului din Oz?)/ trăia-ntr-o lume osebită:
una/ catoptrică, – ce‑aduce cu minciuna/ ce are,-n fine,
chip doar în oglinda/ de sticlă… Ca duduia Roza-Linda“
(Roza-Linda).
Din hârjoana atent supravegheată a cuvintelor, din
pliurile memoriei şi din alb-negrul unor fotografii, ies,
din când în când, poze care, în lirica lui Şerban Foarţă,
nu sunt fotografii, instantanee, nu fixează imaginile ori
figurile, ci le surprind în mişcare. Două sunt categoriile
de referenţi în pozele lui Şerban Foarţă, desemnând nu
atât repere, jaloane ale unei geografii fie şi interioare, ci
poziţia fiinţei-în-lume, în surparea şi superbia sa. Mai
întâi, spaţiile, zonele de (re)acţiune ale fiinţei, pe un traseu care începe în realitatea secundă a unui univers familial, trecând spre departele aceleiaşi zone, altundeva, în
zariştea imaginarului, pentru a sfârşi în ficţiunea Edenului uitat, pierdut şi, prin poză, regăsit. Spaţiul familial
aminteşte de „interioarele“ lui Emil Brumaru: o atmosferă păstoasă, densă, aproape opacă în dulcele ei prea
dulce şi în mecanica unor gesturi repetate, într-o rutină
fără sfârşit: „Ştiu: gura ta e un furnal/ de dulciuri: dropsuri, mente, malţuri,/ cu două porţi de albe smalţuri/
şi-un strìdor cvasiinfernal/ de, pasămite, mori cu valţuri:/ un veşnic machinal cranţ-cranţ,/ la care, azi, consimt şi-mi număr/ pralinele din rosencranţ,/ pe când
angòra noastră, Franz,/ îmi toarce împăcat pe umăr…“
(Confiteor!). Pe un al doilea etaj, interiorul domestic
se mută departe, undeva, pe Rin, îmbrăcându-se tipic
nemţeşte: „Aşază-te sub micul càis/ şi ninsă lasă-mi-te,
până,/ pe ochi, pe gură şi pe mână,/ va stăpâni culoarea
weiss,/ precum şi-n părul tău de lână;/ căci, nu uita, mai
am o càisă,-n/ cămara noastră de pe Rin,/ cu lungi lulele
şi cu scrin,/ cu şase farfurii de Meissen/ şi-o cadră a lui
Crist, cu crin“ (Pastel). În sfârşit, poza spaţiului ultim, a
celui ficţional e a ascensiunii în Eden, spre pajiştile ultimului Cer: „În pajişti, vagi ispite: doamne/ angelicate, în
extaz./ Angelii care, în extaz, –/ în paji, işti vagi ispite,
Doamne:/ àripe, har penultim, cer/ cei fără,-n umăr,
amplu foşnet;/ cei fără număr – amplu foşnet,/ arii, pe
harpe,-n ultim Cer,/ ar vrea,-n auz îngeresc, imnic,/ şi
har; peninsuli de azur/ şi harpe,-n insuli de azur,/ ar
vrea-n auz, Îngere schimnic,/ cei fără număr, – freamăt alb/ de harpă,-n insule de-albastru/ de harpă, Ninsule de-albastru…/ Cei fără,-n umăr, freamăt alb,/ àripa
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harului cu boare/ de harpe,-n umbra grea, o vor;/ de
har, penumbra, grea o vor;/ arii, paharului cu boare/ de
mir, cântându-i, – după ce-i/ vor fi dus doru,-n pajişti,
Doamne!/ Vor fi dus dorun,-n pajişti, doamne/ de mir
(cântându-i) după cei/ fără de, – număr, pene albe/ de
har: penete dalbe,-n cor/ de harpe neted-albe,-n cor/
fără de număr, – pe nealbe/ cărări umblând?… Parfum
de crin,/ în pajişti; cântece şi ’arpe./ În paji, işti cântece
şi, iar, pe/ cărări, un blând parfum de crin…/ Îngerul
ultimului Cer/ se roagă pentru-aceştia, Doamne!/ Se
roagă, pentru-aceştia, doamne/ în gerul ultimului Cer“.
Pastelurile lui Şerban Foarţă surprind ce se vede şi
cuprind ce se închipuie, sunt ale privirii şi ale vederii,
reprezentând, în fond, drumurile protagonistului liric,
de la interiorul năruit în dulciuri şi cu angòra Franz torcând pe umăr, până la foşnetele, harpele, freamătul alb,
cântările şi parfumurile de pe insulele de azur şi pajiştile
ultimului Cer. Aceleiaşi formule i se circumscriu şi figurile din pozele lui Şerban Foarţă, care nu restituie portrete, fotografii, ci stările fiinţei-în-lume, identificând-o
în mişcarea sa. Astfel, poza cu roza vânturilor la butonieră din Rondelul rozei vânturilor este a călătorului
plutind „pe mare – amiral“, dintr-un vers al lui Andrei
Tudor, laminat de Şerban Foarţă în textul său, micul
hippocamp mobil „scăldat în străargintul lunei“, unde
un cal „din cei mai singuri“ primeşte „multiplul ou“ de
la o căluţă „(co)aptă de conubiu“ este al erosului – iubire
şi rut –, figura colegului de clasă, adus „de nu se ştie
unde“ din Dintr-o copilărie este a primului frison erotic pe care îl dau „coada de guşter violaceu“ ce iese prin
prohabul orfanului şi ceea ce se vede în oglinda „pe sub
bancă“ şi ceea ce se simte cu „o mână în poala camaradei din dreapta“, poza domnişoarei Angela, elevă la
„Schola Cantorum“ în 1909 este a unui univers unde
trecutul „dintr-un album cu scoarţe-n culoarea cuperozei“ se pipăie, într-o serie de poeme din Vasiliscul
şi Aspida se spune povestea-poză a pozelor unor poze
cu picturi celebre de Picasso, N. Grigorescu, Vermeer,
Henri Rousseau Vameşul, Rembrandt, Ingres, tulburând imaginea fixă dintre ramele tabloului cu mişcarea din ceea ce, în proză, se numeşte la mise en abîme,
în sfârşit, poza cu şalul Isadorei, de câteva ori „expusă“
în poezia lui Şerban Foarţă e al „şarpelui de lux“, desenul cu „o femeie sub ploaie“ din Psihotest şi „madona“
în rama geamului din O seamă de sonete testează aceeaşi zonă unde se intersectează, în iubire şi rut, realul
cu ficţiunile departelui: „Spălai ferestre: geamul dintre
noi/ părea să se subţie, să se toace,/ răsşters cu verde
spirt şi ghemotoace/ de ziare vechi (de miercuri sau de
joi:/ era-ntr-o vineri?) – apa dintr-o vadră/ neajungând,
porniseşi spre cişmea…/ Ai fost apoi, din nou, madona
mea/ înscrisă-n rama geamului; o cadră/ sub sticla tot
mai limpede şi mai/ oglindă (vană) mie,-a cărui plată/
imagine, cu cea din urmă pată/ a geamului, încet o destrămai…/ Duh al ferestrelor, o zi consacră-mi:/ a sticlelor topindu-se în lacrămi!“.
Cei mai mulţi dintre protagoniştii care apar în pozele
lui Şerban Foarţă sunt lucrurile, fiinţele mici şi, în Ars
amandi de azi, femeile, erosul. Încă din 1961, Şerban
Foarţă făcea poze florilor scunde, astfel: „Numără-i nufărului lacrimile, nu/ fără mănuşi de vânăt plumb, – şi nu/
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uita masca de gaze, să ţi-o iei,/ dacă mai vrei s‑adulmeci
galbeni tei./ E-un câmp minat cu mac şi miozot;/ mai
bine ai culege spin şi bozie, –/ sunt flori care, dacă nu fac
explozie,/ emană,-n loc de olmuri, sulf şi‑azot“ (Stanţe
– II); nufărului, macului, spinului, boziei şi micului càis,
li se adaugă, apoi, într-o procesiune a unei cromatici în
falduri, căsuţele de cuburi locuite de păpuşi, fluturele
căruia i se rezervă Şapte variaţiuni pe-o temă flu şi
un Schimb de scrisori, de fluturi („Doamnă, Cadoul
Dvoastră: fluturele azuriu marcat cu negru în cele două
unghiuri ascuţite ale àripilor sale anterioare, pe care ieri
la prânz nu-l aveam încă, a murit azi, în pragul zilei. L-am
înhumat sub piersicul în floare. Inexplicabil, mimetismul
la distanţă, care-l făcea să semene, sărmanul cu o epitola posthumus african. Să vezi trecând un fluture din
starea de nimfă în aceea de imago! Eu, unul, cred că aş
albi subit. Singur fluturele-i îndestul de fraged, de fragil, ca să exprime veşnicia“, scrie unei „Doamne“ poetul,
„entomologul de duminică“), peruşele bleu-gri, pasărea
colibri, un papagaleş şi o papagaliţă în Şapte unisonete,
o ţigară care, iată, produce un alt semn, multiplicând
fiinţa din real între fantasmele imaginarului: „Să pufăi,
ca locomotiva,-n gară, vara, în balcon sau la fereastră,
o ţigară, închipuindu-ţi că e ultima-ţi ţigară, ţigara condamnatului la moarte. Foiţa-i albă-albă, de-ai fi Audiberti, poetul, ţi-ar evoca albori nubile, ca-n versul «Cigarettes, blancheurs de fille…». Foiţa-i nu e numai diafană,
e şi subţire ca petalele rochiţei, ale rochiţei-rândunicii,
mai palidă, însă, şi de-o sicitate preafirească din partea
unui lujer fără sevă, cu un mugure, la capăt, roşu, ce se
inflamează, la răstimpuri, ca să se descuameze, după, în
zeci de pieliţe gri-argintii. Culoarea mugurelui terminal
duce cu gândul, însă, la rubedo, tot astfel cum trimite la
nigredo, inelul sau manşonul negru al similibracteelor
ţigării. Cât despre iniţialul albedo consumabil, nu mai e
cazul să vorbim. – Oricum, fumând, aducem a licorni,
cu, însă, cornul între buze (iar nu în frunte sau în creştet); care, aşijderi ţigaretei, e, după un polihistor grec
din Knidos, tricolor: alb, negru, roşu flamabund… Să
pufăi, deci, ca trenurile,-n gară, în balcon sau la fereastră, vara, o ţigară tricoloră îndelungă, – închipuindu-ţi
că eşti însuţi Inorogul, adică fiara ce adoarme, de cum îşi
culcă,-ntr-însa, capul, în poala vèrgurei din inima pădurii, răpus de patima, de boala, de aleanul după aceea care,
scoţându-i cornul dintre buze şi pufăindu-l, din curiozitate, îl azvârle-n iarbă şi-l striveşte, nu înainte să îngâne,
în surdină, următoarea cvasimagică formulă (expiatorie, pe cât cred): GOOD NIGHT, MY LIGHT!“ (Good
night, my light!).
Poza ţigarei naşte alte semne, al falusului în travaliu şi
al Inorogului, simbol, şi el, al masculinităţii. Dar pozele
cele mai spectaculoase – componente ale unui film erotic în lirica lui Şerban Foarţă – sunt cele cu femei; traseul
e în sensul invers celui urmat în cazul distribuirii pozelor cu spaţii ori alte figuri, de la real, prin departe, spre
structurile imaginarului: femeile din pozele lui Şerban
Foarţă vin dinspre fantasmatic spre (i)realitatea imediată a telefonului („şoptofonului“, spune poetul) fierbinte
şi a amorului în flăcări dintr-un automobil. Cine se află
în „balonul de păpădie“ al erosului? Domnişoarele Turnesol şi Rogvaiv, bălaia Linda şi bruna Anna, Estralada,
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Rosalinda şi domnişoarele funambulă, ambulantă, fără
cârmă, nu‑ştiu‑care, brambura, domnişoarele cinefile,
cinofobe, cititoare, cinquantine din New York şi Los
Angeles şi Roza-Linda din poeme precum Newtombrelă
(lied naiv), Exorcism, Plinius Maior, Naturalis Historia, VII. 13, 2, Gibigiana, Ostinato, Roza-Linda, apoi,
femeile-poze din picturi celebre (Femeia care plânge,
Fetiţa cu basma roşie, Tânără fată cu turban, Marea
Odaliscă şi domnişoara Rivière, Saskia) sunt fantasmele din ultimul Cer al balonului de păpădie, al imaginarului văzut: aici e ether(n)ul pheminin din lirica lui
Şerban Foarţă. Ecuatorul balonului de păpădie e al iubitei căreia i se explorează, în jocuri de un erotism învăluitor, degetul mic de la picior („Ţinându-ţi, în căuşul palmei, călcâiul jilav şi roz-galben ca un tubercul proaspăt
scos din brazdă (după ce-ţi voi fi pipăit, ca orbul, talpa,
în căutarea unei alte linii-a vieţii!), mă străduiam, acum,
să-l încălzesc, furişându-mi deget după deget în unghiul
dintre degetele tale, cu unghii de culoarea vişinei răscoapte… Mi se făcu, atunci, un fel de milă de ultimul, de
cel mai mic, ca de – copil fiind – Cenuşăreasa. Ştiam că
nu e altă cale să-l scot din letargie sau dizgraţie, decât
dacă aş fi putut să-l umezesc uşor cu limba, dându-i, la
răstimpuri, ocol, cu vârful ei, dinspre rădăcină înspre
unghia minusculă, umilă şi dornică să-şi caute protecţie sub perina degetului de alături. Simţeam că, făcând
asta de zeci de ori în şir, dându-i înconjur fără încetare,
aburindu-i unghia, umezindu-l, lărgind ecartul dintre el
şi aproapele-i ce-l năbuşea cu propria-i carne, făcându-l
să se simtă în largul lui, iubindu-l, aş fi putut,– după o
vreme, să-l fac să se cuprindă, într-o doară, în cearcănul
unui inel de-aievea“ – Digitus minimus), al doilea deget
de la piciorul stâng în Apis bellifera şi palma căreia i se
mângâie lobii „cu vârful limbii“ în Un fluture în pântec;
pe acest etaj, apropierea de „prohibita reşedinţă“ se face
cu infinite precauţii, erosul din aceste texte având acel
parfum special – al iubirii cu fetişism – din Adela lui
G. Ibrăileanu: aici, gestul cel mai îndrăzneţ este proiecţia trecerii unei bomboane „din gura unuia-ntr-a celuilalt“ din Fondantă veche. În sfârşit, jos este al amantei din Floralia, care poartă „puţinul roşu tanga“ peste
„despicătura nevăzutului triunghi pubian“; cu ea, protagonistul liric face amor „virtual“, prin e-mail şi mesajele de pe telefonul mobil, la „şoptofonul“ fierbinte din
A………h! şi L’orceile qui voit ma voix, pentru ca, în
On the Road, să se producă finalizarea erosului, astfel:
„Stăteai de-a stânga-mi: conduceai maşina. Când ţi-ai
luat dreapta, brusc, de pe volan, nu bănuiam ce ai de
gând să faci. Mi-ai luat mâna stângă într-a ta, făcând-o
să gliseze în strâmtul tău intrând. Pe sub fusta neagră, erai goală. Degetele-mi, indexul şi mediul, făcură,
o vreme, triluri înlăuntru-ţi. (E mai nobil, cred, decât
a spune că bătură,-n tine, darabana). Urmă un îndărătnic du-te-vino al degetelor mele alipite… Erai tot
mai topită, mai umedă, mai caldă. Oftai de poftă, – eu
pofteam, la rându-mi, să te aud oftând, oftând, oftând.
Mâinile-ţi suple, dar tenace, de parcă pe el l-ai fi ţinut
la piept (şi-l chiar ţineai de câteva minute), se făcuseră
una cu volanul, se încleştaseră de nedesprins, – în timp
ce V-ul dintre coapsele-ţi în tremur îşi lărgea unghiul
tot mai primejdios…“: de la iubire la amor, în înţelesul
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dat termenilor de Ibrăileanu, de la ether(n)ul pheminin,
prin flacăra violentă a pasiunii carnale, până la capăt,
în hârtia vorbelor, adică: domnişoarele de atâtea feluri,
bălaia Linda şi bruna Anna, Estralada şi Rosalinda, iubita
căreia i se descoperă degetele piciorului şi lobii palmei,
amanta care poartă „puţinul roşu tanga“ sunt, în fapt,
ipostaze ale unei unice pupe, înfăşurată în vorbele poetului din O seamă de sonete: „Înfăşurând-o-n vorbe
ca pe-o pupă/ de vierme de mătase (care, însă,-şi/ edifică gogoaşa din ea însăşi),/ nici nu mai ştie ce se află
după/ acest manşon în care (ca, în drupă,/ un sâmbure)
ea doarme somn de pânză,/ şi-i ca prin pagini unse cu
osânză/ ce vede-n visul ei…/ N-o să irupă/ dintr-însul,
însă, nici un bombyx mori!/ Aerian e caierul pe care/ îl
umflă,-n juru-i, vorbele-mi precare/ şi searbede, acum,
ca însăşi limfa…/ Ci draga, draga mea, fii, totuşi, nimfa/
prejurul căreia-mi înfăşur norii“.
În fond, totul „se joacă“ în lirica lui Şerban Foarţă
pe raportul tensional dintre vis şi realitate, în sugestii
fine, ascuţite ca tăişul unui hanger cu gingaş arabesc:
„O dansatoare fost-au cu/ Un dansator, pe vremuri,/
Pe-un fir atât de sus că nu/ Puteai ca să nu tremuri./
Numai că ei, copii în tot/ Ce nu-i coregrafie,/ Habar
n‑aveau câţi metri pot,/ Până la ei, să fie./ Dar într-o
zi băiatul şui/ Pe-un domn (ce o ţigară/ Îşi răsucea,-n
fereastra lui,/ Fereastra-i despre gară),/ Interogându-l,
ca prin somn,/ Câţi metri pot să fie/ Până la ei, gentilul
domn/ Le-a zis că sub o mie!/ La care, ea un singur pas/
A mai făcut, şi gata./ Iar el: «E timpul să vă las»,/ A zis,
urmându-şi fata“ (Pas de deux): realul de-cade visul în
oglindă – acesta e sensul adânc, pivotul viziunii lirice a
lui Şerban Foarţă. Oglinda, cu toate înţelesurile pe care
i le dă Baltrušaitis, reprezintă spaţiul de identificare a
visului şi realităţii, a fiinţei şi lumii din preajma pe care
şi-o construieşte în hârjoana cuvintelor, printre lucrurile şi fiinţele mici, cu femeile în Amor amoris, printre
citate din cărţi citite pe măsură ce ea însăşi scrie, între
poze vechi şi noi: oglinda îneacă („Să-ţi repet, deci, nu
mă satur,/ că-s trei zile când înecul/ în metalu-oglinzii,
specu-/ lorum fulgor hebetatur“). „Oglinjoara“ înghite
realul, luciul ei fiind o „armă“ când primeşte ochii Lindei şi ai Annei, ai ether(n)ului pheminin, oglinda minte
pentru că pare a face vizibil văzutul şi, mai ales, nevăzutul, (re)produce trecutul sau/şi oferă o viaţă fără amintiri:
„Ci hai cu mine-n cărţile de joc/ să stăm alături doamna
mea de ghindă/ o pasăre veghindă‑priveghindă/ istorii ne va spune-n graiul oc./ Ci neclintiţi şi frânţi de la
mijlòc/ petrece-ne-vom zilele-n oglindă/ cu ape-n care
soare nu colindă/ şi‑aducerile-aminte nu au loc./ Cu
trefle-n mâini la umbră de chinconce/ sub pleoape tăinui‑vom ca în conce/ răsăritene foarte/ câte un/ fără de
preţ mărgăritar: odraslă/ (o doamna mea de-aceeaşi neagră maslă!)/ a cărnii-ndurerate din ajun“. Acesta e „mesajul“ ultim al poeziei lui Şerban Foarţă: ne vom petrece
zilele-n oglindă, pe luciul înşelător şi fidel, mincinos şi
letal al hârtiei: pe oglinda paginii scrise care înghite realul pentru a-i pregăti noua geneză din carte.
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Vasile SPIRIDON

I

ION D. SÎRBU ÎMPOTRIVA
COMPLEXULUI JAVERT

În cadrul generaţiei sale, considerată de istoricii literari „pierdută“, Ion D. Sîrbu a avut parte de
un destin cât se poate de vitreg: participare la război, blocare a carierei universitare, detenţie politică,
interzicere a dreptului de semnătură, urmărire perpetuă. El a fost supus anchetelor, închiderii, suspiciunii, supravegherii, intimidării, interdicţiilor, marginalizării, duşmăniei făţişe. Cel mai mare rău pe
care l-a suferit autorul romanului Adio, Europa! a
fost legat de cele două condamnări, pentru că i-au
fost furaţi ani din viaţă, i s-a confiscat tinereţea, i s-a
distrus viaţa sentimentală şi sănătatea. Acestei lungi
enumerări a relelor suferite trebuie să mai adăugăm
una care dă tuşa definitivă: urmărirea timp de peste
trei decenii din partea Securităţii,
deoarece detenţia politică devenea
păcatul originar al cuiva care devenea pe viaţă „duşmanul poporului“
(de fapt, al regimului). Urmărirea a
fost însoţită de o permanentă rafinare a metodelor şi instrumentelor
specifice, însă Ion D. Sîrbu i-a opus
modalităţi ingenioase de a se apăra
(inteligenţa, sarcasmul, ironia, tenacitatea şi nu în ultimul rând scrisul),
ceea ce conferă o notă de demnitate
în plus biografiei sale exemplare.
Clara Mareş a studiat imensul
dosar de la C.N.S.A.S. (peste 1680
de pagini cuprinse între copertele a
şapte tomuri) şi s-a familiarizat cu
toate acţiunile întreprinse de organele represive pentru blocarea,
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cenzurarea şi marginalizarea celui care a scris despre Şoarecele B. A rezultat un amplu studiu doctoral publicat sub titlul Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în
arhivele Securităţii (Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2011; prefaţă de Antonio Patraş), unde s-a sintetizat impecabil informaţia găsită acolo, de multe ori
nesemnificativă şi anexată în dezordine. În intenţia
de a accede la un sens deplin al celor citite în paginile
dosarului de urmărire – cu ipotezele ofiţerilor, supoziţiile informatorilor şi planurile de măsuri –, cercetătoarea a urmat o interpretare efectuată din dublă
perspectivă, atât din aceea a istoricului literar (probată prin trimiterile la literatura lui Ion D. Sîrbu şi la
bibliografia critică pe marginea ei), cât şi din aceea a
istoricului propriu-zis (profesiunea
sa de bază).
Această dublă specializare i-a
oferit investigatoarei posibilitatea
să opereze multiple conexiuni şi
să integreze într-un precis context
socio-cultural rezultatele obţinute
în urma demersului istoriografic.
Aleg un citat: „Supravegherea continuă, atentă, la care scriitorul a fost
supus între 1965–1969 infirmă teoriile despre liberalizarea societăţii
româneşti, Securitatea rămânea acelaşi instrument opresiv, atent la orice
potenţial exploziv. «Slăbirea şurubului» despre care vorbesc istoricii
perioadei a fost o imagine construită, abil speculată de propagandă în
contextul consolidării noii conduHYPERION
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ceri a partidului comunist. Securitatea, instrumentul forte al regimului, rămâne pe poziţii, fără a fi eradicată sau reformată, suferind o simplă camuflare a
intenţiilor, o mişcare de trecere spre subteran“ (pp.
124–125). În urma analizei biografiei lui Ion D. Sîrbu
din mai multe unghiuri de vedere (frecventarea Cercului literar de la Sibiu, viaţa culturală în ceauşism,
fenomenul exilului românesc, confesiuni ale scriitorului, dosarele de la C.N.S.A.S.), Clara Mareş face o
mulţime de conexiuni pertinente şi utile.
Foarte interesante sunt ineditele detalii referitoare
la anchetele care au dus la condamnarea lui Ion D.
Sîrbu la pedepse diferite pentru aceleaşi vini, situaţie ce îşi găseşte explicaţia în faptul că retragerea trupelor sovietice, din anul 1958, a determinat intensifi
carea represiunii şi mărirea numărului de angajări în
rândurile Securităţii. Pentru investigatoare, această
procedură abuzivă descalifică instituţia justiţiei, care
judecă şi condamnă repetat şi diferit o persoană pentru aceeaşi vină: „În mod absurd, Ion D. Sîrbu este
judecat, din nou, pentru aceleaşi lucruri pentru care
mai fusese cercetat. […] Deci noua anchetă este un
dublu şi antagonic abuz. Condamnarea anterioară
ignorase un decret în vigoare, iar ancheta în curs privea fapte amnistiate. Insă nu logica guverna treburile în subteranele Direcţiei de Anchete“ (pp. 66–67).
Proba vinovăţiei pentru a doua condamnare, iniţiată de temutul Alexandru Nicolschi în persoană,
era fundamentată pe cele două zile de izolare cu care
fusese pedepsit după ce fusese sur-prins scriind pe
sticlă, în limbi străine. Prin urmare, deţinutul Sîrbu
comite o dublă încălcare: nu numai că scrie, dar scrie
şi în limbi străine. Acesta-i inculpatul care vorbeşte şi
şopteşte în şapte limbi şi ruseşte (româna, maghiara,
germana, franceza, italiana, engleza, rusa), dar nu
cred că a fost sur-prins scriind în rusă, unica în care
ar fi fost admisă – dacă ar fi fost permisă – scrierea
în închisoare.
Din momentul mutării la Craiova, se desfăşoară
în jurul lui Ion D. Sîrbu un „cordon sanitar“ (urmăriri, filări, ascultări, înregistrări) şi începe să se contureze portretul din faţă şi din profil al „suspectului
de serviciu“ în regimul nostru comunist: „Observăm că figura de urmărit a lui Ion D. Sîrbu are o substanţă
proteică. Fostul deţinut politic, urmărit în 1964, devine comentator ostil în
1967 şi 1969, evazionist în 1973, rebel
în 1974, nebun în 1977, fugar în 1981,
prolegionar în 1983, subversiv în 1984,
iredentist în 1985. Toate aceste acuzaţii sunt «costumele» pe care vinovăţia lui Ion D. Sîrbu le îmbracă succesiv sau simultan. Pentru Securitate, fiecare dintre ele era vărgat, iar
pe spate avea monograma DP (deţinut politic)“ (p. 306).
Concluzia la care ajung oamenii
Securităţii este una singură: nebunia patologică a rebelului. Pentru ei,
simptomatologia este clară, pentru
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că numai un nebun putea să aibă îndrăzneala să-i
înfrunte în mod direct, odată chiar în propriul bârlog. Nu se putea găsi o altă explicaţie pentru temeritatea (nicio legătură cu temerea), fermitatea convingerilor, demnitatea în faţa intimidărilor, ameninţărilor şi încercărilor de influenţare pozitivă sau
de subminare a credibilităţii morale. Cauză a aducerii de întăriri de la Bucureşti şi a retrogradărilor
umilitoare suferite de cei care mâncau o bucată de
pâine albă pe seama sa, urmăritul este catalogat a
fi „idiot“ şi „nesimţit“ din partea ofiţerilor din Dolj
do(l)jeniţi. Folosirea epitetului „nesimţit“ este de-a
drepul hilară, dar exprimă grăitor mentalitatea poliţieii politice: toată lumea trebuia să se poarte – şi se
purta – cuviincios cu oamenii fărăde-legii.
În scopul de a afla care sunt gândurile ascunse,
rândurile nu mai puţin ascunse şi acţiunile făţişe,
considerate a fi duşmănoase, Securitatea s-a folosit
de efective umane abilitate, de filtre concentrice şi de
diverse instrumente specifice. Dar Clara Mareş este
îngăduitoare (poate că mult prea îngăduitoare) şi nu
divulgă numele reale ale informatorilor, deconspirând doar pe adevăraţii responsabili, adică pe ofiţerii
coordonatori de misiune (printre ei, şi unul cunoscut
în mass-media actuală: Olimpian Ungherea). Explicaţia ar putea fi următoarea: „Problema colaborării
cu Securitatea a fost una dintre obsesiile românilor
în perioada comunistă şi postcomunistă. Complexitatea nuanţelor colaborării nu poate fi înţeleasă decât
printr-o analiză de sistem, printr-o deconstrucţie a
instrumentelor de şantaj, recompensă şi violenţă.
Analiza minuţioasă a cazurilor individuale ar putea
demonstra monstruozitatea la care unii oameni au
fost supuşi. Insă, doar o analiză în secţiune a fenomenului ar putea aduce înţelegerea acestuia. Din
păcate, considerăm că momentul a fost ratat odată
cu sigilarea arhivelor secrete în anii 90. Deschiderea
mult prea târzie a arhivelor a dus la o cronicizare şi
o generalizare a suspiciunii“ (pp. 280–281).
Informatorii, recrutaţi mai ales din grupul de
voluntariat al scriitorilor craioveni veleitari, îl turnau pe Ion D. Sîrbu nu din constrângere, ci din convingere, pentru că îl urau din toată
inima pentru ceea ce putea să scrie,
dar îşi ascundeau neputinţa şi invidia
sub protecţia argumentului vigilenţei şi al îndatoririi patriotice de care
trebuiau să dea dovadă toţi cetăţenii
patriei socialiste. După lectura notelor informative, Clara Mareş observă
cum Securitatea reuşeşte să speculeze
diferenţa intelectuală şi vocaţională
dintre fostul miner de oroare al ţării
şi cei din jur, întreţinând invidia şi
canalizând resentimentele canaliilor
spre urmărire, în vederea cenzurării sau stopării editării cărţilor sale.
Aici se iveşte o interesantă problemă, pentru că maniera amănunţită,
papagalicească, prin care se reproduceau spusele lui Ion D. Sîrbu implica
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şi o adeziune la adevărurile emise de cel urmărit.
„Informatorul tip al dosarului lui Ion D. Sîrbu ilustrează perfect oximoronul laşului curajos. În faţa
autorităţii cu epoleţi, agentul se face mic, se anulează, acceptă orice compromis, însă sub protecţia
pseudonimului, el devine erou al expresiei articulate, patriotice. Psihologia informatorului Securităţii era una schizoidă, conştiinţa scindată a agentului frizând patologia psihiatrică“ (pp. 139–140).
Această formă patologică a urmăririi produce un
efect paradoxal: „În condiţiile izolării şi singurătăţii la care regimul îl supunea pe Ion D. Sîrbu, acesta
trăieşte paradoxul regretului după puşcărie. Curiozitatea sa nativă îl împingea să acorde atenţie oricărui
domeniu, iar compania unor experţi în religie, lingvistică sau filosofie îi oferise un regal sufletesc. Iată
de ce societatea suspicioasă, ipocrită pe care o descoperise la eliberare îi trezeşte nostalgia după excelenţa pregătirii colegilor săi“ (p. 177). Observăm de
aici starea de spirit pe care o încerca un fost deţinut
politic în primii săi ani de „libertate“, când reeducatul dorea să-şi facă uitată experienţa traumatizantă a
detenţiei, pentru a lua totul în viaţă de la zero, fără
lamentări şi iluzii deşarte.
În fond, era invidiat de neputincioşii din jur curajul de a spune adevărul şi de a sfida Puterea, această
critică sistematică a ideologiei comuniste, întreprinse
de-a lungul perioadei „post Yalta“, conferindu-i lui
Ion D. Sîrbu calitatea unui autorizat judecător în procesul comunismului, aflat şi acum tot la începuturi.
Într-o situaţie diferită se află organele de represiune
puse să judece: „Ion D. Sîrbu spune ceva, iar ofiţerii aud doar ceea ce îi interesează pe ei. Mai mult,
modifică chiar şi ceea ce aud pentru a utiliza textul
conform scopurilor propuse. Acel «complex al lui
Javert», de care sunt mânaţi agenţii, atribuie automat
un comportament suspect individului urmărit. Nu
importă sensul, fondul celor spuse, ceea ce contează
este blocarea presupuselor intenţii“ (p. 295). Relatările despre viaţa sa, gândurile sale nu concordă cu
cele consemnate, dar coroborarea lor permite conturarea profilului real al omului şi scriitorului Ion D.
Sîrbu. Desigur că securiştii nu îşi dădeau seama de
valoarea literară reală a scrierilor sale, însă catalogarea lor ca fiind „secret de stat“ (!) le permitea cenzura, justificându-le abuzul şi având acoperire în faţa
protestelor celui hărţuit. Tenacitatea cu care Securitatea a urmărit cele scrise în ultimii trei ani de viaţă,
o determină pe Clara Mareş să afirme că acest tip de
supraveghere este una preponderent „semantică“,
organele represive temându-se de cuvinte mai mult
decât de comploturi şi de tentativele de revoluţie.
Interceptările tehnice prin intermediul
microfonului au un înalt grad de autenticitate, pentru că aici găsim notate brut cuvintele, judecăţile,
înjurăturile anticomuniste ale celui care a scris Jurnalul unui jurnalist fără jurnal. „Multe dintre conversaţii se referă la lipsuri, cozi, frig, decizii aberante
(practica şcolară, apă caldă doar duminica), aşadar
tabloul vieţii cotidiene în timpul comunismului nu
este unul pozitiv, cum ar fi dorit regimul. Securita-
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tea simte nevoia să îi reproşeze tot lui Ion D. Sîrbu
şi acest eşec“ (p. 155). Aceste două fraze îşi găsesc
o continuare firească în următoarele două: „Fundamentat pe ură, suspiciune şi constrângere, regimul
comunist era incapabil să conceapă dialogul. Regimul comunist considerându-se infailibil, orice critică
la adresa lui devenea infracţiune, iar gradul de periculozitate sau efectele secundare nu scădeau atunci
când ea era înregistrată în dosarele secrete. De aceea,
capcana vinovăţiei era imposibil de evitat, aproape
orice cetăţean fiind incriminabil. Nimeni nu putea
trăi într-o formă de laudatio necontenită, totuşi regimul avea o asemenea pretenţie“ (p. 150).
Un alt aspect demn de menţionat priveşte selecţia
făcută din şirul de scrisori interceptate. „Dacă iniţial,
ofiţerii se limitau la anumite rânduri, sau pasaje, pe
care apoi le reluau în analizele lor, în ultimii ani ai
urmăririi, majoritatea scrisorilor sunt copiate integral,
la xerox. Adesea dosarul păstrează imaginea manşetei sau ceasului celui care copia scrisoarea, sporind
impactul emoţional al dosarelor. Privind acele imagini, pentru cercetător răul capătă o reprezentare concretă“ (p. 339). Lăsând la o parte aspectul abuziv şi
imoral al respectivelor acţiuni de violarea intimităţii
(pe lângă aceea la fel de frecventă a domiciliului), ne
dăm seama de impresionanta cantitate de energie şi
timp consumată, de inutila investiţie de efectiv şi de
fonduri alocată pentru a şti ce face, ce gândeşte şi ce
scrie cineva. Dar logica este simplă: urmărirea se alimentează din ea însăşi şi legitimează puterea şi existenţa însăşi a sistemului opresiv. De pildă, ceea ce s-a
petrecut între zidurile de sticlă ale locuinţei familiei
Sîrbu a fost înregistrat continuu din decembrie 1981
până în mai 1985. Să te pui să transcrii, să analizezi
şi să sintetizezi tot ce asculţi de pe o bandă de magnetofon rulând timp de mai bine de trei ani! Acesta
era rolul, de dincolo de zidul de sticlă, al sticleţilor.
Citind şi ultimul raport din dosarul individual,
în care se decide sistarea supravegherii, Clara Mareş
nu-şi poate da seama la cât timp după decesul scriitorului a fost închis dosarul, pentru că această filă
este nedatată. Potrivit logicii intolerante a poliţiei
politice, Ion D. Sîrbu a rămas „suspect de serviciu“
cu final deschis şi dincolo de moarte. Autorul romanului Lupul şi Catedrala îşi merită din plin posibilul epitaful la care se gândise şi cu care se prezintă
în faţa posterităţii: „trecătorule, nu mă judeca după cele
ce le-am făcut, ci după cele ce le-am refuzat a le face“. El
nu şi-a putut reprezenta adevăratele dimensiuni ale
supravegherii, complexitatea mecanismului urmăritor la care a fost supus. Dacă şi-ar fi putut da seama,
ar fi rămas s(c)îrbit iremediabil. Însă noi, la sfârşitul lecturii cărţii Zidul de sticlă. Ion D. Sîrbu în arhivele Securităţii, ne putem reprezenta dimensiunea
colosală, patologică a sistemului represiv comunist,
care încerca să supravegheze totul şi pe toată lumea.
Este cel mai mare merit al întreprinderii efectuate de
Clara Mareş.
HYPERION
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Nina CORCINSCHI

Dumitru Crudu: puşcăria
subacvatică a existenţei

D

Despre Eşarfe în cer de Dumitru Crudu scriam într-o
cronică, că este poate cel mai tulburător poem despre
moarte scris în ultimii ani în Basarabia. De la un timp,
poetul abordează cu gravitate marile teme ale existenţei,
asumându-şi curajul, cu toate riscurile gestului. Despre riscurile de-a lăsa ficţiunea să se plieze pe realitate, s-a vorbit destul în critica literară. Un text recent al lui Bogdan
Creţu aduce judicios în discuţie miza uriaşă a curajului
scriitorului de-a aborda temele mari, şi anume – autenticitatea: „Literatura înseamnă în primul rând experiment
permanent cu tine însuţi. De aceea, literatura nu e, nu are
cum să fie «un mod agreabil de a fugi de realitate»; dimpotrivă: este modul cel mai crunt, cel mai exigent de a lua act
de realitate. De a inventa realitatea, de a o institui. Cum?
Devenind autentic“[1]. Aşadar, capacitatea scriitorului de-a
diseca adânc şi onest în
interiorul temelor ce ţin
de situaţii-limită (viaţa,
moartea, iubirea etc.) e un
mod de-a lua act de zonele
complexe ale realităţii, dar
şi de-a reinventa realitatea, instituindu-i coerenţă
şi sens. Nu o invenţie de
natură SF, ci o revelaţie
din chiar interiorul problemei, care e o problemă
de cunoaştere în marele
labirint al sufletului uman.
Metafora revelatorie a lui
Blaga asta şi este, o spo1 Bogdan Creţu, Realitatea estetică. Scriptor, nr.
9-10, 2015, p. 19.

80

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

rire a viziunii în plan ontologic. O realitate care scapă
rigorilor conceptuale îşi descoperă nuanţele doar în irizările indecibile ale literaturii şi doar de către scriitorul
care-o poate construi printr-un alt nivel de înţelegere al
ei, cu alte cuvinte, care poate institui „o poetică a realităţii“, scrie Bogdan Creţu.
O autenticitate de natură ontologică regăsim şi în ultimile plachete de versuri ale lui Dumitru Crudu, La revedere, tată (Tracus arte, 2015) şi Strigătele de sub apă (Vinea,
2015). Sunt poezii-jurnale, în care contează nu forma, ci
înregistrarea febrilă a suferinţei de moment şi a viziunilor pe care aceasta le declanşează încontinuu. Poezia din
La revedere, tată invocă trecutul care să plaseze prezentul sub semnul vitalităţii, un prezent dominat de imaginea
în sicriu a tatălui mort. În faţa implacabilului, eul liric e
în aşteptarea unei minuni
(„aşteptam să reînvie trecutul mut, marea ta slăbiciune. o poveste izbucnind din tăciuni. sub ochii
mei./ o lumânare care să
se aprindă singură./ sub
ochii mei. un pahar să se
bea singur“). Ploaia care
cade sâcâitor, vântul iute
participă, ca şi în alte
volume ale poetului, drept
decor la spectacolul morţii, a pierderii irecuperabile, psalmodiind deznădejdea, frica, dar în primul rând tristeţea („tristeţea e mai puternică/ decât
obsesiile şi decât groaza“).
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Amintirea tatălui e vie şi atât de acută, încât nu se mai pot
opera distincţii între realitate şi ficţiune. În oglinzile tulburi ale morţii, viaţa capătă dimensiuni halucinante, i se
dezvăluie irizările cosmice; pentru cel care are revelaţia
morţii se aud distinct vocile îngerilor, ochii văd cu dioptrii inaccesibile celorlalţi („… pe nepusă masă, am văzut
curcubeul, l-au văzut toţi, dar ei nu ştiau că uitându-se
la acel curcubeu/ de fapt se uitau la mormântul tatălui
meu“). Moartea diminuează sau hiperbolizează contururile realităţii, creează acel amestec ciudat de fantastic, ireal
şi cotidian de cea mai banală speţă, de matriţe cosmice şi
realism prozaic, toate căpătând un alt sens în faţa morţii.
Durerea este trăită visceral, cu simţirile dilatate, cu ochii
interiori larg deschişi: „am îngenunchiat în faţa trupului
său adormit şi am/ simţit că-mi vorbeşte fără să-mi spună
nimic, că-/ mi vorbeşte fără să-şi deschidă gura, cuvintele/ sale învăluindu-mă din toate părţile fără să se/ audă,
intrându-mi direct în creier“. Nemaifiind posibilă conexiunea directă dintre două persoane, se deschid alte canale
de comunicare: a spiritelor, a energiilor abisale, vii şi dincolo de moarte, exprimate în imagini deosebit de sugestive: „..tata dormea între noi, încolăcit/ sub vişinul înflorit,/ deasupra mormântului mamei ca/ un prunc în burtă“.
Peste tot o sinceritate răscolitoare, izvorând din adâncurile conştiinţei, cu irizări din subconştient. Fără manierisme, trucuri textualiste, efecte de şoc ale exerciţiului poetic. Doar mărturia nudă a doliului, ca o cunoaştere personală, neîmprumutată de la altcineva, de altundeva, o cunoaştere „a mea“, cum o numea Roland Barthes, referindu-se la consecinţele posesiunii conştiinţei
morţii în Jurnal de doliu. O rostire a experienţelor prin
care trece fiinţa umană în stările limită ale durerii, având
la bază proiecţiile unui imaginar străluminat de suferinţa
pierderii. Simplitatea poemelor nu e căutată, ea izbucneşte
direct din revelaţia esenţializată pe care o are martorul trist
în faţa morţii celui apropiat. Uneori vocea lunecă în gol,
căderile în platitudine fiind imediat remediate prin imagini scăpărătoare ale confruntării eului cu prezentul dezechilibrat de lipsa omului drag.
În Strigătele de sub apă (Vinea, 2015), vieţii şi morţii li
se asociază tema iubirii, iradiind din zonele adânci, viscerale ale eului liric. Irizările suprarealiste şi inserţiile deliroide nu lipsesc nici aici, dar prim-planul îl formează trăirea nudă şi strigătul expresionist ce răzbate din subteranele (acvatice) ale existenţei.
Poemul e un monolog (ce tinde spre dialog) al unui eu
situat în(tre) oglinzile subacvatice ale prezentului şi trecutului. De acolo, încearcă să distingă contururi, forme,
linii, care nu sunt altceva decât aburul indistinct al propriilor sale trăiri contorsionate, amalgamate într-un contrapunct al disperării. Interogaţiile, exclamaţiile izbucnesc
impetuos într-o retorică tensionată, cu gesturi teatrale şi
problematizări în lanţ.
Toposurile memoriei sunt Tbilisi şi Braşov, oraşele de
care e legat trecutul lui Dumitru Crudu. Tot ce vine de
acolo e cu încărcătură afectivă, trasând clar linia de demarcaţie între trecut şi prezent. Maioul cu care personajul a
venit din Tbilisi nu mai este, maioul ei galben de care el
era îndrăgostit, s-a pierdut. Au dispărut pe undeva mascotele unui sentiment de iubire, de împlinire şi speranţă,
de aceea vocea eului liric este un ecou tulbure „dintr-o
pădure în care s-a lăsat înserarea“ sau un strigăt subacvatic al înecatului, într-o ultimă zbatere. Într-un prezent
fragil şi nesigur, trecutul are putere de recurenţă nestăvi-

Cronică literară
https://biblioteca-digitala.ro

lită: „prietenii mei au plecat şi eu port/ hainele lor. şi tu/
ai plecat/ şi eu îţi port fustele tale“. Transferul de identitate avansează până la identificare totală: „stau cu coatele
înfipte în masă/ şi observ/ că pomeţii mei sunt ai tăi/ că
buzele mele/ sunt ale tale“. Nu e cazul să vorbim de o pierdere de intensitate erotică în celălalt, pentru o revenire
triumfătoare la sine însuşi. Ceva se pierde în acest proces de transfigurare erotică, iubirea nu se împlineşte şi de
aici strigătul disperat, în gol: „cine de fapt a murit şi cine/
a rămas în viaţă?/ oare cine mi-ar putea spune?“. Aceste
confesiuni ale eului liric au nevoie de un răspuns din partea femeii. O confirmare că trecutul a existat cu adevărat.
Vocea ei, chemată, rugată să spună „cine dintre ei doi a
murit“ parcă încearcă să înveselească, să instituie cheful
într-un scenariu dramatic. Femeia nu mai e Afrodita născută din spuma mării, apele ei sunt tulburi, provoacă frigul şi frica. Vântul care bate, lui din faţă şi ei din spate, e
materializarea înstrăinării dureroase.
De aceea excesul se regăseşte nu în iubire, ci în rememorarea dureroasă a proiectului nerealizat al iubirii, a ceea
ce n-a fost, dar ar fi putut să fie („nostalgia după ceea ce/
n-am trăit niciodată/ e puşcăria noastră.“), implicând în
contrapunct dorinţa de suicid, râsul în hohote, seismele
emoţionale: „şi eu ţi-am atins sânii/ cu buricele degetelor/
şi am urlat/ de frică/ am urlat cu toată vocea/ de pe vârful
dealului ăla de deasupra/ braşovului./ am strigat./ te-am
strigat./ am strigat ca un om/ care a găsit/ un chiştoc/ pe
stradă/ sau care a pierdut/ un dinte/ din gură.“
De-a lungul poemului e invocată turbionar senzaţia de
ruptură, de existenţă fracturată. Forma cea mai violentă
a izolării de lume, a devitalizării forţate, deosebit de brutale, este avortul. Efectul imaginilor poetice ale avortului
(cele mai reuşite din întreg poemul) e copleşitor: „de aia,
ai/ făcut avort după avort/ pe strada aia pe care nimeni/
nu mergea nici încolo şi nici/ încoace./ şi eu mă plimbam
singur/ fumând/ chiştoacele culese de pe jos/ în timp ce te
aşteptam să ieşi/ chircită din clinică/ îndoită, cu mâinile
ţinându-te de ziduri/ cărându-te în spate până la maşină/ şi
din urma ta rămânând/ o dâră subţire de sânge/ tot timpul
şi tot timpul/ tot mai groasă/ atât de groasă/ că, ar fi putut
să-i sperie pe copiii/ noştri/ dacă i-am fi avut şi ar fi trecut
pe/ acolo/ să se joace./ după fiecare avort ne despărţeam/
şi apoi/ iar ne căutam unul pe altul./ şi rămâneam împreună până la un nou avort/ când tu ţipai de durere/ în casa
aia cu obloanele închise/ şi strigătele tale mi se împlântau/ în urechi/ ca nişte ace ruginite/ cum mi se împlântă
şi acum/ deşi acum nu mai ştiu unde/ eşti“.
Poemul indică un traseu iniţiatic prin experienţele iubirii, prin tensiunile ei excesive: frică şi frig, trăire la limită,
avort al speranţei şi al încrederii în prezent „deasupra
pământului/ nu mai avem idealuri“. Eul plonjează într-o
puşcărie subacvatică, care diluează, şterge conturul identităţii, dar rămâne strigătul care întreabă, cere cu disperare
să i se răspundă. Limpezirea apelor existenţiale e şansa de
ieşire din capsula coercitivă a trecutului („trecutul e puşcăria noastră“) şi comuniunea cu lumea prezentului. O
şansă, se pare, fără prea mulţi sorţi de izbândă: „încotro
bate vântul,/ încolo o luăm şi noi./ încotro bate vântul?“.
Autenticitatea durerii face poezia lui Dumitru Crudu
vie, problematizantă şi cu un real impact emoţional. Atent
la vibraţiile interioare cele mai profunde, poetul le transmite fără frica sau jena autodezvăluirilor, conştient de ceea
ce spunea acelaşi Roland Barthes în Jurnal de doliu: „literatura ia naştere din aceste adevăruri“.
HYPERION
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Adrian LESENCIUC

C

Ultimul canibal

Cercetarea antropologică publicată nu este suficientă antropologului. Verificarea validităţii unor teorii cu grad mai ridicat sau mai scăzut de generalitate,
proiecţia unor alte teorii valabile într-un context cultural anume nu au cum să fie suficiente antropologului care depăşeşte formele deductive de angajare, care
încearcă, inductiv, din experienţa directă sau din experienţa celor care nu au reuşit să închege o teorie consistentă, să configureze un alt cadru al semnificaţiilor.
Situaţia se îngreunează cu atât mai mult cu cât antropologul se foloseşte, ca liant, de intuiţie şi de empatie.
Pe de altă parte, nici jurnalul nu are cum să devină suficient. În esenţă, jurnalul rescrie, în manieră digitală (o
sumă de unităţi discrete, ordonate
temporal), experienţele subiective.
Cum însuşi studiul antropologic
se rezumă tot la o sumă de unităţi
discrete, redate după alte criterii
şi după norme care dau seama de
impunerile metodologiei de cercetare. Cum ai putea, în urma unei
experienţe culturale profunde,
care te-a schimbat definitiv, să
redai imersiunea în noua cultură?
Prin apel la studiul antropologic
pe care să îl publici într-o revistă
ştiinţifică relevantă? Prin intermediul unui jurnal care să redea cronologic nerăbdarea, panica, bucuria, frustrarea şi întreg evantaiul
de trăiri la care te supune experienţa? În niciuna dintre aceste
forme digitale care, în orice caz,
n-ar însemna decât o angajare parţială a lectorului, o văduvire a acestuia fie de dimensiunea subiectivă,
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fie de cea obiectivă a proiecţiei. Trăirea complexă într-o
altă cultură (care necesită a fi redată analogic, continuu,
asemenea manierei în care Paul Gauguin proiecta propria experienţă din Tahiti în testamentul său artistic De
unde venim? Ce suntem? Încotro ne îndreptăm?) trebuie legată de context fără discontinuităţi, iar asta cel
puţin de la Gregory Bateson încoace. Sau, în plan literar, ar putea însemna continua căutare a paradisului de
după colţ[1], chiar dacă acest titlu a fost deja confiscat.
Hanna Bota a trăit experienţa imersiunii în culturile
tannezilor şi kiailor din arhipelagul vanuatez, pe care a
dorit să o împărtăşească. Dar nu numai trăirea aceasta
intensă face obiectul angajării cu lectorul, ci şi (sau mai
ales) lecţiile de viaţă pe care scriitoarea din Cluj-Napoca le primeşte de la aceşti oameni, asociaţi în mentalul colectiv cu barbarii,
inumanii, canibalii, în fapt trăitori
după colţ, în spaţii/culturi cu adevărat potenţatoare şi înălţătoare.
Aşa ia naştere Ultimul canibal.

1 Paradisul de după colţ este numele
unui joc (copii întrebând şi răspunzânduşi: Unde e paradisul? Nu e aici, e după colţ),
care a fost împrumutat de Mario Vargas
Llosa pentru a pune în operă, în paralel,
povestea activistei comuniste Flora Tristan şi cea a pictorului francez Paul Gauguin, în experienţa sa tahitiană (v. Mario
Vargas Llosa, Paradisul de după colţ / El paraíso en la otra esquina, Bucureşti: Humanitas, 2005). Paradisul de după colţ devine
expresie a căutării continue a propriului
paradis.
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Jurnal de antropolog[2], în fond un pseudo-jurnal, o justificare de formă a unui act scriptural aparent confesiv.
Plecând de la prejudecăţi – cum altfel te-ai putea
angaja sincer într-un asemenea demers transcultural?
– dar fiind dispusă a le abandona odată ce adevărata
cunoaştere s-ar produce (elocvent fiind, în acest sens,
însuşi titlul cărţii, generat de căutarea exoticului, fie în
forma actualmente dispărută a manifestării antropofagiei, fie a înţelesurilor actului antropofag propriu-zis),
Hanna Bota instigă la lectură. Este imposibil ca civilizaţia noastră să nu fi dictat, în cazuri similare – cum de
altfel şi în cazul cărţii de faţă se întâmplă – o schemă
generalizatoare, simplificatoare, stereotipală, redundantă pe alocuri, a abordării celuilalt. Cuvântul „canibal“ inserat ca justificare a temerilor generate de posibilul contact în însuşi titlul cărţii e, în fapt, modalitatea prin care scriitoarea recunoaşte cu o sinceritate
debordantă atât propria poziţionare iniţială, cât şi frământările profunde, mobilizatoare, cele în măsură să-i
dea puterea să reziste provocărilor fizice şi psihice din
insulele Tanna şi Espiritu Santo:
Căutam altceva: voiam să întâlnesc oamenii de pe
glob care se află la cea mai mare distanţă faţă de civilizaţia cunoscută de noi, poate ar fi fost mai simplu să
spun că porneam în căutarea celor mai primitivi oameni
de pe planetă, dar acest termen de primitivism, pe care
vrând-nevrând, voi fi nevoită să-l mai utilizez pe parcursul cărţii, mi se arată ca fiind un termen cu semnificaţie negativă [s.n.]. […] Aşadar: mergeam în călătorie ca să găsesc populaţiile care au parcurs cel mai
scurt drum în procesul civilizării lor, era ca şi cum aş
fi păşit în copilăria omenirii, îi intuiam undeva foarte
aproape, ca mentalităţi, ca gândire şi percepţie a vieţii,
foarte aproape de zorii umanităţii pe pământ, puteam
să privesc creşterea lor ca să înţeleg creşterea noastră,
să descifrez apoi uriaşii paşi făcuţi de noi în sens pozitiv [s.n.]. La fel, să recunosc marile greşeli făcute de
omenire, degradarea morală în care ne zbatem acum,
începând cu deciziile preşedinţilor, liderilor politici,
economici şi religioşi, care aruncă ţări în războaie,
crize şi genocid, până la matrapazlâcurile micilor găinari cotidieni.
Ce e bine şi ce e rău în devenirea noastră? Unde am
făcut paşi greşiţi în istoria civilizaţiei noastre? Iată ce
mari întrebări îşi căutau răspunsul. (pp.7-8)

pra mea s-au răsfânt toate problemele oamenilor mei,
sunt bătrân pentru că am trăit mult, pentru că am avut
timp să trăiesc, voi nu ştiţi să trăiţi, am văzut asta, voi
doar alergaţi şi vă grăbiţi fără să apucaţi viaţa. Noi aici
deţinem timpul, voi l-aţi pierdut. Dacă eu, când mă scol
dimineaţa, vreau să stau toată ziua în faţa colibei, pot
s-o fac şi am timp să merg sau să nu merg unde vreau
eu. Omul din Vanuatu poate să facă asta, voi nu. Aşa
că eu pot să simt că viaţa e lungă şi am trăit-o. (p.222)

Ultimul canibal este o lucrare incitantă, profundă,
meşteşugit scrisă, naşte şi întreţine legătura cu lectorul ei, îl ţine în priză, îl deturnează de la timpul pierdut al alergăturii cotidiene, îl aruncă în faţa oglinzii
propriei conştiinţe, îl obligă la reflecţie, îl scoate din
parcursul unui act de interacţiune lecturală de suprafaţă. Lectorul leneş fie abandonează cartea, fie se lecuieşte. Angajarea auctorială este, prin urmare, un simplu pretext. Are doar rolul de a ghida o altă angajare, a
lectorului – până la dislocarea, în acest plan, la nivelul
întregii umanităţi, a stereotipiilor care au făcut posibilă sinonimia civilizaţie-imoralitate – într-un altfel
de context al receptării celuilalt, a culturii acestuia, a
relativităţii valorilor binare/polare ale occidentalilor.
Într-un cadru în care natura e purtătoare de sensuri,
de tâlcuri adânci ale vieţii (fără nevoia unei decriptări
semiotice riguroase, ci doar de asociere ritualică a acţiunii umane cu semnul natural), în care natura e cartea
care trebuie consultată permanent pentru performarea ritualică (nu pentru distrugerea misterului), rosturile nu se găsesc nicidecum în interpret, fie el băştinaş (a cărui viaţă e născută din natură şi desăvârşită
prin ea), fie antropologul occidental. Înţelegerea însăşi
e problematică – „oare, în ce măsură am putut intra
în modul lor de gândire, dacă soluţia pentru a-i înţelege nu poate fi găsită în realitatea empirică?“ (p.433),
se întreabă Hanna Bota la finalul aventurii livreşti pe
care ea însăşi o propune, dar nicidecum la finalul propriei aventuri născute din imersiunea în culturile vanuateze. Cum problematică rămâne înţelegerea şi pentru
lectorul care, pătruns în universul potenţator al cărţii, rămâne cu propriile întâmplări/întâlniri producând
tensiune în raport cu angajarea liniară, faptică, de dinafara timpului şi a experienţei.
Probabil că nu te-ai aştepta ca, în urma unei asemeP.S.: Ultimul canibal este o carte care, odată închenea imersiuni culturale, să te întorci schimbat în urma
iată,
nu te aruncă la un capăt de drum, al unei avencontactului cu oameni primitivi, dar care trăiesc proturi
livreşti
oarecare. Eu am pătruns în lumea persofund propria lor cultură, propria lume, propriul timp.
Lecţiile primite în Vanuatu sunt multiple, complexe, najelor ei şi i-am întâlnit, la ceva vreme după lectură,
provocatoare. Pentru ilustrare, lecţia primită în satul pe şeful satului de kiai Morokari, Maliu, pe fiul său cel
Ikunala de la căpetenia (yeni) Iapa Nikiauris, care a mare, Tafui şi pe ceilalţi locuitori ai satului într-o emivizitat Europa (printr-un program Discovery), ridică siune DigiLife, realizată de antropologul Sebastian Tirlectorului mari semne de întrebare despre înţelegerea tirau. A fost o probă a propriei mele imersiuni în cartea
Hannei Bota: kiaii din Morokari erau personaje famirosturilor, semnelor, tâlcurilor vieţii:
Cultura voastră – dă el a respingere din mână – voi liare, trăisem cândva – prin Hanna – experienţa vienu ştiţi să trăiţi. Eu sunt bătrân pentru că am pe umeri o ţii lor. De aceea am şi decis să scriu despre propria-mi
serie de decizii de luat pentru binele întregului sat, asu- aventură. Ceva ce îţi pătrunde sub piele şi nu iese la
2 Hanna Bota. (2011). Ultimul canibal. Jurnal de antropolog. Bu- prima ploaie merită dus mai departe. Sunt purtător,
cureşti: Cartea românească. Reeditat în 2015 la Editura Polirom.
prin aceasta, al poveştii Ultimului canibal.
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Paul ARETZU

Servitutea unui labirint de cuvinte

I

Într-un comentariu mai vechi, defineam ca fragilă
poezia Mariei Calciu, autoarea unui număr impresionant de volume (aproximativ cincisprezece). Spuneam cu acea ocazie că poeta „este o visătoare solitară,
complăcându-se într-o lume epurată, diafană, redusă la
dimensiuni simbolice. Confesiunea face accesibil un univers interior spiritualizat, joc
de umbre şi lumini, de aşteptări inefabile, de mirări în faţa
existentului“.
Titlul noului volum este
relevant, deconspirând de
la început modalitatea sa:
Desen pe vis (Editura Betta,
Bucureşti, 2014, cu referinţe
pe coperte de la Aureliu
Goci, Lucian Gruia şi Nicolae Georgescu). El confirmă
dimensiunea onirică a imaginarului scriitoarei, provocând jocul unor soluţii echivoce, desenul pe vis putând
însemna suprapunerea unei
forme reale peste un suport
spiritual, corespunzând tocmai structurii duale a omului,
alcătuită din materia corporală şi din sufletul nonfigurativ. Apoi, visul poate fi considerat o aspiraţie, o evadare în
ireal, o sondare în psihologic.
De fapt, poeta dă curs
unui caleidoscop de imagini,
scriind o lirică asemănătoare
principiului lui Heraclit, de
evitare a oricărei încremeniri.
Realitatea este una complet
misterioasă, dezvăluindu-se şi camuflându-se, rămânând mereu evazivă, metaforică, inefabilă: „Norul/ din
mijlocul căruia creştea un fel/ de copac cu rădăcina către
afară/ risipită prin tine/ cu frunzele neegale/ revopsite
cu ochi/ Pe partea dinspre care ar fi putut/ oricând/
vreo fâşie de vânt/ să se mire// Era demult rupt/ răsturnat între noi// Dar sperai să mă faci pe mine să cred/ iar
prin mine/ pe cei ce se obişnuiau/ prin mine să privească/
Încât păreau că dorm// Că norul copacului negru/ nu
îţi creşte din spate/ – cu frunzele către adânc –/ umbre
de ochi/ neperechi/ neegale/ revopsite cu vânt// Căci
ce părea să fie copacul/ sau norul/ cel negru din el/ era
numai clipa din miezul de noapte/ – aşa spuneai tu –/
căreia/ i-ai dat voie demult/ să îţi stea/ risipită/ pe umbra
din spate// Pentru că numai astfel/ ai fi putut să-ţi creşti
înainte de paşi/ copacul cu nopţi/ transparente/ egale/
spre Norul de Scări“ (Norul de scări).
Tentaţia de a fixa ceva pe un background indefinisabil, trecător, reapare şi în versul desenam pe ploi. De fapt,
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scriitoarea configurează o metafizică existenţială, marcată prin termeni ai evanescenţei (umbra, urma, şoapta)
sau prin imagini ale lipsei (neiubirea, neplecarea, nechemarea, necântecul), prin veşnica reîntoarcere, prin curgerea neîncetată a lumii: „Atât de mult ţi se obişnuise setea/
cu curgerea prin tine a rănilor/ replânse/ izvor dinspre
niciunde/ ducând spre nicăieri/ încât nu mai puteai în
niciun gând/ să dormi/ altfel
decât pe mări/ de răni trecând prin plânsuri care plângeau/ de sete“ (Nordul fiecărui sud). Urmarea acestei viziuni depresive este suferinţa
fizică şi setea, dorinţa de aneantizare. Imposibilitatea perceperii realului este concentrată într-un vers rar, „Năluci
de ploi de fum“.
Atitudinea perseverent
solipsistică este potenţată de
frecventele motive ale oglinzii. Într-un fel de fenomenologie poetică, autoarea urmăreşte realităţi în realităţi,
încercând să descopere esenţele tainice: „Aşa cum des plecai spre sunetele zării/ ştiind
deja demult ce alte porţi de
zări/ vor aştepta sub ele/ asemenea unor mantii întoarse
pe dos/ pentru a nu fi recunoscute/ pentru a fi confundate cu altele vechi/ Căci nu
deveniseră încă amintiri// Aşa
cum des dormeai cu somn
plecat/ să doarmă/ în somnul altui somn// Nu mai vedeai cum florile de iris/ din
ele trimiteau aproape/ lângă mine/ două şiruri de vise/
asemenea unor făgăduinţe/ În ele închizând sub fiecare
noapte/ aceeaşi amintire a unei amintiri// Învăţându-mă
să te privesc/ din ultimul târziu/ De dincolo de mantii“
(Ultimul târziu). Versurile au fluiditate şi muzicalitate,
asemenea poemelor minulesciene. Folosind simbolul,
sugestia fină, poeta realizează corespondenţe, substituiri de senzaţii, un continuum reflexiv. Ea are un grad se
sentimentalitate, cenzurată însă de luciditate şi se lasă
sedusă de un ludic discret. Poezia sa urmează cu naturaleţe fluxul gândirii, lăsându-se la dispoziţia acestuia,
fapt care dă impresia unui dicteu automat.
În concluzie, Maria Calciu şi-a constituit, de-a lungul timpului, un univers şi o poetică aparte, pe care le
urmăreşte consecvent, tinzând spre o stare lirică deplină,
înţelegând scrisul ca intrare de bună voie în servitutea
unui labirint de cuvinte.
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Ionel SAVITESCU

C

Din istoria modernităţii româneşti

„Cartea de faţă este o încercare de tratare a începuturilor modernităţii româneşti, dar şi un instrument de
lucru pentru cei care vor să analizeze mai departe această
temă… Când reflectăm asupra începuturilor modernităţii româneşti, istoria socială şi sociologia istorică pot
oferi multiple mărturii despre «civilizaţia materială» a
vremurilor, dar şi destule întrebări cu reverberaţii actuale“ (Constanţa Vintilă – Ghiţulescu)

Într-adevăr, Constanţa Vintilă – Ghiţulescu şi-a făcut
un cult din cercetarea trecutului românesc: întreaga
societate românească este examinată din punct de vedere al moravurilor, începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea până
către 1860. Sunt trecute astfel în
revistă moravuri, cutume, tradiţii
la boieri, negustori, meseriaşi,
ţărani. Astfel, în decurs de câţiva
ani, CV-G a dat la iveală câteva
astfel de cărţi de referinţă: „Focul
amorului: despre dragoste şi
sexualitate în societatea românească (1750 – 1830)“, Humanitas, 2006, „În şalvari şi în işlic.
Biserică, sexualitate, căsătorie
şi divorţ în Ţara Românească a
secolului al XVIII-lea“, Humanitas, 2004, 2011. De astă dată
avem în faţa noastră o nouă carte
a Constanţei Vintilă – Ghiţulescu*,
în care sunt cercetate obrazele
modernităţii româneşti între 1750
– 1860, cercetare segmentată în
trei părţi: „Ighemonicoşi şi simandicoşi: boierii şi ifosele lor“, „Con-
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tinuitate, sociabilitate şi identitate socială“, „Norodul
între «lipicioasa sărăcie» şi ifosul rangului“, urmate de
În loc de concluzii şi bibliografie. Aşadar, am început lectura actualului volum al Constanţei – Vintilă- Ghiţulescu sub impresia covârşitoare a cărţii lui Dinicu Golescu
(„Însemnare a călătoriei mele“). De ce? Pentru că, CV-G
surprinde în cercetarea dumisale o bună parte din existenţa românilor asupra cărora a reflectat şi Dinicu
Golescu. Luminatul boier dorind să-şi aşeze la învăţătură feciorii întreprinde o călătorie de documentare în
Occident, unde constată cu uimire progresul unei societăţi aflată într-o continuă efervescenţă creatoare, făcând permanent referiri şi comparaţii cu starea deplorabilă a ţărănimii române,
care locuia în adevărate „vizuini“,
în partea opusă intrării se afla o
ieşire pe unde se fugea în momentul sosirii zapciului pentru strângerea birului: „ci numai nişte odăi
în pământ ce le zic bordeie, unde
intrând cinevaşi nu are a vedea alt
decât o gaură numai în pământ,
încât poate încăpea cu nevasta şi
copiii împrejurul vetrei şi un coş
de nuiele scos afară din faţa
pământului şi lipit cu balegă, şi
după sobă, încă altă gaură, prin
care trebuie el să scape fugind,
când va simţi că au venit cinevaşi
la uşă-i; căci ştia că nu poate fi
altdecât un trimis spre împlinire
de bani“. Sărăcia şi mizeria acestor oameni era înspăimântătoare,
bunăoară, căldarea de mămăligă
era folosită de câte 5 – 6 familii,
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iar îmbrăcămintea era numai zdrenţe şi petice, iar copiii
umblau despuiaţi. În schimb, ţăranii elveţieni citeau şi
comentau ştirile apărute în ziarele vremii. Însă, din alte
lecturi am constatat că o astfel de stare de lucruri exista
şi în alte ţări europene, situaţie remarcată şi de CV-G:
„Tabloul descris este comun în această perioadă, începând din Franţa şi mergând până în Moldova: bordeie
fără ferestre, unde se ascund oamenii şi animalele, unde
fumul încălzeşte şi îmbolnăveşte, deşeuri umane, animale, şi vegetale aruncate peste tot, ploşniţe, păduchi,
purici sărind din podea până în tavan, zoaie, uneori
noroi lustruind comod orice petic de haină sau piele“ (p.
306). Se mai poate consulta povestirea Bordeienii de
Mihail Sadoveanu. Într-un util Argument, CV-G îşi justifică cercetarea: aşezate în coasta a trei imperii, Ţările
Române au fost disputate de către acestea în perioade
de dominare, iar în ceea ce priveşte Imperiul Otoman
şi cel Rus aveau propriile urgenţe de modernizare şi occidentalizare. Conştient de acest lucru, Petru cel Mare,
bunăoară, întreprinde două călătorii în Occident, iar
prin vizita pe care i-a făcut-o prinţului Dimitrie Cantemir la Iaşi i s-a deschis pofta de stăpânire a Principatelor Române. În acest context ce putea face boierimea
română decât să oscileze, în funcţie de împrejurări către
o putere sau alta. Evident, sub influenţa ideilor occidentale, boierimea română ştiutoare de limbi străine, posesoare de biblioteci, caută să amelioreze starea supuşilor
de pe moşiile lor: „Post, mers la biserică, rugăciuni, danii
către biserici, spitale şi mânăstiri, largheţe faţă de supuşii de pe moşii, mai ales cu prilejul marilor sărbători religioase, la Crăciun şi la Paşte, de exemplu, gesturi şi atitudini care definesc calitatea de mare boier“ (p. 28).
Înzestrarea fetelor sărace cu importante sume de bani
necesare întocmirii unei gospodării devenea o practică
curentă în ţara Românească şi Moldova (Costache
Conachi, deşi avusese reputaţia de mare avar, făcuse astfel de gesturi. A se vedea în acest scop monografia pe
care i-a dedicat-o istoricul Paul Păltănea „Neamul logofătului Costache Conachi“, Ed. Albatros, 2001), apoi
invitaţiile la masă şi nu în ultimul rând iniţiativa unor
instituţii culturale care să vină în sprijinul celor nevoiaşi. Totuşi, aflat sub oblăduirea unui domn fanariot şi
a puterii otomane, boierul român devenise rezervat şi
duplicitar: „Într-o astfel de societate, unde teama, intriga,
moartea, mazilirea sunt sentinţele zilei, nu este loc pentru afectivitate şi spontaneitate ci doar pentru prefăcătoria, diplomaţie, suspiciune, slugărnicie“ (p. 35). După
1800, boieriile sunt scoase la mezat, cumpărate, cu alte
cuvinte, încât apare o ciocoime dornică de căpătuire, iar
confuzia valorilor anihilează orice merit. În epoca lui
Caragian circula, de exemplu, zicala: „Belu beleşte,
Golescu goleşte, Manu jupuieşte“ (p. 61, nota 1). Introducerea Regulamentelor Organice promotoare a principiului meritocraţiei nu schimbă starea de lucruri: în
promovarea în funcţii erau favorizaţi boierii şi fiii lor,
parvenirea în societate implicând anumite însuşiri, între
care mita era frecventă, chiar şi în sânul bisericii unde
posturile de episcopi şi mitropolit se cumpărau. Bunăoară, Meletie Brandaburul a dat 40.000 de galbeni ca să
ajungă mitropolit (p. 199). Iată, bunăoară, ce scrie Gheorghe Sion la 1844: „Pe atunci în adevăr nu se cerea şti-
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inţă multă, capacitate sau învăţătură, pentru ca să
ajungă cineva la posturi mari. Trebuia să aibă sau protecţia lui Vodă, sau numele sonor al unei familii aristocratice, pentru ca să capete posturi sau ranguri“ (p 71).
Aşa stând lucrurile ne întrebăm dacă nu cumva aceste
practici orientale (balcanice) nu s-au perpetuat, într-un
fel sau altul, până în zilele noastre? Dacă am face o statistică a corupţilor, a celor certaţi cu respectarea legilor,
a lipsei de profesionalism de care dau dovadă guvernanţii noştri rămânem stupefiaţi! Mulţi dintre aceşti ipochimeni puşi să lucreze pentru binele general al ţării, nu în
folosul propriu, sfârşesc după gratii. De necrezut, au
existat situaţii când s-a refuzat promovarea într-un post:
bunăoară, Nicolae Suţu şi Alexandru Golescu Albu. Sosirea în Principate a multor refugiaţi din diverse părţi ale
Europei a contribuit implicit la modernizarea treptată
a ţării. Dacă întâia parte a cărţii este consacrată boierimii, în partea a doua este examinată starea populaţiei
de rând, a bisericii şi eforturile depuse pentru îndreptarea moravurilor, deşi adesea preoţii nu erau modele de
urmat (a se vedea în acest sens şi cartea lui Pompiliu Eliade „Influenţa franceză asupra spiritului public în
România. Originile. Studiu asupra stării societăţii
româneşti în vremea domniilor fanariote“), în fine,
apariţia unor publicaţii editate de biserică (de pildă „Vestitorul Besericesc“) în paginile căreia se scrie: „O naţie
este tare când e tare în religie şi puternică în morală.
Fără temeiul religiei şi fără temeiului moralului, puterile fizice ale unei naţii fie măcar cât de tari şi mari, sunt
slabe“ (p. 200). În sfârşit, în partea a treia este surprinsă
existenţa medicului chirurg Ştefan Episcupescu (care
s-a ridicat prin conştiinciozitate, economie, cumpătare,
dând la iveală şi un volum de memorii „Practica doctorului de casă“, cu sfaturi utile, din păcate, ignorate de
fiul său) şi starea deplorabilă a sătenilor, a satelor refractare la noutăţi şi modernizare: refuzul tacit de a renunţa
la bordeie în favoarea unor locuinţe salubre, de a contribui la construcţia de drumuri (din creangă, bunăoară,
aflăm că aceste „clăci“ pentru repararea drumurilor erau
şi un prilej de prindere a flăcăilor la oaste), de a-şi da
copiii la şcoală etc.: „Lăsată pe seama autorităţilor locale,
modernizarea satelor se loveşte de nepăsare, indiferenţă,
reacţii violente şi multă sărăcie“ (p. 306). Satele erau bântuite adesea de epidemii şi boli venerice. Evident, o cercetare temeinică, susţinută de o bogată bibliografie:
manuscrise, documente, presă, lucrări de referinţă, autori
străini. Ce-ar mai fi de adăugat? Doar că, deşi România
s-a modernizat, moravurile desuete s-au menţinut:
corupţia, favoritismul, nepotismul, traficul de influenţă,
incompetenţa. Un popor cu o sănătate precară, cu un
învăţământ lamentabil nu poate fi competitiv în actuala
configuraţie mondială: două inadvertenţe: la pagina 66
este menţionat consulul englez William Wilkinson, însă
la pagina 298, numele aceluiaşi consul este scris Wiliams Wilkilson. La pagina 259, numele cofetarului polonez este Fialkowski, nu Fialkowki.
*Constanţa Vintilă Ghiţulescu: „EVGHENIŢI, CIOCOI, MOJICI. Despre obrazele primei modernităţi româneşti 1750 – 1860“, Ed. HUMANITAS, 2013, 354 p, 35 lei
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Victor TEIŞANU

Un sceptic peregrinând prin memorie:
Florin Constantin Pavlovici

C

Cea de-a treia carte semnată de Florin Constantin
Pavlovici este un roman, chiar dacă multele şi copioasele inserţii memorialistice, valorizând amintiri din gulagul autohton, ne indică direcţia deja clasică a scrisului
său. Viscolul şi păianjenul (Bucureşti: Fundaţia Academia Civică, 2014) intră indiscutabil în paradigma beletristicii, cu ambele sale planuri: cel memorialistic, al realismului crud, şi cel ficţional, adesea în maniera basmului, cuprinzând saga tristă şi absurdă a unui sat din nordul moldav, total răvăşit de „binefacerile“ epocii comuniste. Aici răul nu mai este o categorie filosofică, ci pur
şi simplu regimul impus românilor, după abolirea monarhiei, de către ruşi, aşa cum ne şi avertizează preambulul autorului: „În cartea aceasta clovnul şi spectatorul
sunt totuna, fac o singură fiinţă, evoluând sub cupola
unui cataclism: Viscolul de la Răsărit“. Se născuse, monstruos, un vertij al distrugerii, care contamina nu doar
satul şi ţăranii, dar şi exponenţi din sfere sociale educate
(vezi cumplitul experiment de la Piteşti). Aşa încât, până
la urmă, cu vagi excepţii, toate personajele cărţii sunt
atrase, mai mult sau mai puţin, în acest ubicuu carusel
al nimicirii Chiar şi aparent schivnicul Fănel participă
la epopeea Răului: în tinereţe a ucis cu sânge rece un
„duşman al poporului“, acum arde, blasfemic şi egoist,
crucile morţilor din cimitir. Rememorarea evenimentelor, după scheme narative care îmbină calmul obiectiv
cu vagi puseuri sentimentale, devine treptat un exerciţiu de exorcizare. Însuşi paracliserul Fănel, făptuitor al
răului, este un exorcist, pentru că, arzând crucile, provoacă focul purificator, capabil să retrezească la viaţă pe
cei dispăruţi demult şi să le redea într-un fel libertatea.
Echilibrul între real şi imaginar este fragil şi se poate
rupe oricând. Iar deriziunea şi absurdul alcătuiesc şenalele pe care navighează cu precădere Florin Constantin
Pavlovici, totul îmbrăcând în final o aură simbolică, o
învăţătură de ţinut minte. Un personaj ca Dumitru Arnăutu respectă datele reale ale modelului, dar autorul conferă sfârşitului său valenţe etice: vestit brigand local, cu
legendare aventuri haiduceşti, acesta îşi încheie viaţa
bătut de două muieri. Pentru că, se ştie, de la sublim la
ridicol distanţa este adesea neglijabilă. Şi Alexandru Faliboga are concreteţe temporală. A fost primul prefect
comunist al judeţului Dorohoi, dar intrând în dizgraţie,
după ani de rătăciri întemeiază la Târgu Mureş o organizaţie subversivă, motiv pentru care va fi judecat şi
întemniţat. În rizibila lor forfotă browniană, personajele lui Florin Constantin Pavlovici îşi pot schimba repede
principiile, nu neapărat din cameleonism, ci mai ales
sub presiunea degringoladei generale care macină comunităţi şi destine. Tot spaţiului memorialistic i se circumscriu şi paginile document despre şcoala şi internatul de
altădată, despre torţionari ca Brânzaru sau Gheorghe
Enoiu, ori despre prizonierii care, refuzând să se alăture
Diviziei Tudor Vladimirescu, sunt trimişi în lagăre de
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exterminare, prin Urali şi Siberia, precum cele de la Vorkuta şi Kolâma. Avem şi scene teribile de pe front, unde
soldaţii înfometaţi îşi mâncau camarazii morţi. Saga
satului septentrional are de toate. Poveşti cu eroi populari, vieţuind după coduri străvechi, de multe ori mânaţi
de porniri viscerale şi ascultând doar instinctul trebuinţelor imediate; secvenţe în care primează cruzimea şi
reflexele primitive ale supravieţuirii, dar şi prezenţa caragialescului triunghi conjugal: părintele Gică, încrezător
în semeni şi prins veşnic de treburi, nu observă că preoteasa îl „traduce“, romantic, cu prietenul şi oaspetele
familiei, Colonelul. Personajele în rame lucrate măiestrit abundă. După o întâmplare nefericită, Aglăiţa Curcan fuge din sat şi nimereşte în agitaţia Bucureştiului.
Aici, practicând cea mai veche meserie a lumii, trăieşte
experienţe noi, cunoscând fauna bărbaţilor, dar mai ales
pe securistul Jean, prin intermediul căruia află pe viu
multe din metodele de persuasiune ale Securităţii. Ana,
camerista boierului din sat, evadează şi ea ajungând spălătoreasă regală şi adunând suficienţi bani pentru a-şi
cumpăra în Bucureşti două case. Dar comuniştii le naţionalizează, aducând-o în sapă de lemn şi obligând-o să
se întoarcă şi să moară în satul copilăriei. Memorabilă
este şi odiseea lui Costică Aiacoboaiei, până să-şi piardă
urma pe pământ american. Ca într-o balanţă perfect
acordată, ficţiunea şi notele memorialistice se împletesc
continuu, hrănindu-se reciproc din combustii interne.
Planul rememorărilor, foarte consistent ca suprafaţă şi
intensitate, evoluează de la amănuntul biografic spre
factologia istorică. Două învăţătoare rurale, Firuţa şi
Hareta, au existat cu numele lor din carte, ostracizate
fiindcă aveau în familie condamnaţi pentru „delicte“
politice. Aflăm că Stalin, până să devină părintele patriei
şi dascăl al popoarelor, fusese un eficient spărgător de
bănci „capitaliste“, sponsorizând cu banii furaţi acţiunile revoluţionarului Lenin. Iată şi tratamentul aplicat
de securişti unui cărturar român: „Pe scriitorul Dinu
Pillat l-au băgat într-un sac cu pisici, au legat sacul la
gură, după care s-au apucat să lovească orbeşte şi pisicile, şi omul, curioşi să afle cine se zvârcoleşte mai tare“.
Florin Constantin Pavlovici cultivă pamfletul „blajin“ şi
ironia inocentă, pur estetică, doar în aparenţă. O privire
atentă nu poate să nu constate că în spatele acestor manevre literare se ascunde observatorul lucid, care notează
totul, dar sugerează subliminal şi ce trebuie să reţină
cititorul. Când un ofiţer îi învaţă cu bâta pe „bandiţi“
cum să cosească, autorul conchide: „Atunci când ai la
îndemână un material didactic adecvat, precum bâta,
nu se poate ca talentul pedagogic să nu rodească“. Scenele sunt în egală măsură danteşti şi kafkiene. Dacă se
iveşte o scânteie raţională, o cât de slabă pâlpâire de
umanitate, acestea sunt repede spulberate. Lumea romanului pare împărţită în două tabere: una care distruge
în numele unei utopii scelerate, şi alta a fiinţelor supriHYPERION
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mate violent, moral şi fizic, prin tortură şi umilire, până
la limita rezistenţei. Asistăm practic la un proces de
degradare care pune la îndoială însuşi sensul major al
istoriei. Semnul tragic, încrustat pe destine, echivalează
de cele mai multe ori cu pierderea propriei identităţi şi
anularea scărilor axiologice veritabile, conducând spre
mortificarea simţurilor şi gândirii. Un univers sumbru
în care n-ai vrea să trăieşti. Prozatorul nu trebuie să mai
îngroaşe liniile, ci doar să le evidenţieze în esenţa lor,
pentru că grotescul şi macabrul au din plin vocaţia de a
goli sistematic existenţa de normalitate. Pe ruinele acestui scenariu, în care fiinţa umană este anihilată, parcă
nu se mai poate edifica nimic viabil. Istoria, având ca
motor Răul, nu va permite niciodată armonii şi construcţii morale durabile. Aceasta pare a fi concluzia
amară a romanului. Personajele lui Pavlovici, chiar şi
cele din afara lagărului, poartă pe frunte pecetea tragicului, precum eroii antici, indiferent dacă la un moment
dat întrezăresc şi speranţa izbăvirii. Fănel paracliserul,
liantul epic al cărţii, punând pe foc crucile cimitirului,
declanşează nu doar resortul narativ, ci şi un nou start
spre deznodăminte aflate sub spectrul zădărniciei. Fiecare personaj, de la călău la victimă, şi de la tot felul de
idealişti la femei uşoare, vine cu povestea sa, ca în Deca-

meronul, de această dată invariabil tristă şi absurdă.
Chiar dacă totul e învăluit în umor şi ironie mucalită.
Viscolul şi păianjenul, dincolo de impactul memorialistic, rămâne, cum spuneam, şi o sagă a satului ancestral,
situat la confluenţa dintre hilar şi fabulos. Prozatorul
proiectează totul pe un ecran imens, controlându-şi cu
dexteritate discursul şi lăsându-ne să înţelegem că dincolo de suferinţă nu mai există nimic. Cu bagheta sa
magică autorul dirijează impecabil. Admirabila sa artă
constă tocmai în această capacitate de a-şi adapta uneltele la specificul partiturii. Un epic sigur de sine fixează
imaginile infernului concentraţionar cu meticulozitate
de fotograf. Autorul priveşte totul, inclusiv scabrosul şi
erupţiile demenţei, cu aceeaşi bine studiată detaşare ironică. Iar scepticismul său,vădit atât în Tortura pe înţelesul tuturor (2001), cât şi în Frica şi pânda (2009) sau
în Viscolul şi păianjenul, transformă discursul într-un
monolog al dezagregării ontice. Orice idee de zbor sau
evadare într-o realitate mai prielnică fiind curmate din
faşă. Iar definiţiile lui psihologice par imbatabile. Aşadar, conform datelor sale personale, bazate pe o lungă
şi cutremurătoare experienţă, Florin Constantin Pavlovici nu va produce prea curând texte care să-l tonifice
pe cititor.

Geo VASILE

Mioriţa, o versiune romanescă
de actualitate

E

Emil Raţiu, prin romanul său intitulat Mioriţa (Editura Europeană, Bucureşti, 2013, 367 p.), recontextualizează şi transferă acest mit fondator al României în care
şi-a petrecut copilăria şi anii de studii, inclusiv ca student al Facultăţii de medicină generală, în actualitatea
autohtonă şi internaţională dintre anii nouăzeci şi două
mii, lansând o nouă, fascinantă interpretare originală.
Prin gura unui profesor calabrez, romancierul subliniază spiritul pitagoreic concentrat în balada Mioriţa, căci
ce altceva era „nunta de proporţii cosmice invocată de
protagonist decât o reflexie atotcuprinzătoare a armoniei creaţiei, a vieţii şi a
morţii, a participării la ea a celor cinci
planete cunoscute atunci (….)“.
În mai toate romanele lui Emil Raţiu,
conştiinţa artistică este dublată de o
omniprezentă conştiinţă civică, spectacolul de idei este dublat de o uimitoare erudiţie asupra a ceea ce a însemnat românitatea veterocreştină pretutideni în lume, evenimentele trăite şi acribia documentării bucurându-se de un
inimitabil talent al sublimării, al transfigurării în ficţiune. O ficţiune, cea a lui
Emil Raţiu, care, ca la cei mai reprezenativi romancieri europeni, purcede de la
un mit (să ne amintim de cărţile lui Jean
d’Ormesson, Mircea Eliade, Umberto
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Eco, Nicolae Breban, Milorad Pavic etc.), spre a deveni
simultan sau complementar, graţie numeroaselor filoane
epice şi personaje, roman istoric, fanatasy, politic, spy
story, detective story, action story, roman de dragoste,
roman de moravuri, psihologic, demers filosofic (ontologia răului, victoria spiritului, privilegiul libertăţii celor
aleşi, al căror ideal învinge moartea, o veritabilă diatribă
în contra agresiunii universului virtual etc.). Eroii sunt
marcaţi de predestinare, sucubi ai coincidenţelor neîntâmplătoare. Nu lipsesc loviturile de teatru şi suspense-ul,
şi nici dicţiunea simbolic-profetică asupra parabolei omenirii în veacul XXI, a
se vedea EPILOGUL. Toate acestea fac
ca romanul Mioriţa să fie citit cu sufletul la gură.
Aşadar, cortina romanului se
ridică spre a ni-l prezenta pe Andrei,
personajul-cheie al Mioritei, aflat la Sarajevo, în Iugoslavia anilor optzeci, în căutarea românilor şi românităţii, în fond
al unei prezumtive Liturghii a Valahilor, a căror existenţă, credinţă, civilizaţie pastorală şi limbă încă dăinuie ca o
taină indelebilă, dar codificată în acele
peisaje sau hrisoave din vechi mânăstiri. Vechi manuscrise care fie că dispar,
fie că atestă acea Liturghie, fără însă să
precizeze locaţia (sugerată totuşi printr-o
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stranie pentagramă!), fie că pier mistuite de foc, la scurt
timp după ce vor fi fost cercetate de eroul nostru.
Andrei face parte din tipologia căutătorilor de adevăr, călăuzit fiind de intuiţie pe tot atâtea magice axe ale
lumii, depozitare ale Mandalei sau Marelui Mister, în
speţă ale urmelor lăsate de credinţa bogomililor în secolele XIV, XV. Credinţă aflată la originea istoriei spirituale
şi a românilor, cum ar fi: eterna luptă dintre întuneric şi
lumină din sufletul nostru, dintre bine şi rău, înclinaţia
către hieratism, ascetism sau boicotarea istoriei, către
eliberarea din temniţa materiei, a cărnii, a tentaţiei luciferine către omuciderea arhetipală săvărşită de Cain care
omoară în fiecare clipă pe Abel pe tot întinsul planetei.
Astfel ne putem explica non-violenţa păstorului mioritic, care nu răspunde cu răul la rău, cu crima la crimă,
sau acceptarea morţii de către domnitorul Brâncoveanu
şi cei patru fii ai săi întru salvarea sufletului şi a credinţei creştine. Mai bine mort decât păgân, ar fi fost ultimele cuvinte ale nicicând subjugatului Domn. De aici
şi vocaţia detectivistă a profesorului Andrei în privinţa
necropolelor bogomile sau a frânturilor de limbă română
în vechi manuscrise slavone sau occidentale. Recurge şi
la tratatele unor mari lingvişti italieni dedicate limbilor
neolatine, cum ar fi Isaia Graziadio Ascoli, ce-i oferă senzaţionala surpriză a unui idiolect român, databil însă…
înainte de anul 1000.
În Bosnia, Andrei se va întâlni cu Grigore, Grig sau
Gregory, un fel de alter ego al său şi totodată un opus al
său. Fapt e că amândoi sunt prinşi într-o reţea internaţională de acţiune contra răului în lume, misiunile fiind
repartizate de misterioşi intermediari americani. Grig,
trăitor mai mult în America, nu ezită să-şi prevină prietenul, de câţiva ani profesor de limba română la Sarajevo, asupra fixaţiei lui într-un trecut fantomatic şi uneori
chiar într-o altă realitate, printr-un inexplicabil glissando:
la un moment dat, acel exil în vremuri revolute poate fi
considerat o subversiune într-o lume interesată exclusiv
de prezent şi n-ar fi exclus să plătească cu viaţa.
Nu lipsesc, fireşte, din scriitura romancierului Emil
Raţiu, lungi digresiuni şi incursiuni, lesne de parcurs graţie monologului interior sau dialogului îngropat, în istoria civilizaţiilor vechi sau mai noi. Un teritoriu unic prin
acea inestricabilă sedimentare de rase, naţii şi credinţe
reperabile în Balcani, în Bosnia Herţegovina (vechea
patrie a bogomililor convertiţi apoi la mahomedanism),
Dalmaţia cu cele 12 cătune valahe atestate statal în evul
mediu, compunând împreună străvechea Ţară a Poljicei,
cu transhumanţa păcurarilor până spre litoralul adriatic, cu istro-românii săi pe cale de dispariţie.
Cum spuneam, romanul lui Emil Raţiu este unul
poliedric, dovadă fiind destinul basarabeanului Grig în
SUA, de jucător la două capete, spion sovietic acreditat la ambasada URSS din SUA, recrutat de serviciile
secrete americane, de unde şi episoadele spy şi policier,
dar şi de dragoste, legate de patimile întru cucerirea frumoasei, cvasi inaccesibilei actriţe tv Josephine, o necruţătoare material girl. În repertoriul figurilor feminine,
la polul opus, se află Sara, iubita discretă şi jertfelnică a
lui Andrei, sau Doina, viitoarea mireasa a acestuia, un
fel de Maria Magdalena convertită la credinţă şi iubire.
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Grig sfârşeşte prin a cere azil politic în SUA, iar
după 1985, odată cu dezgheţul promovat la Yalta de
Gorbaciov-Bush, pentru a scăpa din acel grand-guignol
amoros, devenit şi mai pernicios prin moartea violentă
a obiectului dorinţei numit Josephine şi antrenarea lui
într-un proces în care va fi implicat ca martor, ocupă un
post de profesor de limbă şi literatură slavă la Universitatea din Sarajevo, unde îl va fi cunoscut pe Andrei.
Acesta era tipul ideal al naivului cruciat, gata să se dueleze cu morile de vânt, să dea curs unei aventuri fără a
fi interesat de culisele şi adevăratele scopuri nemărturisite. Intuind în altruismul lui Andrei un perfect acord
cu acea fantomatică organizaţie de luptă contra Răului, lui Grig nu-i va fi greu să-l recruteze, sub paravanul unei misiuni umanitare, spre a efectua de fapt un
transport de arme via Elveţia, destinate mişcărilor de
gherilă din lume.
Odată întors în SUA spre a depune mărturie la proces,
Grig, eroul ce se livrează fatalităţii, trece brusc printr-o
metamorfoză ce face din el un alt om, complet opus
celui din discuţiile cu Andrei. Va fi contactat de fosta sa
legătură din CIA, John, care-l pune la curent cu ce va
să urmeze în lume.
Andrei, la rândul său, are un trecut inavuabil, poartă
în fiinţa lui amintirea unei structuri bipolare, a unei duble
personalităţi. În prima tinereţe, ca ofiţer de securitate
primeşte misiunea de a reprima în acei ani ai genocidului stalinisto – comunist din România, rezistenţa anticomunistă din munţii Făgăraş în frunte cu căpetenia ei,
nu altul decât întruchiparea păcurarului mioritic înveşmântat în straiele lui albe. Ritualica figură a acestuia îl
va obseda toată viaţa, până a se identifica cu propria
victimă. Întors după 1990 în satul cu pricina printr-un
concurs de împrejurări, şi printr-o coincidenţă neîntâmplătoare, semănând la faţă cu Ion Păstorul, cel ucis illo
tempore, oamenii vor spune că orficul Păcurar mioritic,
Ion Lepşe, a înviat, e oleacă mai bătrân dar el e sută-n
mie, că prea joacă frumos în hora în care s-a prins. Dar
să nu anticipăm.
Pagini cu adevărat unice sunt cele dedicate de Emil
Raţiu românilor şi românităţii din Istria, prin portretizarea unor locuri ce par bătute cu piciorul de romancier, luxul amănuntelor fiind de-a dreptul miraculos.
Întorcându-se din misiunea sa în Elveţia, Andrei trece
de Fiume iese din autostradă, şi ajunge la Suşneviţa
(odinioară numită Valdarsa). Coboară din maşină, respiră aerul tare al muntelui din faţa sa, al colinei pe care
se înălţa turla albă a unei biserici. Are senzaţia de dèjà
vu, ca şi cum ar fi descins în Ţara Bârsei sau a Haţegului, inducându-i în chip reflex senzaţia că nimerise pe-o
gură de rai, pe-un picior de plai. La circa o sută de metri
începeau casele, case de piatră, cu obloane la geamuri,
unele bătute în cuie, semn că sunt pustii. Mirajul devenea dezolare. Este întâmpinat de câteva bătrâne, „măicuţă bătrână/cu brâul de lână“, ce îşi aşteptau fiii plecaţi
care încotro, la oraş, sau în alte ţări cum ar fi România,
Italia, Eveţia, Germania, America, Canada sau Australia. Vorbeşte cu ele în limba română, le află drama şi
singurătatea pricinuită de istoria postbelică ce a schimbat graniţele. Ajunge la clădirea din centru: după aerul
ei oficial, stilul arhitectonic mussolinian nu putea fi
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decât fosta primărie înfiinţată în 1921. Primar fusese
marele patriot Andrei Glavina. Aşezările Suşneviţa şi
celălat nucleu istro-român, Jeiãn, despărţite de Monte
Maggiore, deveniseră sate ale amintirilor. Copiii de prin
anii şaizeci încă vorbeau dialectul neolatin al părinţilor, fără să ştie limba oficială a statului. La şcoală însă li
s-a impus sârbo-croata. „Era drama tuturor populaţiilor româneşti, deznaţionalizate de către Greci şi vecinii Slavi“, îşi spuse Andrei. A doua zi ajunge de-a lungul unui codru, în Jeian, sat aşezat într-o poiană, locuit
odinioară de cărbunari şi haiduci. Climatului mediteranean din Suşneviţa- Valdarsa i se substituie unul gotic,
germanic. Dar şi aici este poftit şi omenit în casa unei
bătrâne care îşi deapănă povestea ei şi cu care se înţelege
perfect în româneşte. Este îndrumat să stea de vorbă cu
un octogenar, spre a lua pulsul păstrării limbii române
numite de cei câţiva locuitori vlaşki sau jeianski. Află cu
mirare că război se spune oste-oaste, un termen pe care
nicio altă limbă romanică nu-l păstrase. Dacă satul îi va
lăsa impresia unei civilizaţiii dispărute, moarte, cimitirul acestuia era însă viu. Îngrijit, curat, candelele ardeau,
florile străluceau. Ca o epifanie a sacrului. Mai rămăseseră în sat, în chip miraculos, bătrânul clopotar, sora lui
şi fiica acesteia, o femeie încă tânără, genius locis, care
cânta venind spre casă: erau cuvinte româneşti, dar „o
română arhaică, uitată de veacuri“ (…). Ei erau ultimii
sacerdoţi ai acelui neam ce se stinsese, tânăra, fără să o
ştie, era ultima vestală care încă-i ţinea aprins focul. Era
o durere cosmică a unei lumi care pierea“.
Trăind alternativ clipe de sublimă ieşire din sine, de
uitare ca într-o eminesciană insulă a lui Euthanasius, din
care este smuls de emisarii realului secularizat, Andrei
este entuziasmat şi totodată cu inima grea de vestea că
majoritatea regimurilor socialiste se prăbuşesc ca nişte
piese de domino, cu excepţia României, ajunge la Reggio
Calabria, şi apoi la Crotone (oraşul de unde fusesese alungat Pitagora ca eretic vs filosofia oficială!), unde ar fi avut
loc Congresul, un prilej neasemuit pentru romancier de
a-şi exprima prin gura vorbitorilor o sinteză a crezului
său politico-filosofic în general, dar mai ales cel legat de
prăbuşirea totalitarismului, inclusiv a regimului ceauşist.
Furtuna dezlănţuită în Estul Europei este departe de a fi
triumful Revoluţiei franceze din 1789, dimpotrivă este
victoria împotriva Terorii Istoriei, declanşate în acel an,
duse la extrem în 1917, este victoria împotriva falimentului modernităţii. Evenimentele de o asemenea anvergură înseamnă redobândirea propriului suflet expropriat, a propriei individualităţi din menghina falselor
crezuri clamate la 1879, preluate apoi de rafinata barbarie supertehnologică a reificării omului şi înlănţuirii
lui în contingent. Postmodernitatea proclamă moartea
esenţei, a acelei aletheia eleate a lui Parmenide, abolită
prin contagiul temporalităţii, prin relativizarea extremă
a valorilor, prin recurs la aparenţele înşelătoare numite
şi virtuale, bune conducătoare de narcisism, anomie,
debusolare, dezînsufleţire, autodistrugere ireversibilă.
Contele calabrez pune în scenă pentru participanţi un
mister orfic, al cărui protagonist este Păstorul mioritic
sau Orfeu. Acesta va sfârşi, cum se ştie, sfâşiat de gloata
chtonică a menadelor, echivalent al răstignirii Mântuitorului dorite de gloata supusă lui Baraba. Reprezentaţia
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oferită de contele calabrez imaginează, odată cu funeraliile Păstorului, funeraliile Revelaţiei prin Creaţie şi
Sacralitate, pângărirea şi moartea noumenului în numele
fenomenului, al efemerului, triumful consumismului, al
satului global. Finalul însă, ca într-un fel de katharsis,
răstoarnă acea cacofonică, babelică corupţie: Păstorul se
metamorfozează în Luceafărul eminescian, ce răscumpără Omul inducându-i în locul cunoaşterii dionisiace,
cunoaşterea paradisiacă, puritatea, neprihănirea; păcurarul Mioriţei „va învinge răul prin bine, moartea prin
moarte, nesupunându-i-se şi neopunându-i-se“, totul sub
semnul de recunoaştere pitagoreic: pentagrama, un cod
misterios, în formă de stea, steaua cea bună ce-l urmărise de fapt decenii în şir. Finalul scenariului este şi un
posibil epilog al căutărilor lui Andrei. Pierderea plicului sigilat nu este întâmplătoare, este o dezlegare a lui
Andrei de o lume străină lui, subjugată de secularizare
şi putere lumească.
În hipogeul în care fusese călăuzit la Crotone, Andrei
îl reîntâlnise pe păstor, hăituit pe acea gură de rai de
miliţia şi securitatea regimului „popular“ şi pe care el
îl ucisese în poiana din munţi. De-atunci viaţa lui nu
mai fusese decât o continuă expiere şi căutare, o tentativă de mântuire prin cunoaştere pe căile inimii, o luare
aminte la jertfele succesive din istoria românilor. În Bosnia este pătruns de învăţătura bogomililor atât de apropiată de cea pitagoreică. Tot acolo îl cunoscuse, deloc
întâmplător, pe contele calabrez, Virgilio, căruia acum
i se destăinuia. Acesta va ajunge la biblioteca secretă a
Vaticanului, unde va avea şansă să consulte un manuscris din secolul XII, recent sosit de la o mânăstire franciscană din Bosnia şi aflat sub pecetea pentagramei pitagoreice. Scris în langue d’oc, limba trubadurilor provensali, limbă a armoniei universale a pitagoreicilor,
acesta era un codex de îndreptări morale şi religioase,
avându-l în centru pe Păstorul balcanic, păstrător al tradiţiei prin soun visage de lus, dou Segnour, lou fils dou
home, lou fils dou Segnour. Era perpetua încleştare dintre chipul omului sigilat de pecetea Luminii şi Spiritului şi chipul Potrivnicului soun Countrariou, al lui Cain,
purtând însemnul Fiarei biblice. Păstorul, pentru a-şi
apăra chipul de lumină, alesese comuniunea cu „Mireasa
lumii“, ca în balada Mioriţa, îşi spuse emoţionat profesorul calabrez. Expert în limbile neolatine, a recunoscut fragmente de limbă română, ce-i drept străvechi: a
nuntiae mele au fost caduta steua. Profesorul exultă,
da, era Păstorul mioritic şi mesajul său cosmic, al desprinderii de materie spre stele făclii…o veritabilă comuniune şi cânt franciscan al creaturilor. Al morţii jertfelnice şi Învierii cristice.
Pagini unice, vibrante transcriu pledoaria profesorului calabrez, un alter ego al romancierului. Acesta este
primit de cardinalul Ratzinger, pe care îl imploră în privinţa salvgardării acelui manuscris şi publicarea lui. S-ar
fi înfăptuit astfel salvarea simbolică a Păstorului mioritic şi implicit a lumii creştine. Virgilio trece cu bine şi
de întâlnirea cu controversatul monsenior Alberti, destinatar al plicului sigilat şi pierdut de Andrei şi deţinut
acum de conte. Simte, în fine, că acel răvaş e purtător
de rău şi-l pune pe foc. Dezlegarea de o lume luciferină,
ce îşi urma cursul, şi implicit de acea intrigă poliţistă de
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la Vatican, ţesută din elemente precum cenotaful de la
Basilica Sf. Apollinaire, documentul de la Malta, dispariţia adolescentei Emanuela Orlandi, amplu relatată de
presa italiană şi nici până astăzi descifrată, şi Asociaţia
de luptă contra răului, din care făcea parte inclusiv –
lovitură de teatru! – monseniorul Alberti.
În acest timp, în România, la Timişoara, Iaşi, Braşov, Cluj, Bucureşti, Păstorul mioritic, cel cu mii de feţe
împrumutate tinerilor, majoritatea anonimi, se jertfea,
pentru a câta oară?, în ziua solstiţiului de 20 spre 21
decembrie 1989, în Capitală, zi care va să separe o eră
de alta. Aşadar, în partea a doua a romanului, dedicată
evenimentelor din decembrie 1989, Emil Raţiu aduce în
stradă Istoria, ceas de ceas, stradă cu stradă, focalizând
cu precădere Capitala: episoadele de curaj neasemuit ale
manifestanţilor, de mobilizare, protest şi sacrificiu, de
proclamare a dorinţelor înăbuşite vreme de cinci decenii, precum libertatea şi demnitatea. Din zeci de mii de
piepturi se cere abolirea comunismului ca ceva străin
naţiunii române, respectarea drepturilor elementare ale
omului, între care dreptul de liberă circulaţie. Simultan
se perindă scenele de reprimare sângeroasă, de panică,
laşitate şi cruzime vindicativă, teroristă, criminală a forţelor securisto-miliţieneşti în frunte cu cuplul dictatorial. Zeci de pagini de document viu, trăit ca o revelaţie inclusiv de către Andrei. Revenit în ţară cu trenul via
Bari, Trieste, Belgrad, Timişoara, acesta ajunge în Capitală, reuşind să găsească un pat la un hotel din jurul Gării
de Nord. Colindă Bucureştiul, din Berzei până la dealul
Mitropoliei şi Casa Poporului, vede şi aude aproape tot,
străzi, case, graffitti, aprinde o lumânare în scuarul din
Piaţa Universităţii, locul simbolic unde fuseseră striviţi
sub tanchete sau împuşcaţi protestatarii înarmaţi cu flori,
steaguri din care decupaseră stema comunismului şi cu
credinţa în non-violenţa lui Abel. Andrei merge în str.
Sfinţii Apostoli, pe-atunci încă sediul Securităţii ocupat
de revoluţionari, şi cere voie să-şi găsească dosarul. Răsfoieşte în grabă dosarul „Sâmbăta de Sus, raionul Făgăraş, bandă armată “, în care, din păcate, avusese un rol
decisiv, acum însă părându-i-se de pe altă lume, el însuşi
fiind alt om. Vrea totuşi să-şi afle propriile date biografice ce-ar fi putut explica, fie şi parţial, misterul acelui
Andrei de odinioară. Pe lângă fişele acuzaţilor, martorilor etc., căutător de-o viaţă al adevărului, găseşte şi o
fişă ce consemnează că el, încredinţat la un leagăn de
maică-sa venită de la ţară, fusese înfiat de un muncitor
comunist. Ceea ce explica totul.
Sentimentele contradictorii prin care trece, între vis,
coşmar şi trezvie, între trecut şi prezent cu caruselul
lor de figuri şi evenimente, sunt o probă de analiză psihologică şi un eşantion de ars narrativa de mare altitudine ce consacră definitiv un romancier (p.259-262).
Ex-ofiţerul de securitate Andrei Olaru, datorită asemănării izbitoare cu căpetenia luptătorilor anticomunişti
din Făgăraş, sporită de deghizarea lui în straiele păstorului, este capturat şi anchetat, ca Ion Lepşe, deşi acesta
fusese ucis de bravul şi tânărul ofiţer. În ciuda protestelor justificate, Andrei este întemniţat la Jilava. Viaţa i se
sudase în chip straniu cu cea a păcurarului pe care el îl
ucisese în poiana din munţii Făgăraş. Moartea baciului
Ion Lepşe va fi trauma vieţii lui Andrei. După câteva luni
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însă zbirii comunişti îşi dau seama că straniul deţinut nu
era altul decât vajnicul ofiţer Andrei Olaru. Odată eliberat şi pensionat pe motive psihiatrice tip dromomanie
impulsivă, Andrei conştientizează pierderea identităţii:
cine era, cărei ţări, localităţi sau familii aparţine? În cele
din urmă realizează că destinul lui interferează ireversibil cu cel al păstorului Ion Lepşe, că viaţa lui întreagă a
fost o continuă dispută între Cain şi Abel, acum, în fine,
decisiv fiind triumful lui Abel, al păcurarului mioritic.
Captivanta intrigă romanescă ţesută de Emil Raţiu nu
se va opri aici, căci iată, Andrei, voind să doneze sânge
pentru răniţii în Revoluţie, ajunge la spitalul de pe str.
Viting. Tocmai era nevoie de o transfuzie de sânge dintr-o
grupă rarissimă. Coincidenţa, din nou neîntâmplătoare,
face ca sângele lui Andrei să fie compatibil cu cel al pacientului, nu altul decât Pavel, fostul ajutor al Păcurarului Ion Lepşe din Făgăraş. Aparţinătorii ce-l însoţiseră
nu ştiu cum să-i mulţumească, văzând în el o fantasmă
a neuitatului Ion Lepşe. Prin urmare, viaţa lui Andrei va
fi o Înviere mereu amânată.
Din acelaşi gherghef romanesc face parte şi reîntâlnirea lui Andrei cu fosta sa iubită din tinereţe, Doina, precum şi întoarcerea în satul din Făgăraş la mama păcurarului ucis, Dochia, încă în viaţă, un fel de Maica Domnului ce-şi aştepta Fiul. În chip cu totul neaşteptat, aceasta
plânge şi grăieşte limpede cu versurile baladei Mioriţa.
Şi fiindcă era echinocţiul de primăvară, sătenii încing
o horă, în care se prinde şi Andrei în straie adecvate.
Din nou mulţimea îl ia drept Ion Păstorul ce înviase, de
vreme ce Revoluţia însăşi fusese ca o Înviere a unei naţiunii sub semnul lui Isus cel înviat din morţi..
Aşa cum anticipam, ex-cetăţeanul sovietic Grigore,
pe fondul Revoluţiei din România, se dezleagă de toate
acele relaţii duplicitare din State, cu senzaţia că anii
petrecuţi acolo fuseseră un fel de traversare a pustiului,
şi se întoarce şi el la Bucureşti. Îşi ia cetăţenie română
şi deschide aici o reprezentanţă a unei importante bănci
canadiene. Este convins că fusese o unealtă a destinului într-o ţară ce promova nu doar apologia banului, ci
şi un fel de religie a neantului compatibilă cu omul nou
american îndoctrinat cu spoturile consumismului şi ale
exaltării virtualului: o lume devenită o bursă de valori,
la care se juca acel materialist şi amăgitor american
dream. Dat fiind contextul favorabil din ţară, de libertate şi frenezie a acaparării, el care avusese experienţa
comunismului, dar şi a capitalismului, se lasă dus de propria pasiune de jucător la risc, lansându-se în speculaţii
financiare şi imobiliare, pătrunde în anturajul îmbogăţiţilor de război, cum se spune, foşti securişti sau aparatnici reciclaţi în prosperi oameni de afaceri cu orice.
Astfel îl cunoaşte pe Serafim, un tip ce profită de tot ce-i
cade în mână, un cinic teoretician al acumulării primitive de capital şi bunuri imobile, un geniu al răului, cum
observă chiar Grigore, contaminat la rândul său de senzaţia de atotputernicie indusă de câştigul fără limite, de
febra capitalizării banului.
Acest anturaj de prosperi oameni de afaceri priveşte
cu ură şi dispreţ ceea ce se va numi fenomenul Piaţa Universităţii de după alegerea preşedintelui României din
mai 1990: tineri şi tinere, în mare parte studenţi, conduşi de Marian Munteanu, blocând intersecţia respecHYPERION
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tivă, locuind în corturi şi protestând fără a se deda la
acte de violenţă. Un occupy street şi un laborator urban
de democraţie, muzică, poezie şi rugăciuni împotriva
pericolului perpetuării comunismului în Palatele Puterii, drept care golanii erau învinuiţi de toate relele lumii,
începând cu mercenariatul în slujba Opoziţiei de trafic
de droguri şi terminând cu proxenetismul sau promiscuitatea trădării de ţară prin declaraţiile făcute presei străine. Grigore, deja prosper om de afaceri, e tot mai îngrijorat însă de subitele sale crize de slăbiciune şi vertijuri,
drept care, în urma unui set de analize, află verdictul:
leucemie. Fusese iradiat de către legătura sa din SUA.
Totul se prăbuşeşte în jurul lui într-o clipă, în picioare
rămâne doar Adevărul ultim. Viaţa sau moartea. Se va
interna într-o clinică din străinătate…
Andrei, nume nici el întâmplător şi nici Pavel,
supunându-şi prin pana romancierului, fireşte, trecutul şi prezentul vieţii unei explorări profunde, se va lăsa
dominat de o neostoită dorinţă de eliberare şi primenire pe măsura acelui nou, nesperat început de Istorie
datorat celor 1200 de morţi şi miilor de răniţi în Revoluţia Română. Aflându-se în căutarea unui centru al fiinţei, a rădăcinii logocentrice, transcendente, rezistă oricăror tentaţii şi tentacule întinse de noii îmbogăţiţi, tip
duplicitarul Serafim&anturajul, adepţi ai satului global şi ai multinaţionalelor în vădit contrast cu el, paseistul. Reacţia lui nu se lasă aştepată: zădărniceşte planul lui Serafim&C de demolare a satului lui Ion Lepşe,
solidarizându-se cu consătenii acestuia, ce vor să ridice
pe locul execuţiei o biserică.
Însufleţit de nostalgia lui de căpătâi, cea a Păstorului ce se resemnează în faţă Răului şi Crimei în numele
Jerfei, al Morţii zămislitoare de Viaţă şi al Binelui (metafora centrală a romanului!!!), Andrei îi propune Doinei,
a cărei viaţă aminteşte, păstrând proporţiile, de metamorfoza Mariei din Magdala, taina cununiei, a iubirii, a
transfigurării, a nunţii (cu ea sau cu sine…însuşi?) care
să-i lege şi să-i mântuie de păcat. Ne aflăm chiar în a

doua zi de iunie 1990, după spulberarea Pieţii Universiţăţii de către poliţie. Alaiul de nuntă porneşte din calea
Şerban Vodă şi ajunge în perimentrul vechii Curţi Domneşti, apoi se apropie de biserica din preajma Hanului lui
Manuc. Dar, ca din pământ, apare o coloană de mineri
gata să atace mâna de tineri ce clamează „Jos comunismul“. Alaiul de trăsuri se opreşte, strada fiind blocată de
mineri. Un glonţ rătăcit, tras în aer, ricoşează şi-l străpunge pe mire. Andrei află în fine chipul Păstorului scufundat în genune. Descătuşarea, dezlegarea şi totodată
contopirea cu Ion Lepşe, în lumină din lumină au loc.
Eliberare şi expiere.
Romancierul putea pune punct, ceea ce nu se întâmplă, căci urmează un EPILOG, un fel de Walpurgisnacht.
stilistic, mod pe care îl vom întâlni şi în romanul în limba
italiană „Gli straordinari viaggi di Orfeo“. Andrei, aflat
de-acum în posesia cifrului timpului, îşi recapătă tinereţea şi face o călătorie post-mortem sub Casa Poporului ce îngropase o neasemuită reţea de străzi, clădiri şi
oameni, altfel spus, Bucureştiul vechi, pentru care romancierul are o pasiune aproape ştiinţific. Lumea timpurilor revolute continuă să fiinţeze, paralel cu cea de deasupra a anilor nouăzeci. Tărâmurile şi timpurile interferează diacronic şi sincronic. Aşa se face că îl reîntâlneşte
pe profesorul calabrez venit să vadă Revoluţia în direct;
ţinuse chiar o cuvântare de la balconul Universităţii.
Încheiem acest lung comentariu cu concluzia profesorului italian, nu alta decât vocea emblematică a romancierului Emil Raţiu: „Revoluţia română a fost o întoarcere la origini, contra terorii istoriei! Toate revoluţiile au
biruit şi s-au impus în lume prin libertatea interioară a
sacrificiului…(…). Acestea sunt valori, valori care se trag
dintr-aceea a Mioriţei…(…). Libertatea adevărată este
libertatea de moarte, a Mioriţei…, este libertatea Revoluţiei române contra tiraniei istoriei! Nu este libertatea
lui Raskolnikov, a omului nou, clonă inventată de comunişti, şi nici a Supraomului lui Nietzche“.

Prozatorul şi eseistul Paul Eugen Banciu, născut la
Botoşani, dar poposind încă din anii liceului în Ardeal,
a urmat cursurile Universităţii de Arte
Plastice din Timişoara, dar şi ale Facultăţii de Filosofie din Cluj-Napoca. A fost
jurnalist la ziarul local din Alba Iulia, şi
în fine la revista „Orizont“ din Timişoara
unde în cele din urmă s-a stabilit: Între
1992 şi 2010 a fost director al Bibliotecii Judeţene Timiş.
Este autorul a cincisprezece romane,
a patru scenarii de film, a cinci volume
de eseuri, tablete, naraţiuni alegorice,
crochiuri culturale, pamflete. Distins de
USR cu premiul pentru debut (romanul “
Casa Ursei Mari“) în 1978, dar şi în 1982,
devine membru al acesteia abia în 1992.
Acestor două premii li se vor adăuga de-a
lungul anilor încă şase, acordate de filiala Timişoara a USR. Ele au omologat o

operă narativă şi un destin de scriitor care a crezut cu tărie
că inventivitatea epic – simbolică poate fi o hrană spirituală consolatoare şi o ofrandă în relaţia biunivocă scriitor cititor.
În siajul acestei ars narrativa se
înscrie incitantul studiu monografic
semnat de Dana Nicoleta Popescu, scris
după toate regulile istoriei literare şi intitulat „Măştile timpului. Mit şi spiritualitate în proza lui Paul Eugen Banciu“
(Ed. Hestia, Anthropos, Timişoara, 270
p., 2012) ce trece în revistă toate seriile
şi ciclurile narative ale autorului, inclusiv mai recentele romane din 2012, „Singurătatea luminii“ şi Piranha, amândouă publicate la Ed. Anthropos. Iată
cum sună câteva capitole din monografia citată: Femininul arhetipal, Refugii,
Terase polisemantice, Povestea ca mântuire, Animale de pradă, Magicianul
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Faust. Enunţuri ce ne oferă o idee despre vocaţia prozatorului timişorean, poliedrică şi totodată bipolară, alternând
meditaţia existenţială cu naturaleţea şi aplombul naratorului nemântuit, caracterologul flaubertian/brebanian cu
cronicarul evenimentelor istoriei, a timpului ce curge dinspre mit spre actualitatea tangibilă, făţişă, mustind însă
de prevestiri din trecut şi viitor. Paul Eugen Banciu practică realismul euro-american cu aerul cel mai firesc din
lume, nu fără să-şi dovedească măestria sa de a decola în
lumi paralele, magice, irespirabile în fantastic, în fabulos.
Romanul Piranha, la care ne vom referi în cele ce
urmează, se înscrie în seria ficţiunilor realiste, pe măsura
anilor de tranziţie a românilor de la totalitarism la zorii
capitalismului şi economiei de piaţă, amintind din acest
punct de vedere, de romanul lui Augustin Buzura, „Recviem pentru nebuni şi bestii“. Personajele cărţii sunt exponenţiale pentru simptomatologia îmbogăţirii frauduloase
şi parvenirii politice a unora în detrimentul altora ce vor fi
eliminaţi din joc, inadaptabili, indecişi, confuzi sau obstinaţi în moralitatea şi omenia lor înnăscută. Legile naturii, necruţătoare, amintind de lanţul trofic, normal în biotopul amazonian între peştii cunoscuţi prin voracitatea
cu care îşi devorează prada, puii unor păsări căzuţi din
arbori, pentru ca apoi, când apele seacă să fie devoraţi la
rândul lor, de păsările supravieţuitoare, par a regla şi relaţiile umane din oraşul ardelean focalizat în anii nouăzeci –
două mii, scenă a evoluţiei personajelor cu care vom face
cunoştinţă treptat. Poveste debutează printr-o evocare
concentrată a climatului logistic şi uman legat de redacţia şi tipografia ziarului local ce va continua să apară sub
un alt titlu şi cu o altă orientare editorială, fireşte, după
decembrie 1989.
Personajele ce orbitau în jurul cotidianului vor fi cam
aceleaşi, cu câteva excepţii: linotipistul, histrionicul Duma,
şi redactori precum absolventul de filosofie Matei, prozatorul şi radicalul Dan, poetul Nicu, Bebe, Clemente,
maghiarul Otvos. Acesta din urmă, simţindu-se depăşit de noua sarcină de a culege texte pe calculator, cade
în patima beţiei, şi într-o bună zi, în noua slujbă de paznic al Poligrafiei, se va sinucide, îmboldit şi de condiţiile
promiscue ale familiei etc. Din afara echipei vine patronul finanţator, cu un trecut compozit şi bani capitalizaţi,
drept care cumpără fără a sta pe gânduri de la stat tipografia, directorul general, ex-activistul de partd Marian,
personaj cameleonic cât cuprinde, dar şi tânăra Mona,
proaspătă absolventă a două facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, iubita şi apoi soţia lui Matei, promovat coordonator al redacţiei, apoi redactor şef.
Secvenţele de cum se făcea gazetărie illo tempore,
extrem de autentice, nu sunt lipsite de un anume pitoresc, în ciuda rutinei şi a blazării inerente celor din echipă:
culegerea dactilogramelor sau a manuscriselor la linotip, şpalturi, corectura, cap limpede, serviciu de noapte,
rotativă, cenzura internă dar mai ales a reprezentatului
de la Partidul unic. Ca fapt divers sare în ochi faptul că
în acest roman se bea mult alcool ca într-un ritual: cei de
la ziar se alcoolizau sistematic chiar la locul de muncă
şi apoi în localurile şi pe terasele ieftine din oraş. Poate
spre a uita tacitul pact cu diavolul semnat zi de zi în paginile respectivului cotidian, sau spre a învinge animalul
de pază al regimului ceauşist, frica, diseminată în fiecare
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locuitor al acestei ţări. Un soi de viaţă pe sponci, în care
improvizaţia şi incertitudinea distingeau acest tip de glorioasă şi veleitară boemă a provinciei şi implicit defularea ei în fel de fel de aventuri, fie amoroase, fie literare, fie
confesiv-sceptice, se vor perpetua parţial şi în anii 90 –
93. Acum însă se impun acele legi ale selecţiei naturale în
toate branşele, inclusiv în cea a jurnalismului şi editurilor.
Primul semnal: vestea că de la literele de plumb ale linotipului se va trece la culegerea computerizată şi la tiparniţe folosite în Occident, că informaţia audio – vizuală
va deveni tot mai agresivă, uzurpând interesul cititorilor de presă scrisă. Lucrurile se precipită, patronul achiziţionează din Occident noile ustensile de tipărit ziarul,
MacIntosh sau Microsoft, redactorii urmează cursuri
strict necesare de folosire a computerelor, se adaptează
pentru a supravieţui comandamentelor noilor vremuri.
Aparent doar şi de ochii lumii, căci Matei, filosoful nostru, abia dezmeticindu-se în climatul de libertate postdecembristă, haotică şi debusolantă pentru toate categoriile sociale, rămâne un inadaptabil, spre deosebire de protipentada ex-nomenclaturistă ce deja îşi făcuse apariţia
pe valul Revoluţiei, un anti-erou al acelor ani. Iată câteva
fraze din monologul protagonistului: „Sunt un om, în cel
mai bun caz, mediocru, pentru care idealul e constiuirea
unei familii cu o bunăstare medie, silindu-se să reziste
bombardamentului de truisme ce se poartă din gură în
gură. Incapabil să mai pună mâna pe o carte mai de dă-i
doamne, pentru că totul e sex, bombe, beţii, droguri, perversiune, crime, sinucideri şi o şerpărie de intrigării profitoare pentru unii şi păgubitoare pentru alţii“. În Matei îl
recunoaştem fie şi parţial pe romancier, în primul rând ca
statut moral. Un alt alter ego al său este chiar un scriitor
oarecare de la Cluj, căruia studenta Mona îi ia un interviu în calitatea ei de viitoare jurnalistă. Iată un credo estetic ce-i poate fi atribuit fără ezitare chiar autorului Paul
Eugen Banciu: La întrebarea de ce scrieţi cărţi, acela răspunde: „Pentru că refuz să trăiesc în lumea aceasta şi cum
nu sunt în stare nici să mă călugăresc şi nici să mă sinucid, reinventez o lume a mea, unde să mă simt bine cu
toate personajele inventate de mine “.
Recunoaştem tentaţia demiurgică şi faustică a oricărui
creator de lumi paralele. Ceea ce nu înseamnă că personajele din Piranha ar suferi de fatalism sau varii spaime şi
angoase inutile, ba dimpotrivă. Plămădite sub zodia lucidităţii, îşi pot permite să pună totul la îndoială şi totodată
să aspire la depăşirea propriei condiţii, în ciuda ravagiilor
libertăţii în noile condiţii ale unui „capitalism buimac“ şi a
mult clamatei independenţe a presei de după 1989. Unii se
aleg cu libertatea (jurnaliştii), spune un personaj, alţii cu
prosperitatea (Vasile Jianu, Gigi, Marian, veniţi din eşalonul doi al regimului), egalitatea continuând să rămână
o utopie tip Thomas Morus sau Tommaso Campanella.
Chiar dacă imperativul vremurilor, unul amoral, evident, devenise „cum să faci bani cu orice preţ“, personajele lui Paul Eugen Banciu nu şi-au pierdut darul nativ de
a se mira, privi şi bucura de miracolul nesfârşit al vieţii,
departe însă de idealizării, idilic sau patimi devastatoare.
„Personajele mele zboară ca fluturii vara, ştiu să privească
o floare, ştiu exact că un act sexual durează până la şapte
minute după care partenerii care s-au acuplat încep să se
urască, ştiu că popii care predică beau, fumează, înşeală,
HYPERION
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sunt avizi de averi şi de bani, îşi înşeală preotesele care
la răndul lor se culcă cu enoriaşii…Ştiu că lumea inventată de Dumnezeu e mai cumplită decât cea inventată
de un scriitor, şi mai rezistentă, perenă chiar, cu o vitalitate de carnivore… “ îşi continuă scriitorul răspunsul în
interviul Monei.
„Vitalitatea de carnivore“ este una din posibilele chei
de lectură a romanului Piranha, dacă ne gândim mai ales
la adaptarea din mers a unor personaje pe care le vom
întâlni pe parcursul lecturii, tip Ion Gheorghe, zis Gigi,
ex-activistul Marian, fostul director general al unei mari
fabrici, în prezent senatorul Vasile Jianu şi juna sa secretara sa Yvonne ce va să-i devină soţie.
Matei o cunoscuse pe botoşăneanca Mona pe când era
student la Cluj, avusese cu ea o aventură, în urma căreia
aceasta îi va da într-o bună zi două veşti: rămăsese gravidă, şi fusese admisă la facultatea de ziaristică. Matei ia
viaţa aşa cum e, fără înverşunare, acceptă starea de fapt
fără să se resemneze, va continua să lucreze la ziarul din
oraşul unde se va stabili şi Mona după absolvirea facultăţii: Matei va fi făcut naveta la Cluj la iubita sa cu care
are partide de sex, memorabil descrise de romancier, ce
vor continua cu acelaşi elan chiar şi atunci când Mona îi
va deveni soţie şi colegă de birou la ziar.
Paul Eugen Banciu a rămas şi în acest roman un senzor fără cusur cu acea plăcere a textului, a miilor de detalii, inclusiv cele ştiinţifice folosite de medici, a personajelor şi figuranţilor prezentaţi fie dialogic fie monologic în
cele mai felurite medii, fie că e vorba de tren, spital, redacţie, tipografie, cârciumă, domiciliu conjugal sau, în cazul
libertinului cam beţivan dar inimosului Duma, casa cu
chirie, proprietate a unei severe unguroiace-concubine.
În lipsa acesteia din ţară, pitorescul burlac Duma nu pregetă să aibă aventuri amoroase cu aviatoarea Liliana sau
fata cu lozuri în plic, episoade ce dau culoare naraţiunii.
Pe scena romanului evoluează toate personajele amintite în întâlniri colocviale, ciocniri de idei sau monologuri apte să le deconspire condiţia umană, socială, existenţială, în tuşe mai mult sau mai puţin memorabile. Protagonist este cuplul Matei-Mona, cu viaţa lor de familie,
cu felul lor specific de a se adapta sau resemna la noile
condiţii, cu rudele lor de la Botoşani şi Bucureşti ce vor
deveni vizibile pe câteva zeci de pagini.
Matei şi Mona, departe de a fi cuplul perfect, sunt personaje ce par a avea un viitor, având ele avantajul tinereţii
la acea răscruce în istoria României. Relaţia şi apoi căsnicia lor este una verosimilă, un parteneriat ce pare sortit
să reziste, mai ales că, deşi au un copil încredinţat familiei Gafencu de la Botoşani (Jana, Iustin, bunica Casuca,
expertă în a sta de vorbă cu duhurile) se poartă mai mult
ca doi amanţi. Mona însă are un al şaselea simţ al realităţii, a se citi al parvenirii. Se dezbară de fosta ei condiţie de studentă căministă, devine tot mai pretenţioasă
în ceea ce priveşte omologarea ei şi a lui Matei pe treptele ascensiunii profesionale. Mona este mult mai pregătită să facă faţă economiei de piaţă în mod concret de
vreme ce, aşa cum teoretizează Matei, „totul începe şi se
termină cu banii“, iar „psihologia majorităţii oamenilor
e jucată la ruleta rusească a banilor, care face şi desface
vieţi, căsnicii, libertate“. Fapt e că eroul nostru nu este scutit pe nepusă masa de viziuni şi năluciri monstruoase a la
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H.Bosch, posibile premoniţii, simţind nevoia să iasă din
timpul istoric, să migreze, să uite, să ia drumul pădurii şi
al munţilor, aceştia din urmă ul laitmotiv al mai multor
cărţi ale romancierului
Dacă primele 30, 40 de capitole scurte – tot atâtea episoade de viaţă şi ambianţe populate de personajele amintite, pot fi citite în cheia unui realism înnobilat cu ingredientele de bună calitate ale unui idealism nostalgic, ale autoscopiei şi analizei psihologice coroboată cu legile supravieţuirii de pe planeta faunei şi florei, următoarele completează această frescă a lumii ca spectacol al unei competiţii sălbatice şi al oportunismului supravieţuitorilor.
Piranha nu este doar o frescă sociopolitică, ci şi una
spirituală din care nu lipsesc transele poetice (reperabile
mai ales în relaţiile erotice dintre Matei şi Mona) şi accesele poetice ale lui Nicu.
Ghilotina realismului pur intră în funcţiune odată cu
reînnodarea firului rupt dintre Vasile Jianu, politicianul
traseist şi senator de Vâlcea, şi fiul său Matei. Vasile are un
grav accident de maşină în piaţa Romană din Bucureşti,
drept care este dus mai mult mort decât viu la reanimarea spitalului Elias. Medicii fac adevărate minuni spre a
readuce la viaţă un pacient cu multiple traumatisme. Fiul
este chemat la căpătâiul tatălui de secretara sa de cabinet şi şoţie, Yvonne, Matei nu pregetă să vină, legătura de
sânge încă funcţiona, în ciuda resentimentelor. O întâlneşte
pe…mult prea tânăra sa mamă vitregă ce stă de veghe pe
culoarele terapiei intensive, prognozele medicilor şi chirurgilor fiind când rezervate, când încurajatoare. Fapt e că
senatorul scapă cu viaţă, fiind obligat să respecte, fireşte, o
lungă perioadă de recuperare. Revine în Senat, chiar dacă
şi-a încetinit motoarele. Devine mai reflexiv în privinţa a
ceea ce se va alege după el. Printre altele, face şi o călătorie prin ţară, însoţit de Yvonne, în calitate oficială, scopul
adevărat fiind o împăcare cu fiul său Matei. Relaţia tată –
fiu, întreruptă brusc pe fondul violenţelor şi incertitudinilor din acel sfârşit de decembrie 1989 şi al morţii soţiei
şi mamei, Margareta, este cât de cât refăcută, chiar dacă
Matei continuă să-şi acuze părintele de egolatrie, să nu-i
ceară nimic niciodată, schimbul laconic de cuvinte dintre
ei fiind unul cvasi oficial. Iată de ce propunerile cuplului
Vasile – Yvonne sunt cu atât mai surprinzătoare, mai bulversante pentru el. Este pus în faţa faptului împlinit, de
fapt a unei tranzacţii ce avusese loc la Bucureşti: Gigi va
fi ajutat de Vasile să acceadă în Senat, în schimb, Yvonne
va gestiona din Capitală financiar afacerile Poligrafiei, ale
ziarului şi Editurii, noul patron al Poligrafiei fiind oportunistul Marian, iar al Editurii, solitarul şi meditativul
Matei. O lume fără iluzii, aşadar, cea a tranziţiei României spre un stadiu încă nebulos, dar plin de dramatism,
de traume tip grandoare şi decadenţă, de ruine, de solitudine şi sinucideri, şi ceea ce e mai grav, de ameninţare
gravă a valorilor spirituale, între care artele şi credinţa.
Vom încheia aceste consemnări despre arta narativă
a romncierului cu un citat care are darul de a rezuma un
credo, de fapt condiţia artistului Paul Eugen Banciu: Este
un fel de cheie alchimică a artei sale narative:„Ştii, uneori
am senzaţia că mă aflu într-un spaţiu interstiţial dintre cele
două lumi şi iau contact când cu una când cu cealaltă, iar
undeva, în interiorul meu se petrece sinteza lor… “ (…)
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„Lecturi şi sisteme“

Sunt rare cărţile care să se ocupe de teoria literaturii
la noi. Teoria necesită bună stăpânire a conceptelor, posibilitatea de a le manevra fără dificultate – ceea ce vine,
de obicei, după ani lungi de lecturi şi de reflecţie –, şi, nu
în ultimul rând, în prelungirea acestor calităţi, o capacitate de a opera cu subtilitate în zonele care guvernează
generalul. Când tinerii critici se avântă pe acest teritoriu,
aproape invariabil împinşi de necesităţi legate de realizarea unei teze doctorale, nu o dată se întâmplă ca măcar
unul dintre criteriile tocmai enunţate să fie tocmai handicapul care le minează, cel puţin pe alocuri, munca, oricât de entuziastă şi de laborioasă.
Dar „regula“ are, desigur, şi excepţii. Am prezentat,
chiar în această rubrică, reuşita majoră care este cartea
lui Andrei Terian despre G. Călinescu (G. Călinescu. A
cincea esenţă – 2009), o exegeză în care teoria (aplicată)
se afla la ea acasă, în ciuda opiniei larg răspândite, încă,
din păcate, că „subiectul“ (i.e. marele critic, istoric literar şi romancier) nu prea ar avea de-a
face cu teoria literaturii.
Iată că apariţia unei monografii
dedicate lui Pierre Bourdieu, scrisă
de Laura Albulescu – Sfinxul. Pierre
Bourdieu şi literatura, prefaţă de Mircea Martin, postfaţă de Bogdan Ghiu,
Editura ART, 2014 –, constituie încă o
surpriză dintre cele mai plăcute. Este
vorba de un veritabil tur de forţă, o
contribuţie remarcabilă – o afirm încă
din capul acestor rânduri – la studierea
şi înţelegerea unei opere care a stârnit
valuri de pasiune şi exegeze nenumărate, în aşa măsură încât, la ora actuală,
deşi autorul este dispărut de aproape
paisprezece ani, dintre toţi intelectu-

ReLecturi
https://biblioteca-digitala.ro

alii Franţei din ultima jumătate de secol, popularitatea lui
este, probabil, cea mai mare.

O Pierre
carieră
Bourdieu a fost unul dintre cei mai în vogă inte-

lectuali de pe scena culturală a Franţei de la finele secolului trecut. A avut o carieră universitară de mare succes,
dar şi una publică la fel de eclatantă. S-a numărat printre
acele voci care au marcat dezbaterea de idei, contribuţiile
şi intervenţiile sale, nu o dată contrariante, adesea spectaculoase – în sensul în care acesta era, pe atunci şi încă
mai este, într-o anumită măsură „sistemul modei“ pariziene impus de un Roland Barthes, de un Jean-Paul Sartre,
Michel Foucault, Jacques Lacan, Jacques Derrida şi alţi
câţiva – sfârşind prin a-i asigura o poziţie de prim rang în
star system-ul parizian, poziţie care a transgresat cu relativă uşurinţă graniţele Hexagonului.
Absolvent de École normale
supérieure, agregat în filosofie (profesor agregat, adică, persoană care a
dobândit, în urma unui concurs, dreptul de a preda filosofia în învăţământul
secundar sau în cel superior), devine
pasionat de etnologie, pentru ca, în
urma experienţei militare, timp de doi
ani, în Algeria, să se consacre sociologiei de teren. Tot în Algeria debutează cariera sa universitară, fiind asistent, între 1958 şi 1960, la Facultatea
de Litere din Alger, pentru a reveni la
Paris, în 1960, ca să devină asistentul
lui Raymond Aron la celebra, în epocă,
Université de Paris. În paralel, a fost
secretarul, numit de Aron, al Centrului de Sociologie Europeană şi conferenţiar la Universitatea din Lille. Din
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1964 predă şi la École pratique des hautes études dar, în
urma divergenţelor dintre el şi maestrul său, survenite pe
fondul evenimentelor din mai 1968 (pe care autorul Istoriei şi dialecticii violenţei le dezaproba), fondează, în acelaşi an, Centre de sociologie de l‘éducation et de la culture. Din 1975 predă la École des hautes études en sciences
sociales, aceasta luând fiinţă în urma unei desprinderi din
École pratique des hautes études. În 1985 revine la Centre de sociologie européenne, dar cea mai mare realizare
este, de bună seamă, obţinerea, cu sprijinul unui prieten,
a unei catedre la Collège de France, în 1981. În 1993 este
răsplătit cu medalia de aur a Centrului Naţional pentru
Cercetare Ştiinţifică (CNRS), fiind primul sociolog care
primea această distincţie.
Opera lui Pierre Bourdieu a început să fie cunoscută
în România destul de devreme. Prima lucrare care i-a fost
tradusă este Economia bunurilor simbolice, în 1968. Printre altele, au mai beneficiat de ediţii româneşti Despre
televiziune, Meditaţii pascaliene, Raţiuni practice, Simţul practic, Dominaţia masculină, Limbaj şi putere simbolică, Regulile artei. Netălmăcite încă, alte lucrări care
au contribuit la faima autorului ar fi: Homo academicus,
Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, La distinction. Critique sociale du jugement etc.

Prolegomene
teoretice
Filosof de formaţie, cu o teză în domeniu începută

şi abandonată, convertit la sociologie, Pierre Bourdieu
a păstrat mereu o dimensiune speculativă a contribuţiilor sale teoretice, în pofida specializării şi a ataşamentului declarat pentru sociologia de teren. Teritoriul pe care
s-a ilustrat cu deosebire a fost acela al sociologiei artei şi,
în particular, al sociologiei literaturii. În această privinţă
este, după cum spun interpreţii lui, de făcut distincţia
între „sociologia literaturii“ şi „sociologia literară“. Ceea
ce e admisibil. Una este să te apleci asupra relaţiilor care
se stabilesc între personajele unei opere literare şi între
acestea şi mediul lor, aşa cum este reprezentat de autor, şi
cumva alta să studiezi relaţiile dintre producătorii de artă
de toate felurile şi publicul consumator de artă (sau arte),
în diverse momente şi perioade istorice. De fapt, mediul şi
personajele unei opere literare oferă o imagine, sau simulacru, dacă vreţi, pentru epoca în care are loc „acţiunea“,
să-i zicem aşa. Bourdieu s-a ocupat şi de sociologia literară când a procedat la o lectură din punct de vedere sociologic a Educaţiei sentimentale a lui Flaubert („Flaubert
analist al lui Flaubert. O lectură a Educaţiei sentimentale“, în Regulile artei. Geneza şi structura câmpului literar), dar şi de sociologia artei, când a definit comportamentul celor care vizitează muzeele de artă (L’Amour de
l’art. Les musées d’art européens et leur public, lucrare realizată împreună cu Alain Darbel şi Dominique Schnapper)
sau a decelat trăsăturile fotografiei în raport cu cei care
practicau această îndeletnicire, ca artă sau ca preocupare
pentru imortalizarea unor momente de familie (Un art
moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie).
Opera lui Bourdieu, din ce în ce mai discutată şi mai
apreciată după dispariţia autorului, presupune înţelegerea conceptelor pe care acesta le-a introdus, practic, afişând cel mai adesea o ignorare a tradiţiei care l-a precedat, parcă din ambiţia, caracteristică tuturor creatorilor
de sisteme filosofice, de a se impune ca întemeietori, neţi-
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nând seama de contribuţiile celor dinaintea lor (ceea ce
filosofia, nu chiar în treacăt fie spus, permite). Nu a scăpat neobservată celor care l-au contestat (n-aş spune chiar
detractori) această eludare a reperelor bibliografice, ca să
le numim astfel, dar fenomenul pare că nu a fost întotdeauna corect înţeles.
Care ar fi, aşadar, acele concepte cu care operează
autorul lui Homo academicus şi fără pătrunderea cărora
– întrucât au sensuri particulare, atribuite de fondatorul
lor – creaţia sa (pentru că într-o oarecare măsură despre
un act de creaţie este vorba, întocmai ca la autorii de sisteme filosofice despre care pomeneam adineauri) rămâne
incomprehensibilă şi fără de care nu se poate trece la o
analiză corectă a moştenirii sale. Cu alte cuvinte, în lipsa
cărora nu poate fi determinat rolul pe care l-a jucat în
ultimii cincizeci de ani în câmpul sociologiei artei, dar şi
al sociologiei generale? Să le trecem în revistă pe câteva
dintre cele mai importante, toate făcând parte dintr-un
un fel de „vocabular“ al lui Bourdieu!
Habitus. Este un principiu generativ, unificator al conduitelor şi opiniilor ce determină configuraţia, sensul şi
orientarea produselor gândirii, gustului şi creativităţii
umane, un principiu care are marcaj de clasă, se manifestă inconştient şi înglobează cel puţin trei dimensiuni: hexis-ul, adică dispoziţiile corporale (postură, gesturi), ethos-ul, adică dimensiunea morală, axiologică, şi
eidos-ul, altfel formulat, dimensiunea cognitivă, accentuând pe sistemul de reprezentări. Autorul a atribuit, în diferite lucrări, mereu alte nuanţe şi interpretări ale acestui
concept, mergând până acolo încât, dintr-o componentă a
habitus-ului, ethos-ul va ajunge să fi echivalent cu acesta,
în virtutea ideii că forţa ethos-ului ar veni din faptul că este
„o morală devenită hexis, gest, postură“ (după cum zice în
Questions de sociologie). Ceea ce e foarte aproape de ceea
ce se înţelege, în general, prin etos (à bon entendeur…).
Ce ar mai fi habitus-ul, pentru o definire mai aproape
de completitudine (niciodată atinsă, întrucât autorul,
cum am spus, şi-a tot revizuit termenii şi conceptele de-a
lungul întregii sale vieţi)? Un set de „scheme fundamentale, profund interiorizate, alcătuind un inconştient cultural ce guvernează gândirea şi comportamentul, fără a
trece de pragul conştiinţei şi controlului individului“. Ca
să înţelegem mai bine ce vrea să spună, e nevoie, probabil,
să atrag atenţia asupra faptului că experienţele comune
ale membrilor aceleiaşi categorii sau clase sociale se constituie în dispoziţii, şi ele comune (unii le-ar spune predispoziţii, dar despre aceasta, chiar dacă indirect, mai
departe în comentariul de faţă), ducând la o similaritate
sau cvasi-similaritate de gusturi, care, în manifestarea
lor concretă, de la arte şi literatură, la sport, gastronomie
ş.a.m.d., configurează un habitus de clasă. Altfel spus, cu o
celebră şi tocită expresie a lui Ludwig Feuerbach, „într-un
fel se gândeşte într-o colibă şi într-alt fel într-un palat“.
„Habitus-ul de clasă se află la temelia practicilor culturale“ afirmă Bourdieu în La distinction. Critique sociale
du jugement şi rog să se reţină afirmaţia pentru când vom
vorbi, undeva, mai departe, despre marxism.
Hysteresis. Preluat din fizică (în română, isterezis sau
histerezis), unde semnifică un fenomen ireversibil, întâlnit la o serie de substanţe supuse unor variaţii electrice,
magnetice sau mecanice, după caz, şi reprezentat de existenţa unei valori diferite de zero în privinţa caracteristicilor substanţelor respective legate de natura variaţiei apli-
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cate, după încetarea acestei aplicări (de exemplu, o dată
anulată aplicarea unui câmp magnetic asupra unui material, acesta din urmă îşi menţine un anumit nivel de magnetizare) termenul de hysteresis denumeşte, la Bourdieu,
situaţiile, deloc rare, în care habitus-ul nu este suficient
de dinamic şi de flexibil pentru a se adapta rapid, instantaneu, la schimbare. Pentru Roger Chartier, exemplul cel
mai elocvent de hysteresis este Don Quijote, care trăieşte
în decalaj faţă de lumea contemporană lui. Dacă suntem
însă atenţi la definiţie, exemplul, deşi de ajutor în ilustrare, nu satisface condiţiile, întrucât „iscusitul hidalgo“
nu e produsul mediului social (grosso modo, aici), ci al lecturilor sale. Ca să mă exprim mai exact, nu habitus-ul din
vremea lui Don Qujote este acela care îl creează pe acesta,
ci un reflex (atenţie!) al unui habitus dispărut demult.
Hans Robert Jauss îl considera un caz de patologie a lecturii, un exponent extrem al sindromului de identificare
estetică. Eu aş fi exemplificat mai degrabă cu Ghepardul,
de Di Lampedusa.
Allodoxia. Ar fi o falsă identificare, rezultat al unei
confuzii între valorile aparţinând diferitelor clase şi statusul social. Este pusă în mişcare în raport cu una dintre
temele importante ale lui Bourdieu, aceea legată de legitimitate şi legitimare, ca şi, în strânsă conexiune cu aceasta,
de raporturile din societate între cei dominaţi şi cei dominanţi, adică ierarhia socială, într-un limbaj mai puţin pretenţios. Combinaţie între allo- (άλλο – altul, diferit) şi
doxa (δόξα – opinie, judecată), allodoxia este descrisă de
sociologul francez, în La Distinction, în termenii următori: „această bunăvoinţă pură, dar vidă, care, deposedată de reperele şi principiile indispensabile aplicării ei,
nu ştie cărui obiect să i le dedice, face din mic-burghez
victima perfectă a allodoxiei culturale, adică a acelor
erori de identificare sau forme de falsă recunoaştere în
care este trădată distanţa dintre cunoaştere şi recunoaştere. Allodoxia, heterodoxia trăită în iluzia ortodoxiei, de
unde şi această reverenţă nediscriminativă, amestecând
aviditatea cu anxietatea, îl face să ia opereta drept mare
muzică, vulgarizarea drept ştiinţă, simili drept autentic
şi să găsească în această falsă identificare (…) principiul
unei satisfacţii care datorează destul de mult sentimentului de distincţie“. În altă parte – în Regulile artei, de data
aceasta – este mai puţin literar (a se citi artist) în formulare, precizând că allodoxia este o „eroare de percepţie şi
de apreciere constând în recunoaşterea [cu italice în text,
n.m., R.V.] unui lucru ca fiind altceva“.
Câmp. Teoria câmpului sau câmpurilor este pentru
Bourdieu una cardinală pentru înţelesul întregii sale viziuni. În logica şi în istoria lui, acesta se prezintă ca un principiu explicativ al bunurilor simbolice, al produselor care
circulă în interiorul lui. Preocupat ca sociologia să reflecte
nu numai consumul, ci şi producţia culturală, autorul francez consideră că operele ca singularităţi nu pot fi înţelese
decât dacă sunt văzute în context, dacă „lectura internă“
(interpretarea textului, strict) se asociază uneia externe
(interpretarea dinspre context), rezultanta fiind depăşirea cadrului fatalmente îngust, trunchiat al fiecăreia dintre aceste două metode în parte, ducând, în altă ordine de
idei, la realizarea uni ambiţii totalizatoare, în care inclusiv
scriitorii şi artiştii sunt scoşi de sub tutela sacralizată sub
care îi plasa un idealism proiectat asupra creaţiei, considerând că şi aceştia se nasc de undeva. Câmpul, potenţat de habitus, este explicaţia pentru apariţia creatorilor.
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Ca în numeroase cazuri de filosofi, sociologului Bourdieu i-au definit alţii cel mai bine conceptele, cei care i-au
interpretat opera. Astfel, Anna Boschetti aprecia, într-un
studiu dedicat lui Bourdieu, ştiinţelor sociale şi literaturii,
că „descriind sistematic relaţia dintre producători, procesul de producţie, proprietăţile produselor şi imaginea
lor socială, teoria câmpului literar permite […] explicarea
de o manieră satisfăcătoare a evoluţiei formelor literare şi
a ierarhiei valorilor“. Laura Albulescu, în lucrarea amintită, ce constituie pretextul acestor rânduri, precizează, la
rândul său, că „Bourdieu vede realitatea socială topografic şi relaţional, ca pe un spaţiu al multiplelor câmpuri şi
subcâmpuri care interacţionează: câmpul puterii, universitar, religios, ştiinţific, literar, sportiv, ş.a.m.d., fiecare cu
o logică şi o istorie specifice“. De asemenea, fiecare câmp
are propria dinamică, propriile legi generative şi transformaţionale (Bourdieu nu şi-a conceput teoria inspirat de
Noam Chomsky, necunoscut, practic, la acea oră în Franţa;
a constatat doar, la un moment dat, că ideea lui se aseamănă într-o mare măsură cu aceea conţinută în gramaticile generativ-transformaţionale) sau, altfel spus, propriile
reguli. În sensul acesta trebuie înţeles titlul Regulile artei
şi în nici un caz în acela, falacios, la care trimite la prima
vedere titlul, de norme şi reguli estetice.
Dacă Bourdieu însuşi prelua o noţiune din fizică pentru a o introduce în câmpul (sic!) sociologiei, hysteresis,
probabil că şi în acest caz câmpul trebuie înţeles prin analogie cu respectivul concept fizic. Aşadar, dacă pornim
de la sensul acesta, care cuprinde, pe de-o parte, ideea
de regiune a spaţiului în care se manifestă energii, forţe
şi interacţiuni între diferite corpuri, pe de alta, pe aceea
de formă de existenţă a materiei ce subîntinde alte câmpuri, ne putem reprezenta mai corect actorii sociali, instituţiile, indivizii prinşi în relaţiile de producţie şi de influenţare economică, socială, culturală, psihologică sau de
orice altă natură.
Illusio. „Fiecare câmp“ – scrie Bourdieu în Regulile
artei – „produce forma sa specifică de illusio, în sensul
investiţiei care smulge agenţii din indiferenţă, îi dispune şi
îi împinge să opereze distincţiile pertinente din punct de
vedere al logicii câmpului, să distingă ceea ce este important («ceea ce contează pentru mine», interest, în opoziţie
cu „ceea ce mi-e egal“, in-diferent). Dar este la fel de adevărat şi că o anumită formă de adeziune la joc, de credinţă
în joc şi în valoarea mizelor, care face ca jocul să merite
efortul de a fi jucat, se află la baza funcţionării jocului şi
pe complicitatea agenţilor în illusio se întemeiază concurenţa care îi opune şi care face jocul însuşi. Pe scurt,
illusio este condiţia funcţionării unui joc al cărui produs,
cel puţin în parte, este ea însăşi.“ Pentru ca, mai departe,
să adauge: „această participare interesată la joc se instaurează în relaţia conjuncturală dintre un habitus şi un
câmp, două instituţii istorice care au în comun faptul de
a fi animate (cu câteva discordanţe) de aceeaşi lege fundamentală; ea este însăşi relaţia respectivă. Prin urmare,
nu are nimic în comun cu acea emanaţie a unei naturi
umane [cu italice în text, n.m., R.V.], pe care o desemnăm de obicei prin banalul «interes».“ Şi urmează lovitura
de graţie, în detalieri: „deşi este tot o instituţie istorică,
la fel ca illusio artistică, illusio economică – înţeleasă ca
interes pentru jocul bazat pe interesul economic în sens
restrâns –, se prezintă sub toate aparenţele universalităţii
logice.“ [traducerea aparţine Laurei Albulescu şi lui BogHYPERION
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dan Ghiu; valabil pentru toate citatele din Regulile artei
folosite în acest text].
Mă opresc aici cu incursiunea în terminologia specific
bourdieusiană, mult mai stufoasă, având realmente nevoie
să fie explicată minuţios. Aceste explicaţii minuţioase, pertinente şi deosebit de utile se găsesc, de altfel, bine tratate
şi sistematizate, în lucrarea Laurei Albulescu. O seamă de
aspecte le voi relua la momentul potrivit.

„Pierre Bourdieu
şiDeşiliteratura“
afirmat sociolog de teren, Bourdieu s-a arătat inte-

resat destul de timpuriu de problemele literaturii. Să nu
se înţeleagă faptul că este vorba de Literaturwissenschaft,
de criticism, de critique, de teoria literaturii (care implică
mai mult sociologism, fireşte, decât ceea ce s-ar numi
teoria literară, preocupată mai ales de text), aşa cum o
cunoaştem (sau le cunoaştem, pentru amatorii de distincţii şi nuanţe), ci de sociologia literaturii. Era posibilitatea
lui de a interveni cu ceva care să fie nou sau cel puţin să
aibă aparenţele a ceva ce nu mai fusese studiat înainte.
Este ceea ce convenea tipului de personalitate pe care îl
încarna. Anna Boschetti, citată de Laura Albulescu în
Sfinxul…, aminteşte că în anii ’60 „teoria literaturii constituia […] un teren de confruntare şi de înfruntare pentru cea mai mare parte a figurilor intelectuale care ocupau prima scenă. Această focalizare asupra literaturii ar
putea surprinde un privitor străin, dar e o trăsătură specifică istoriei intelectuale franceze, în care figura intelectuală cea mai prestigioasă a fost nu eruditul, nu savantul, ci scriitorul […] Tradiţia s-a consolidat odată cu apariţia pe scenă a lui Sartre, modelul filosofului-scriitor“.
Pentru un intelectual de inteligenţa autorului Regulilor artei, dotat, în plus, cu un fizic de vedetă de cinema,
tentaţia de a deveni un star în acest câmp era tot ce corespundea mai bine propriului hexis, propriului ethos şi propriului eidos. „Bourdieu a fost conştient de provocarea pe
care o lansează studierea faptului literar dintr-o perspectivă sociologică, mai ales după reducţionismul marxist.
Dar avea nevoie de un cadru conceptual şi metodologic
pe măsura ambiţiilor sale“ scrie Laura Albulescu. Însă,
„cum să ţii cont de istoria expulzată de structuralism, dar
să ţii cont, în acelaşi timp, de specificitatea faptului literar, de valoare şi să surprinzi creaţiei autorului în singularitatea ei ireductibilă? Cum să afirmi autonomia relativă fără a ignora determinările sociale complexe? Cum
să îmbini subiectivul cu obiectivul, internul cu externul?
Nici un alt obiect nu ridică, probabil, sociologului, atât
de multe probleme şi atât de imperativ. Cu atât mai mult
cu cât universul literar este cel mai puţin instituţionalizat
dintre toate spaţiile sociale: oricine poate intra în el, nu
este nevoie de nici o diplomă, pentru a deveni scriitor.“
Dar drumul, cu toate că presărat cu succese sociale, a
fost lung. „Această paradigmă s-a construit, aşadar, treptat
printr-o «inducţie teoretică validată empiric» (ca marile
concepte psihanalitice). Şi, deşi (aparenta) familiaritate
pe care o întreţinem astăzi cu ea a indus un efect previzibil de banalizare, la vremea respectivă a echivalat cu o
revoluţie epistemologică.“ În Franţa – să ne înţelegem!
– a echivalat cu o revoluţie, unde critica înota în filolo-
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gism, abordare pe care Bourdieu o dezaproba foarte ofensiv. În Franţa, unde critica era, şi mai este şi azi, un joc
cu mărgele de sticlă, izolat într-o insulă a prejudecăţilor
inculcate de un învăţământ minat de acel umanism pios
de bibliotecă sau de liceu, vetust, limitat şi steril care, în
ciuda interesului scenei publice pentru literatură, despre
care s-a spus, ignora energiile mari pe care le incumbă
creaţia literară şi universurile închise în ea. Ar trebui să
vedem acest interes pentru literatură ca pe o ocupaţie de
curte, ca pe o mondenitate eclatantă şi dominatoare (nici
structuralismul nu a fost interesant pentru critica mondială, dar în primul rând pentru cea franceză până nu a
devenit francez), însă, până în epoca post-’68, aproape
impermeabilă la abordările extrem de fertile care veneau
dinspre şcolile critice dezvoltate în alte părţi.
Bourdieu s-a apărat mereu de acuzaţia de marxism.
În parte, pe bună dreptate. Sedus de Leibniz şi de Weber
(ideea de câmp i s-a conturat, după propria mărturisire, în
timp ce ţinea un curs de sociologia religiei bazat pe opera
lui Max Weber), după ce-i frecventase pe marii filosofi ai
Antichităţii, dar şi pe scolastici, pare împotriva logicii să
se fi raliat ideilor marxiste. Şi totuşi, tot ce propune Bourdieu, în sistemul său şi o dată cu el, nu este decât materialism dialectic şi istoric aplicat la domeniul artei în general şi al literaturii în special. Dacă vorbim de marxism,
cu varianta şi mai limitativă şi mai îmbâcsită de ideologie care este marxism-leninismul (şi care merge, de fapt,
în teoria socială, împotriva dialecticii pe care o asumă în
premise), desigur că gânditorul francez avea îndreptăţire
în respingerile sale, dar dacă plasăm sistemul pe care l-a
conceput în aria de care aparţine din punctul de vedere al
metodologiei şi al concluziilor – s-a vorbit despre determinismul caracteristic teoriei sale –, atunci vom concede
că e vorba de materialism dialectic şi istoric. Prin urmare,
ce doresc să afirm este faptul că originalitatea sa este mai
degrabă una terminologică (cu rezervele pe care am să le
exprim mai târziu), decât una de abordare, de sistem, de
filosofie. Părea ceva cu totul nou în contextul câmpului
literar, universitar francez, dar în cadrul istoriei generale
a ideilor nu era defel.
Se prea poate să fi ajuns singur la concluziile pe care
le ştim (poate de aceea a evitat să îşi identifice, cu câteva
excepţii, oficial, predecesori), dar ele se încadrează perfect în paradigma de interpretarea a lumii, inclusiv a
faptelor artistice, pusă în evidenţă de materialismul dialectic şi istoric. Până la urmă, parafrazând, oarecum, o
vorbă celebră, se poate spune că, în privinţa sociologiei,
în general, şi în aceea a literaturii şi artei în special, Pierre
Bourdieu a aşezat marxismul cu picioarele pe pământ.
El susţine că „ştiinţa operelor are ca obiect nu numai
producerea materială a operei, ci şi producerea valorii operei sau, ceea ce este acelaşi lucru, a credinţei în
valoarea operei.“ Parcă am citi o frază din Capitalul trecută prin filtrul unui „marxism al secolului XX“ (apelez
la o formulare a lui Roger Garaudy care a făcut epocă).
Bazat pe un punct de vedere determinist, Bourdieu
arată mai departe că ştiinţa operelor „trebuie să ţină cont
nu numai de producătorii direcţi ai operei în materialitatea ei (artist, scriitor etc.), ci şi de toţi agenţii şi instituţiile care participă la producerea valorii operei prin producerea credinţei în valoarea artei în general şi în valoarea distinctivă a unei anumite opere de artă (adică critici, istorici ai artei, editori, directori de galerii, vânză-
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tori, conservatorii de muzeu, mecena, colecţionari, membri ai instanţelor de consacrare – academii, saloane, jurii
etc.) şi de toate instanţele politice şi administrative care
deţin o competenţă în materie de artă (diverse ministere – în funcţie de epocă – Direcţia Muzeelor Naţionale, Direcţia Artelor Frumoase etc.), care pot interveni
pe piaţa de artă, fie prin verdicte de consacrare, asortate
sau nu cu avantaje economice (achiziţii, subvenţii, premii, burse etc.), prin măsuri de reglementare (avantaje
fiscale oferite diverşilor mecena sau colecţionarilor etc.).
Nu trebuie uitaţi nici membrii instituţiilor care participă
la producerea producătorilor (şcoli de arte frumoase etc.)
şi la producerea consumatorilor capabili să recunoască
opera de artă, deci, ca valoare, începând cu profesorii şi
părinţii, răspunzători de inculcarea iniţială a dispoziţiilor artistice.“ (Regulile…). Dacă acesta nu este materialism dialectic şi istoric, atunci ce e?
Pentru Jean-Louis Fabiani, unul dintre comentatorii pe care se sprijină demonstraţia Laurei Albulescu în
ce-l priveşte pe acela care scria că „intelectualul se constituie ca atare intervenind în câmpul politic în numele
autonomiei [italice în text, n.m., R.V.] şi al valorilor specifice unui câmp de producţie culturală ajuns la un înalt
grad de interdependenţă faţă de diferitele puteri“ (Regulile artei), la Bourdieu, „referinţa la studiile literare nu
există decât pentru a pune în valoare originalitatea şi
forţa teoretică a autorului“.
Să ne precizăm mai bine poziţia! Bourdieu nu cred că
este un marxist ascuns. El gândeşte dialectic (habitus-ul
reprezintă – scrie şi Laura Albulescu – „ambiţia de a topi
într-o dialectică complicată explicaţia prin cauze determinante şi prin cauze finale, conştientul şi inconştientul, calculul raţionalist şi spontaneitatea“) şi face marxism (de fapt, materialism dialectic şi istoric) cumva pe
cont propriu, repetând, ca şi Marx, care era de o solidă
formaţie filosofică (hegelian în tinereţe), un traseu al
gândirii filosofice, trăgând concluziile potrivite cu realitatea prin cunoaşterea unei părţi însemnate a moştenirii de gândire a înaintaşilor şi prin propria reflecţie asupra faptelor sociale.

Moştenirea
Unul dintre capitolele cărţii Laurei Albulescu se inti-

tulează „Ce a făcut Bourdieu cu moştenirea weberiană“
(…qui mal y pense!; dar nu e singura gafă de exprimare,
mai sunt şi altele, cum am semnalat deja în cronica de
întâmpinare a acestui volum – „Luceafărul“, nr. 7/2015 –,
care este de luat împreună cu comentariul de faţă). Pentru cine vrea să vadă, sociologul francez şi-a întrebuinţat
din plin achiziţiile filosofice din perioada formării, ca şi
pe cele acumulate în travaliul asupra lui Leibniz şi Weber.
Într-un interviu realizat de Roger Chartier, Bourdieu precizează, referindu-se la conceptul de habitus (el îi spune
noţiune; ar fi bine să fie aşa, numai că repetatele reveniri,
finisări, rafinări, modificări operate de el însuşi, precum
şi explicitările din partea exegeţilor aşează habitus-ul în
aria conceptelor), că, aşa cum poate fi găsit „la Sfântul
Toma d’Aquino şi la alţii, gânditori foarte diferiţi între ei
– cum sunt Husserl, Maus, Durkheim, Weber… –, spune,
în ultimă instanţă, ceva extrem de important: subiecţii
sociali nu sunt nişte automate mecanice“.
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Unul dintre pilonii pe care se sprijină monografia dedicată lui Bourdieu de Laura Albulescu este tocmai acela al
relevării metodice a preluărilor de la gânditorii dinainte.
Acribia cercetătoarei este remarcabilă şi, cel mai important, nu se desfăşoară sec, după un filologism îngust, ci
lin, organic, logic, cu o perfectă pătrundere a modului
cum fiecare concept s-a metamorfozat, de la Aristotel,
de exemplu (hexis) sau de la Toma d’Aquino (habitus),
trecând prin Durkheim, Weber şi, mai aproape de noi,
Paul Ricoeur şi alţii până a ajuns să treacă prin multiplele
revizuiri ale lui Bourdieu. Explorarea surselor acestora,
aşa cum este realizată în Sfinxul…, are ca rezultat, asupra
cititorului interesat, ceea ce am numi, şi în cazul criticii
şi teoriei, după Roland Barthes, plaisir du texte. Are răbdarea de a căuta referinţele necesare despre orice poate
fi de folos în retrasarea modului în care acest sistem al
lui Bourdieu s-a configurat. De fapt, cum ea însăşi spune,
„am încercat să-l reconstruiesc pe Bourdieu“. Şi din necesităţi de metodă, dar probabil şi pentru că „subiectul“ se
distanţase cu vigoare, în Meditaţii pascaliene, de metoda
deconstructivistă a lui Derrida, cu argumente filosofice
şi logice de necombătut.
Laura Albulescu nu practică un „discurs îndrăgostit“.
Precauţii, semne ale acestei preocupări de a nu cădea în
capcana hagiografismului sunt nu doar enunţate, ci sunt
prezente peste tot de-a lungul consistentei monografii teoretice la care fac referire în rândurile de faţă. Nu uită, de
pildă, să menţioneze nici scandalosul „dezinteres“ al lui
Bourdieu pentru sursele şi preluările pe care orice teorie, fie ea şi nouă, le etalează. După cum nu evită să discute despre „marxismul“ acestuia. Dimpotrivă, o face pe
pagini ample, bine echilibrate, deşi pornite de la constatarea, ce poartă un iz de amărăciune, cum că lui Genette
nu i se ia cu nici un chip în considerare apartenenţa la
stânga (a fost chiar membru al Partidului Comunist Francez), în vreme ce la Bourdieu ideea proustiană a abisului
dintre autor şi operă nu mai funcţionează („aproape toţi
uită brusc de Proust şi se trezesc saint-beuvieni convinşi“).
Citându-l pe americanul Jeffrey C. Alexander, unul
dintre numele importante ale sociologiei culturale contemporane, Laura Albulescu urmăreşte să demonstreze că
acesta s-ar afla între exponenţii celor mai radicale acuze de
marxism la adresa lui Bourdieu, pentru că îl vede, alături
de Lukács, Gramsci, Sartre şi Habermas, drept „încarnarea cea mai impozantă a tradiţiei marxiste“. Printre altele,
şi pentru că „nu doar a bricolat gândirea originală a lui
Marx, dar, ca Habermas, a încercat eroic să reconstruiască materialismul istoric, adică să creeze o nouă teorie“. Nu am avut posibilitatea să parcurg cartea lui Alexander, însă, şi în lumina celor prezentate de mine mai
înainte, şi urmărind citatele la care recurge autoarea, îmi
pare că e vorba de un adevărat elogiu adus unui efort de
construcţie sociologică şi nu de acuze infamante. Dacă
Laura Albulescu nu ar citi opera lui Bourdieu cu prejudecata inoculată de mediul publicistic din România şi, aşa
cum a mers către ceilalţi filosofi, înţelegându-le admirabil conceptele şi sistemele, s-ar fi oprit şi asupra lui Marx
şi a lui Engels (cel care a făcut, de fapt, schiţa materialismului dialectic şi istoric mai comprehensibilă), e posibil să nu mai fi simţit nevoia să-l apere de neomarxism,
aşa cum o face, neconvingător ştiinţific, într-un capitol,
altminteri, foarte elegant scris, dar fără o concluzie efectivă, peremptorie pe cel care vedea foarte bine diferenHYPERION

99

ţele de clasă în dispoziţii şi habitus, în judecata de gust
şi aşa mai departe. Chiar dacă a fost un om „de stânga“
(aici, argumentele foarte bine aduse în pagină ale autoarei ar fi de discutat mult mai pe larg, de sine stătător, pentru că mi se pare că, în viaţă, el se ataşa de ideea de justiţie socială mai mult decât de o ideologie de stânga pur
şi simplu), Bourdieu nu scrie ca Marcuse, ca Fromm, e
mult deasupra lui Gramsci şi nici nu se îmbibă de praf
doctrinar-ideologic (doctrinele filosofice nu devin neapărat toate ideologii).
Gisèle Sapiro, director de cercetare la CNRS şi director de studii la l’EHESS (CESSP; siglele sunt lămurite mai
la început, când am vorbit despre cariera lui Bourdieu),
afirmă, într-un text publicat la rubrica „40 ans/40 livres“,
de pe site-ul creat de EHSS la aniversarea a patru decenii – „http://40ans.ehess.fr/2015/02/08/1979-pierre-bou
rdieu-et-la-production-sociale-du-gout“) arătând meritele celui care s-a ocupat foarte intens de caracterul de
clasă al gustului: „Într-o conjunctură în care se înfruntau două paradigme intelectuale dominante, structuralismul şi marxismul, Bourdieu a adoptat abordarea zonei
de interferenţă dintre acestea, pe care o combină cu un
demers de tip topografic – poziţiile ocupate într-un spaţiu
social ierarhizat – pentru a reînnoi analiza clasele sociale.“
Revenind la sursele gândirii lui Bourdieu, către altcineva se îndreaptă, însă, autoarea – propunând, aici, chiar
şi o ipoteză de interpretare interesantă, ignorată de ceilalţi
biografi şi exegeţi. Să vedem mai întâi care ar fi punctul
de plecare: „Universalitatea metodei sale poate fi, desigur,
discutabilă, însă ceea ce nu i se poate reproşa lui Bourdieu
este coerenţa conceptuală a sistemului. Dimpotrivă, sistemul este atât de bine uns, a lucrat atât de mult asupra
lui, că aerul general este unul de supracoerenţă, datorat,
în mare parte, şi autosuficienţei încrucişate a conceptelor pe care s-a construit, undeva, la graniţa dintre forjare
şi forţare. Mare admirator al lui Wittgenstein, Bourdieu
a avut grijă să-şi potrivească neobosit toate componentele şi să le lege indestructibil pentru a-şi consolida spaţiul logic al discursului.“
De aici, din această intenţie totalizatoare, sprijinindu-se
şi pe amănuntul deloc neglijabil că Bourdieu a fost traducător şi comentator al lui Leibniz, apropierea cu opera
acestuia din urmă pare că se impune. Demonstraţia Laurei
Albulescu denotă o subtilă eleganţă, dar cred că se aplică
numai la un nivel metaforic din motive pe care nu consider că e nevoie să le invoc, având în vedere caracteristicile sistemului leibnizian (altminteri, Bourdieu însuşi se
considera… pascalian).
Un al doilea pilon al lecturii Laurei Albulescu la Bourdieu este legat, fireşte, de interpretare. Cu o rară minuţie
şi cu aproape impecabile pătrunderi, atât în opera sociologului, cât şi în sistemele filosofice în care acestea se
originează sau cu care se atinge, ridică un eşafodaj ce
înseamnă, o re-construcţie a sistemului bourdieusian după
ce mai întâi procedează la o de-construcţie a acestuia.
Capitolele cărţi – iniţial, o teză de doctorat – aşează, una
câte una, cu o perspicacitate teoretică nu prea des întâlnită în câmpul critici literare româneşti (chiar dacă mai
comite unele erori, inclusiv de limbă – la altcineva nu ar
fi atât de evidente, poate; dat fiind nivelul ideatic înalt la
care ridică şi menţine discursul şi buna strunire a terminologiei filosofice, sar, din păcate, în ochi –, cu toate că
ar fi nevoie să se iniţieze mai serios în istoria sociologiei
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şi mai ales în aceea a începuturilor acestei discipline, în
pofida lipsei de acces la marxism şi la neo-marxism, care
ar fi fost foarte necesară în contextul dat) elementele unei
arhitecturi hermeneutice care se situează în zona unui
Bourdieu al Laurei Albulescu, într-o anumită măsură,
dar cu siguranţă mai mult un Bourdieu mai aproape de
el însuşi. Adică o imagine care corespunde, cred, fără
prea multe distorsiuni celui pe care vrea să îl reprezinte.
Precizez, de asemenea, pentru cititorul dispus să
acorde timp şi răbdare parcurgerii atente a textului, că
multe dintre elementele neapărat necesare pentru înţelegerea corectă a lui Bourdieu nu se găsesc în dezvoltările propuse de capitole şi subcapitole, ci în fraze aparent lipsite de o focalizare marcată. De aceea, poate că
schimbarea accentelor în anumite tratări ar fi adus şi mai
multe câştiguri textului, oricum dens, încărcat nu numai
de decriptări, ci şi de sugestii pentru noi piste de interpretare (cel mai adesea în sensul demersului propus de
autoare, alteori, însă, în contra acestuia). Spre exemplu,
apelul făcut la similitudinile cu felul în care s-au forjat
„marile concepte psihanalitice“, pe care l-am citat undva,
mai sus, ar fi trebuit să constituie indiciul că valoarea operaţională a conceptelor lui Bourdieu este destul de relativă
câtă vreme ele nu sunt fixate ferm. Se ştie că i s-a reproşat lui Freud, în special, această permanentă muncă de
metamorfozare a propriilor concepte. Nu e lipsit de interes să spunem şi că astăzi, şi din această cauză, psihanaliza este căzută în desuetudine după ce multe decenii a
părut unora ca un fel de cheie universală pentru structurile subconştientului şi ale inconştientului.
În aceeaşi ordine de idei, metoda de a lua cuvinte greceşti şi latineşti de la vechii gânditori sau din dicţionar şi
a le pune să semnifice altceva decât la cei care le-au întrebuinţat de-a lungul timpului, în epoci diferite, în paradigme social-culturale diferite, este destul de riscantă, ca
să nu spun mai mult. E interesant şi fertil pentru dezbaterea filosofică să urmărească şi să interpreteze felul în
care un cuvânt, un concept, o noţiune a trecut prin diferite doctrine filosofice de-a lungul timpului (până la un
punct, aceasta constituie chiar ocupaţia ei), dar pentru
un demers cu pretenţii ştiinţifice, cum a fost cel bourdieusian, acest lucru nu mai este valabil. Noţiunile ştiinţifice – cum am mai arătat şi în alte ocazii – trebuie să aibă
perfectă transparenţă la semnificaţie, să nu fie minate de
ambiguitate sau de echivoc, să fie, la rigoare, cuantificabile pentru a fi operaţionale. Iată de ce, sistemul lui Bourdieu, atât de ambiţios şi de bine „uns“, cum îl califică Laura
Albulescu, şi are dreptate, îmi pare mai aproape de un
sistem filosofic, de interpretare a faptelor sociale decât
de unul cu care sociologul de teren să poată opera. Nu
e vorba de a-l dinamita, aici – nu e vorba absolut deloc,
sunt, la rândul meu, impresionat profund de amploarea
culturală şi filosofică a lui Bourdieu şi mai ales de capacitatea lui de a se desprinde de scolasticismul (spun asta
în lipsa unui termen mai bun în acest moment în care
scriu) criticii franceze –, ceea ce caut este să îl plasez
corect între paradigmele ideilor contemporane şi – de
ce nu?! – din toate timpurile.
Poate de-abia de aici înainte să intervină, într-un fel
sau altul, prin contribuţii ale celor care doresc să continue moştenirea bourdieusiană, anumite restrângeri şi
aplicări pe câmpuri limitate de studiu, pentru ca, finalmente, să se poată configura un sistem mai mare de ter-
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meni care să constituie adevăraţi indicatori în cercetarea sociologică. Idiomul lui Bourdieu are nevoie de glosar şi, aşa cum se prezintă acum, termeni cum sunt habitus, allodoxia, illusio etc. au aerul unei limbi păsăreşti a
cercurilor filosofice. Desigur că productivitatea lexicală
în aria modernităţii a termenilor din greacă şi latină nu
poate fi pusă în discuţie. Numai că preluarea şi inovaţia
se fac, cel mai adesea şi cel mai eficace, pornind de la câte
un etimon de acest fel pentru a crea cuvinte în funcţie
de limbajul contemporan (cu spiritul acestuia) şi de utilizarea lui astăzi. Mai mult, în ce-l priveşte pe Bourdieu,
a folosi într-un discurs ştiinţific marcaje cu italice pentru a relativiza uzul comun şi a indica glisări ale sensurilor unor cuvinte este cu totul neştiinţific şi are legătură
cu eseismul culturii franceze, pe care el însuşi în incrimina. Nu în ultimul rând, jocurile de cuvinte la care se
dedă (ex.: habitus – habit) pe teritoriul limbii franceze
pentru a-şi exprima ideile constituie o preţiozitate de
salon literar, este neştiinţific şi se dovedeşte – cel puţin
deocamdată – o frână pentru intenţiile universaliste ale
sistemului pe care l-a propus.
„Sociologul trebuie să recurgă la cuvinte forjate,
protejându-se astfel, cel puţin relativ, împotriva proiecţiilor naive ale simţului comun“, afirmă Pierre Bourdieu
în Questions de sociologie. Nu cumva e, în aceste cuvinte,
o răbufnire de elitism intelectualist şi nu un autentic spirit ştiinţific?

UnChiarteoretician
literar
dacă nu ar fi la mijloc acest contact pe care Laura

Albulescu îl stabileşte pentru sine şi pentru cel care-i parcurge acest studiu (e momentul să mărturisesc faptul că
fără monografia pe care a scris-o tânăra cercetătoare şi
traducătoare a lui Bourdieu probabil că eu însumi nu aş
fi avut o reprezentare suficient de corectă a ansamblului
şi a amănuntelor, finalmente a esenţei unui sistem aşa de
specios, în măştile şi schemele lui) cu multe, foarte multe
note excepţional intonate, un contact fastuos argumentat, documentat cu sistemul bourdieusian (descris cu în
articulaţiile cele mai mici), argumentele pe care le-am
invocat se află peste tot în opera autorului francez. Începând, poate, cu studiul despre fotografie.
Felul strălucit în care autoarea şi-a structurat exegeza
a determinat, din partea mea, mai puţin o dorinţă de a o
comenta efectiv, cât una de a intra în jocul propus şi de
a schiţa, la rândul meu, o serie de completări. Un dialog,
aşa cum îl văd eu, cu opera lui Bourdieu şi cu monografia Laurei Albulescu, din câte ăot să îmi dau seama, una
dintre cele mai bune din câte s-au scris despre sociologul
francez. Din punctul meu de vedere, un argument că şi în
românia se poate face „critică de export“, după formularea îndeajuns de cunoscută, de-acum, a lui Andrei Terian.
Menţionez câteva dintre titlurile capitolelor, pentru a
da seamă de amploarea, dar şi de profunzimea demersului pe care îl reprezintă Sfinxul. Pierrde Bourdieu şi literatura, o lucrare realizată după toate „regulile artei“, cu
o foarte inteligentă şi pertinentă „Introducere“, ce constituie o punere în temă atât în ceea ce priveşte ansamblul metodei şi al sistemului bourdieusian, cât şi în ce
priveşte metoda proprie aplicată acestora: „O radiografie a conceptului de habitus“, „Multidimensionalitatea
habitus-ului. Ethos – etică – habitudine – hexis“, „Habi-
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tus de clasă, habitus individual şi habitus clivat“, „Libertate şi determinism“, „Legitimitate şi legitimare“, „Tipurile de legitimitate la Weber“, „Heteronomie, circularitate şi tranzitivitate în munca de legitimare“, „Violenţă
simbolică şi dominaţie“, „Şi dominanţii sunt dominaţi
de propria dominaţie“, „Allodoxia“, „Traiectorie socială
şi îmbătrânire socială [aspecte asupra cărora, din păcate,
nu m-am oprit deloc în această „relectură“, n.m., R.V.]“,
„Depăşirea dihotomiei lectură internă-lectură externă:
conceptul de câmp“, „Meditaţii leibniziene“, „A treia
cale ca forma mentis: între hipertomie şi Aufhebung“ [de
meditat la utilizarea unui astfel de termen în contextul
discuţiilor desfăşurate mai sus despre limbajul filosofic, n.m., R.V.], „Autoportret cu Flaubert sau singurătatea absolută“ a celui plasat în locul geometric al tuturor
perspectivelor“, „Dimensiunea retorică a scriiturii bourdieusiene“, „Chiasmofilia“, „Prolepsa oratorică şi figurile
de stil ale apărării“, „Eufemismul la Bourdieu“, „Vocabularul «bourdivin»“, „Esoterism vs. accesibilitate“, „Proust şi Bourdieu“, „Geometrie şi fineţe. Pascalianismul
lui Bourdieu“, „Autobiografia între personal şi impersonal. Autoanaliza lui Pierre Bourdieu“, „Un «Bildungsroman intelectual»“, „Apa de la fântâna publică şi «mandarinul»“, „Freud şi Bourdieu“, „Pierre Bourdieu în alte
ţări“,. „Pierre Bourdieu în România“. Simpla parcurgere
a celor inserate mai sus arată cu asupra de măsură vastitatea şi intenţia totalizatoare a efortului exegetic întreprins de autoare.
Ce lipseşte? În afară de observaţiile pe care le-am adus
în propriile mele expuneri din prima parte, mai ales, a
acestor rânduri, o legătură mai bună cu alte doctrine sociologice. Nu e suficient să fie citaţi afinii sau cei pe care
îi moşteneşte autorul analizat. De pildă, mi se pare că
multe dintre dezvoltările lui Bourdieu se pot regăsi, sub
denominaţii diferite, şi la alţi sociologi. Cred, de exemplu, că sistemul lui Talcott Parsons are extrem de multe
trăsături asemănătoare cu acela propus de autorul Distincţiei. Sau invers.
Şi – „demonul teoriei“ (Compagnon) pe care îl invocă
la începutul demersului său Laura Albulescu mă îmboldeşte şi pe mine – cred că ar fi fost bine dacă Laura Albulescu ar fi aplicat chiar la traiectoria personală a lui Pierre
Bourdieu corpus-ul de concepte pe care chiar el le-a instituit în domeniul sociologiei. Cu alte cuvinte, dacă ar fi arătat – nu întâmplător am început aceste rânduri schiţând
datele carierei celebrului autor – în ce măsură habitus-ul
şi câmpul literar, artistic, filosofic sau economic în care
operează bunurile simbolice au determinat anume această
biografie, cu atâtea succese, şi nu alta. Felul în care este
tratat subiectul în capitolul despre biografie este destul
de puţin expresiv. Ca o sugestie, ar fi trebuit pornit de la
faimoasa observaţie a lui Thibaudet despre ascensiunea
moştenitorilor şi despre ascensiunea bursierilor în Franţa
de după Afacerea Dreyfus şi ruptura majoră la nivelul
societăţii franceze a sfârşitului secolului al XIX-lea care
a adus implicarea pregnantă a scriitorului (aici rezidă, în
primul rând, sursa fenomenului la care se referă observaţia Annei Boschetti) în viaţa publică.
Având în vedere bosa teoretică cu care este înzestrată, ar fi de dorit ca Laura Albulescu să nu rămână
doar la nivelul unei teze de doctorat de succes, ci să persevereze în domeniul acesta al teoriei şi criticii literare,
orientându-se către realizarea unor noi sinteze.
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Valy CEIA

O

Ţiganiada, azi

Operă insolită la descoperirea ei, Ţiganiada, epopeea
lui Budai-Deleanu, se dovedeşte scrierea unui mare vizionar. Dacă apariţia monumentalei creaţii e dramatică, dar
nu în detrimentul ei, ci, înainte de toate, al culturii române,
paradoxal, azi devine timpul ei: intertextualitatea sub diversele sale expresii, interdisciplinaritatea, transculturalitatea sunt, deopotrivă, resorturi identitare şi dimensiuni
care îi asigură perenitatea.� Laolaltă, acestea izbutesc să-i
învedereze caracterul solar, mereu iluminant, în diverse
domenii ale cunoaşterii (literatură, estetică, istoria mentalităţilor, filozofie, psihologia maselor etc.) şi deschiderea spre universalitatea culturală. În ocurenţă cu această
constatare, nu surprinde nicidecum faptul că în Istoria
sa George Călinescu îl vede pe Budai-Deleanu drept un
„om cu desăvârşire occidental“[1], iar Elvira Sorohan, pasionată şi constantă interpretă a scrierii, vorbeşte, într-un
întreg capitol al monografiei sale, despre Sensul european
şi originalitatea alegoriei[2]. Completitudinea nivelurilor
semantico-interpretative, modernitatea surprinzătoare[3]
fac din ea o scriere care acceptă cu seninătate cele mai noi
direcţii de gândire, păstrându-şi prospeţimea exemplară,
strigându-şi cu glas puternic tinereţea. Actualitatea fulgurantă, răscolitoare a Ţiganiadei obligă la includerea ei
în şirul elementelor culturale-reper, în măsură să învede-

reze pregnant identitatea noastră culturală şi, deopotrivă,
să creioneze o imagine globală asupra rosturilor noastre.
Surprinşi de uluitoarea polifonie armonică a operei,
interpreţii, mulţi uşor nedumeriţi, au vorbit despre gratuităţile textului, despre exerciţiile literare la care procedează
Budai-Deleanu, figură exemplară, „înnobilată“ de povara
exilului, pe care o împarte în cultura noastră cu surghiuniţii în afara ori… înlăuntrul spaţiului geografic românesc.
Acceptând cu seninătate cele mai noi instrumente interpretative, cu mult înainte ca Umberto Eco să fi lansat conceptul, epopeea lui Budai-Deleanu este o operă deschisă
(cum just a înfăţişat-o Eugen Negrici[4]), care incită fără
astâmpăr la reflecţie, la întrebări ontologice şi gnoseologice fundamentale, dar şi o sursă uriaşă de emoţii şi delicii estetice susceptibile să-l atragă şi să-l încânte pe cititorul rafinat.[5] Valoarea peremptorie transculturală conjugată cu forţa elementelor constitutive naţionale obligă la
transgresarea rând pe rând a fiecărui nivel, într-un efort
conjugat de asimilare şi includere în şirul elementelor
peremptorii ale actualităţii noastre. Oferind o paradigmă
de studii interculturale şi un model fertil pentru abordarea unei opere valoroase şi învederarea elementelor sale
antinomice de imitaţie-originalitate, naţional-universal,
literar-transliterar, epopeea are o propensiune către actualitate, semn al operelor geniale din orice colţ şi din orice
timp. Reflexele ei perene sunt capabile a configura exem1 Tălmăcirea Ţiganiadei în franceză a constituit, aşa cum desplar chipul umanităţii. Idealismului celui mai ardent îi răstăinuie editoarea Françoise Mingot-Tauran, o adevărată revelaţie:
Tsiganiada ou Le Campement des Tsiganes. Traduction du rouma- punde contrapunctic scepticismul cel mai atroce, filozofiei
in Romaniţa, Aurélia et Valeriu Rusu. Adaptation en vers français reci şi raţionale de factură iluministă îi este aşezată, în conFrançoise Mingot-Tauran, Bucureşti: Editura Bibliotecilor Bucureş- trabalans, o căldură umanistă de pură extracţie creştină, în
tilor – Port-de Bouc: Wallâde, 2003. Neobositei cercetătoare Elvira
Sorohan i se datorează o scurtă, dar densă prezentare a scriitorului în Patrimoine littéraire européen (tom X, Bruxelles, Namure, 1998),
însoţită de un fragment tradus de către Maria Pavel.
2 George Călinescu, Ion Budai-Deleanu, în Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită.
Ediţie şi prefaţă de Al. Piru, Bucureşti, Editura Minerva, 1986, p. 75.
3 Elvira Sorohan, Introducere în opera lui Ion Budai-Deleanu, Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 180-189.
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4 A se vedea, bunăoară, înfruntarea de pe poziţii de egalitate cu cele mai moderne texte, al lui Camil Petrescu ori al Simonei
Popescu, la noi, pentru a indica doar o direcţie.
5 Eugen Negrici, Figura spiritului creator, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1978, p. 94.

ReLecturi

înţelesul decelat de către Miguel de Unamuno, de element
intrinsec literaturii din momentul apariţiei erei creştine[6].
Creaţia poetică a lui Budai-Deleanu, sfârtecată de lectura comparatistă, rău aplicată atunci când se ignoră întregul, a fost pusă într-o relaţie nedreaptă cu textele antichităţii greco-romane ori ale iluminismului european. Singură
inventarierea similitudinilor şi a modelelor este de o cutremurătoare caducitate. De asemenea, izolarea – aşa cum
foarte multă vreme s-a procedat – a fenomenelor lingvistice şi stilistice (e drept, de o originalitate şi de o valoare
emblematice) de pletora ideatică a textului, ea însăşi constituită din niveluri variate (istoric, politic, etnic, cultural, axiologic) nu izbuteşte decât să fractureze o operă ce
prefigurează unele dintre cele mai moderne direcţii artistice. Decuparea reflexelor identitare devine în aceste condiţii o operaţie de recâştigare a valorii artistice uriaşe a
lui Budai-Deleanu. Astfel, în cazul marilor creatori relaţia imitaţie-originalitate se metamorfozează într-un act
de generozitate artistică. Mai mult, în lumina culturii clasice greco-romane, atât de dragi Celui din Cigmău, imitaţia şi originalitatea nu sunt incompatibile… genetic. Subzistă în articularea Ţiganiadei viziunea lui Mircea Vulcănescu, conform căreia „sufletul românesc e un lucru complex, produs al unei serii întregi de influenţe“[7], care însă nu
sunt calpe imitaţii, nu se manifestă drept „caractere dominante […], ci numai ca veleităţi, ca tendinţe de a depăşi şi
de a ieşi din tine pentru a te întregi prin adausul unei realităţi din afară“[8]. Subtil cunoscător al principiilor ce guvernează şi cu care operează critica literară, scriitorul iluminist lasă să irumpă constant originalitatea cea mai durabilă, ce implică asimilarea antecesorilor prestigioşi, pe de
o parte, şi înscrierea eternităţii în opera sa.
Întreg eşafodajul artistic al epopeii eroi-comico-satirice,
în sine însuşi extrem de articulat, îşi revarsă valenţele când
înspre antichitatea greco-romană, când înspre proximitatea europeană a poetului, când înspre actualitatea noastră
imediată. Nimic gratuit, nimic facil în toată această „jucăreauă“, una dintre cele mai serioase şi mai complexe din
literatura noastră. Tocmai de aceea, dimensiunile originalităţii poemationului şi relaţia intimă dintre imitaţie şi originalitate constituie o altă formă de includere a scrierii în
şirul elementelor referenţiale ale literaturii noastre. Contopirea în substanţa aceluiaşi text a celor mai variate, divergente, uneori, stiluri, a unor „sonuri“ ce vin dinspre clasicitatea antică şi ajung până în contemporaneitatea iluministă, dar, emblematic, sunt însoţite de elemente ce prefigurează direcţii poetice contemporane ilustrează viguros
„figura spiritului creator“, aşa cum este denumită şi descrisă
de Eugen Negrici[9]. Adevărurile eterne cele mai profunde
6 Rosa del Conte, autentică filoromână, cunoscătoare subtilă a spaţiului cultural românesc, scrie în 1958 un studiu percutant
privind influenţa italiană în Ţiganiada. Punctarea similitudinilor, în
descrierea iadului, între antiepopeea românească şi Eneida ucraineanului (congener) i se datorează lui Ivan Cotlearevsky (Sergiy Luchkanyn). Fapt elocvent pentru amplitudinea doar creionată aici
este includerea unor pasaje într-un volum francez de gastronomie
privind bucătăria europeană în a doua jumătate a mileniului trecut
(Cognac, 1996). În spaţiul cultural spaniol, Juan José Ortega Román
scrie un studiu despre Festín en el paraíso: Ţiganiada de Ion BudaiDeleanu (2007).
7 Vezi Miguel de Unamuno, Agonia creştinismului. Traducere şi
prefaţă de Radu I. Petrescu, Iaşi, Institutul European, 1993.
8 Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1991, p. 41.
9 Idem, ibidem, p. 42-43.
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sunt diluate în toată ţesătura textului, astfel încât fiecare
pasaj devine centru iradiant de semnificaţie.
Explorându-se drama unei umanităţi locale, prin elementele profunde de operă clasică, sunt profilate avatarurile oricărei societăţi în condiţii similare. Dimensiunile literare, dar – fapt emblematic – şi istorice, filozofice, mentalitare, psihologice, sociale – ale textului ne oferă soluţiile
înspre considerarea unei drame naţionale şi, după aceea, a
unei drame a conştiinţei europene, iar graţie tiparului parabolic, de scriere „cu cheie“, înspre însăşi cercetarea societăţii actuale. Poemationul eroi-comico-satiric se metamorfozează astfel într-o dramă transtemporală şi transnaţională.
Într-un proces de configurare a lumii Sensului acestuia şi,
apoi, de profilare şi integrare a lor pe cerul larg al universalităţii câteva direcţii se impun.
Primul traseu urmăreşte, neîndoielnic, în chip imperativ, luptele. O studiere atentă a contextului istoric şi politic este menită să reliefeze structura parabolică (şi, mai
puţin, precum s-a interpretat, alegorică[10]) a Ţiganiadei.
Un atare mecanism bivalent, este funcţional de-a lungul
întregii lucrări. Îndreptându-ne înspre chiar miezul ideatic al textului, descrierea luptelor devine esenţială în decelarea semnificaţiilor întreţesute ale epopeii prin relevarea,
pe de o parte, a luptelor fizice, propriu-zise, şi, pe de alta, a
luptelor ce se săvârşesc în universul înalt al Fiinţei, individuale sau naţionale. Devenirea implică lupta; valorile umaniste, odată cucerite, trebuie conservate, de asemenea, prin
luptă intemperantă. În aceste condiţii, dimensiunea agonică
a existenţei e singura capabilă să ne asigure înălţarea, căci pe
frontul invizibil al fiinţei se desfăşoară războaiele cele mai
acerbe. Dar un concept existenţial fundamental se reconfigurează semantic în ocurenţă cu realităţile descrise. În plan
înalt, Vlad Ţepeş e mâna forte ce instaurează ordinea. Şi de
astă dată, intuiţia scriitorului s-a dovedit surprinzătoare,
întrucât invocarea domnitorului, cu semnificaţii convergente, va deveni un veritabil topos. Mai mult, singurătatea
sa, caracterul aspru, însă onest, intransigenţa, severitatea
se apropie de firea, dar şi de viziunea politică a scriitorului. Prin urmare, nu, cum s-a spus, intenţii proteguitoare a
vizat autorul prin alegerea lui Ţepeş, ci, socot, înfăptuirea
unui transfer comparatistic. Din punctul acesta de vedere,
Ţiganiada este mai degrabă o parabolă, iar eroicul nu este
o invenţie literară întâmplătoare, palidă imagine a modelului clasic, antic, ci formula altui „tipar“ artistic, epopeea
eroi-comico-satirică.
Fără complexele descendenţei inferioare, alegând o nouă
formulă pentru o nouă societate, scriitorul edifică două lumi,
două monade ce încapsulează două aspecte ale existenţei.
În cazul eroilor murgii, lupta e clădită pe un fundament iluzoriu. Conturând structura ciclică a epopeii ironice, atitudinea războinică a eroilor construieşte o lume pe dos ce se
înscrie într-o antiteză perfectă cu cea imitată. Ca într-un
efect de bumerang, forţa de care ei se dovedesc capabili e
îndreptată asupra lor înşişi; iată cel mai adânc şi mai amar
mesaj al poetului. În sfârşit, tolerabilă în „poţiuni“ drămuite, răsturnarea valorilor ajunge să fie devastatoare când,
asemenea epidemiei, se răspândeşte. Sub condeiul scriitorului, aceasta glisează dinspre un fenomen izolat şi, deci,
acceptabil, către o semiologie indicând atrofierea echilibrului din societate. Astfel, constatăm că însăşi mănăstirea adăposteşte nu eroi ai dumnezeirii, ci, mai degrabă, fantoşe ale unui nobil rost. Atunci când sfânta cerului tărie se
10 Vezi Eugen Negrici, op. cit., capitolul dedicat lui Budai-Deleanu: Precedenţa şi consecinţele ei, p. 93-105.
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încleştează într-o înfruntare armată, cu mijloace similare,
cu motivaţii similare, în fond, ironia amară a scriitorului
nu mai poate fi obnubilată, în pofida naivităţii bine trucate.
Alt nivel al lecturii, şi acesta cu rol unificator în straturile interpretative, urmăreşte rostul ţiganilor drept personaje centrale ale epopeii.[11] Un comentator al Ţiganiadei îşi
exprimă larg nedumerirea privind opţiunea lui Ţepeş pentru înarmarea ţiganilor, de vreme ce „cunoştea atât de bine
neputinţa acestei etnii de a înţelege rosturile acţiunii istorice“
şi identifică aici „o adevărată enigmă, ce stă la baza întregului poem“[12]. Or, la o privire pătrunzătoare, ei probează a fi
personaje-„oglindă“ pentru o naţie în restrişte. Deznodământul burlesc-apocaliptic e decelabil, în primă instanţă, în
„năzuinţa congenitală a omului de a voi să fie primul“, râvnă
ce „mână grupurile unele împotriva altora până la cele mai
nebănuite nivele ale fanatismului şi rătăcirii“[13]. Între tineri,
numai Parpangel, „de lină pace/ Iubitoriu“ (7898-7899)[14],
apariţie oarecum insolită în mijlocul cioroborului ţigănesc,
are conştiinţa apartenenţei la aceeaşi vatră şi, în consecinţă,
a tragismului încleştării finale. Împărtăşind cu Vlad destinul unui solitar, e prins însă, fără voie, în vacarmul general.
Dincolo de aceste valenţe ontologice, avem în Ţiganiada un text de o şocantă actualitate graţie chiar eroilor
săi murgii, cum ironic-afectuos îi numeşte, oximoronic,
Budai-Deleanu pe ţigani. Adevărat catalizator al mesajelor
nenumărate, dar convergente, ţiganii confirmă a fi proiecţii ale unei naţii în restrişte. Atitudinea simpatetică a autorului are darul să prelungească semnificativ această funcţie. Relaţia profundă cu aceştia a celorlalte personaje, dar,
în fond, relaţia pe care lectorul de astăzi şi de pretutindeni
o stabileşte cu ei, luminează dramele individului impulsionat de instincte primare ignobile, mânat în acţiunile sale
de patimi deşarte, incapabil – ca atare – să-şi înalţe zborul. Sâmburele dezbinării rodeşte şi aici hrănit din interior,
deşi, de la un capăt la altul al epopeii suntem avertizaţi stăruitor că numai în unire stă puterea. Articulat între mundus realis şi mundus imaginalis, şi, deopotrivă, dincolo de
acestea, acest sfat peren dobândeşte, valorificat în conjunctura actualităţii imediate, semnificaţii tulburătoare. În plan
axiologic, suntem martori ai unei umanităţi ce-şi duce existenţa la nivel vegetativ, altitudinea morală fiind prin excelenţă apanajul discursului, şi nu al acţiunilor.
În această configurare conceptuală, se impune urmărirea sacrului, în sensul trasat de Mircea Eliade: expresie integrală a realităţii şi nu doar categorie istorică distinctă a conştiinţei. Urmând acest jalon, existenţa sacrului este certă,
incertă rămâne numai recunoaşterea acestuia între axele
constitutive ale universului nostru, individual sau comuni11 Un istoric al problemei am realizat în Narativ şi descriptiv în
Ţiganiada lui I. Budai- Deleanu, Timişoara, Editura Universităţii de
Vest, 2002, p. 22-24.
12 Totodată, în contextul actual, când „problema romilor“ se dovedeşte a fi spinoasă în relaţiile comunitare, o privire istorică, sine ira
et studio, e în măsură a eluda situaţii tensionate. Astfel, spre exemplificare, A. Lammel publică în 1991 studiul Tsiganiada. Le Tsigane
dans l’épopée de Ioan Budai-Deleanu et dans les contes facétieux roumaines; Martin Olivera se ocupă de ţiganii din acest spaţiu în teza sa
doctorală de etnologie (Paris, 2007: Romanès ou L’intégration traditionelle des Gabori de Transylvanie).
13 Ion Istrate, Barocul literar românesc, Bucureşti, Editura Minerva, 1982, p. 348, 349.
14 Johan Huizinga, Homo ludens. Încercare de determinare a elementului ludic al culturii. Traducere din limba olandeză de H. R. Radian. Prefaţă de Gabriel Liiceanu, Bucureşti, Editura Univers, 1977,
p. 171.
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tar. Ce vom afla, însă, dincoace de sacru? Împietrire, amorţire letargică; suficienţa, goliciunea, iluziile. Rând pe rând,
acestea se iţesc în textul epopeic. Investigarea dimensiunii
sacrului în straturile operei ajută la decriptarea mecanismelor ce duc, pe rând, la prăbuşirea idealurilor eroilor epopeici, oricare ar fi ei. Mai presus de orice, umanitatea ne este
dată de luminile lăuntrului nostru şi de ardoarea cu care,
prin actele noastre, ne tot înălţăm zborul. Binele fixează o
dimensiune umană esenţială. În numele său, realitatea vieţii individuale îşi estompează pulsiunile egotiste, dobândind
sens şi valoare. Precum s-a reliefat, Romândor devine un
purtător de Sens, iar firava sa apariţie e în măsură să-şi prelungească dramatic înţelesurile.
Înscrise firesc în acest traseu interpretativ, visele (în
sensul larg al termenului) ce populează copleşitor întreaga
epopee (al lui Ţepeş, ale ţiganilor, ale călugărilor, ale sfinţilor, al lui Argineanu, al lui Parpangel, ale autorului însuşi),
indică în mod dramatic fractura dintre idealuri şi atingerea
lor, ne vorbesc despre dramele transtemporale şi, în egală
măsură, transculturale ale omului. Iar dacă, aşa cum ne asigură Edgar Morin, realitatea se cucereşte prin vise înainte de
a fi cucerită prin fapte, atunci premisele unui înalt deznodămând sunt uşor identificabile dintru început. Aflat la vârsta respectabilei cărunteţi, cu înţelepciunea senectuţii, moş
Drăghici sfătuieşte: „Faceţi-vă bune-aşezământe/ Şi lăcuiţi
dăpreună-aice;/ Fiţi purure-într’o minte ş’o voie,/ Mai vârtos
la vreme dă nevoie.// Că, dacă nu vă veţi prinde dă mână,/
Părtăşiri iubind şi-mpărăchiare,/ Asupri-vă-va limbă străină/
Şi veţi hi periţi fără scăpare,/ Nice veţi mai face-un neam pă
lume,/ Ci veţi hi fără ţară şi nume“ (217-228). Aceste poveţe
părinteşti devin un jalon tulburător în coagularea discursului antiepopeii, avertisment peren asupra primejdiilor ce
pândesc devenirea noastră, zămislite dintr-o exacerbare a
egotismului în pofida dimensiunilor altitudinale ale fiinţei.
Înţelepciunea şi raţiunea, coordonate fundamentale iluministe, dar şi umane, în afara timpului, spaţiului ori ideologiilor, se prăbuşesc, strivite de forţa distructivă a unei umanităţi adânc individualiste, în care binele individual prevalează asupra celui comunitar.
Aflată la cumpăna dintre două lumi, sfârşitul iluminismului şi începutul romantismului, opera Celui din Cigmău
se înveşmântează, pe rând, şi cu straiele sărbătoreşti când
ale clasicismului, când ale barocului, când ale burlescului,
când ale romantismului. Dar Ţiganiada devine îndoit valoroasă vorbind despre idealuri comune, dincolo de ideologii, culturi, naţiuni. Ea vizează constant identitatea culturală românească într-o perioadă profund emulativă, în care,
avant la lettre, s-a coagulat o uniune culturală europeană,
perioadă în care idealuri europene comune au dobândit chipul distinct al spaţiului unde au rodit. Deopotrivă, transgresând mesajul înspre ceea ce a devenit azi casa comună
europeană, e de surprins un veritabil fenomen de reflexie a
semnificaţiilor complexe, convergente ale operei.
Glisarea permanentă între aici şi acolo, între atunci şi
acum, între bine şi rău, între clasicitatea greco-romană şi
ideologiile iluministe, între europenitate şi spaţiul autohton, toate sudate cu fineţe de aurar, constituie tot atâtea
direcţii înspre creionarea unor niveluri semantice convergente şi polifonice, în care universalul şi nu localul, atemporalul şi nu conjuncturalul, logos-ul şi nu esteticul predomină. Aceasta e forţa majoră, eternă a Ţiganiadei. Îndepărtând zgura, inerentă, a limbajului din veac, ea vorbeşte
foarte viu şi modern despre cele mai actuale şi dramatice
căutări ale omului; de aici şi de aiurea…
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1871 – Serbarea de la Putna, un
eveniment nedorit la graniţa
imperiului austro-ungar
Motto:
„… o întrunire a studenţilor români din toate părţile ar
putea să constituie şi altceva decât numai o serbare pentru
glorificarea trecutului nostru“
Mihai Eminescu

E

Este ştiut că presupunerile nu au ce căuta în istorie. Totuşi, dacă Eminescu nu ar fi fost implicat în organizarea
Serbării de la Putna, evenimentul s-ar fi desfăşurat, probabil, după tipicul celorlalte din interiorul graniţelor imperiului. Prin urmare, „organizarea unei serbări la Putna,
la mormântul lui Ştefan cel Mare, avea menirea să arate
că românii din imperiu nu capitulaseră în faţa stăpânirii
dualiste“ (Vatamaniuc, 1968, p. 103). În viziunea poetului,
Serbarea de la Putna nu trebuia să fie doar o serbare de cuvântări, oricâte merite ar fi avut acestea în istoria neamului, ci trebuia să fie înainte de toate un semnal al unirii românilor de pretutindeni. Implicarea acestuia în eveniment
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obligă la deschideri mai ample în legătură cu originile sale
bucovinene.
Aşa cum susţinea poetul, încă de la debutul său în publicistică, Austria a existat
„prin discordia popoarelor sale“ (Eminescu, 1980, p. 165).
Ori, acest lucru nu putea fi uitat, înainte de toate, de bucovineni. Ideea organizării unor serbări ca cea de la Putna
era obişnuită în imperiu; pe întregul său areal, de-a lungul unui secol şi ceva, sărbătoririle diferitor evenimente
ale popoarelor componente erau – în marea lor majoritate – aprobate fără prea multe piedici. Se întâmpla aşa,
pentru că acestea erau doar ceea ce anunţau că sunt. Chiar
dacă unele dintre ele erau vizate ca evenimente care incumbau nuanţe subversive, ele erau lăsate să se manifeste controlat, deoarece constituiau supape de refulare ale
nemulţumirilor.
În atari împrejurări, evenimentul era unul cu totul
nedorit la graniţa imperiului, din multiple motive. Unul
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dintre ele ar fi acela că serbarea, în viziunea poliţiei austriece, ar fi fost mult mai greu de controlat la graniţa imperiului decât în centru şi că, oricând, ea se putea transforma
într-o revoltă populară. Un al doilea motiv ar fi acela că,
deşi conducătorii ţinutali şi preşedintele ţării erau supuşi
austrieci, cu un jurământ depus faţă de împărăţie, majoritatea reprezentativă era cea românească.
Între acestea, intra în calcul prudenţa imperială, care
nu-şi permitea o ripostă, căci avea destule probleme cu
izbucnirea războiului franco-prusac. Nu era greu de intuit
nici faptul că ar fi venit la Putna mulţimi de oameni (cum
au şi venit), care cu greu ar mai fi putut fi stăpânite, odată pierdute de sub control. Se adăugau la acestea orgoliile
nejustificate şi pretenţiile ungurimii, care făceau din atitudinea politică a Curţii vieneze un joc al păienjenişului de
şiretlicuri şi prudenţă, tactică prin care potentaţii zilei luptau să nu piardă ceea ce dobândiseră până atunci.
Nu era de neglijat nici faptul că evenimentul era iniţiat
şi organizat de nişte studenţi români care învăţau la Viena,
în majoritate bucovineni; intelectuali tineri, care urmăreau
prin aceasta să-şi ceară drepturile în numele poporului din
care făceau parte, cu un pământ luat samavolnic, fără niciun război de cucerire – fapt care nu se ştergea atât de
uşor, cum îndeobşte se iluzionează stăpânitorii.
Aşadar, când în 1875, Eminescu, stabilit la Iaşi, trecea
clandestin broşura „Răpirea Bucovinei după documente
autentice“ şi o furişa într-un cufăr, punând deasupra şi alte
cărţi, înşelând vigilenţa grănicerilor, acesta nu era doar un
gest de frondă oarecare, ci un act responsabil, care intra în
strategia mentală a poetului. Samavolnicia raptului Bucovinei de la Moldova trebuia scoasă la iveală cu orice preţ,
cu atât mai mult cu cât broşura se baza pe documente
autentice. Poetul şi-a asumat acest risc, solidarizându-se
cu fraţii bucovineni, în deplin acord cu sentimentul întregii naţii, iar faptul că el a fost numit „sufletul serbării de la
Putna“ este simptomatic.
Evident că toate acestea au fost rezultanta unor abisuri
psihologice mai adânci, care nu puteau să nu iasă la suprafaţă. Ştiinţa psihologiei moderne cade de acord atunci
când este vorba de o regulă imuabilă a naturii umane: ceea
ce se imprimă în copilărie şi parte din adolescenţa unui
om rămâne în memoria afectivă a acestuia pentru tot restul vieţii sale, indiferent dacă este vorba despre natură,
educaţie, prietenii, învăţătură, ori patriotism.
Bucovina reprezenta, pentru Eminescu, locul în care
şi-a format natura sa intelectuală, lucru pe care nu-l va
uita niciodată. Prin urmare, dacă Ipoteştii reprezintă creuzetul adânc al creativităţi poetice, Bucovina este întrupată organic în publicistica eminesciană. Cutreierând la pas
spaţiul bucovinean, Eminescu nu l-a traversat ca pe o apă
care-i stătea în cale pentru a-şi urma drumul, ci şi-a însuşit
acest spaţiu ca pe un dat al lui, un spaţiu particular care
includea istoria zbuciumată a predecesorilor.
Sorgintea bucovineană a familiei îşi dădea prin Eminescu obolul patriei locale, aflate sub stăpânirea bocancului austriac. Lucrul acesta îl durea, aşa cum îl durea orice nedreptate făcută poporului din care s-a întrupat şi n-a precupeţit nici un efort pentru a o scote din underground-ul
vieţii politice româneşti, pentru a o ridica în văzul luminii
neamului şi pe cât posibil al Europei timpului său, pentru
a o limpezi.
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Prin urmare, nimic nu este lăsat la voia întâmplării, iar
Eminescu va ţine constant legătura cu românii de dincolo
de „Cordun“, atât în perioada vieneză, cât şi după aceea. Va
ţine legătura şi îi va vizita cu diferite ocazii pe mulţi dintre
prietenii şcolarităţii cernăuţene, care i-au devenit mai apoi
colegi la Viena, aşa încât, în afara diverselor lui surse de informaţii, ajunsese să cunoască bine ceea ce se întâmpla în
regiune, de la rude şi prieteni, surse autentice şi credibile.
Ideea Serbării a pornit de la Iraclie Porumbescu, încă
din 1856 când, împreună cu o comisie, a asistat la deschiderea oficială a mormântului lui Ştefan cel Mare şi când s-a
constatat că atât mormântul voievodului cât şi cele ale familiei sale fuseseră jefuite. Iraclie, preot persecutat pentru
ideile sale patriotice, insista ca la reaşezarea osemintelor să
se facă o serbare în cinstea Voievodului, serbare la care să
participe reprezentanţi ai „naţiei române din Bucovina şi
celelalte ţări româneşti“ (Calendar pentru români, 1857, p.
83). De aici a pornit scânteia. A mai trecut, însă, peste un
deceniu ca ea să prindă rădăcini în generaţia lui Eminescu.
Amânată cu un an din cauza războiului franco-prusac,
serbarea avea să fie şi ocazia unică a Congresului studenţesc al românilor de pretutindeni (1871), la propunerea şi
insistenţele poetului. În viziunea lui Eminescu, dacă evenimentul s-ar mai fi amânat pentru încă un an, serbarea ar fi
fost cu totul compromisă. Eminescu simţea că trebuie acţionat imediat, altfel, chiar motivul formal al serbării s-ar
fi îndepărtat, iar autorităţile ar fi profitat de el pentru a fi
tergiversat şi uitat.
În ciuda unor necazuri de ordin financiar, care au intervenit din motive independente de voinţa organizatorilor,
Eminescu era conştient că serbarea fixa ca „orientare pentru generaţia lui […] lupta pentru unitatea culturală, care
conduce[a], o jumătate de secol mai târziu, şi la unitatea
politică a poporului român“ (Vatamaniuc, 1996, p. 8). Este
semnificativă mărturia lui Slavici, la numai câţiva ani de
la serbare, când bucovinenii l-au întâmpinat premonitoriu „grăind în taină cuvintele: «Ştiu de ce aţi venit. Acum
se împlinesc o sută de ani de când ţara a fost luată de la
Moldova şi aţi venit ca s-o întoarceţi!»“ (Timpul, 1878b).
Într-un cuvânt, trebuia, să se încheie epoca nefastă a „bocancului austriac“ în Bucovina şi să se arate că „românii din
imperiu nu capitulaseră în faţa stăpânirii dualiste“ (Vatamaniuc, 1968, p. 103). „Apelul“ şi „Proiectul de program“
întocmite de studenţi au găsit un real răsunet în toate Ţările Române. Se reliefa prin aceasta „nivelarea Carpaţilor
politici […]; formarea unui lanţ indisolubil între toate ţările române“ (Românul, 1870), aşa cum susţineau studenţii
români din Paris.
Ideea congresului se impune, iar autorităţile austriece s-au alarmat, din moment ce guvernatorul Bucovinei
informa Viena că în 27 august 1871 studenţii ţineau „să
demonstreze legătura românilor din Bucovina cu cei din
Principatele dunărene şi din Transilvania“ (Balan, 1932, p.
17), ca apoi să se ţină „o serbare naţională“ (Balan, 1932,
p. 18), desigur extrem de periculoasă pentru integritatea
imperiului.
De remarcat faptul că în monarhia austriacă „trăiau
la un loc trei milioane de români şi că întâlnim în analele
universităţii rudolfiene şi în ale altor şcoli înalte din acest
oraş, nume româneşti, dintre care unele au strălucit, mai
apoi, în ţările lor“ (Grămadă, 2002, p. 268); Şincai şi Maior
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au învăţat la institutul vienez „Sfânta Barbara“, Gheorghe
Lazăr, prin 1805, lupta pentru apărarea Vienei împotriva
lui Napoleon, unul dintre fraţii Hurmuzachi, student în capitala imperiului, a luptat pe baricade împotriva oştirii împărăteşti, solidarizându-se cu toţi colegii săi germani, iar
Titu Maiorescu a fost un strălucit elev al Theresianum-ului.
Pe la 1864, interiorul vieţii studenţeşti vieneze era, totuşi, dezbinat. Iniţial, activau în rândul studenţimii două
societăţi distincte: prima, mai mult un club literar, intitulată „Societatea literară şi ştiinţifică“, al cărei statut a fost
recunoscut oficial de guvern abia în 1868, a doua, societatea „România“, mult mai numeroasă şi mai activă. Între
cele două societăţi existau duşmănii din cauza opiniilor în
jurul cărora erau formate: tradiţionaliştii, pe de o parte,
cosmopoliţii pe de alta. Alecu Hurmuzachi, mai detaşat,
membru al aşa numitului „Club al indiferenţilor“, a putut
să-şi dea seama că vrajba dintre cele două grupări era de
rău augur pentru cauza românismului şi, în spiritul tradiţiei familiale, a militat pentru fuzionarea celor două societăţi într-una singură.
Dându-şi imediat seama de binefacerile acestei uniri,
în favoarea gestului se ridică şi Eminescu. Proaspătul student auditor, întăreşte prin fapte – unele conjuncturale,
dar ferme, altele prin convingerea prietenilor –, atitudinea
conaţionalului său. Tânărul Eminescu înţelegea încă de pe
atunci structura interioară a românului şi explica „profunda sciziune dintre direcţiunile pe care au apucat unii pe de
o parte, alţii pe de alta“ (Eminescu, 1980, p. 97), adăugând
că „răul cel mare […] se perpetuă şi se moşteneşte“ (Eminescu, 1980, p. 97). Spre satisfacţia poetului, din această
unire a rezultat societatea „România Jună“, întemeiată în
1871, care a reprezentat un adevărat azil pentru studenţii
români […], căci activând în ea. „din june independent şi
povăţuit, studentul devine bărbat independent şi matur“
(Grămadă, 2002, p. 269).
În scurt timp, nou înfiinţata societate juca rolul unei
adevărate instituţii naţionale, iar meritul – şi totodată
avantajul – a fost acela de a fi lărgit cercul acesteia, primind în rândul ei, nu numai studenţi din Bucovina şi Ardeal, dar şi din Ungaria, Basarabia, Bulgaria, Macedonia şi
chiar din Istria. Relaţiile cu studenţii proveniţi din regiunile amintite ajutau, desigur, la răspândirea ideilor comune.
S-a creat, astfel, în interiorul societăţii o emulaţie patriotică de cea mai bună calitate, iar dezbaterile din interior
erau adevărate pietre unghiulare ale românismului.
Înfiinţarea „României june“ nu a fost nicidecum una
întâmplătoare; ea se încadra într-o mişcare europeană
cu preponderenţă politică, numai că funcţiona sub masca culturalităţii. Astfel, în Italia, Giuseppe Mzzini a întemeiat societatea „Giovane Italia“, având ca membrii nume
de marcă în istoria culturii italiene moderne (A. Manzoni,
U. Foscolo, V. Monti sau S. Pellico). În Germania, profesorul L. Weinberger a întemeiat „Das junge Deutschland“, cu
membrii la fel de marcanţi (H. Heine, T. Mundt, H. Laube
sau K. Gutzkow). În Franţa, societatea s-a chemat, după
acelaşi model, „Les jeunes français“, în serbia, „Tânăra Serbie“. Studenţii români din Paris, mai numeroşi, au înfiinţat şi ei „Junimea română“, scoţând şi o revistă care purta
acelaşi nume, în 1851, căci „juneţea apărea ca un simbol
al luptei pentru independenţă şi unitate naţională“ (Eminescu, 1989b, p. XV).
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Aşadar, când se împlineau 400 de ani de la sfinţirea mănăstirii Putna, studentul botoşănean, Constantin Aronovici, prezenta la şedinţa „Societăţii literarie-sociale «România» din 4 decembrie 1869 o disertaţie adecvată momentului, intitulată „Despre geniul lui Ştefan cel Mare“,
reluând propunerea lui Iraclie Porumbescu făcută cu un
deceniu şi ceva în urmă. Cum propunerea a fost primită
foarte bine, deşi existau încă opinii diferite, „studenţii celor două societăţi ţin o adunare comună şi aleg un comitet
provizoriu, care adresează, la sfârşitul lui decembrie 1869,
un apel către «fraţii şi comilitonii» de la mai multe universităţi – Bucureşti, Iaşi, Paris, Viena, Torino, Berlin, Pesta, Pisa – şi academii – Sibiu, Oradea, Cluj, Cernăuţi, Blaj,
Arad“ (Vatamaniuc, 1968, p. 104).
Lucrurile demarează, iar comitetul provizoriu întocmeşte un „Proiect de program pentru serbarea naţională
la mormântul lui Ştefan cel Mare la 15/27 august 1870“,
care va apărea şi în ziarul „Traian“ condus de B. P. Hasdeu.
Eminescu ţine să facă cunoscut faptul că, pe lângă desfăşurarea serbării, va avea loc şi un congres al studenţilor,
având grijă să nu pună pe jar autorităţile poliţieneşti austriece, luându-şi toate mijloacele de prevedere şi fiind extrem de atent la formulare: „a doua zi […] se va improviza afară de mănăstire, un congres al studenţilor români
academici de pretutindenea; programul […] îl va avea să-l
statornicească comitetul aranjor al serbării“ (Mureşianu,
1935, p. 24).
Adevăratele probleme, însă, abia de aici încep. După
publicarea apelului şi proiectului de program, studenţii
români din marile centre universitare vor întocmi comitete, vor face liste de subscripţii, intuind cu toţii importanţa
evenimentului, dar şi posibilitatea de a se întâlni la un loc.
Studenţii români din Paris, au şi văzut în serbare „o manifestaţie importantă, chemată să şteargă graniţele, care divizau poporul român“. (Vatamaniuc, 1968, p. 104).
În 1870 se alege un comitet central al coordonării serbării, cu Nicolae Teclu preşedinte şi Eminescu secretar.
„Românul“, „Albina“, „Federaţiunea“, dar şi alte publicaţii
din ţară, întâmpină cu entuziasm iniţiativa studenţilor.
Noul comitet lansează, probabil tot la insistenţele poetului, apeluri peste apeluri, conştienţi fiind că o campanie de
presă va face populaţia mai interesată. Acoperiţi şi salvaţi
de presă, organizatorii au trecut la treabă.
Chemarea din „Apel“ era semnul vădit al unei noi orientări şi un strigăt disperat la o politică de zdruncinare
a imperiului. Două au fost căile principale spre care s-au
orientat organizatorii: o parte activă în domeniul strict
organizatoric, iar o alta şi-a asumat-o Eminescu prin publicarea unor articole în ziarele de dincolo de Carpaţi,
asigurându-se în acest fel că opinia publică va fi trezită la noua realitate, pe care dualismul austro-ungar o ascundea sub preş. Activiştii primei categorii au acţionat,
adresându-se nu numai studenţimii române de pretutindeni, dar şi societăţilor româneşti mai importante: „Societăţii pentru cultura şi literatura română în Bucovina“ din
Cernăuţi, „Asociaţiunii transilvane“ din Sibiu ori Societăţii
„Românismul“, condusă de B. P. Haşdeu.
La toate acestea se adaugă efervescenţa din ce în ce
mai mare a apelurilor, subscripţiilor, dezbaterilor publice, precum şi înfiinţarea la Zürich a societăţii studenţilor
români, purtând numele rezonant, „Junimea“. Adevărata
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situaţie începea să transpară; era din ce în ce mai clar că
toate aceste lucruri depăşeau cadrul restrâns al unei serbări, fie ea şi în cinstea unui mare voievod. Autorităţile au
intrat în alertă. Se întretăiau informaţii şi se primeau instrucţiuni, între Curtea vieneză şi Cernăuţi. Serbarea s-a
amânat însă din cauza războiului, care capta toată atenţia
opiniei publice.
Eminescu a înţeles acest lucru şi l-a explicat cu o clarviziune nemaiîntâlnită la un tânăr de 19 ani: „dacă serbarea
se ţinea în anul acesta, nu-i rămânea decât alegerea între
două consecinţe egal de rele. Sau că curentul zilei, îi imprima fără voie, o nuanţă politică pe care n-o are şi nici intenţionează de-a o avea, şi atfeli am fi dat naştere la zgomote
şi păreri cu totul neidentice cu scopul şi fiinţa ei, ba poate
că în cazul cel mai rău realizarea ei ar fi fost oprită prin măsuri guvernamentale; sau, dacă lumea ar fi fost priceput-o
bine, fiind însă în contradicţiune cu curentul zilei, nimene
nu s-ar fi interesat de ea ş-ar fi trecut nebăgată în samă şi
fără de-a lăsa vro urmă morală“ (Eminescu, 1980, p. 98).
Încheierea este pe cât de valabilă şi utilă, pe atât de înţeleaptă şi e foarte probabil ca tocmai Eminescu s-o fi impus, din moment ce scrie cu atâta convingere că „de aceea Comitetul pentru serbare a găsit de bine a o amâna pe
anul viitor, când spiritele vor fi mai liniştite şi participarea neoprită de nici un feli de consideraţiune“ (Eminescu,
1980, p. 98). Aşadar, participarea era punctul forte pe care
mizau organizatorii. Alegerea amânării s-a dovedit a fi înţeleaptă şi practică.
Eminescu, însă, nu se opreşte aici. Celelalte trei articole, „Să facem un congres“ (aprilie 1870), „În unire e tăria“
(aprilie 1870) şi „Ecuilibrul“, din mai acelaşi an, sunt toate
atacuri la adresa dualismului austro-ungar, denunţând bazele constituţionale ale acestuia şi numindu-l fără înconjur, o ficţiune diplomatică. Mai mult, lucrurile sunt tranşate fără nici un menajament: „legile unui popor, drepturile
sale nu pot purcede decât din el însuşi. Alt element, străin, esenţial, diferit de al lui, nu-i poate impune nimica; şi
dacă-i impune, atuncea e numai prin superioritatea demnă de recunoscut a individualităţii sale“ (Eminescu, 1980,
p. 93).
Autorităţile aveau motive serioase de îngrijorare şi pentru faptul că într-unul din articole („Să facem un congres“)
nu se mai vorbea pe ocolite, cu fapte care să transpară, ci
de-a dreptul, explicativ, alarmant pentru păzitorii dualismului. Concluziile articolului sună în urechile de pază ale
imperialilor ca o chemare la luptă, drept pentru care, atât
Slavici cât şi Eminescu vor fi audiaţi la poliţie, iar poetului
i se va intenta un proces de presă: „1) În caz dacă opiniunea publică a popoarelor Austriei ar cere schimbarea sistemei constituţionale de astăzi, românii, spre a fi factori
eminaminte activi întru formarea viitorului imperiului, să
convoace un congres general al lor, în care toată naţiunea
românească să fie reprezentată şi care să decidă atitudinea
ei faţă cu situaţiunea cea nouă ce împrejurările par a o crea
şi impune imperiului. 2) Congresul să se declare solidar cu
naţiunile din Austria ce urmăresc aceleaşi interese ca şi cea
română. 3) Congresul să-şi aleagă reprezentanţa sa, care să
comunice tronului voinţa naţiunei româneşti, cerând a ei
satisfacere“ (Eminescu, 1980, p. 90).
În anul următor, ziarele româneşti, desfăşoară o şi mai
intensă activitate propagandistică în vederea susţinerii
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serbării. „Convorbirile literare“, „Românul“, „Trompeta Carpaţilor“, „Curierul de Iaşi“, „Gazeta Transilvaniei“ nu mai
prididesc în a da informaţii despre viitoarea serbare. Dumitru Brătianu, cu trei săptămâni înaintea evenimentului scria: „aceasta e manifestaţiunea cea mai importantă a
românismului, afirmaţiunea cea mai puternică a naţionalităţii noastre, actul unic în analele istoriei noastre, actul
cel mai însemnat de solidaritate între toate ţările române“
(Căpreanu, 1995, p. 56). La astfel de declaraţii solidare – şi
n-a fost singura! – e de mirare că organizatorii n-au fost
arestaţi.
Deputaţii români în frunte cu Sigismund Borlea fac în
Dietă opoziţie şi au atitudini ferme împotriva politicii antinaţionale maghiare. Numai că, în condiţiile date, lupta
parlamentară era pierdută din start. Nu aceasta era calea.
Eminescu, Slavici, Pamfil Dan şi Vasile Morariu cer convocarea unei grabnice adunări generale, pentru a se stabili
soarta serbării. Era singura cale de a reacţiona, având susţinerea unui public din toate părţile româneşti. Era şansa
disperării. Se va vota pentru, iar noul comitet ales va reîncepe apelurile, demersurile şi toate celelalte, în vederea
susţinerii evenimentului. Eminescu, deşi nu mai făcea parte din comitet, susţine cu tărie ca serbarea să nu mai fie
amânată sub nici o formă, motivând că în felul acesta s-ar
pierde un an „din viaţa noastră comună“. Aşadar, timpul
lucra împotrivă-le. Trebuia acţionat rapid.
Oameni influenţi şi cu stare, studenţii de pretutindeni,
oamenii obişnuiţi, din mult puţinul lor, au dăruit bani
pentru cauză. Nici organizatorii nu se aşteptau la aceasta. Entuziasmul s-a rostogolit peste tot. Oamenii politici
români, mari personalităţi culturale, au intrat şi ei în joc.
Acum sunt chemaţi Slavici şi Eminescu să dea explicaţii
poliţiei din Viena. Cum Eminescu era deja plecat în ţară,
Slavici a fost somat să dea explicaţii în legătură cu toată
corespondenţa din „întreaga Europă“. În final, Slavici „atrage atenţia organelor poliţieneşti că Austria ar fi trebuit să
cultive, în situaţia în care se găsea, simpatiile românilor,
nu să şi-i înstrăineze prin măsuri samavolnice“ (Căpreanu,
1995, p. 112).
În iulie, o delegaţie a plecat la Putna. Între timp, autorităţile imperiale au dat ordine drastice spre a fi supravegheată fiecare mişcare a studenţimii în general şi a celor
plecaţi în Bucovina, în mod special. Cert este faptul că autorităţile locale nu şi-au dat concursul în organizarea serbării. Întâmplarea face ca în cercul organizatorilor să apară
şi Vasile Morariu, fiul lui Silvestru Andrievici–Morariu, capul bisericii bucovinene, patriot însemnat şi om de mare
cultură. El a făcut în aşa fel încât să nu ceară permisiunea
autorităţilor în organizarea evenimentului, ci să le pună în
faţa faptului împlinit.
Cum populaţia privea serbarea ca pe un act pregătitor readucerii Bucovinei la Moldova, au fost incredibile
ajutoarele ei: de la care de transport, la tacâmuri şi făină
pentru pâine, până la cele necesare cazării şi banchetului
festiv. Se crease o emulaţie de nestăvilit, în timp ce autorităţile districtuale, speriate de amploarea neaşteptată a
organizării, au ieşit din pasivitate, trimiţând jandarmii să
oprească totul. Nemaiputând fi stăpâniţi, prefectul Oreste Renney trebuia să facă slalom între autorităţile vieneze
şi comitetul de organizare, care avea acum în spatele său
mulţimi neaşteptate.
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Din motive tactice, autorităţile vieneze îşi schimbă
strategia, arătându-se deodată, binevoitoare manifestării. Au venit, aşadar, la Putna, delegaţi din Bucureşti, Iaşi,
Berlin, urmărindu-se ca în comitetul lărgit să fie cuprinşi
reprezentanţi din toate provinciile româneşti. Dincolo de
desfăşurarea impresionantă şi de momentele înălţătoare, a
rămas ceea ce şi-a dorit în special Eminescu: semnificaţia ei
politică; steagurile, lampioanele, eşarfele celor care făceau
de gardă la mormânt, toate purtau semnele tricolore, iar
pe desupra, versurile lui Alecsandri ce poartă semnificaţii
neascunse: „Cuprins de-un sacru dor, /Visai unirea Daciei /
C-o turmă şi-un păstor“.
Eminescu împarte mulţimii poezia însufleţitoare a lui
Gusti, scrisă pe foi volante, iar când participanţii se prind
în horă, Ciprian Porumbescu îi spune tatălui său, iniţiatorul serbării, că a cântat „Daciei întregi“. Cuvântările au şi
ele substanţă politică şi sunt ţinute de mari personalităţi:
Kogălniceanu, Cerchez, A. D. Xenopol, Slavici. Marele merit al poetului a fost desfăşurarea acestui congres, prin care
s-au pus bazele ideologice ale luptei pentru unitatea culturală. Poate că serbarea n-a dus la o revoltă, tocmai pentru că trebuia înfăptuită şi conştientizată mai întâi coeziunea culturală, apoi cea politică. Abia de aici înainte, prin
„Tribuna“ sibiană se va definitiva acest deziderat, sub cunoscuta lozincă: „soarele pentru toţi românii la Bucureşti
răsare“.
Că serbarea a fost într-adevăr nedorită, o reliefează faptul că „autoritatea de primă instanţă – scrie corespondentul «Românului» – pare a se nelinişti în mod serios, şi pe
sub mână sfătuieşte şi recomandă, în particular, moderaţiune şi prudenţă, ca şi cum scopul întrunirii ar fi fost de-a
cuceri Bucovina şi de-a răsturna fericitul imperiu cu două
capete“ (Vatamaniuc, 1968, p. 116).
Chiar autorităţile locale rămân cu totul neputincioase
în faţa unor momente ca acela în care Gr. Silaşi a înflăcărat
întregul auditoriu, atacând pe faţă cosmopolitismul societăţii austriece, fiind purtat de mulţime pe braţe. Jandarmii n-au primit ordin să intervină, mai mult de frica de-a
nu provoca masele înfierbântate; deşi pregătiţi, prefectul îi
adusese, dar i-a retras apoi la Vicov.
Atmosfera era destul de tensionată pentru autorităţile
habsburgice şi înclina oarecum în favoarea bucovinenilor
prinşi în entuziasmul pregătirilor, din moment ce corespondentul „Românului“ o surprinde atât de plastic: şi „clătinatul frunzelor e luat drept zgomot tropotitor al armatelor de invaziune“, explicând mai departe că „într-un stat
care constă din elemente eterogene, unele urâte altora şi
totuşi nevoite a trăi sub presiunea aceleiaşi mână [sic] de
fier, silite să tragă unul ş-acelaşi jug, într-un asemenea stat
fiecare mişcare inspiră fiori“ (Românul, 1871).
Mult visatul congres studenţesc se va ţine în sufrageria
mănăstirii, în 28 august. Se discută un program, iar într-o
şedinţă secretă se stabilesc obiectivele continuării luptei:
înfiinţarea unei publicaţii prin care studenţii de pretutindeni să fie informaţi cu tot ceea ce se petrece, punând în
prim plan activităţi cultural-ştiinţifice; se avea în vedere
apoi, organizarea tuturor studenţilor români progresişti
prin înfiinţarea unor comitete locale şi a unuia central, în
fiecare provincie românească; se mai stabileşte ca viitorul
congres să se organizeze la Turda în onoarea lui Mihai Viteazul, unificatorul. În sfârşit se discută mult întoarcerea la
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popor, la limba şi obiceiurile lui, excluzându-se în acest fel
cosmopolitismul, nevăzut cu ochi buni de bucovineanul
de rând.
În 29 august se încheie festivităţile, iar Arcadie Ciupercovici, stareţul mănăstirii şi „patronul serbării“, fără de curajul căruia serbarea ar fi avut mari probleme în desfăşurarea ei, a oferit o masă celor rămaşi. În acest fel au răsuflat
uşurate atât autorităţile locale, cât şi cele centrale, întrucât au putut scăpa cu obrazul curat, iar gândul nedoritei
serbări a trecut şi totul a intrat în rutina de toate zilele.
Bucovina mai avea de luptat până să-şi vadă visul împlinit,
iar mulţimea de oameni care-a trăit momentul şi a trecut
tangent pe lângă unire a rămas cu speranţa că timpurile se
vor întoarce şi cu regretul că nu s-a întâmplat atunci, cum
dealfel credeau din toată fiinţa lor. A lipsit puţin ca visul să
devină realitate.
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Pompiliu CRĂCIUNESCU

C

Strategiile fractale (4)

Cele mai concentrate expresii ale gândirii eminesciene lasă să se întrevadă o viziune transgresivă despre lume, în deplin răspăr cu logica deductiv-identitară
dominantă în istoria umanităţii. Frizând deseori fulguranţa formulei matematice ori a apoftegmei, manuscrisele trădează insuficienţa limbajului şi fisurile
non-contradicţiei; în fapt, ele surprind regimul translingvistic şi ireductibil contradictoriu al gândirii înseşi.
Dar Eminescu a avut prea devreme dreptate[1]. O
atestă nu doar asocierea însemnărilor sale cu risipirea
mentală, ci şi persistenţa obstinată a logicii disjunctive,
în pofida cataclismelor care au răvăşit-o de-a lungul
veacului din urmă. Pricină a prea numeroase certitudini şi dezastre, această malefică persistenţă explică şi
procesul de degradare a valorilor, unul dintre însemnele
majore ale timpului nostru. Edificat pe priporul incert
dintre ignoranţă şi dispreţ sau pe cel foarte abrupt dintre violenţă şi somn, acest proces – care, cel puţin la
noi, n-are a face cu postmodernismul sau cu vreun rafinat alexandrinism – dezvăluie prundul veninos al binarităţii. Spaima originară de ceea ce cade în afara principiilor raţionalităţii clasice asimilează abuziv antinomiile fiinţei cu absurditatea sau nebunia, cu iluzia sau
elucubraţia. Or, nu puţine revelaţii emergente în epistemologia veacului trecut atestă existenţa unei lucidităţi şi a unei alt fel de rânduieli logice dincolo de limitele discursivităţii, dincolo de ceea ce este „clar şi distinct“; ştiinţele fundamentale au confirmat o intuiţie

funciară a gândirii poetice: lumea nu este întru totul
clară şi distinctă, după cum mecanismele gândirii sunt
mult mai misterioase decât lăsau să se înţeleagă logica
binară şi scientismul.
„Turburarea pe care ne-a vărsat-o în suflet“ Eminescu
(E. Cioran) vine tocmai din aceea că el are certitudinea unei lumi-nelumi a gândirii, în deplină consonanţă
cu abisala multiplicitate complexă a realităţii. Deşi la
suprafaţă răzbat doar strategiile fatale ale timpului –
„Poate că mişcarea metafizică de pe suprafaţa lumei,
scrie poetul, nu este decât lupta pentr-un mai devreme
sau mai târziu a miilor de forme, virtualiter întotdeauna
procreate şi-ntotdeauna gata de-a apărea. O perspectivă nemărginită se deschide înaintea ochilor mei“[2] –,
lumea este edificată pe antinomii de profunzime
fără remediu.
Structură inerentă raţiunii înseşi, antinomia se dovedeşte forţa portantă a viziunii transgresiv-integratoare
despre lume ce răzbate în universul bruionar eminescian. Astfel, nu despre o raţiune risipită este vorba în
creaţia târzie a poetului, ci de o altă luciditate, care
transcende zidurile logicii binare; căutător de adevăr,
Eminescu are intuiţia naturii lui fractale, trans-logice.
Despre această ecuaţie, un secol şi ceva mai târziu,
Edgar Morin scrie: „L’usage de la logique est nécessaire
à l’intelligibilité, le dépassement de la logique est
nécessaire à l’intelligence. La référence à la logique
est nécessaire à la vérification. Le dépassement de la
logique est nécessaire à la verité.“[3]
1 Această afirmaţie nu subîntinde câtuşi de puţin ideea vreuAdevărata cogniţie implică un orizont deschis, gödenui „protocronism“, inutilă şi păguboasă în cel mai înalt grad în stulian, descopciat de mecanica disjunctivă. Deşi veadiul creaţiei. A pune în legătură pe Eminescu şi Gödel, de pildă, nu
cul lui Eminescu nu era încă marcată de fracturile ce
înseamnă a compara pe Gödel cu Eminescu, ci a viza mecanismele
gândirii creatoare, din perspectiva dinamismului ei dinamic intrinsec, cutreieră fundamentele gândirii actuale (în ipostazele
contradictoriu şi deschis. Eminescu nu „anticipă“ nici pe Einstein, nici
pe Gödel şi nici pe Lupasco; făcând „paşi peste graniţele“ disciplinare, el gândeşte într-un mod propriu lumea şi omul, raportându-se la
instanţe diferite şi inseparabile ale cunoaşterii.
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2 Opere, XV, Fragmentarium, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1993, p. 29.
3 La Méthode, 4. Les idées, Paris, Editions du Seuil, 1991, p. 207.
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ei congenere, poetică şi ştiinţifică), ci de optimismul
scientist, necesitatea cunoaşterii transgresive se făcea
simţită deja; adecvarea „spiritului de fineţe“ cu „spiritul de geometrie“ sau îndoiala profundă asupra absolutismului determinist[4] o atestă din plin. „Accelerarea
istoriei“ (Daniel Halévy), proces început încă în Renaştere, va acutiza tocmai importanţa ireductibilă a căutării de sens pe toate tărâmurile gândirii. Frângând certitudinile fizicii clasice, infinitul mic, inseparabilitatea (Bell), discontinuitatea (Planck) şi indeterminarea
(Heisenberg, Poincaré) vor trimite irevocabil la contingenţele subtile dintre ştiinţă şi artă, contingenţe ce
participă la orizontul transistoric în care se manifestă
geneza neîntreruptă de Sens. Intuiţia poetică nu-i mai
puţin riguroasă decât experimentul ştiinţific.
Matematicile fiinţei şi translimbajul. Dincolo de
tulburătoarea coerenţă (completitudine intrinsecă) a
eşafodajului ideatic din anul de cumpănă 1883, ipso
facto de constantele tematice –individul, mişcarea din
Univers, moartea, timpul, spaţiul, numărul şi limbajul
–, fragmentariumul eminescian se remarcă printr-un
evident proces de esenţializare a gândirii; simbolurile
poetice se matematizează discret, poetul căutând obsesiv o „Teorie a ecuaţiunii universale sau a raporturilor
constante dintre finit şi infinit“ şi un „limbaj universal“, pe scurt, o formulă care să cuprindă toate domeniile de manifestare a spiritului. Expansiunea explozivă (romantică) într-un transfinit „palpabil“ cu tentaculele imaginalului poetic este contrabalansată de
implozia în imaginar, de repliereaconceptualizare a
gândirii în propriul abis.
De aceea, infralumea noologică din universul bruionar ne îngăduie să surprindem o gândire care se face
şi care, prin transgresiunea imaginii poetice şi chiar a
limbajului, conturează o viziune în care lumea şi omul
sunt concepute ca un ireductibil complex de forţe şi
tensiuni aflate într-un la fel de ireductibil dinamism:
„Viaţa noastră însăşi, corpul nostru nu este decât
un complex de puteri de reacţie contra tuturor puterilor naturei şi rezultatul acesteia este simţirea. Adevărul este negativ“[5].
Echilibrului plenar şi armoniei de esenţă
platonician-romantică, dominante în creaţia de tinereţe, Eminescu le contrapune, aşadar, în manuscrise,
ideea unei totalităţi lăuntric asimetrice, străbătute iremediabil de tensiuni mutual contradictorii. Căutarea
de forme simultan-complementare ale sensului – metafizică, epistemologie, poezie – este marca indubitabilă
a unei mutaţii de esenţă ce se săvârşeşte în fundamentele gândirii. Matematizarea simbolului şi privilegierea
ecuaţiunii vin din insuficienţa inerentă limbajului şi din
incapacitatea raţionamentului deductiv-identitar de a
cuprinde matematicile fiinţei, incongruente cu acelea
ale evidenţelor. Limba universală – „Limba de formule,
adecă de fracţiuni ale celor trei unităţi – timp, spaţiu,
4 Această îndoială e amplu exprimată, de pildă, de Emile Boutroux, în 1874 (Contingence des lois de la Nature) şi 1892 (L’ Idée de Loi
naturelle) sau de Henri Bergson, în 1888 (Les Données immédiates de
la Conscience).
5 Mihai Eminescu, op. cit., p. 45.
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mişcare“[6] – n-are prin urmare legătură cu abandonul
reflecţiei logice, ci cu o nouă logică a reflecţiei. Pentru
Eminescu, ecuaţiunea, conceptul şi metafora reprezintă nivelurile diferite şi non-separabile ale gândirii,
cunoaşterea constând în drumul care se face, perpetuu,
în, prin şi dincolo de aceste niveluri. Eminescu nu este
nici protocronist, nici postmodern; el este primul mare
spirit transmodern din cultura noastră[7]. Cunoaşterea
transgresivă, către care, în cultura română, textele sale
deschid calea, este cea mai elocventă expresie a certitudinii exprimate mai târziu de confratele său Daumal:
„Tout n’est pas perdu dans notre monde. Il y a encore
quelque chose à faire, ce qui n’est pas pour plaire aux
amateurs de Grandes Catastrophes, qui dorment dans
leur désespoir.“[8] În manuscrisul 2255, Eminescu scrie:
„Da şi Nu
Da = Ecuaţie (Gleichung)
Nu = Inecuaţie (Ungleichung)
Antinomiile:
Teză: mărimi concrete (Pozitiv)
Antiteză: mărimi absolute (Negativ – toate mărimile infinite sunt negative)“[9].
Edificată pe simultaneitate ireductibilă, antinomia
eminesciană acreditează subiacent incluziunea contradicţiei în mecanismele de profunzime ale gândirii. Contradicţia ţine de Evidenţa Absolută, iar viaţa nu se manifestă în toată plenitudinea ei („sumă de puteri“) decât
prin textura contradictorială infinită care o instituie şi
care o întreţine; este o plenitudine transgresiv-incluzivă.
Manuscrisele, cu deosebire cele din 1883, revelează tocmai natura profund transgresivă a unei gândiri pentru
care logica identitar-evolutivă a lui Hegel este departe
de complexitatea conjuncţiei cugetării cu existenţa.
În pofida a ceea ce se acreditează îndeobşte, „răzleţirea“ gândirii eminesciene este, în fapt, o extensiune a
completitudinii prin incluziunea multiplicităţii complexe care fundamentează şi existenţa, şi gândirea, în
egală măsură. Viziunea poetică şi reflecţia transgresivă se dovedesc astfel instanţe distinct-convergente
ale aceluiaşi proces cognitiv. Pentru Eminescu, ecuaţia
cunoaşterii se iscă din articulaţiile înnăscute ale poeziei cu epistemologia şi metafizica.
Alături de problema quadraturii cercului, emblematică pentru infuzia secretă a matematicilor evidenţei de către matematicile fractale ale fiinţei[10], pentru
acel „ceva care scapă“ (non-cuatificabilul) şi care ţine
6 Ibidem,p. 294.
7 Transmodernitatea nu este un alt nume pentru modernitate şi, cu atât mai puţin, pentru postmodernismul fără chip. Aidoma
transdisciplinarităţii, care unifică prin transgresiune domeniile gândirii şi spiritului, transmodernitatea este o nouă naştere a modernităţii (iniţial născută prin autonomizare disciplinară) într-un orizont
gödelian.
8 René Daumal, Têtes fatiguées, în Les pouvoirs de la Parole, Essais et notes, II (1935–1943), Paris, Editions Gallimard, 1972, p. 136.
9 Op. cit., p. 272.
10 Nu întâmplător quadratura cercului reprezintă o constantă a
gândirii atipice, asimilate prea adesea nebuniei. O pertinentă analiză, în Raymond Queneau, Aux confins des ténèbres. Les fous littéraires
français du XIXe siècle, Paris, Editions Gallimard, 2002. Asupra desenelor eminesciene privind quadratura cercului şi a rolului de atractor fractal pe care π îl joacă în gândirea sa poetică, am insistat în alt
context (Eminescu. Paradisul infernal şi Transcosmologia, Iaşi, Editura
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de aceeaşi „retragere a fundamentului“ care îl va preocupa mai târziu pe Escher, Eminescu este constant preocupat de număr, sau, mai exact, de raporturile infinit
de complexe pe care acesta le instituie în lumea gândirii. Dar căutarea sa nu vizează cifra în sine, după cum
nici „ecuaţiunea universală“ nu este decât o posibilă
punte către semnificarea plenară a gândirii prin gândire, dincolo de ceea ce pare doar evidenţă şi se regăseşte în „legile [ştiute ale] minţii“.
Articulaţiile dinamic-contradictorii ale finitului şi
infinitului sunt căutate de Eminescu prin „textura infinită a matematicei şi geometriei“, numărul (raportul)
fiind susceptibil de o forţă originară de semnificare:
„O singură mişcare există în univers. Viaţa individului nu este decât o fracţiune a acelei unităţi. Dar dacă
într-o serie de necunoscute, o fracţiune ne e cunoscută,
atunci şi restul de termeni se rezolvă. E evident dar că
cel întâi lucru al omenirii s-a concentrat asupra acestei fracţiuni, că legile înnăscute ale matematicei şi logicei, legile raportului fracţiunii cătră întreg au fost cele
dentâi cercetate cu multă exactitate. Şi fiindcă, luând
această fracţiune ca unitate, s-au ajuns a se confirma
prin esperienţă tot ce ea calculase apriori – de aceea
Pythagora şi egiptenii erau ameţiţi şi atribuiau numărului o putere divină.“[11]
Numai că numărul este abstracţiunea însăşi, el transcende realitatea reprezentării: „Pentru a măsura cu unităţi de timp şi de spaţiu, număr măsurăm.“[12]
Mecanismele profunde ale transgresiunii – echivalentă cu geneza de sens privind cosmosul, omul şi textura lor comună (particula) – implică o redimensionare a gândirii, terţul inclus şi limbajul universal devenind agenţii dezagregării logicii utilitare. Circularitatea
apare ca surogat al echilibrului şi al liniei drepte, infinită prin însăşi natura sa. Eminescu scrie:
„Să ne-nchipuim că razele soarelui ar fi ca nişte
fire subţiri de mătasă, din care unele se torc drept,
altele c-o ondulaţiune din ce în ce mai mare. Ele dau
de faţa pământului, moleculul atins de ele începe să
se-nvârtească ca un mosoraş mic şi le deapănă în jurul
său. Toate organismele sunt asemenea unei depănători,
cari prefac mişcarea în linie dreaptă – care-ar fi infinit
de lungă – într-o linie învălătucită împrejurul ei ca la
ghem. Gheme de lumină.“[13]
Singura care „există în univers“, mişcarea în linie
dreaptă subîntinde „figura“ i-reprezentabilă (infinită)
a spaţio-temporalităţii universului însuşi. Fracţiune
în raport cu aceasta, dar tinzând să parcurgă cât mai
mult din ea, fiinţa umană şi-o „deapănă“ împrejur, la
fel cum orice organism se învălătuceşte în „firele“ de
mister ale soarelui.
Matematicile fiinţei, cărora π le poate servi de
însemn exemplar, depăşesc matematicile evidenţei,
faimosul zid al lui 2 x 2 = 4, denunţat de Dostoievski
ca impostură sau ca absurditate de către Pessoa şi Daumal. De altfel, în eseul Le mensonge de la vérité, René

Daumal, pentru care adevărul este moment al conştiinţei, „pensée en acte“, scrie: „Le mathématicien aligne
vainement des milliers de décimales après 3,14159…
Pourtant l’image géométrique est claire; c’est elle seule,
ou plutôt son idée, qui est la seule pensée adéquate du
nombre π.“ Imposibilitatea soluţiei quadraturii implică
bucuria frângerii evidenţelor, ipso facto pe aceea a plenitudinii extinse prin includerea a ceva care scapă:
„Si le mathématicien évaluait exactement le nombre
π, le monde s‘évanouirait, car nous aurions la mesure
commune de toutes les grandeurs de l‘espace.“[14]
Vorbind despre „règia gândirii ne’nfiinţate“, Eminescu
vorbeşte nu de absenţa oricărei gândiri, ci de gândirea
nefixată în formele expresiei determinist-certitudinale,
clare şi distincte, pe scurt, de gândirea transgresivă.
Aceasta este singura în măsură să ne ghideze într-o ecuaţie triunghiulară precum vitalitate-viaţă-existenţă, pe
de o parte, iar pe de alta, pe cărările volatile ale translimbajului.
„Suma de energie e vitalitate (virtualitate de a trăi)
suma de mişcare e viaţă
vitalitate – viaţă sunt opuse.“[15]
„Vitalitatea“ – ca sumă de energie – indică persistenţa, în vreme ce viaţa, ca „loc în vreme“, are atributele
efemerităţii; existenţa – care, alături de viaţă, include
moartea – evocă imaginea pasajului (interstiţial). Vitalitatea (ca „virtualitate de a trăi“) şi existenţa (ca „posibilitate“) conotează însă absenţa, formă de „moarte“.
„L’organisation vivante – scrie Henri Atlan – apparaît
[…] comme un état intermédiaire entre la stabilité, la
persistance immuable du minéral, et d’autre part la
fugacité, l‘imprévisible, le renouvellement de la fumée.
D’un côté, le solide, de l’autre, le gaz; et au milieu, se
trouve le plan fugace du tourbillon liquide.“ Comentând, după Rav Kook, expresia ‚hay vekayam, „viu şi
persistent“ – frecventă în literatura tradiţională ebraică
–, acelaşi autor îi subliniază paradoxul instituant, care
e însăşi trama vieţii: „«vivant» et «persistant» désignent des catégories exactement opposées: «vivant»,
c’est le renouvellement, le changement, c’est donc la
non-persistance; «persistant», c’est l’absence de renouvellement, la non-vie.“[16] Opoziţia pe care Eminescu o
trasează între viaţă şi vitalitate este de aceeaşi factură.
Ruptă definitiv de Vidul absolut („singura formă a neexistenţei“), fiinţa alunecă într-o formă coruptă a acestuia: vidul existenţei, ca repetiţie circulară şi sterilă.
Ideea se regăseşte explicit şi în câteva dintre poemele finisate. În Melancolie, de pildă, cerul, pământul
şi eul sunt contaminate de aceeaşi boală secretă, indefinibilă, dar resimţită acut în magmele învolburate ale
celei de-a treia materii, psihicul. Curgerea vieţii îi apare
poetului ca o re-povestire a vieţii de către o voce străină, ca ceva care se interpune între existenţa cuantificabilă şi povestirea ei, generând senzaţia „morţii vii“.
Conglomeratul evenimenţial glisează în afara percepţiei datorită unei rupturi specifice vorbirii interioare;

Junimea, 2000, Prefaţă de Basarab Nicolescu, Colecţia „Eminesciana“,1, Serie nouă, p. 69 şi urm.)
11 Mihai Eminescu, op. cit., p. 298.
12 Ibidem, p. 291.
13 Ibidem, p. 298-299.

14 Les Pouvoirs de la Parole, Essais et notes, II, Paris, Gallimard,
1972, p. 163.
15 Mihai Eminescu, Op. cit., p. 33.
16 Henri Atlan, Entre le cristal et la fumée. Essai sur l’organisation
du vivant, [Paris], Éditions du Seuil, 1979, p. 281, 283.
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poemul eminescian sugerează o încapsulare a interiorului care tinde să se transgreseze pe sine. Faptul că
un metanivel al afirmaţiei de tipul A = ceea ce nu e
non-A nu mai funcţionează – deoarece eul se percepe
pe sine ca pe ceva străin, A¹A – potenţează amfibologia negativului; proiectate în afară, rupturile lăuntrice
de simetrie conturează imaginea a-centrată a Universului. Absentă, mişcarea vieţii e înlocuită de boarea
unui vid resimţit ca interstiţiu al eului. A = nonA Þ T.
Viaţa (A) şi moartea (nonA) fuzionează în (re)povestire („Starea T“).
Viaţa şi moartea se conciliază doar în imaginar (virtualitate a vieţii şi a morţii); însă imaginarul nu este
decât un pliu al realităţii. Lupasco exprimă exemplar
raportul dinamic realimaginar, care constituie mecanismul privilegiat al marii poezii din totdeauna: „Une
chose, une proposition vraie, une vérité n’est donc
jamais solitaire: a toute actualisation, par là même,
vraie, à toute vérité, correspond toujours la virtualisation, par là même vraie, de l’élément contradictoire, une vérité contradictoire de virtualisation.“[17] Cât
despre terţul tainic inclus, acesta vizează cu precădere
universul lăuntric al fiinţei umane; el „este gardianul
misterului nostru ireductibil, unic fundament posibil al toleranţei şi al demnităţii umane. Fără acest terţ
totul este cenuşă.“[18]
Definind organismele ca „gheme de lumină“ înfăşurate în marea mişcare cuantică a Universului, Eminescu are o viziune plenitudinar-dinamică a Lumii.
„Cu declanşarea opoziţiilor dintre parte şi întreg,
dintre relativ şi absolut, am avea suma celor două cuante
ale mişcării. Mişcarea lumii mari reflectată în cea mică
este fracturarea unei mişcări imense în raporturile
*** a unui ochi, a unei urechi. Maşini intercalate –
paranteze.“[19]
Centralitatea dinamică a organismului, care aminteşte de ecuantul lui Ptolemeu, este clar exprimată de
către poet: „Şema organismului: Crucea cu mijlocul
mişcător, formată din direcţia celor trei mişcări absolute. Tocmai cele trei mişcări.“[20] Ontologia realităţii
înfăşurate, preconizată de David Bohm pe baze epistemologice, devine astfel convergentă cu cea aproximată de Eminescu pe criterii de aceeaşi natură, însă
percepute din unghiul poeticităţii lor. El „decupează“
frecvent ideea continuum-ului spaţiotemporal într-un
registru ontologic: „Organismele, maşini intercalate în
linia directă a mişcărilor mari ale universului – paranteze într-un text general.“[21]
Încercând să exprime marele flux energetic discontinuu şi indivizibil al Lumii, fragmentarismul întreţine

mirajul unei noi ecuaţiuni în care conţinutul semantic să corespundă formei funcţionale din gândire; Eminescu caută o „poezie în ecuaţiuni“, adică o totală dereificare a lumii în cifră, în formulă, în idee. Pe drumurile tainice ale acestei căutări, ceremonialurile gândirii devin ceremonialuri ale transrealităţii totalizante.
Sapiens- demens. „Chacun porte en soi une solitude incroyable, une pluralité inouïe, un cosmos
insondable.“[22] Răzbătând în cuante semantice de o
extremă fulguranţă, cosmosul lăuntric eminescian se
confundă adesea cu un haos orbitor, asimilat dezagregărilor ireversibile din planul istoriei trupului. Natura
Gândirii este însă profund transistorică, astfel că instanţele ei emergente în creaţie nu trebuie subordonate celor
care s-au ancorat într-un timp determinat al făpturii
răvăşite tocmai de timp. Faţă de instanţele intra-istorice,
gândirea creatoare cuprinde o zonă care scapă determinării, întocmai ca „experienţa noastră“, exprimabilă
„în mod matematic astfel:
1+2+3+4+5…+x
Acest x rămâne vecinic nedescoperit, precum nu
se poate afla decât aproximativ în mai mult sau în mai
puţin rădăcina pătrată a lui 7.“[23]
Multe dintre bruioanele eminesciene atestă subiacent că nebunia este pliul de luciditate extremă a gândirii creatoare. Străină elucubraţiei, combustia implozivă, în căutarea devastatoare a translimbajului susceptibil să îmbine infinitul gândirii cu infinitul realităţii,
se dovedeşte instanţa existenţială majoră a unui spirit
pentru care Marele Joc al cunoaşterii implică agonia
infinită a evidenţelor. Disociată de stranietatea ei negativă, nebunia îşi revelează tăcut valenţele secrete, iluminate de un soare interior, inaccesibil în afara sintezei dinamice sapiens-demens care se află la temeiurile
raţiunii. „Le génie – scrie Edgar Morin – surgit dans la
brèche de l‘incontrôlable, justement là où rôde la folie.
La création jaillit dans la liaison entre les profondeurs obscures psycho-affectives et la flamme vive de la
conscience.“[24] Indiferent de cum s-ar defini nebunia
– „absenţa operei“ (Foucault) sau „un cas de la pensée
(dans la pensée)“ (Derrida) –, dincolo de conotaţiile
psihopatologice, ea subîntinde o subtilă dimensiune
solară, întreţinută de emanaţiile cuantice ale insondabilului cosmos lăuntric. Din perspectiva acestei dimensiuni, pe cât de fundamentală, pe atât de obnubilată de
nesfârşitele derive nosografice ale veacului trecut, nebunia trădează iminenţa unei risipiri de sine care nu se
produce. Iminenţa unei imperiale solitudini fără leac.
Terţ tainic inclus în ecuaţia sapiens-demens, pliul apolinic al nebuniei, participă la deplierea fiecărei alternative (da / nu, a fi / a nu fi, sapiens / demens etc.) în
17 Stéphane Lupasco, Le principe d’antagonisme et la logique de simultaneităţi subiacente.
l’énergie, Préface de Basarab Nicolescu, Monaco, Editions du Rocher,
Dimensiunea solară a nebuniei indică instituirea
1987, p. 15. Viabilitatea sintezei trialectice lupasciene în raport cu unei lumi a sensului, prin şi dincolo de sensurile cuancea hegeliană este dată tocmai de natura percepţiei temporale. La
tificabile în limbaj ale lumii. Distanţa dintre pliul apoliprimul simultaneitatea, la celălalt succesiunea, la unul tensiunea dinamică, la celălalt tensiunea sleită în anonimatul identităţii în sfârşit nic şi stratul vâscos nosografic este similară celei dintre
phantasia şi phantasma. Vorbind despre „petrificaţiudobândite.
18 Basarab Nicolescu, Noi, particula şi lumea, Iaşi, Traducere de
Vasile Sporici, Editura Polirom, 2002, p. 212.
19 Mihai Eminescu, op. cit., p. 325.
20 Ibidem, p. 336.
21 Ibidem, p. 337.
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22 Edgar Morin, La Méthode, 5, L’humanité de l’humanité.
L’identité humaine, Paris, Editions du Seuil, 2001, p. 84.
23 Mihai Eminescu, op. cit., p. 51.
24 La Méthode, 5, ed. cit., p. 115.
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nea ideilor eterne“ în care fantezia poetului se ridică[25]
şi despre cumplita realitate a ideilor din starea de nebunie (Archaeus), Eminescu trasează implicit clivajul constitutiv al raportului phantaston-phantastikon. Nebunia solară asumă solitar infinitul Realităţii, în vreme ce
raţiunea rătăcită în delir – pe acela al Iluziei[26]. „Règia
gândirii ne’nfiinţate“ a ultimului Eminescu este nu o
absenţă, o iluzie care disimulează neantul, ci cosmosul transgresiv şi indicibil al gândirii lumii sensului.
Căutata „ecuaţiune universală“, joc permanent şi solitar de actualizare-virtualizare a adevărurilor Realităţii, reprezintă reflexul pregnant al acestei infinite lumi,
în-fiinţate doar în „culoarea minţii“. Fascinat de abisul
în-fiinţării, Eminescu se tencuie în veghea transtextuală
a soarelui interior; dedat cu un soare mai boreal, Barbu
va „topi“ acelaşi abis în marea singurătate a athanorului ELGAHEL, splendid însemn al ignoranţei iniţiatice.
Solitudinea veghii eminesciene se dovedeşte congeneră solitudinii lăuntrice a Creaţiei înseşi, de vreme
ce, după cum demonstrează André Chouraqui, primul cuvânt al Genezei – Bereshit – nu semnifică „la
început“; Be înseamnă „în“, Rosh – „cap“, iar -it este o
desinenţă care imprimă un sens abstract cuvântului
pe care-l determină[27]; Elohim a creat în cap propria
noastră lume. Eminescu spune că ideea nu poate subzista „decât în cap“, la fel ca „formele acestei lumi“[28],
astfel încât creaţia sa poate fi considerată drept o amplă
expresie a convingerii că plenitudinea ideatică este accesibilă doar prin trans-viziune şi tăcere interioară. Căci
dacă „O lume ca nelumea este posibilă, neîntreruptă
fiind de-o altă ordine de lucruri“ (Archaeus), această
lume-nelume este însăşi lumea infinită a gândirii lăuntrice, id est lumea infinit-inexprimabilă a sensului: règia
gândirii ne’nfiinţate…
Prin urmare, lumea-nelume nu poate fi decât o sinteză tăcută de „lumi“ interioare ale unei Gândiri pentru care Nebunia şi Raţiunea nu reprezintă decât două
niveluri ale aceleiaşi inepuizabile Realităţi. Pe căile
noologiei complexităţii abisale, Gândirea se adânceşte
în tărâmurile tainice ale transcosmologiei – sinteză de
viziuni şi proiecţii cosmo-bio-noologice, de tensiuni
în, între, peste şi dincolo de „topografiile“ manifeste
ale cosmologiilor edificate la răstimpuri istorice mai
mici sau mai mari. Iată în ce constă adânca, paradoxala, dar şi mântuitoarea amfibolie a nebuniei. „La folie

de l’homme est peut-être le prix qu‘il a dû payer pour
son langage créateur, pour sa raison, pour son génie.“[29]
Urmând o asemenea perspectivă, nebunia nu mai
apare ca reflex abrupt de înfrângeri ale lucidităţii, ci,
dimpotrivă, ca joc de ascunse izbânzi ale gândirii. „Căci
o gândire este un act, un cutremur al nervilor. Cu cât
nervii se cutremură mai bine, mai liber, cu atât cugetarea e mai clară.“ Cugetarea este deci pliul apolinic al
magmatismului psihic (funciar dionisiac), arcul tensional major al iminentei risipiri de sine care nu se produce. Subjugat de vertijul abisului propriei gândiri,
Eminescu, întocmai ca Pyrrus – captiv al captivei sale
Andromaca –, devine captivul unui infinit pe care îl stăpâneşte cu infinită detaşare de zgura unui spectral sau,
glisat între două pseudo-continente: da şi nu.
Singurătatea solară a gândirii eminesciene se învăluie în fascinaţia tainică a unui electiv tertium datur:
„cunoaşterea neîmpărţită“ a unui cosmos autogenerativ:
„soare=planeţi
soare=roată cu centru propriu
planeţi=roţi a căror centru e un punct din periferia celuilalt“[30].
Imaginându-l astfel, Eminescu „strecoară“ în arhitectura clasică a universului vraja ecuantului, a centralităţii care se sustrage fixării absolute. Cosmosul
său, pluricentric şi automorf, conţine infinitul de care
e conţinut, în vreme ce cosmosul barbian, automorf şi
monocentric, fagocitează infinitul pe măsura înaintării în infinit. Cele două niveluri ale lucidităţii – luciditatea nebuniei (singurătatea solară a gândirii) şi luciditatea raţiunii (singurătatea boreală a gândirii) – se articulează într-o ireductibilă „stare T“ a Gândirii: cunoaşterea neîmpărţită şi, datorită naturii ei transdiscursive,
neîmpărtăşită. Cunoaşterea înseamnă şi raţionament
şi intuiţie, şi extremă luciditate a nebuniei şi luciditate extremă a raţiunii; este singura „limbă universală
care ne va uni din nou“; câtă vreme acest adevăr scapătă sub presiunea spectrului plumburiu al postmodernităţii captive într-o îndoielnică naştere, suntem
captivii marii singurătăţi gureşe care bântuie lumea
descrisă de Caragiale.
„Eu cred că dezbinarea noastră vine din neştiinţa
noastră; ne certăm cu furie şi ură, dar rămânem complet nelămuriţi cu privire la obiectul disputei. În timp ce
noi, asemenea lucrătorilor de la turnul Babel, încercăm
zadarnic să ne lămurim unii altora părerile, construcţia – graţie căreia ne-am fi urcat de la relele pământu25 Mihai Eminescu, op. cit., p. 42.
26 Atunci când n-au eludat problematica nebuniei, cei mai lui sus la cer – rămâne mereu neisprăvită. Lăsaţi-ne să
numeroşi exegeţi ai poetului – pe linia Titu Maiorescu-George Că- sperăm că cunoaşterea este limba universală care ne
[31]
linescu – au asimilat dimensiunea apolinică a nebuniei cu dezin- va uni din nou.“

tegrarea raţiunii, phantasia cu phantasma. Or, încă la Chrysippos
opoziţia semantică dintre grupul phantasia-phantaston 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.
27 Apud Basarab Nicolescu, L’homme et le sens de l‘Univers. Essai sur Jakob Boehme, Paris, Phillippe Lebaud Editeur – Editions du
Félin, 1995, p. 98.
28 Mihai Eminescu, op. cit., p. 46; pentru ca „lumea să se nască în
toată frumuseţea şi puterea ei“, energia formelor trebuie trezită prin
ciocnirea cu „un şi de lucruri străin“.

114

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

Eminescu scrie aceasta în anii ’70 ai veacului al XIXlea.
Să ne uităm în jur: limba universală este mereu pentru
mai târziu, iar construcţia, mereu neisprăvită, rămâne
suspendată între ne-istorie şi ne-lume.
29 Basarab Nicolescu, La Transdisciplinarité. Manifeste, Monaco,
Editions du Rocher, 1996, p. 205.
30 Mihai Eminescu, op. cit., p. 169.
31 Ibidem, p. 23. Traducerea textului, redactat în germană (Die
Philosophie des alles Eins, în ms. 2285), aparţine colaboratorilor colectivului care a îngrijit ediţia.
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Popas la Ipoteşti…

Ultima activitate din Programul Cultural 2015 al Memorialului Ipoteşti a fost Steaua vieţii-Eminescu-itinerar spiritual. S-a desfăşurat în data de 6 octombrie 2015-într-o zi de
marţi- la Biblioteca Naţională de Poezie, amfiteatrul Laurenţiu Ulici. Tema acestei activităţi a fost Religia în istoria popoarelor, Eminescu şi religia.
La realizarea ei au răspuns invitaţiilor trei specialişti din
trei domenii: religie, teatru, muzică. Personal am oferit invitaţii la Consiliul Judeţean Botoşani, Muzeul Judeţean de Istorie Botoşani, Centrul de Creaţie Botoşani, Biblioteca Judeţeană M.Eminescu Botoşani, unor cetăţeni întâlniţi pe Pietonalul
Unirii şi Transilvaniei, unor prieteni, colegilor de servici, unor
creştini din incinta câtorva biserici ortodoxe botoşănene văzuţi de mine în duminica premergătoare evenimentului cultural. Domnul Cristian Măgura-Director de Programe la televiziunea Speranţa a fost conferenţiarul activităţii. Nu a venit
singur ci însoţit de Tiberiu Nica-Director General al Centrului
Media Adventist, şi doi reporteri TV-Speranţa, ambele instituţii cu sediul în Voluntari, judeţul Ilfov. Efortul lor a fost impresionant căci au călătorit noaptea la venire şi au plecat spre Bucureşti tot noaptea după sfârşitul activităţii. În sala amfiteatrului
au fost cei interesaţi de semnificaţia religiei în istoria popoarelor şi a strânsei relaţii dintre literatură şi spiritualitate.
Domnul Ioan Creţescu-actor la Teatrul Mihai Eminescu din
Botoşani, prezentatorul activităţii, a recitat şi două poezii de
Mihai Eminescu cu tematecă religioasă: fragment din Povestea
magului călător în stele şi Dumnezeu şi om. Redau mai jos o
strofă din prima poezie:
(…)„Când Dumnezeu creează de geniuri o ceată
Să cerce vrea p-oricine de-i rău ori de e bun,
De nu mai vrea să vadă cum a văzut odată
Că cete rele d-îngeri la glas nu se supun,
Că cerul îl răscoală cu mintea turburată
Pân’ce trăsniţi se prăvăl în caosul străbun;
De-aceea-în om ce naşte, din îngeri orişicare
Odată-n vecinicia-i coboară spre cercare.(…)
O reeditare a poeziilor lui Mihai Eminescu s-a făcut în anul
2005, ediţie îngrijită de Ion Topolog Popescu care donează un
exemplar în 2009 Bibliotecii Naţionale de Poezie din Ipoteşti cu
dedicaţie şi semnătură în original. În acest volum poezia Dumnezeu şi om o găsim a fi scrisă de poet între anii 1873-1875.
Citez din ea câteva strofe:
(…)Dar un mag bătrân ca lumea îi adună şi le spune
C-un nou gând se naşte-n oameni, mai puternic şi mai mare
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Decât toate pân-acuma. Şi o stea strălucitoare
Arde-n cer arătând calea la a evului minune.
Fi-va oare dezlegarea celora nedezlegate?
Fi-va visul omenirei grămădit într-o fiinţă?
Fi-va braţul care şterge-a omenimei neputinţă
Ori izvorul cel de taină a luminii-adevărate?
Va putea să risipească cea nelinişte eternă,
Cea durere ce-i născută din puterea mărginită
Şi dorinţa făr’de margini?…Lăsaţi vorba-vă pripită,
Mergeţi regi spre închinare la născutul în tavernă.
În tavernă?…-n umilinţă s-a născut dar adevărul?
Şi în faşe d-înjosire e-nfăşat eternul rege?
Din durerea unui secol, din martirul lumii-ntrege
Răsări o stea de pace, luminând lumea şi cerul…(…).

Artistul instrumentist Chiş Raul-profesor la Liceul de Artă
„Ştefan Luchian“ din Botoşani a susţinut programul muzical
al activităţii executând la vioară fragmente din Sonatele şi
Partitele lui Johann Sebastian Bach.
Le mulţumesc pe această cale a revistei Hyperion celor
trei specialişti pentru acceptul şi colaborarea la reuşita activităţii. Deasemenea apreciez şi mulţumesc doamnei Cornelia
Viziteu-Director la Biblioteca Judeţeană M.Eminescu din Botoşani pentru participarea la activitate şi pentru interviul acordat postului Speranţa TV.
La etajul Bibliotecii a fost şi o expoziţie de carte veche din
patrimoniul instituţiei Memorialului Ipotesti selectate de mine
şi însoţite unele din ele de citate.
Mai jos redau citatul la volumul de poezii apartinând lui
D.Petrino, poet contemporan cu Mihai Eminescu care i-a luat
locul de Director la Biblioteca Centrală din Iaşi:
Dar D.Petrino a fost boier şi originea aceasta nobilă îşi are
importanţa sa: de aici provine independenţa, de aici sensibilitatea firii sale, de aici curajul cu care a lovit şi poate şi de aici
dorinţa lui de răzbunare, când s-a simţit jignit. Din motive necunoscute, acest caracter puţin cavaleresc trece în tabăra adversă
„junimii“ şi declară într-o scrisoare publică în ziarul „Românul“,
că respinge învinuirea de a fi membru al „Junimii“, care urmăreşte scopuri politice care nu cadrează cu dezvoltarea noastră
naţională.

HYPERION

115

Nicolae OPREA

I

„Epigonii“ lui Eminescu – la 145 de ani

În această vară s-au împlinit 145 de ani de la publicarea primei arte poetice eminesciene, Epigonii, în revista Societăţii Junimea. Poemul, studentului „auditor
extraordinar“, structurat pe o idee care nu se acorda
cu ideologia junimistă, întemeiată pe autonomia esteticului din doctrina maioresciană, va fi acceptat de
redactorul-responsabil al Convorbirilor literare doar
pentru „valoarea deosebită“, datorită „frumuseţii versurilor şi originalităţii cugetării“; cu alte cuvinte, pentru
formă, nu pentru fondr1. Iacob Negruzzi va sublinia neconcordanţa de atitudine critică în volumul memorialistic de mai târziu, Amintiri din „Junimea“ (1921): „Negreşit că în fond nu era cu putinţă să ne unim cu părerile lui Eminescu. O societate în care critica juca un
rol aşa de important nu putea considera ca autori de
valoare pe Cichindeal, Mumuleanu, Prale, Bolliac etc.,
din care unii sunt mult mai jos chiar de cea mai simplă
mediocritate…“
Concepută la doar 20 de ani, în etapa studiilor universitare de la Facultatea de Filozofie şi Drept din Viena, această ars poetica de tinereţe este a doua poezie
expediată din capitala austro-ungară lui Iacob Negruzzi,
după Venere şi Madonă, şi va apare în numărul 12 / 15
august 1870. Ca răspuns la scrisoarea redactorului dinaintea publicării poemului, în care acesta îşi exprima îndoiala „despre meritul mai multora dintre poeţii comentaţi de dânsul“, Mihai Eminescu reacţionează prompt,
justificându-şi concepţia: „Dacă în „Epigonii“ veţi vedea
laude pentru poeţi ca Bolliac, Mureşan or Eliade, – acelea nu sunt pentru meritul intern al lucrărilor lor, ci numai pentrucă într-adevăr te mişcă acea naivitate sinceră, neconştiută cu care lucrau (…) Poate că „Epigonii“ să
fie rău scrisă. Ideea fundamentală este comparaţiunea
dintre lucrarea încrezută şi naivă a predecesorilor noştri
şi lucrarea noastră trezită dar rece. Prin operele liricilor
români tineri se manifestă acel aer bolnav, deşi dulce,
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pe care germanii o numesc Weltschmerz. Aşa Nicoleanu, aşa Schelitti, aşa Matilda Cugler – e oarecum conştiinţa adevărului trist şi sceptic, învins de cătră colorile şi
formele frumoase – e ruptura între lumea bulgărului şi
lumea ideei. Predecesorii noştri credeau în ceea ce scriau, cum Shakespeare credea în fantasmele sale; îndată
însă ce conştiinţa vine că imaginile nu sunt decât un joc,
– atunci după părerea mea se naşte neîncrederea sceptică în propriile sale creaţiuni. Comparaţiunea din poezia mea cade în defavorul generaţiunei noi, şi – cred
cu drept.“ (apud ediţia princeps îngrijită de Perpessicius:
vol. I, Poezii tipărite în timpul vieţii, Fundaţia pentru literatură şi artă „Regele Carol II“, Bucureşti, 1939, p. 291)
În fondul ei non-junimist, Epigonii reprezintă, în formulă indirectă, un manifest al romantismului românesc
prin proiectarea idealului creator personal pe fundalul unui trecut mitizat, negând valorile lumii moderne.
„E o concepţie pe care o făurisem încă la Viena, într-un
elan de patriotism. Trecutul m-a fascinat întotdeauna“îi va mărturisi Veronicăi Micle într-o scrisoare ulterioară, din 1874. Programatic, aşadar, Eminescu (supra)apreciază predecesorii din secolul trecut şi, mai cu seamă,
din prima jumătate a secolului al XIX-lea care erau pătrunşi de „curăţenia idealurilor“ şi au contribuit la formarea limbajului poetic românesc. În structura poemului, el aplică, aparent schematic, procedeul romantic al antitezei, distribuind fondul de idei în două părţi
distincte, întemeiate pe opoziţia dintre „zilele de-aur a
scripturelor române“ (metafora tradiţiei literare) şi perioada contemporaneităţii sale lipsite de idealuri. Altfel
spus, prima parte constituie Apologia scriitorilor paşoptişti şi prepaşoptişti, iar a doua – Satira epigonilor. În partea apologetică sunt caracterizaţi optsprezece scriitori
din trecut, majoritatea poeţi (cu două excepţii aparente:
Cantemir şi Negruzzi). Sursele de inspiraţie au fost, după
toate indiciile, Lepturariul din anii 1862-1865, antologie
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de texte realizată de profesorul poetului de la Cernăuţi,
Aron Pumnul (pentru primii poeţi) şi opera publicată în
cărţi sau reviste (pentru scriitorii de la ’48). Definindu-i
metaforic pe antecesori, creionând veritabile portrete lirice, Eminescu realizează un veritabil tablou sinoptic al
literaturii române dinaintea momentului maiorescian al
Junimii.
Pentru mai buna înţelegere a ideologiei eminesciene, vom recompune tabloul scriitorilor evocaţi, uneori
succint, alteori cu referinţe greu descifrabile. Compunerea bibliografică – în termeni călinescieni – se deschide
cu „Cichindeal gură de aur“, acesta fiind fabulistul bănăţean Dimitrie Ţichindeal, care a trăit între 1775-1818 şi
a publicat la Buda în 1814 un volum de Fabule. Urmează „Mumulean glas cu durere“, cu referire la poema din
1825, Plângerea şi tânguirea Valahiei asupra nemulţemirii streinilor ce au derăpănat-o, a lui Barbu Paris Mumuleanu (1794-1836). „Prale firea cea întoarsă“ – este expresia caracterizării morale a bizarului poet Ioan Prale
(1769-1847), traducător în 1827 al Psaltirii prorocului şi
împărat David, apreciat ca o fire boemă şi originală în
comportament (avea, de pildă, un pat mişcător după
soare). „Daniil cel trist şi mic“- este modestul poet şi
traducător Daniil Scavinschi (1805-1838) – inclus de
Aron Pumnul în Lepturariul din 1864 -, recunoscut ca
un ipohondru, care a murit prematur otrăvit cu mercur,
cuprins de alienare mintală. Versul următor „Văcărescu
cântând dulce a iubirii primăvară“ se referă la celebra
poezie în epocă Primăvara amorului a lui Iancu Văcărescu (1792-1863).
„Cantemir croind la planuri din cuţite şi pahară“ –
pare să fie Dimitrie Cantemir cu lucrarea sa Divanul sau
gâlceava înţeleptului. Mai plauzibilă mi se pare opinia
unor eminescologi, după care cel vizat ar fi fiul acestuia, Antioh Cantemir (1708-1744), poet şi traducător de
expresie rusă, tradus cu o satiră în Lepturariul lui Pumnul.(Culegerea sa poetică apare postum în româneşte, la
un secol distanţă: Satire şi alte poetice compuneri, 1844)
„Beldiman vestind în stihuri pe războiul inimic“ este, cu
siguranţă, Al. Beldiman (1760-1826), cu satira contra
Eteriei din 1821 Jalnica Tragodie. „Liră de argint, Sihleanu“- îl evocă pe meteoricul poet Alexandru Sihleanu
(1834-1857) cu volumul din anul morţii Armonii intime.
„Donici cuib de-nţelepciune“ – nu poate fi decât Alecu
Donici (1806-1866) cu ale sale Fabule moralizatoare. Seria poeţilor pre-paşoptişti se încheie cu „Pan, finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb“, adică poetul-folclorist de
la începuturile modernismului românesc Anton Pann
(1796-1854), autorul celebrei culegeri de proverbe comentate Povestea vorbei. Cu o rară supleţe a versificării
pentru epoca în care se manifestă, Anton Pann a reuşit
să armonizeze în culegerea sa sute de proverbe şi zicători „De prin lume adunate/ Şi iarăşi la lume date“ – cum
specifică în motto – dezvoltând la noi, în inima romantismului, literatura paremiologică.
Generaţia paşoptistă propriuzisă, care fundamentează Momentul 1848 în istoria literaturii române, este reprezentată de opt poeţi (câţiva, şi prozatori), începând
cu Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872), căruia i se dedică
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o strofă întreagă, în registru hiperbolic: Munte cu capul
de piatră de furtune detunată,/ Stă şi azi în faţa lumii o
enigmă ne-splicată/ Şi vegheaz-o stâncă arsă dintre nouri de eres“. Versurile encomiastice trimit la proiectele
gigantice neterminate ale lui Eliad şi, mai direct, la Biblicele din 1858 („zidea din visuri şi din basme seculare /
Delta biblicelor sânte, profeţiilor amare“). Cezar Bolliac
(1813-1881) este evocat pe scurt, cu poezia sa socială
Clăcaşul: „Bolliac cânta iobagul ş-a lui lanţuri de aramă“.
Urmează poetul cu destin tragic, care n-a apucat să trăiască până la revoluţie, Vasile Cârlova (1809-1831) – invocat cu Marşul (Oştirii române): „L-ale ţării flamuri negre Cârlova oştirea cheamă / În prezent vrăjeşte umbre
dintr-al secolilor plan“. Pentru profilul lui Grigore Alexandrescu (1810-1885) se porneşte, probabil, de la poemele Umbra lui Mircea. La Cozia şi Anul 1840: „Palid
stinge-Alexandrescu sânta candel-a sperării,/ Descifrând
eternitatea din ruina unui an“.
În strofa consacrată lui Dimitrie Bolintineanu
(1825-1872), Eminescu insistă pe conţinutul primei elegii cu adevărat valoroase din literatura română, O fată
tânără pe patul morţii, datând din 1842: „Pe-un pat alb
ca un linţoliu zace lebăda murindă,/ Zace palida vergină cu lungi gene, voce blândă – Viaţa-i fu o primăvară, moartea-o m,părere de rău;/ Iar poetul ei vel tânăr
o privea cu îmbătare…“. Tot de o strofă beneficiază şi
Andrei Mureşanu (1816-1863), datorită poeziei Un răsunet scrisă în anul revoluţiei de la ’48 şi ajunsă marşul
revoluţionarilor români şi adoptată, în zilele noastre, ca
imn naţional. A fost răspândită sub titlul Deşteaptă-te
române!: „Mureşan scutură lanţul cu-a lui voce ruginită,/ Rumpe coarde de aramă cu o mână amorţită /…/Şi
bogat în sărăcia-i ca un astru el apune / Preot deşteptării noastre, semnelor vremii profet“. Costache Negruzzi
(1808-1868), portretizat în strofa următoare, a fost şi
poet (cu grupajul Neghină şi pălămidă), dar este evocat
pentru Fragmentele istorice (îndeosebi, nuvela Alexandru
Lăpuşneanul): „Iar Negruzzi şterge colbul de pe cronice
bătrâne,/ Căci pe mucedele pagini stau domniile române,/ Scrise de mâna cea veche a-nvăţaţilor mireni;/ Moaie pana în coloarea unor vremi de mult trecute“. Tabloul sintetic se încheie cu cele trei strofe consacrate capului de generaţie Vasile Alecsandri (1818-1890) – „Şi-acel
rege-al poeziei, vecinic tânăr şi ferice / Ce din frunze îţi
doineşte, ce cu fluierul îţi zice“ – cu trimitere la mai multe dintre scrierile sale în versuri sau proză: Poezii poporale, Doine şi lăcrămioare, Înşir-te mărgărite sau Mărgăritărele, Suvenire (Dridri), Dumbrava Roşie.
În prima vârstă a creaţiei sale, Eminescu a fost marcat, evident, de ideologia şi estetica scriitorilor din generaţia paşoptistă şi se înscrie firesc în tradiţia acestora.
Aşa ajunge să treacă în revistă, în Epigonii, toate aspectele unei tradiţii literare întemeietoare pentru a edifica
un model moral şi estetic al unei poezii scutite de epigonism. Strofa întâi, cu rost de introducere în poetica eminesciană a momentului, sintetizează metaforic o parte
din aspiraţiile romantismului: refacerea legăturilor cu
tradiţia sacră a vârstei ideale; evadarea eului poetic în visul compensatoriu; redescoperirea frumuseţilor naturii;
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trăirea intensă în orizontul misterului nocturn şi expansiunea în cosmosul infinit; fascinaţia orficului, a cântecului născut direct din lume şi care generează lumea.
Expresiile apei din această strofă, chiar dacă dispuse în
metafore complexe („mare de visări“, „oceanele de stele“,
„izvoare-ale gândirii“, „râuri de cântări“) exprimă concepţia eminesciană după care gândirea poetică şi fiorul
liric trebuie să se manifeste la fel de natural ca şi elementul acvatic primordial. Calităţile fundamentale ale înaintaşilor reliefate în apologie derivă din faptul că au întemeiat un limbaj poetic (asimilat în lirica eminesciană de
tinereţe), pe de o parte, iar pe de altă parte, au creat un
univers poetic totalizant prin abordarea marilor teme
ale poeziei. În acest sens, Ioana Em. Petrescu demonstrează – în Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică – cu subtilitate analitică că partea întâi a Epigonilor
e dominată de trei ipostaze simbolice ale poeziei: 1.vizionarismul sacru şi profetismul – Heliade-Rădulescu; 2.
poetul orfic – Andrei Mureşanu; 3. puterea creatoare a
visului – Vasile Alecsandri. Eminescu subliniază, în subsidiar, şi alte însuşiri ale poeţilor prin care se conturează
specificul creaţiei lor: primul poet care descoperă forţa
estetică a folclorului (Alecsandri); poetul mesianic (Mureşanu); Negruzzi transformă istoria în temă fundamentală; Heliade este iniţiatorul unor proiecte urieşeşti de
om universal etc.
În spiritul orfismului, tradiţia poetică a generat râuri de cântări. În viziune eminesciană, pentru majoritatea poeţilor elogiaţi poezia înseamnă cântec: Văcărescu
„cântând dulce“; Bolliac „cânta iobagul“; Alecsandri doineşte din frunză; Sihleanu cântă cu „lira de argint“; din
lira lui Bolintineanu „începu cântecul său“. Şi, în genere,
„inima“ poeţilor înaintaşi este „o liră“. Toţi aceştia sunt,
ca întruchipări moderne ale lui Orfeu, poeţi-cântăreţi.
Tradiţia instituită de ei este asimilată de Eminescu unei
epoci de gândire mitică; o tradiţie care cumulează: armonie, melos, limbaj natural cu virtuţi magice şi expresie sufletească spontană. Dispariţia acestor valori conduce la pierderea noimelor existenţei, întrucât omul/poetul se înstrăinează de lume şi viaţa lui devine artificială,
fatalmente epigonică.
Cu accente de pamflet liric, în jurul tezei epigonismului se structurează partea a doua a poemului: „Iară
noi? noi, epigonii?…Simţiri reci, harfe zdrobite,/ Mici de
zile, mari de patimi, inimi bătrâne, urâte,/ Măşti râzânde, puse bine pe-un caracter inimic;/ Dumnezeul nostru: umbră, patria noastră: o frază;/ În noi totul e spoială,
totu-i lustru fără bază;/ Voi credeaţi în scrisul vostru, noi
nu credem în nimic!“. Consecinţele distrugerii acordului
armonios dintre om şi lume sunt catastrofale, după Eminescu. Ele sunt enumerate metaforic în strofa-sinteză cu
rol introductiv în Satira contemporanilor: răceala neproductivă, distrugerea sentimentului inspirator („Simţiri reci, harfe zdrobite“); mediocritate şi grandomanie
(„Mici de zile, mari de patimi, inimi bătrâne, urâte“); duplicitate şi trădare de sine („Măşti râzânde“); pierderea
credinţei şi demagogie („Dumnezeul nostru: umbră, patria noastră: o frază“); falsitate sau, în termeni maiorescieni, forme fără fond („În noi totul e spoială, totu-i lustru
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fără bază“); în fine, anihilarea oricărui sistem de valori
printr-un scepticism organic: noi nu credem în nimic!
În registrul hiperbolei, înaintaşii sunt caracterizaţi ca
poeţi naivi/sinceri, spontani, credincioşi artei, inspiraţi
şi idealişti. Întrucât arta lor poetică este impregnată de
credinţă, sacralitate, idealism, înţelepciune şi echilibru.
Pe când contemporanii sunt sceptici şi realişti, superficiali, lipsiţi de credinţă şi sensibilitate, producând astfel
o poezie rece, bolnavă, hiperlucidă. Contrastul romantic
dintre generaţii este marcat stilistic prin alternanţa (din
partea a doua) pronumelui personal noi-voi, aşezat îndeobşte la începutul versului în formulări simetrice relaţionate prin juxtapunere. Iar în plan ideatic, contradicţia
dintre generaţiile poetice se transformă în opoziţia clasică tânăr-bătrân, prezentată însă prin răsturnarea planurilor temporale, conform enunţului poetic; „S-a întors
maşina lumii, cu voi viitorul trece“. Astfel epigonii devin
exponenţi ai trecutului, fiindcă, deşi tineri ai prezentului,
au „inimi bătrâne, urâte“. Iar predecesorii devin oamenii
viitorului, pentru că, deşi bătrâni, au „inimi mari, tinere
încă“. În chip paradoxal, dar specific eminescian, se ajunge la dilatarea trecutului şi paralizarea acţiunii prezentului. Altfel spus, timpul pasiv (trecutul) este inversat cu
timpul activ (prezentul).
Incluzându-se printre epigoni, Eminescu realizează
– în spaţiul satirei – un poem al negaţiei şi al îndoielii
universale, expresie a propriei disperări în privinţa lucidităţii creatoare. El trăieşte intens drama neputinţei de a
ieşi din contemporaneitatea sceptică şi lucidă (din condiţia de epigon, implicit), pe care şi-o asumă din postura
de adept al ideologiei paşoptiste şi admirator fără măsură al „bătrânilor“ din generaţiile precedente. O mărturie
târzie, din manuscrisele eminesciene, vine să întărească
această poziţie: Când mă aflu faţă cu cei bătrâni, cu literatura din deceniile trecute, parcă sunt într-o cameră încălzită…simţi că aceşti oameni erau într-un contact
nemijlocit cu un public oarecare, mic ori mare, dar, în
sfârşit, era un public. Faţă cu cei moderni parcă mă simt
într-o cameră rece, şi într-o cameră rece – va fi observat oricine asta – pare că lipseşte ceva, nu căldura însăşi,
ci ceva pipăit, parcă pe peretele curat fusese ceva şi nu
mai este, sau simţimântul familiei când moare cineva în
casă“.
Dar, solidar prin vârstă şi formaţie spirituală cu generaţia sa sceptică şi negativistă, autorul Epigonilor afirmă
indirect un program poetic modern, anunţând viitorul
poeziei ce se întemeiază pe „icoană şi simbol“. În breviarul de artă poetică din penultima strofă, poezia este
definită ca o creaţie pură şi sacrală, „voluptuos joc“ de
imagini şi sunete, transfigurând realul prin prisma idealului estetico-moral de sfânt, frumos şi bine. Iar acest
ideal care să eludeze formele fără fond poate fi atins numai prin fuziunea organică a sentimentului cu raţiunea
poetică, cum enunţa Eminescu în – să-l numim aşa –
elogiul bătrânilor: „Şi de-aceea spusa voastră era sântă şi
frumoasă, / Căci de minţi era gândită, căci din inimi era
scoasă, /Inimi mari, tinere încă, deşi voi sunteţi bătrâni“.
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Dumitru APETRI

Eminesciana poetică basarabeană:
elogiu şi autoidentificare

Pe la mijlocul anilor ’60 ai secolului al XIX-lea panteonul poeţilor români s-a îmbogăţit cu o stea ce revărsa necontenit o lumină măreaţă şi magică. Era steaua Eminescu,
cea care, într-un interval cronologic foarte scurt, a atins dimensiunile unui Luceafăr. Strălucirea siderală, de care s-a
bucurat ca făuritor excepţional pe făgaşul literelor, l-a făcut
pe „acel rege al poeziei“ – Vasile Alecsandri – să depună o
mărturie de o nobleţe rar întâlnită printre creatorii de versuri: La răsăritu-i falnic se-nchină-al meu apus.
Generoasa dedicaţie poetică a bardului de la Mirceşti a
fost precedată de omagiul a doi făuritori de poezie – Grigore Radu Melidon şi Veronica Micle, îndrăgostita Doamnă
consacrându-i lui Emin vreo 11-12 texte versificate. Deşi au
apărut separat, la anumite intervale de timp, putem considera că e primul ciclu de definiri lirice a genialului poet.
În această deosebit de bogată actualmente Corală poetică [1] se înscriu armonios şi ofrandele scriitorilor din teritoriile româneşti înstrăinate – Basarabia şi nordul Bucovinei. Câţiva poeţi de la est de Prut au găsit de cuviinţă să-i
închine lui Eminescu – Ctitorul spiritualităţii româneşti, cicluri de versuri. Ne referim la Anatol Ciocanu, Liviu Damian
şi Vasile Romanciuc. Spre onoarea literelor româneşti dintre Prut şi Nistru, avem şi două cărţi dedicate neîntrecutului clasic Măria sa poetul (Chişinău, 1992) de Dumitru Matcovschi şi Steaua Eminescu (Chişinău, 1999) de Gheorghe
Ciocoi. În cele ce urmează ne vom referi la suita în versuri
din 39 de poeme a lui Dumitru Matcovschi şi la ciclul de
versuri ce aparţine lui Liviu Damian – reprezentant de seamă din generaţia al generaţiei şaizeciste.
Cartea lui D. Matcoschi se deschide cu un fragment
din poemul Trebuiau să poarte un nume de Marin Sorescu,
poem considerat cea mai reuşită dedicaţie poetică ilustrului nostru clasic. În precuvânt autorul se mărturiseşte sincer
şi emoţionant: „Mi-e dor mereu de Eminescu“. Mărturisirea
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vine ca un argument la nesăbuitele încercări de denigrare a
nemuritoarei opere eminesciene.
Pe o pagină a copertei e plasat un fragment dintr-un
eseu ce aparţine celui mai de seamă lingvist al secolului al
XX-lea – Eugen Coşeriu. Îl reproducem: „… Un poet de dincolo de Prut îmi spunea că poeţii basarabeni sunt arhaici,
că ei au rămas, vezi Doamne, la Eminescu. I-am replicat:
nu domnule Escu, ei au ajuns la Eminescu“. E un adevăr.
E de admirat ataşamentul spiritual al scriitorilor de la est
de Prut şi al celor din nordul Bucovinei faţă de Poetul de
pe Culme. Volumul nominalizat e izvorât din adâncul unui
suflet care-l venerează pe poetul nepereche, e un discurs
poetic fundamentat pe un sentiment sacru, împărtăşit de
majoritatea absolută a românilor basarabeni. Ataşamentul
spiritual deosebit al acestui poet pentru personalitatea şi
opera eminesciană se observă cu uşurinţă. Exegetul literar
Alexandru Burlacu, într-un studiu recent al său, menţiona:
„Dumitru Matcovschi are o admiraţie aparte pentru Eminescu“ [1, p. 64].
D. Matcoschi a ţinut să precizeze că sentimentul de cinstire şi glorificare a lui Eminescu e împărtăşit de majoritatea absolută a românilor basarabeni. De o astfel de stare
de spirit sunt dominaţi, în primul rând, poeţii. E natural ca
făuritorii de autentice creaţii în versuri să-l venereze pe cel
care a fost denumit metaforic – Dulce al Poeziei Crist şi să-l
recepteze printr-o prismă aparte. Acest fenomen – receptarea distinctă – de asemenea a fost surprinsă şi dezvăluită
în studiul „Câte generaţii, atâţia Eminescu“, de acelaşi Alexandru Burlacu [2, p. 60-69]. Referindu-se la eminesciana
poeţilor basarabeni din anii ’60-’70, redutabilul eminescolog şi filozof al culturii, Mihai Cimpoi, constata: „Eminescu
este steaua plecată de acasă ce urmează să se întoarcă, este
redeşteptătorul codrului şi neamului, pentru bucovineni
[…], el este „tot ce avem mai sfânt“ [2, p. 365-366]. Fără
HYPERION

119

teamă de exagerare vom constata: pana poetului Dumitru
Matcovschi, când a plăsmuit placheta de omagii lirice, a
fost înmuiată cu dărnicie în trei feluri de pastă: a credinţei,
admiraţiei şi a sacrului.
Pe ilustrul clasic poetul basarabean îl consideră personalitate aşteptată să se nască din substanţa celei mai frumoase stele din ceruri şi totodată fiinţă cu darul magic de
a adăuga strălucire magnificului Luceafăr. Pentru a evoca
unicitatea scriitorului, ce reprezintă spiritul tutelar al românităţii, autorul citează din scrisul eminescian cîteva versuri.
Lumea toată-i trecătoare
Oamenii se nasc şi mor …
Numai poetul,
Ca paseri ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului
Iar pentru a sugera ideea că versul eminescian sălăşluieşte în fiinţa cosîngenilor săi Dumitru Matcovschi îi plasează în pagina cărţii pe plugarii basarabeni – axă a globului, indivizi veşnicziditori, născuţi din doină care întineresc frumos lângă ţărâne, încărunţesc încet lângă dureri; ei
sunt „cântecul şi binele ce luptă“. Noţiunile existenţă, Patrie,
ţară, soartă, limbă maternă le aflăm strâns legate de cântecul eminescian – „azimă dulce cum e mierea“. Transcriem
un fragment în care e elogiat tezaurul cel mai de preţ al
neamului nostru – limba română.
Limba maternă
Ca Floarea eternă
De Busuioc şi de Dor:
Dor de ţărâne,
De Doine bătrâne,
De freamătul Codrilor.
Ea ne adună
Cu Soare şi Lună,
Cu Viitor şi Trecut:
Frunză de laur
Bătută în aur
De-un meşter necunoscut
Vine din Vreme
Şi urcă-n Poeme
Lângă Baladă şi Rost.
Limbii i se atribuie determinative dintre cele mai admirabile (preasfântă, vorbită de Zei, Ramură Verde de fag, glas
de Pâine, Pace, adevăr, Suflet ce tace), dar mijlocul de comunicare devine o stihie rebelă când nimereşte în situaţia de a
se confrunta cu minciuna.
Paginile consacrate destinului de poet, inspiraţiei, autenticităţii, slovei tipărite, harului de artist neîntrecut al cuvântului sunt însoţite de elocventele versuri eminesciene: E
uşor a scrie versuri,/ Când nimic nu ai a spune. Împărtăşim
astfel de opinii ale autorului: poetul e un nebun înţelept,
cântecul ce minte/ Nu mai este cânt, verbul eminescian e
tânăr ca lumina, de aceea cititorii sunt chemaţi să îngenuncheze […] lângă odihna Domnului Poet.
Destinul de azi al baştinei îl îndurerează pe autor, căci
aici Beau străinii ca mocanii, iar căsuţa părintească se afundă în ţărâne. Această stare de lucruri îl face pe Dumitru
Matcovschi să-l invoce pe Eminescu – Marele Tribun, să
apeleze la blestemul din incitanta sa Doină: Cine-au îndrăgit străinii/ Mânca-i-ar inima câinii… Pentru a-i imprima
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propriei opinii despre libertate mai multă pondere, autorul
ne-o oferă ca aparţinând bardului naţional.
Unde-i Eminescu, Marele Poet
Să ne spună: „– Sfânta libertate
Nu-i atât drapel şi alfabet,
Cât e naţiune, grai matern, egalitate“.
În pasajele dedicate memoriei pictorului Aurel David,
autorul celebrului Portret-Arbore, chipul drag şi scump al
poetului din Ipoteşti transpare din orişice copac.
Când toamna codrul desfrunzeşte
Şi plouă frunzele încet
În orice arbore, fireşte,
Trăieşte Marele Poet.
Versul eminescian e considerat rugăciune ce se plânge
şi se cântă, creaţie ce a înveşnicit gura de rai populată de
poporul român. Faţă de spaţiul dintre Prut şi Nistru poetul
se consideră în eternă datorie să-l poarte în suflet ca pe o
dulce şi scumpă povară.
Eu am un drept de la născare:
Pământul ăsta basarab
Să-mi pară veşnic rupt din Soare,
Mereu să fiu de el bolnav.
Oprimarea valorilor spirituale naţionale pe timpul regimului totalitar sovietic, de asemenea, şi-a găsit reflectarea
în placheta discutată. Eul liric se simte străin în Ţara Dorului, pe el îl dor mormintele călcate de-un smintit, precum şi
graiul, baladele şi colindele împinse violent spre înstrăinare
şi dispariţie. Cu toate acestea, persistă nădejdea că toiagul
păstoriei care e înfipt adânc în glie va slobozi lăstari de foc.
Un compartiment aparte este dedicat Doinei văzute de autor în diverse ipostaze: jurământ, rugăciune, înviere, imn,
dor de ţară şi de neam. O posibilă pierdere a acestui mărgăritar folcloric ar duce la dispariţia neamului. Poate e o exagerare, dar poetul găseşte de cuviinţă să insiste pe această
idee.
Apar în paginile plachetei chipul stăpânilor străini, mutra impostorilor, a demagogilor, îngerilor roşii, a cameleonilor care prezintă pericol iminent chiar şi pentru visul eului
liric, visul – apanaj al speranţei. În continuare se pune accentul pe sfânta datorie a bardului de a se sacrifica de rând
cu neamul; e condamnată concomitent nesăbuita ospitalitate a băştinaşilor.
Iubirea de ţară e dezvăluită de autor în cea mai strânsă
legătură cu cultul trecutului: se apelează la chipul lui Ştefan
cel Mare, Vlad Ţepeş, Ioan Vodă, la imaginea zimbrului din
stemă, dar şi la trădătorul Ieremie Golia. Sunt pătrunse de
revoltă şi durere sufletească pasajele despre lacheii şi cutrele care pretind a fi martiri. Imaginându-şi-l pe Eminescu
într-o peregrinare de la Hotin la vale, pe vechile poteci, autorul ajunge la trista concluzie că noi, urmaşii Romei, am fi
blestemaţi pentru nefasta stare de lucruri în care am ajuns:
ţarcul de sârmă ghimpată în care ne-am aflat până mai ieri.
E firesc deci ca frumoasei Basarabii să i se confere chipul
unei lacrimi grele ca un dor.
În paginile din final se sugerează ideea că tot ce a iubit Eminescu – simbolul jertfei creatoare – e înveşnicit, e
pătruns de un anumit mister, pentru că marele poet şi-a
scris caietul cu un colţ de stea. Se apelează la chipul femeii dătătoare de viaţă, e invocat şi numele consoartei autorului cărţii – Alexandrina. Colţul de stea i-a conferit creaţiei versificate făurite de Eminescu, omul deplin al culturii
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româneşti, o nemărginită tinereţe şi vigoare. E firesc ca autorul să se întrebe profund revelator şi sugestiv: Cine eram
de n-o aveam pe masă? Se referă, bineînţeles, la nepreţuita
moştenire literară eminesciană.
În postfaţa cărţii eminentul eminescolog Mihai Cimpoi
constată: „Poezia lui Matcovschi denotă pathos etic, justiţiar, deontologic“ [4, p. 93]. Într-adevăr, întregul discurs poetic se prezintă ca: vibrant elogiu neîntrecutului clasic, mărturie a cunoaşterii profunde a creaţiei eminesciene, meditaţie lirică asupra a diverse noţiuni etice, modalitate certă
de autoidentificare şi, în definitiv, contribuţie substanţială
la eminesciana poetică.
Cum e şi firesc, Eminesciana a devenit o tradiţie a literaturii româneşti şi o permanenţă a poeziei est-prutene. Bogăţia şi insolitul dedicaţiilor poetice din cărţile Închinare la
Luceafăr (1975), Eminescu în durata externă, Eminescu, pururi tînăr (1998) şi Vîrful-nalt al piramidei (2001) vine să
confirme pe deplin constatarea noastră. Şirul de poezii şi
poeme, create de eminenţi scriitori din dreapta Prutului, îl
continuă şi îl îmbogăţesc cu anumite nuanţe poeţii români
interriverani: N. Costenco, L. Deleanu, V. Leviţchi, Gr. Vieru,
Gh. Vodă, An. Ciocanu, V. Teleucă, N. Dabija, Arc. Suceveanu, L. Lari, V. Romanciuc, Ilie T. Zegrea ş.a.. Printre aceştia se
impune cu un ciclu de poeme Liviu Damian.
Poemele de mari proporţii şi structurile ciclice ale lui
L. Damian au în centru figuri distincte şi măreţe ale istoriei: Dimitrie Cantemir, Ştefan cel Mare, Eminescu. Destinul
personalităţilor evocate se confruntă mereu în creaţia poetului cu istoria, aceste acţiuni fiind strămutate imaginar
în prezent. În acest făgaş se înscrie şi ciclul său de versuri
Eminesciana din volumul Inima şi tunetul (1981). Sunt nişte
meditaţii lirico-filosofice care gravitează în jurul mai multor probleme: Eminescu şi trecutul nostru cultural-artistic
nepieritor, Eminescu şi omul muncii de astăzi, Eminescu şi
generaţiile de mîine care „iau pieptiş suişurile grele“.
L. Damian a cunoscut clasica naţională, magistrul său în
ale scrisului fiind Poetul din Ipoteşti, a cărui creaţie a exercitat asupra poetului luat în discuţie o puternică fascinaţie.
Eminesciana este un grupaj de zece poeme care se completează reciproc, adăugînd, fiecare, o notă nouă la omagiul adus înaintaşului: Eminescu între noi, Ziua lui Eminescu,
Eminescu, foc gînditor, Eminescu la sărbătoarea poeziei, Eminescu depărtîndu-se de larmă, Să-l recitim pe Eminescu, Eminescu şi codul memoriei, Eminescu în cîmp, Izvorul lui Eminescu, Eminescu de mîine. Ciclului îi conferă organicitate
motivul-axă prin atitudinea eului liric faţă de cele evocate
şi sugerate.
În persoana Luceafărului poeziei româneşti Damian
vede o coloană de nemurire spirituală, un model de slujire
frumosului, astfel ciclul prezentîndu-se ca un act de adevărată devoţiune intelectuală, probînd înţelegerea şi aprecierea înaltă a operei eminesciene, respectul faţă de valori,
mîndria de a fi neam cu poetul nepereche. Succesiunea şi
aranjamentul celor zece piese lirice din ciclu nu sunt întîmplătoare, ele-s componente ale unui organism unitar, adîncind treptat ideea despre nemurirea lui Eminescu în conştiinţa şi memoria urmaşilor, despre veşnica lui prezenţă în
timp cu scrisul, aşadar, cu sufletul şi cugetul
Eminescu e mereu tînar, mereu prezent, mereu izvor.
Acesta ar fi grosso modo mesajul ideatic al ciclului, motivele axiale constituindu-le permanenţa, perenitatea poeziei
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lui, responsabilităţile şi datoriile noastre faţă de el, legătura
de continuitate spirituală, eternitatea frumosului şi veşnica
tinereţe a geniului. Poetul zice: Tînar, Eminescu trece printre
noi, Acelaşi de cîndva pribeag prin ţară…. E o trecere simbolică, acesta fiind destinul marilor talente: să revină, întinerite şi revitalizate de întîlnirea cu alte vremi. Constantin Noica menţiona: „Trecerea lui Eminescu prin lumea noastră,
ce extraordinară ordine a adus ea…“. La un ospăţ imaginar,
plugarii basarabeni îi înfăţişează genialului poet grâul verde şi pruncii – mărturii ale dăinuirii semănătorilor în timp.
În strofa finală din nou se revine la imaginea lui Eminescu tînăr. Luminarea colţului de cer, simbolică şi ea, e
semn de înalţare şi nemurire: El, cel revenit între noi, s-a înalţat pe locul ce i se cuvine – între aştri… E prezenţa în eternum a înaintaşului.
Compartimentul Ziua lui Eminescu e un îndemn la trezie, la veghe spirituală, e o chemare la permanentizarea valorilor. În piesa lirică Eminescu, foc gînditor, neîntrecutul
clasic capătă chipul unui ghem de flăcări, a unui astronaut.
Gîndurile duc, în mod firesc, la concluzia finală: El are chipul stelei prin veacuri călătoare, Plecată de acasă să vină
înapoi.
Poemul Izvorul lui Eminescu conturează ideea că, avînd
un aşa scriitor, nu ne putem simţi orfani. Răvăşit şi întristat
de nesăbuitele acţiuni de a-l denigra pe Ctitorul spiritualităţii româneşti, L. Damian a găsit de cuviinţă să adreseze
confraţilor de condei un nobil îndemn: Poeţi, să-l recitim
pe Eminescu!. Dincolo de unele notaţii publicistice şi cîteva elemente didacticiste, prin imaginile vii, plastice şi sugestive, prin interogaţia retorică semnificativă, replica polemică şi aluzia transparentă ciclul Eminesciana se impune
ca valoare artistică. Înpărtăşim pe deplin opinia criticului
literar Ion Ciocanu că ciclu de poeme, la care ne-am referit conspectiv, „e reprezentativ pentru întreaga lirică a lui
Liviu Damian“[5, p. 151]. El vădeşte receptivitatea poetului
contemporan faţă de valorile emblematice ale spiritualităţii noastre.
În esenţa lor, dedicaţiile făcute neîntrecutului clasic român sunt nişte elogii pătrunse de o deosebită căldură sufletească, de sentimentul pietăţii, dar ele reprezintă totodată mărturii artistice de autoidentificare. Atît placheta lui
D. Matcovschi Măria sa Poetul, cît şi ciclul Eminesciana de
L. Damian sunt contribuţii cu adevărat substanţiale la Eminesciana poetică interriverană. În linii mari, aceste plăsmuiri poetice constituie dialoguri imaginare, emoţionante şi
sugestive cu Ctitorul spiritualităţii româneşti şi, prin aceasta, îşi pun speranţa în atenţia cititorului contemporan.
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Valentin COŞEREANU

100 de zile cu Petru Creţia

Într-una din zile, stând numai noi de vorbă despre micile nemulţumiri şi despre mofturile unora dintre studenţi, Petru îmi
replică sfătos – aşa cum nu-i stătea în obicei: – Lasă, bătrâne,
astea, câţiva dintre ei sunt prost crescuţi, dar ai văzut că îi interesează manuscrisele? Din păcate, fiecare din copiii ăştia are un
alt drum. Ei vor totul mai repede, unii sunt cu gândul să plece din
ţară, nu vor descifrări de manuscrise… Au făcut-o de dragul meu.
Din păcate, ăsta-i adevărul.
Am vorbit de multe ori despre acest aspect; el era îndurerat
că nu-i preia nimeni dintre cei foarte tineri ştiinţa eminescologiei s-o dezvolte şi s-o ducă mai departe. Simţea nevoia unor ucenici, dar nu de unii care să o facă din cine ştie ce interes meschin,
ci de pasionaţi, purtând în ei credinţă nestrămutată. Îmi spunea
mie acest lucru, dar îl spunea cu un regret profund, dezamăgitor
pentru el şi pentru generaţiile de după el.
Avea încredere, însă, că la un moment dat se vor ivi câţiva
(puţini la număr) care să lucreze la instrumentele de lucru nepuse
la punct, nici în legătură cu viaţa şi nici cu opera lui Eminescu. În
clipe ca acestea devenea gânditor, mâhnit parcă, la gândul că nu
el era acela care să-i formeze pe cei care încă nu se iviseră şi ar fi
putut învăţa pe viu de la el… Atunci am început să înţeleg şi mai
bine ceea ce susţinea în cuvântul înainte (poate prea des citat):
nimeni n-a studiat încă în întregime şi în amănunt toate cele patru sau cinci bilanţuri de etapă pe care şi le-a făcut poetul însuşi,
transcriind pe curat şi într-o anumită ordine poezii dintr-o perioadă ori alta, de-a lungul anilor; şi, iarăşi, nimeni nu a alcătuit o
evidenţă exhaustivă a filelor iniţial grupate şi apoi risipite în dezordinea manuscriselor, aşa cum a fost ea moştenită de la Eminescu
însuşi, care nu le-a mai văzut din vara 1883. Câtă dreptate avea
acest om… şi a murit, luând neîmplinirea aceasta cu el.
Într-o dimineaţă îl văd pe Cristian Bădiliţă (viitorul patristician, apropiat mie încă de când era elev la liceul A.T. Laurian din Botoşani, unde predasem cu câţiva ani în urmă),
întâmpinându-mă cu ochii injectaţi de oboseală, râzând şoltic
şi oarecum complice către mine. L-am întrebat din priviri ce s-a
întâmplat, răspunzându-mi ca un erou după bătălie că, împreună cu un alt coleg al său, dar şi cu profesorul, au stat până dimineaţă, dezbătând de-ale eminescologiei, de-ale filosofiei, de-ale
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limbii greceşti şi de-ale vieţii, numai că acum trebuie să se prezinte la cursuri la ora fixată, fiindcă profesorul s-a trezit înaintea lor.
Nu era de comentat. Era doar de constatat.
Aşa era Petru: activ şi pururi neobosit. De altfel, într-una din
zile, când eu gâfâiam urcând împreună la cazare scările a trei niveluri, sus, în capul scărilor, el se opreşte spunându-mi cu o oarecare nedumerire, prezentându-mi faptul ca pe un mister: nu ştiu
cum se întâmplă, dar eu nu obosesc niciodată. Ai observat? M-am
uitat lung la el şi n-am comentat. I-am trecut această remarcă
la capitolul „ciudăţeniile profesorului“, vorbind despre ea şi altădată, fără ca Petru să-şi bată capul cu vreo explicaţie; primea fenomenul ca pe un dat natural şi în ascuns era mândru că-l avea.
Într-una din zile, pe la amiază, după ce ne-am sfătuit amândoi, studenţii primesc o recompensă neaşteptată: învoirea să
meargă la lacul lui Eminescu din codrii Baisei, aflat la patru kilometri de Ipoteşti. Dilema noastră era una de natură organizatorică; s-o luăm pe jos, de-a dreptul prin pădure, scurtând la
jumătate calea ori să ne urcăm cu toţii în maşinuţa mea, pentru
a ajunge pe drumul asfaltat mult mai repede. Opţiunea a fost
pentru varianta a doua.
Petru era entuziasmat ca un copil, dar se comporta ca un
adult agitat. Aşadar, eu la volan, Petru în dreapta, iar toţi ceilalţi
claie peste grămadă în biata maşinuţă; unii în braţele altora, alţii
atârnând imprudent pe bara din spate ori în portbagaj. Nu ştiu
nici astăzi cum au încăput atâţia oameni într-un Oltcit, fabricaţie
autohtonă. Am avut atunci senzaţia din poemul lui Evtuşenko
(Tramvaiul poeziei): tramvaiu-i de gumă, deschide, vatman!. Le
recitam celor dinăuntru, spre mândria şi satisfacţia lui Petru,
veselindu-ne cu toţii din plin.
Lacul codrilor, albastru este (într-un fel) o curiozitate a naturii; un ochi de apă înconjurat de trestii, în vârful unui deal împădurit şi misterios, cu o insulă în mijlocul lui, unde, copil fiind, îşi
petrecea Mihai zilele (câteodată şi nopţile) împreună cu iubita
de la Ipoteşti, pe care n-a uitat-o întreaga sa viaţă şi pe care a
trecut-o în opera sa mult mai mult decât se ştie îndeobşte. Bucata izolată de pământ din mijlocul lacului dădea impresia unei insule a lui Euthanasius înconjurată de mister (cu precădere noaptea, când am promis să revenim) şi de domeniul fantasticului,
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atunci când priveai ochiul cerului de deasupra capului, înconjurat de cercul pădurii fremătânde. Poate că e o senzaţie strict
personală, dar azuriul cerului din ochiul ipoteştean de pădure a
rămas pentru totdeauna acelaşi ca atunci când l-am văzut pentru întâia dată[1].
Mă uit la el, întorcându-i pentru prima dată privirea pătrunzătoare, întrebându-l dacă din punctul de vedere al omului
care-a privit cerul dintr-o mansardă nu o zi, nu două săptămâni,
ci zece ani, crede că sunt mai multe ceruri deasupra noastră…
Răspunsul a fost unul cu totul neaşteptat: – Valentin, m-ai pus în
încurcătură… (El, care nu era niciodată în situaţia asta?) Cu norii
ăştia e o poveste întreagă… Încearcă să-mi spună ceva, dar pare
că se răzgândeşte. (Poate e prea lung, poate nu e atmosfera…
Eram în aşteptare…) Nu ştiu dacă sunt mai multe ceruri, dar sunt
convins că sunt popoare diferite care văd cerul diferit. Văd cerul
lor. Şi-apoi eu cred că fiecare cer are culoarea ţării lui. Tace, se uită
lung în zarea îngustată de pădure, apoi mă întreabă, ca şi cum se
gândea în altă parte şi cineva l-a surprins: – Cum de-ai putut să
întrebi despre CER?… Mă chestiona (nu întreba) ca şi cum acest
lucru era doar privilegiul lui şi numai al lui… Apoi a rămas pe
gânduri…
Mi s-a părut că am intrat pe un teren tabu, dar nu m-am speriat, căci întrebarea mea era curată; ea trebuia să-mi rezolve un
răspuns, nu să mă simt micşorat de idee. Când vrei să ştii, aştepţi
un răspuns. Când chiar vrei să ştii. I-am întors din nou privirea
aceea specifică lui… Cred că o făceam şi dintr-un soi de histrionism instinctual. Iar răspunsul a fost unul pe măsură: popoarele
clădesc, cu mâinile lor, din marmură, ÎN CER, tămâia mării. Mai
mult nu pot să-ţi spun. Şi după ce mă priveşte adânc: într-un fel e
ca la Eminescu: «Un cer de stele dedesubt/ Deasupră-i cer de stele»… A fost rândul meu de năuceală. Ne-am revenit după o tăcere lungă. Studenţii se bucurau în jurul nostru, trecând spre insula
cea verde a amintirii poetului, ca un roi de albine tămăduitor…
La început, după ce s-au împrăştiat peste tot, cuprinşi de sălbăticia locului, noi am rămas undeva pe o ridicătură din stânga
lacului, sub un stejar, discutând înde noi despre izvorul de inspiraţie al naturii ipoteştene, în care Petru a ţinut să remarce că
aici este inclusă şi iubita de la Ipoteşti, schimbând câteva idei în
acord cu gândul subînţeles că despre acest lucru merită să mai
vorbim.
L-am evocat atunci atât pe Ilie, fratele lui Eminescu, blond cu
ochii albaştri, imaginându-ni-i pe amândoi cum îşi puneau coifuri de ziare pe cap şi ce măreţe şi eroice trebuie să fi fost imaginarele bătălii cu broaştele… Numai că Petru s-a schimbat. Părea
că se gândeşte în altă parte, se uita la mine ca şi cum i-aş fi tulburat apele din interior şi n-aş fi avut dreptul să o fac. Am petrecut
câteva ore în pădure, relatându-le studenţilor, la îndemnul curat
al profesorului, câte ceva despre copilăria lui Eminescu la Ipoteşti. A fost (atât pentru ei cât şi pentru noi) o mică sărbătoare,
pe care fiecare am trăit-o în mod personal.
Atmosfera era într-atât de curată, încât Petru, care iniţial nu
voise să mergem şi pe insulă, s-a răzgândit, ascultând cum ţeseam atmosfera unei închipuite nopţi cu lună, în care poetul trăia cu asupra de măsură, izolat de lume, trăindu-şi curăţia unei
iubiri care aducea aminte de atmosfera mai nouă din Mircea
Eliade. Petru însuşi, deşi prezent, era adâncit în sine. Şi era atât
de evidentă această stare, încât nu îndrăzneai să i-o tulburi cu

cine ştie ce întrebare care să-l facă să explice ceea ce nu era de
explicat…
Ultima seară, într-un soi de amfiteatru în aer liber (conceput sub forma unui făraş, de un arhitect botoşănean, cum nu se
poate mai neinspirat), amplasat între cele două biserici şi casa
memorială, am stat cu toţii şi am povestit câte în lună şi-n stele,
regretând cu toţii despărţirea. Se crease un flux între noi toţi. Nu
se mai simţeau diferenţele. Eram cu toţii deopotrivă. Profesorul
era mândru de ceea ce făcuse; s-a vorbit de rezultatele dobândite, din nou despre manuscrisele Eminescu, în speranţa ascunsă
că aceşti intelectuali tineri vor vorbi şi altora despre ele.
Aşadar, studenţii erau mulţumiţi de ceea ce dobândiseră cu
atâta uşurinţă, profesorul că a reuşit să facă o şcoală de vară pe
care nimeni nu i-o înlesnise până atunci şi pe care a anunţat că
intenţionează s-o continue. Tinerii aceştia setoşi de cunoaştere
erau mulţumiţi de învăţătura venită de la un profesor care ştiuse
cu atâta iscusinţă să-i facă a înţelege cât de uşor se învaţă o limbă moartă, făcând exerciţii vii, direct pe texte din clasicii greci,
nu teorie deşartă şi inutilă, cum foarte des se practică în asemenea cazuri. Erau mulţumiţi şi pentru că nu veniseră acolo forţaţi de „autoritatea“ unui profesor excesiv de sever şi orgolios, pe
care nu-l puteai refuza; nu, veniseră de bunăvoie atât de dragul
unui profesor învăţat, cât şi pentru credinţa apriorică de a dobândi un plus de învăţătură curată.
Ceva mai târziu, în multele zile petrecute împreună la Bucureşti cu Simona (participantă la cursuri, acum profesor la limbi
„clasice“ în Universitatea bucureşteană), una dintre studentele
cele mai merituoase ale profesorului (o fată pe cât de deşteaptă,
pe atât de normală în comportament), am ajuns la concluzia că
tabăra a fost un act unic în felul lui, consumat pentru şi în sine,
perceput întocmai ca versurile poetului matematician:…vinovat
e tot făcutul/ Şi sfînt doar nunta, începutul.
Simona este genul de fată greu de surprins în cuvinte; blondă, cu un păr adesea strâns într-o coadă pe spate, cu o vorbă
detaşată şi liniştită, nu era genul care să-ţi sară în ochi, pentru
că nici nu dorea acest lucru şi, din această cauză, nici nu se deschidea oricui. Era sportivă montaniardă şi era în stare să înoate distanţe apreciabile fără mari eforturi, atât era de rezistentă.
[Într-un concediu, a trecut înot golful din Kotor (Muntenegru),
trebuind să se întoarcă pe malul opus, fără şlapi]. Iar dacă aveai
norocul (şi privilegiul) s-o cunoşti mai bine, îţi devenea indispensabilă. Înzestrată cu o gândire sănătoasă şi profundă, adesea, la
Bucureşti, torceam amintirile zilelor ipoteştene, care au rămas
unice în sufletele noastre, cum tot unică a rămas şi relaţia dintre
noi: una cu totul specială.
Pe Simona o preţuiam cu atât mai mult cu cât nu se entuziasma pentru toate nimicurile, iar atunci când avea ceva să-ţi
spună, o făcea delicat, dar apăsat. Adâncul sentiment al acestei
preţuiri (preponderent sentimentală) s-a transformat cu timpul
într-o prietenie adevărată şi s-a datorat în mare măsură „accidentului“ de la Ipoteşti. Timpul a demonstrat aceasta. Şi astăzi
când ne întâlnim, pomenindu-l ca pe un mare prieten pierdut,
Petru îşi părăseşte eternitatea, devenind pentru noi viu, ca un
nou Lazăr ieşit din mormânt.
Tabăra de la Ipoteşti s-a consumat, aşadar, ca un lucru în sine;
ea n-a avut nici un fel de ecou mediatic, fiindcă nici n-a fost concepută într-un asemenea scop. Şi poate că a fost mai bine aşa,
căci foarte adesea tam-tamul mediatic face ca o activitate care
1 I-am povestit atunci lui Petru că, ajuns în Sicilia, am fost sur- nu se ridică nici la jumătatea consistenţei acestor cursuri să fie
prins de vizita soţilor Gorbaciov în Catania. Eram pe stradă, iar ei prezentată în aşa fel încât ea devine cu mult mai însemnată desalutau lumea dintr-o maşină de-capotabilă, făcând din mână. Sea- cât a fost în realitate. Pentru participanţii acesteia, însă, învăţătura, la televizor, am văzut-o pe Raisa Gorbaciov între-bându-se unde ra taberei rămâne amintirea unei dăruiri exemplare.
Aşadar, după noaptea de pomină a despărţirii, i-am condus a
este cerul acela albastru al Siciliei din tinereţea ei? Acum i se părea
doua zi la gară cu inima sfâşiată, încrezător că vom putea găzdui
mult mai spălăcit…
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o a doua ediţie şi în anul următor. N-a fost să mai fie. Ea trebuia
să rămână irepetabilă, ascunsă deopotrivă în ghiocul unic al atmosferei ipoteştene, şi în sufetul amintirii fiecăruia. Când ne-am
luat rămas bun, am avut impresia că Petru ştia de lucrul acesta,
căci la despărţire, între patru ochi mi-a zis destul de şters, mai
mult ca pentru sine: cine ştie dacă îi mai pot aduna… Mi-e teamă că nu…
O zi aparte între toate zilele taberei a fost pentru mine ziua
de întâi august. Petru a umblat mai mult singur, ferindu-se de
toţi cei care ar fi vrut să-l inoportuneze, cu mersul lui mărunt şi
vioi, concentrat în sine, mergând prin incintă cu capul plecat în
pământ şi cu mâinile când la spate, când în buzunar. La un moment dat îl văd de la fereastră, dispărând subit în casa memorială, rămânând înăuntru mai mult decât mă aşteptam.
Am coborât după el, crezând că are nevoie de ceva, dar, prin
uşa întredeschisă, l-am zărit scriind în cartea de impresii; stătea
aplecat peste filele acesteia, sprijinit cu coatele de dulapul cu suprafaţă înclinată pe care era aşezat „ceaslovul“, scriind ceva foarte concentrat. Cum eram sătul de gogomăniile şi enormităţile
scrise aşa, numai să fie scrise, pe care le citeam zilnic şi care, în
marea lor majoritate începeau cu am vizitat casa marelui nostru
poet, Luceafărul poeziei româneşti etc. etc., am rămas sprijinit de
teiul din faţa casei cu un acut sentiment al curiozităţii a ceea ce
aveam să citesc după aceea… Am plecat în linişte, mai degrabă
prelingându-mă precum apa decât mergând normal spre cele
două biserici, cu un grup de vizitatori care se nimeriseră interesaţi de muzeu şi care l-au recunoscut pe eminescolog. Am făcut
gestul de a-i conduce întâi la biserică şi la capela familiei şi abia
apoi în casa memorială, pentru a nu-l perturba sub nici un chip.
După un timp, când tocmai mă îndreptam cu grupul spre
bustul lui Eminescu (replica lui Gheorghe Anghel, după cunoscuta statuie din faţa Ateneului bucureştean), ne întâlnim cu
Petru chiar în preajmă. Unul dintre vizitatori l-a oprit, rugându-l
să facă împreună o fotografie. A refuzat aproape cu irascibilitate.
Avea repulsie faţă de acest gen de „imortalizări“, făcute instantaneu. De altfel, mai târziu, într-o anume împrejurare, când a văzut
nişte fotografii ale unui cercetător – pe care, de altfel, îl aprecia!
– fotografiat înconjurat de prieteni şi de rude, stând la masă cu
paharele de băutură în faţă, a ţinut să facă remarca: gusturi de
neam prost; să te pozezi cu paharele-n faţă, chiolhănind… Asta
mi se pare inadmisibil!… A fost de ajuns o măciucă la un car de
oale – cum se spune în popor. N-am mai îndrăznit niciodată să-i
cer să se fotografieze, nici chiar atunci când am devenit cu mult
mai apropiaţi…
Întorcându-ne la ce scria în cartea de impresii, m-am întrebat multă vreme de atunci încoace dacă l-a cutremurat vreun
gând tangent şi despre sine? E greu de răspuns, căci a scris aşa:
gîndiţi-vă la acei ultimi şase ani ai lui, gîndiţi-vă cu durere şi cu
respect. A trăit atunci ca un om îngropat în nimicnicie, fără să ştie
că va învia spălat de tot răul lumii şi că, în eternitatea istoriei toţi
ai lui, noi cu înaintaşii şi urmaşii noştri, îl vor iubi ca pe nimeni
altcineva.
În tot întregul ei, impresia adâncă ce-i venise eminescologului şi pe care a ţinut s-o imprime cu propria-i mână în cartea de
impresii era, în fapt, mai mult decât atât: era judecata dreaptă şi
adâncă a unui om care ştia viaţa şi opera lui Eminescu pe de rost,
aşa încât merită s-o rostuim întreagă, după chipul şi asemănarea
unuia care a conceput-o: gîndiţi-vă la acei ultimi şase ani ai lui,
gîndiţi-vă cu durere şi cu respect. Au fost ani de-a lungul cărora
Eminescu n-a mai fost Eminescu şi în care Eminescu ştia bine, cu o
suferinţă sfîşietoare, că nu mai este Eminescu. Dar în care nu ştia,
umilit de neputinţă, ce va rămîne din el, că locul lui se va afla, pe
veci, printre poeţii cei mai mari ai lumii. Anii aceia au fost, după
aspra lege a firii, răscumpărarea unei prea mari arderi, a unei prea
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îmbelşugate şi străbătătoare respiraţii, a unor prea mari, zădărnicite şi zadarnice, iubiri, dintre care nu cea mai mică a fost pentru
neamul lui. A trăit atunci ca un om îngropat în nimicnicie, fără să
ştie că va învia spălat de tot răul lumii şi că, în eternitatea istoriei
toţi ai lui, noi cu înaintaşii noştri, îl vor iubi ca pe nimeni altcineva.
Petru Creţia, 1 VIII 91.
După ce a citit aceste rânduri, un vizitator, neştiind că sunt
„de ai casei“ a făcut cu glas tare o remarcă destul de reticentă
asupra celor scrise de Petru. Cum eu însumi tocmai îl parcursesem, m-am gândit că judecata prea proaspătă diminuează vădit
din adâncimea înţelegerii, dar n-am comentat, căci eram sastisit
de câte locuri comune, de câte gogomănii şi elucubraţii aveam
parte zilnic. Vorba lui Eminescu însuşi: fiecare om îşi are pe ale
sale…
***
(CU PETRU CREŢIA, FĂRĂ SĂ ŞTIU…)
Pe la sfârşitul lui decembrie 1991, sătul de mizeria bucureşteană, cu amar şi taine în suflet, Petru Creţia ia mai întâi drumul
unui hotel din Mangalia. Am aflat acest lucru ceva mai târziu,
când tocmai crezusem că am pierdut legătura cu el, întrucât nu
mai răspundea la telefon. (De ce tocmai litoralul iarna mi-a spus
ceva mai târziu, într-o noapte senină şi caldă, la Ipoteşti…). Am
înţeles, însă, totul de la Simona, care mi-a spus în taină că pot
să-l sun la Mangalia, dar să nu divulg nimănui nici adresa, nici telefonul. L-am sunat şi după o convorbire telefonică seacă, Petru
m-a anunţat că s-a hotărât să vină la Ipoteşti, numai că un timp
nu vrea să ştie nimeni unde este: ceea ce-ţi spun, rămâne sub semnul confidenţialităţii. Contez pe discreţia ta, a mai zis, după care
telefonul s-a întrerupt.
M-a bucurat vestea, căci eu îi făcusem invitaţia aceasta încă
din timpul taberei. Pe de altă parte m-a invadat şi un soi de nelinişte, amintindu-mi „ciudăţeniile“ de atunci. Nu ştiam încă dacă
va veni definitiv sau pentru o perioadă mai scurtă. Dacă aş fi ştiut câtă prietenie adevărată încăpea în omul acesta şi cât de mult
a fost trădat, aş fi alungat orice umbră de nelinişte. Peste toate,
însă, rămân martore aceste 100 de zile…, pe care nu aveam cum
să le las în voia întâmplării.
***
Începutul lui ianuarie 1992. – ZIUA 27 – Nerăbdătorul care
eram atunci n-a mai rezistat şi a plecat din nou la Bucureşti, nu
înainte de a-i telefona lui Petru, cu gândul să mă ajute mai aplicat, bazându-mă pe atitudinea întâlnirilor anterioare. Am plecat
cu un tren de noapte, iar a doua zi ne-am întâlnit. Am umblat
prin oraş discutând, povestindu-i toate câte se întâmplau, unele
cu voia, altele fără voia mea. După lamentaţiile şi revoltele mele
sincere, cărturarul m-a condus, fără să-mi dau seama, cu o abilitate pe care nu pot s-o potrivesc în cuvinte spre o convorbire
din ce în ce mai agreabilă. La sfârşit, spre seară, distinsul cercetător mi-a dat o replică memorabilă, după ce avusese grijă să mă
îmbărbăteze, conform bunului său obicei, îmbărbătare care îmi
va deveni mai târziu familiară şi pe care aveam s-o caut repetat
de-a lungul condensatei noastre relaţii: – Nu te mai plânge, bătrâne, am rezistat noi dictaturii, cum n-o să rezistăm democraţiei?!!
iar convorbirea s-a terminat, cu un râs prelungit şi binefăcător.
Am luat trenul spre casă. Spre aşa-zisa mea casă, pe care
n-am putut s-o adopt niciodată, căci pentru mine adevărata locuire se înfăptuia la Ipoteşti, nicidecum în Botoşani, oraş pe care
l-am privit tot timpul cam cum îl privea Eminescu la 1877: ştiam
odată că în vechiul tîrg al Botoşanilor se face pastramă bună şi în
genere se dau cărnii acele modificaţii care-o fac să se împotrivească timpului şi să figureze sub numirea generală de mezelic în diferite formate prin băcănii şi pieţe…
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– FRAGMENTE –

[…]
DESPRE IVAN PROSTOVAN ŞI PEŞTIŞORUL
DE AUR
– Ce am înţeles eu? Am înţeles că eroii unei epoci
sunt rareori eroii altei epoci. Cu o excepţie: Ivan Prostovan. Şi Emelian. Eroii cei mai îndrăgiţi din basmele ruseşti. Poveştile noastre vorbesc de noroc, de
izbânzi fulgerătoare. Ruşii aşteaptă un ajutor miraculos, aşteaptă să le pice mură-n gură. Să stea tolăniţi pe
cuptor, dar aibă totul! Plăcintele să se coacă singure,
iar peştişorul de aur să le împlinească orice dorinţă.
Vreau asta, vreau alta… O vreau pe fiica împăratului! Şi
mai vreau să trăiesc în altă împărăţie, cu fluvii de lapte
şi maluri de cozonac… Desigur, suntem nişte visători.
Sufletul nostru se chinuie şi suferă, dar treburile noastre stau pe loc, nu avem forţă să le urnim. Nu se clinteşte nimic. Misteriosul suflet rus… Toţi încearcă să-l
înţeleagă… Îl citim pe Dostoievski… Dar ce e sufletul ăsta faimos? Ei bine, un suflet şi atât. Ne place să
trăncănim în bucătării, să citim cărţi. Prima noastră
meserie e aceea de cititor. De spectator. De unde ne
vine sentimentul că suntem deosebiţi, excepţionali,
chiar dacă asta nu se bazează pe nimic, în afară de
petrol şi gaze. Asta, pe de o parte, ne împiedică să ne
schimbăm viaţa, iar pe de alta ne dă impresia că viaţa
asta are un sens. Pluteşte în aer, permanent, ideea că
Rusia trebuie să creeze, să arate lumii ceva deosebit.
Popor ales de Dumnezeu. Calea specifică a Rusiei. La
noi există doar Oblomovi care aşteaptă o minune culcaţi pe divan. În schimb, nu avem nici un Stoltz. Cei
activi şi descurcăreţi sunt dispreţuiţi pentru că taie
scumpele noastre păduri de mesteceni şi livezile de
vişini ca să construiască uzine. Ne uităm la ei cum fac
bani… Şi ne sunt atât de străini…
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– Bucătăriile ruseşti… acele jalnice bucătării de
bloc din anii 1960, nouă metri pătraţi, cel mult doisprezece (mare lux!)… Un perete subţire le separa de
closet. Confort tipic sovietic. La fereastră, cepe în borcane vechi de maioneză şi un ghiveci de flori cu un aloe
contra răcelii. Bucătăria, la noi, nu e doar locul în care
se găteşte mâncarea, e şi salon, sufragerie, birou şi tribună. Un loc unde se desfăşoară şedinţe de psihoterapie de grup. În secolul al XIX-lea, cultura rusă s-a născut în saloanele aristocrate, în secolul XX în bucătării. La fel şi perestroika. Generaţia anilor 60 e generaţia bucătăriilor. Mersi, Hruşciov! Pe vremea lui, oamenii au părăsit apartamentele comune şi au început să
aibă bucătării private, unde puteau să critice puterea
şi, mai ales, să nu se teamă, fiind între ai lor. În bucătării se năşteau idei şi proiecte fantastice! Se spuneau
bancuri… Erau o sumedenie… Un comunist e unul
care l-a citit pe Marx, un anticomunist e unul care
l-a înţeles… Noi am crescut în bucătării, copiii noştri
la fel, ascultau cu noi Galici şi Okudjava. Ne împrumutam înregistrări cu Vîsoţki. Prindeam BBC-ul. Se
discuta despre orice: despre lumea noastră de rahat,
despre sensul vieţii, despre fericirea pentru toţi. Îmi
aduc aminte un incident hazliu… discuţia se lungise
până târziu, era aproape miezul nopţii, iar fiică-mea
de doisprezece ani adormise pe banchetă. Nu ştiu de
ce, discutând, ridicasem vocea. Fetiţa a început să ţipe
prin somn: „Dar încetaţi odată să vorbiţi de politică!
Iarăşi Saharov… iar Soljeniţîn… iarăşi Stalin!“ (Izbucneşte în râs.)
Ne petreceam vremea bând ceai, cafea, vodcă. În
anii 70, apăruse romul cubanez. Toată lumea îl adora
pe Fidel Castro. Revoluţia cubană. Pe Che Guevara cu
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băscălia lui. Un adevărat star de Hollywood! Nu ne mai
opream din trăncănit. Apoi… teama că eram ascultaţi, eram aproape siguri… În mijlocul unei discuţii,
se găsea de fiecare dată cineva care privea lustra sau
întrerupătorul şi glumea: „Aţi auzit, tovarăşe general?“
Senzaţia aceea de risc… Era ca un joc… iar viaţa asta
de minciună ne făcea chiar un
soi de plăcere. O parte infimă
dintre noi se revoltau deschis,
ceilalţi erau mai ales „disidenţi
de bucătărie“. Făceau cu degetele gesturi obscene la adresa
autorităţilor, însă în fundul
buzunarelor.
[…]
DESPRE CUM L-AM
IUBIT PE GORBACIOV ŞI
CUM AM ÎNCETAT SĂ-L
IUBIM
– O, pe vremea lui Gorbaciov… vedeai mulţimi
de oameni cu feţe fericite.
Li-ber-ta-tea! Toţi trăiam
doar cu asta. Devoram ziarele. Era timpul marilor speranţe: în curând, aveam să
intrăm în paradis. Democraţia era pentru noi un animal
cu totul necunoscut. Alergam
ca nebunii să participăm la
mitinguri: aveam să aflăm în
sfârşit adevărul despre Stalin
şi despre Gulag, citeam Copiii
din Arbat, romanul interzis al
lui Rîbakov, şi alte cărţi grozave, urma să devenim democraţi… Ce crunt ne înşelam!
Orice radio urla acest adevăr: Repede! Repede! Citiţi!
Ascultaţi! Dar nu erau toţi pregătiţi pentru el… Cei
mai mulţi nu erau antisovietici, tot ce-şi doreau era o
viaţă mai bună. Să-şi poată cumpăra ginşi, casete cu
filme, şi – visul suprem – un automobil. Toată lumea
voia să poarte haine colorate, să mănânce lucruri bune.
Când am adus acasă Arhipelagul Gulag, mama a fost
îngrozită: „Dacă nu scoţi imediat cartea asta de aici,
te dau afară din casă!“ Bărbatul bunicii fusese împuşcat cu puţin timp înainte de război, iar ea, ei bine, ea
spunea: „Nu-l plâng. Aveau dreptate să-l aresteze. Avea
limba prea lungă.“ Când îi spuneam: „Bunico, dar de
ce nu mi-ai povestit nimic?“, îmi răspundea: „Prefer ca
viaţa mea să dispară o dată cu mine, să nu mai suferiţi
şi voi.“ Aşa trăiau părinţii noştri… Şi părinţii lor. Buldozerul trecuse peste toţi. Nu poporul a făcut perestroika, ci un singur om, Gorbaciov. Gorbaciov şi un
mic grup de intelectuali…
– Gorbaciov? Un agent secret american… Un francmason… A trădat comu-nismul. Comuniştii la pubelă,
komsomoliştii la gunoi! Îl urăsc pe Gorbaciov pentru
că mi-a furat patria. Îmi păstrez paşaportul sovietic
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ca pe obiectul cel mai preţios pe care-l posed. Da, stăteam la coadă pentru nişte pui vineţi şi un kil de cartofi putrezi, dar era Patria mea. O iubeam. Voi trăiţi „într-o ţară de lumea a treia dotată cu rachete“,
pe când eu trăiam într-o ţară măreaţă! Rusia a fost
mereu duşmanul Occidentului, care se teme de ea. Îi
stă în gât. Nimeni n-are nevoie
de-o Rusie puternică, cu sau
fără comunişti. Suntem consideraţi o colonie, o rezervaţie
de petrol, de gaze, de lemn şi
de metale neferoase. Ne dăm
petrolul pe chiloţi. Exista
totuşi o civilizaţie fără ţoale
şi fără marfă de bazar. Civilizaţia sovietică! Anumite persoane aveau interesul ca ea
să nu mai existe. Este o operaţiune CIA… Suntem deja
guvernaţi de americani… Gorbaciov a primit pentru asta o
valiză de bani… Mai devreme
sau mai târziu, va fi judecat.
Sper că această Iudă va trăi
destul ca să cunoască mânia
poporului! Ce mi-ar plăcea
să-i trag un glonţ în ceafă la
poligonul din Butovo[1]. (Bate
cu pumnul în masă.) Asta e
fericirea, da? Avem cârnaţi şi
banane. Ne tăvălim în rahat
şi mâncăm doar mâncare de
import. În loc de Patrie, avem
un supermagazin uriaş. Dacă
asta e libertatea, eu unul mă
lipsesc! Ptiu! Poporul nostru a
decăzut de tot, am ajuns nişte
sclavi. Da, sclavi! În comunism, statul era condus o
bucătăreasă, cum spunea Lenin – de muncitori, de
mulgătoare, de ţesătoare, pe când acum Duma de
stat e plină de bandiţi. Milionari în dolari. La temniţă
e locul lor, nu în Dumă. Ah, cum ne-au tras pe sfoară
cu perestroika asta!
Sunt născut în URSS şi mi-a plăcut. Tata era comunist, el m-a învăţat să citesc Pravda. De sărbători, mergeam să asistăm la defilare. Cu lacrimi în ochi… Am
fost pionier, purtam cravată roşie. Pe urmă a venit Gorbaciov, n-am apucat să fiu komsomolist şi-mi pare rău.
Sunt un caraghios sovietic, ai? Părinţii mei sunt caraghioşi, bunicii mei la fel. Caraghiosul de bunicu-meu
a murit în faţa Moscovei în 1941… Iar caraghioasa
de bunică-mea a fost la partizani. Dar domnii liberali
trebuie să-şi merite blidul! Ar vrea ca trecutul nostru să fie socotit o gaură neagră. Îi urăsc pe toţi: gorbaciov, şevarnadze, iakovlev – să le scrieţi numele cu
literă mică, îi urăsc pe toţi! Eu nu vreau în America,
vreau în URSS…
1 Situat nu departe de Moscova, e locul unde au fost executaţi
şi îngropaţi în gropi comune multe victime ale Terorii din 1937.
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[…]
ERAM ÎNDRĂGOSTITĂ, IAR TANCURILE TRECEAU PE SUB FERESTRELE NOASTRE
– Eram îndrăgostită, nu aveam în gând decât la
asta. Trăiam doar pentru asta. Şi uite că într-o dimineaţă mama mă trezeşte: „Sunt tancuri sub ferestrele
noastre! Cred că-i o lovitură de stat.“ I-am răspuns pe
jumătate adormită: „O fi un exerciţiu, mamă!“ Da de
unde! Erau tancuri adevărate, nu le văzusem niciodată
atât de aproape. La televizor, se dădea Lacul lebedelor… A venit o prietenă a mamei, era îngrijorată pentru că nu-şi mai plătise de câteva luni cotizaţia la partid. În şcoala lor, aveau un bust al lui Lenin pe care-l
exilaseră într-o debara… Ce să facă, acum? Totul a
fost reglementat de îndată: asta e interzis, asta la fel…
Crainica de la TV a citit comunicatul privind instaurarea stării de urgenţă… Prietena mamei tremura la fiecare cuvânt. „Doamne! Doamne!“ Tata, de altă parte,
scuipa pe televizor…
L-am sunat pe iubitul meu, Oleg… „Ce facem, mergem la Casa Albă?[2] – Mergem!“ Mi-am pus o insignă
cu Gorbaciov. Am făcut sandviciuri. În metrou, oamenii nu deschideau gura, toţi se aşteptau la o nenorocire.
Peste tot, tancuri… tancuri… Pe blindate nu erau asasini fioroşi, ci puştani speriaţi şi buimaci. Nişte bătrânici le aduceau blinele şi ouă fierte. M-am simţit mai
uşurată când am văzut în faţa Casei Albe zeci de mii
de persoane. Toată lumea căpătase curaj. Aveam un
sentiment de atotputernicie. Mulţimea scanda: „Elţîn!
Elţîn!“ Se formau deja detaşamente de autoapărare.
Nu primeau decât tineri, cei vârstnici erau refuzaţi
şi nu erau deloc mulţumiţi. Un bătrân striga indignat: „Comuniştii mi-au furat viaţa! Lăsa-ţi-mă barem
să am o moarte frumoasă!“ „Hai, du-te acasă, bunicule…“ Acum se spune că voiam să apărăm capitalismul… Fals! Apăram socialismul, dar un socialism
diferit… nu sovietic… Da, l-am apărat! Aşa credeam.
Aşa credeau toţi… După trei zile, tancurile părăseau
Moscova, deveniseră tancuri bune, ale noastre. Eram
victorioşi! Şi ne îmbrăţişam, ne sărutam…
Sunt acasă la nişte prieteni moscoviţi, în bucătărie. E lume multă: prieteni, neamuri venite din provincie. Mâine este aniversarea puciului din august 1991.
– Mâine e sărbătoare…
– Ce avem de sărbătorit? Este o tragedie. Poporul
şi-a pierdut patria.
– Am îngropat ţara sovietelor pe muzică de Ceaikovski…
– Eu, primul lucru pe care l-am făcut, am alergat
la magazine. Ştiam că, orice s-ar fi întâmplat, preţurile aveau să explodeze.
– Eu unul eram foarte mulţumit: aveam să scăpăm
de Gorbaciov! Eram sătul de palavragiul ăsta!
2 Sediul guvernului sovietic în august 1991.
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– A fost o revoluţie de operetă. Circ pentru popor.
Îmi amintesc totala indiferenţă a celor cu care vorbeam. Aşteptau.
– Eu am dat telefon la serviciu să anunţ că lipsesc
şi m-am dus să fac revoluţia. Am luat din bufet toate
cuţitele pe care le aveam în casă. Înţelegeam că eram
în război… Aveam nevoie de arme…
– Eu eram pentru comunism! În familia mea, toţi
suntem comunişti. Mama, în loc de cântece de leagăn, îmi cânta cântece revoluţionare. Le cântă şi acum,
nepoţilor. Când o întreb dacă şi-a pierdut minţile, îmi
răspunde: „Păi, altele nu ştiu.“ Bunicul era şi el bolşevic… Şi bunica…
– Acuşi o să-mi spuneţi că totul era o feerie în
comunism! Părinţii tatălui meu au dispărut în lagărele din Mordovia…
– Eu am fost la Casa Albă cu părinţii mei. Tata a
spus: „Mergem acolo. Altfel, n-o să avem niciodată
cârnaţi şi nici cărţi bune.“ Smulgeam bucăţi din pavaj
ca să ridicăm baricade.
– Acum, poporul s-a mai trezit, iar părerea despre
comunişti s-a schimbat. Nu mai trebuie să te ascunzi…
Eu lucram la comitetul regional de partid. În prima zi,
am cărat la subsol toate legitimaţiile de komsomol, formularele şi insignele, dar nu mai era loc pentru cartofi. Nu ştiam ce-o să fac cu ele, dar îmi ziceam că vor
veni să le distrugă pe toate, iar pentru mine erau nişte
simboluri dragi.
– Puteam să ne ucidem între noi… Ne-a cruţat
Dumnezeu!
– Fiica noastră era la maternitate. Când am mers
la ea s-o vizitez, m-a întrebat: „E revoluţie, mamă? O
să fie război civil?“
– Ei bine, eu tocmai terminasem şcoala militară.
Serveam în armată la Moscova. Dacă primeam ordin
să arestăm oamenii, îl executam, cu siguranţă. Iar destui ar fi făcut-o cu zel. Eram sătui de brambureala aia.
Înainte, totul era clar, conform cu regulamentul. Domnea ordinea. Militarilor le place ordinea. Oamenilor,
în general, le place ordinea.
– Pe mine libertatea mă sperie. Nişte mujici beţi
criţă pot să dea buzna peste tine şi să-ţi dărâme vila…
– Ideile, băieţi, ni se rupe în paişpe de ele… Viaţa e
scurtă! Mai bine hai să-i ardem o samahoancă!
Pe 19 august 2001, la zece ani de la puci, mă aflu
în Irkuţk, capitala Siberiei. Iau câteva interviuri fulger pe străzile oraşului.
Întrebare: Ce s-ar fi întâmplat dacă puciştii câştigau?
Răspunsuri:
– Am fi rămas o ţară mare…
– Uitaţi-vă la China! La ei, puciştii au câştigat. Iar
China a devenit a doua putere economică a lumii…
– I-am fi judecat pe Gorbaciov şi Elţîn ca trădători de Patrie.
– Ar fi fost o baie de sânge… I-ar lagărele s-ar fi
umplut până la refuz.
– N-am fi trădat socialismul. Nu ne-am fi împărţit în bogaţi şi săraci.
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– N-am fi avut război în Cecenia.
– Nimeni n-ar îndrăzni să spună că pe Hitler l-au
învins americanii.
– Am fost acolo, în faţa Casei Albe. Am sentimentul că ne-au tras pe sfoară.
– Dacă puciştii câştigau? Dar au câştigat! Am dărâmat statuia lui Dzerjinski, dar Lubianka[3] tot acolo e.
Construim capitalismul sub conducerea KGB-ului.
– Viaţa mea ar fi rămas aceeaşi…
1 Mai. Ziua în care mii de comunişti defilează pe
străzile Moscovei. Capitala redevine „roşie“: drapele
roşii, baloane roşii, tricouri roşii cu secera şi ciocanul.
Portretele lui Lenin şi Stalin. Mai ales Stalin. Lozinci:
„Capitalismul la gunoi!“, „Să înălţăm din nou drapelul
roşu pe Kremlin!“ Moscova normală rămâne pe trotuare, Moscova roşie inundă străzile. Între cele două mulţimi au loc altercaţii care, pe alocuri, degenerează în
bătăi. Poliţia nu e în stare să despartă cele două Moscove. Şi nu am timp să-mi notez tot ce aud…

AM CRESCUT PRINTRE CĂLĂI ŞI VICTIME
[…] După Stalin, la noi, moartea violentă nu mai e
văzută la fel ca înainte… Ne amintim de fraţi care-şi
ucideau fraţii… de execuţii masive cu oameni care nu
ştiau pentru ce sunt asasinaţi… Lucrul ăsta a rămas în
noi, e încă prezent în viaţa noastră. Am crescut printre călăi şi victime… Pentru noi, e normal să trăim laolaltă. La noi nu există hotar între starea de pace şi cea
de război. Suntem mereu în război. Când deschidem
televizorul, toată lumea vorbeşte pe limba borfaşilor:
oamenii politici, oamenii de afaceri, preşedintele. A-şi
primi „tainul“, a da şpagă, bacşiş… Viaţa unui om nu
valorează nici o ceapă degerată. La fel ca în lagăre…

– Îngropaţi-l pe Lenin al vostru, şi fără gardă de
onoare!
– Nenorociţi de lachei ai Americii! Pe cât aţi vândut ţara?
– Sunteţi nişte cretini, amărâţilor…
– Elţîn şi clica lui ne-au ţepuit pe toţi. Mergeţi şi
vă îmbătaţi, agonisiţi averi! Povestea asta se termină
ea într-o zi…
– Se tem să le spună oamenilor că suntem pe cale
să construim capitalismul. Toţi sunt gata să pună mâna
pe arme, până şi maică-mea, care e casnică…
– Nu poţi face mare lucru cu baionetele, dar vă
puteţi aşeza pe ele!
– Eu i-aş strivi sub tancuri pe ticăloşii de burjui!
– Ovreiul Marx a inventat comunismul…
– Un singur om ne-ar putea salva: tovarăşul Stalin!
Să ni-l aducă pentru două zile… I-ar împuşca pe toţi,
pe urmă l-am lăsa să se întoarcă în mormânt.
– Slavă ţie, Doamne! Mă închin la toţi sfinţii.
– Gunoaie staliniste! Aveţi încă mâinile pline de
sânge! De ce aţi ucis familia ţarului? Nici de copii nu
v-aţi îndurat…
– Nu poţi construi o Rusie măreaţă fără un mare
Stalin!
– Au prostit poporul…
– Eu sunt om de rând. Stalin nu-i prigonea pe oamenii de rând. În familia mea n-a suferit nimeni, toţi erau
muncitori. Capetele care cădeau erau ale şefilor. Oamenii simpli îşi vedeau liniştiţi de viaţa lor.
– Scârbe de kaghebişti roşii! Acuşi o să ne spuneţi
că n-a existat nici un lagăr, doar tabere de pionieri! Şi
bunicul meu era om simplu, era portar.
– Al meu, topometru!
– Al meu, mecanic…
[…]

– De ce nu s-a făcut procesul lui Stalin? Am să vă
spun… Ca să-l judeci pe Stalin, ar trebui să judeci inşi
din propria familie, oameni pe care îi cunoşti. Cei mai
apropiaţi. Uite, o să povestesc despre familia mea…
Tata a fost arestat în 1937, slavă Domnului, s-a întors,
dar după zece ani în lagăr. Când s-a întors, avea o
mare poftă de viaţă. El singur se mira de această sete
de viaţă după câte trăise… Nu era cazul tuturor, nici
vorbă… Generaţia mea a trăit cu părinţi care se întorceau fie din lagăr, fie din război. Singurul lucru de care
ne puteau vorbi era violenţa. Moartea. Râdeau rar, vorbeau puţin. Şi beau… ce mai beau… Vodca, de altfel,
îi ucidea până la urmă. Varianta doi: cei care nu fuseseră încă arestaţi aveau tot timpul să le vină rândul.
Şi nu o lună-două, nu, dura ani de zile… Ani! Iar dacă
nu erai arestat, atunci îţi puneai întrebări: de ce-i arestează pe toţi, iar pe tine nu? Ce nu e în regulă? Puteau
să te aresteze, însă la fel de bine puteau să te trimită
să lucrezi la NKVD. Partidul cere, partidul ordonă…
Alegerea e neplăcută, dar mulţi au fost siliţi s-o facă…
Acum, să vorbim puţin şi despre călăi… Călăi obişnuiţi, nu din cei fioroşi… Tata a fost denunţat de un
vecin… Iura… Pentru o prostie, cum spunea mama.
Eu aveam şapte ani. Iura mă lua la pescuit cu copiii
lui, ori la călărie. Ne repara gardul. Vedeţi, asta oferă
despre călău o imagine total diferită – un ins obişnuit,
chiar cumsecade… Un ins normal… Tata a fost arestat, iar câteva luni mai târziu l-au luat pe fratele lui.
Pe vremea lui Elţîn, mi-am văzut dosarul, erau mai
multe denunţuri, printre care una scrisă de Olia… O
nepoată a lui Iura… O femeie veselă, drăguţă… Cânta
frumos… Era deja bătrână când am întrebat-o: „Olia,
povesteşte-mi despre anul 1937…“ Mi-a răspuns: „A
fost anul cel mai fericit din viaţa mea! Eram îndrăgostită…“ Fratele tatei nu s-a întors niciodată. A dispărut.
La închisoare sau într-un lagăr, nu se ştie. Mi-a venit
greu, totuşi i-am pus întrebarea care mă chinuia: „De
ce ai făcut asta, Olia? – Ai cunoscut vreun om de treabă
din vremea lui Stalin?“ (Tace.) A fost şi unchiul Pavel,
a servit în Siberia, în trupele NKVD… Mă înţelegeţi,
răul ca element chimic pur nu există… Nu sunt doar
Stalin şi Beria… Este şi Iura, şi drăguţa asta de Olia…

3 Felix Edmundovici Dzerjinski, fondatorul CEKA, predecesoarea KGB. Lubianka, sediul KGB.

Traducere din franceză
de Emanoil Marcu
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Un avangardist rus la Paris

Serghei ŞARŞUN (1889 – 1975) (II)
ÎN TRADUCEREA LUI LEO BUTNARU

CU TRENCIUL PE UMERI

(nasturii săi de radiu s-au ascuns
ca vulpea în burtă chineză)
BUZNA INTIMITĂŢII

(zborovulpească, uleioscodată, pierdutotandră)
mutrişoară acrişoară unsă cu cea mai curată MIERE
RUSEASCĂ-melodioasă de tei-zmeură de Ufa.
Budoarul intimităţilor metalice.

girueta – cârmaciul şi ghitaristul
Serghei Şarşun / Serge Charchoune

Doctorul bolnav nu lasă din mână
termometrul stiloului său.

Transbordorul este închiriat de guvernul globului
pământesc la dispoziţia VENUS INTERNATIONAL

El poate orice. Să vedem cum.

TSF du TRANSBORDEUR a informé MACAC
D‘ORLÉANS que Jeanne D‘Arc est a Paris depuis
XII 23, ces Bureux sont installes a la ROTONDE,
ou ELLE y reçoit jusqu’a 2 h. du matain.
Signe FALSTAFF
TRES BONNE RECOMPENSE: amener mort ou
vivant ou donner des reseignements – sur le chien
BOGAERT – signalments: peau bleue, noble, franc,
prompt, gai; comprend les mots – Cavaliere ou Elsa.
L’Adresse d’audessus
Aprilie 1924 avril
PARIS
NU TE TEME – FIECARE, ŞI MAI MULT
CA ORICINE, VA VORBI EL ÎNSUŞI
DESPRE SINE. SĂ NU SPUNĂ NIMIC
– CE MUNCĂ INSUPORTABILĂ.
ACOLO, întovărăşirea de fabricare a berii
VOGAU&Ko, unindu-se cu Triunghiul, [încăl’]
Moscova cu opinci de ultim [mod],
AICI LUPTELE Larionoviene cu kabardinii
băşindu-se cu Asllab-chipuri contra elefanţilor.
„Însă lui Gogol să trăiască în Rusia de azi i-ar fi fost
cu neputinţă” – mi s-a spus la 22 de ani. Astfel
că eu le strâng mâna lui Griboedov şi Şcedrin.
Se spune că eu (nu)fac totul una
cu pământul (ci cu căcatul)
însă eu iată, duduc, că A. BELÎI însemnă
un succes spiritual mondial;
şi scăldându-mă în praf, sărut extatic
mărginuţa rochiei PAULINEI VIARDOT
ARKADEVNA HENTOVA
Literatura descriptivă se prosti cu totul.
Dragă măgăoaie-mumumoaie, drăcuşor
vânăt-tuberculos decadent, şoricesczburător goyavian
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Turghenev este înmormântat în Rotondă –
deseori vin să mă reculeg la mormântul său.
Corect, exact, sensibil vă sunt recunoscător,
– pe când noi, cocoşeşte, într-o rână, o
luăm spre Serafim de Sarov.
Salut, mână pietromusafiroasă a lui ŞURKA
LERMONTOVICI SERVANTESOV.
Bălmăjeşte Mihail Bulgu.
Croitori-frizeri, care dantelează caftanul lui Grişka
Otrepiev pentru folosinţă mondială – cât de dulce
va fi băutura de dragoste, stoarsă din hamei murat
cu păduchi tifoizi, canibalism, cocaină şi sângele
de o sută de verste adâncime al aproapelui?!
Nerăbdătoare de-a aştepta barza cu păpuşa
vorbitoare, ea însăşi făcu un pelican.
L‘allemand langue de la Rotonde par scrutin.
Zgomotul scaunului meu fu pentru
vecin întâiul său tunet.
E trist şi dureros că BLOK a fost preţuit la
justa-i valoare pe când mai era în viaţă.
Nonviolenţa e tot o luptă – însă
aceasta e tactica învinşilor.
Doar o plimbare de z ore mi-a frecat
tâmplele şi m-a readus în simţuri.
Dragă Puni, cineva poate scrie
ceea ce vorbeşti dumneata.
Aihenvald poartă cu picioarele în sus
pălăria de pe capul lui REMIZOV.
Abcesul se îngraşă din contul frunţii
(Vampirul suge sângele din frunte).
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Rusia e chipul unei fiare sălbatice –
stăpânul căreia e DUMNEZEU.
Văzduhul cucuieşte
Tutunul tinde spre tămâie
Fruntea nea de diamant
Ceaţa rumeneala ochilor
S-a închis la loc marea IAROSLAVNEI
În loc de armă pictorul şi-a luat şevaletul

Îşi târşeşte picioarele
-----------Şi-a întins buzele de obraji
------------------------

Cu nasul Tiubetein este egal cu BUONARROTI
Moje uszanovanie her PRZYBYSZEWSKI
Am băut cafea – m-am înfierbântat; începui
să mă rotesc cercuri, aruncând pieile de şarpe;
înecând suprafaţa în acvariul paharului, devenind
mai uşor, pliindu-mă în zigzagul foalelor de
armonică; sărind în sus, răsucindu-mă spirală;
făcându-mă străveziu; devenind un ghemuleţ, bob
de mazăre în mâinile magicianului – dispărui.
Arătaţi-mi-l şi eu vă voi spune
dacă el reprezintă interes.
Nimic nu-mi e apropiat sub lună.
Tot ce vieţuieşte se hlizeşte.
Boris Nikolaevici Krucionîh a fost fluierat… însă
– în numele lui Ehrenburg şi Maiakovski!!!

TZ-wat ваисо apporte à la dérive qui à perdu ces pas..
Dar să vezi că asta e plăcut, luate-ar să te ia COLERA!
Picasso prophete de L’Institute du prof. STEINACH
demonstre L’Etat desesperè de la peinture.
Catholique – anarchiste je sollicite votre bénédiction.
Snobul ce-şi aminti de Voltaire – Franţa,
inel lucrat cu fineţe, în mâinile lui de
pederast – Du gentil imposteur.
Înainte de a prăji povârnişul – impune-i
binişor SĂ URINEZE.
Mon Mommandant en chef est Gabriel Piernè.
LA GOETHE – IBSEN de la Russie
contemporaine EST ANDREY BIELY.
TRANSBORDORUL NR. 5
(Corăbiile caselor ce ard)
CONTRADANS
L’experience d’Olympiade Russe a montré
que la sport le plus sain est la prier.

Vântul iernii ciopleşte din mine un arbust de coral.

Tot mai puternic bate vântul dinspre Sinai şi
s-au înspumat şerpuitoare – bălţile răciturilor.

Pe cearşaf s-au umflat arterele hărţii planetei Marte.

O dată, şi încă o dată, nimic nu e clar decât mistica.

Productivitatea – succes angro.

Oare nu cumva ticăloşia m-a salvat de ticăloşie?

Cine va arma corăbii pentru a mă descoperi de mine?

M Â I N I L E J O S!

SANIN, căţeluşul criticului Roman Arţîbaşev,
asmuţat de stăpân, se aruncă schelălăind la ANDREI
GIGANTOV – însă nimeri pe alături, GUSTÂND
DIN BATOGUL LUI DANte GOEth beth Gogh.

Din blocnotesul lui Ciurlan Rostogolitorul
Kruncenkovici Spineanu Ştersu.

Îşi umflă obrajii şi, broşteşte, OCHII îi
alunecară în pungile de sub ei.
Acul ceasului coboară pe scara cadranului.
Un leş ochelăros, Pan Moroshkow lână-moale,
Dodonov cititor în stele, Rogozhski cantor de molitve
cu frizura-i creaţă a gogoholit despre autopsia
râurilor unei primăveri nemaipomenite (toamna
cu sine şi prapuri de botez popor pravoslavnic!)
Mon Cher empereur des serins fous sourds-muets
GRD, struţ în putrefacţie, (cântec de lebădă),
tandrul mei FLAUBERTovici, dumneavoastră m-aţi
împăcat cu literatura franceză, plecând în vacan.,
împreună cu funcţionarii lui Bedeker şi Cook.
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Mi-am luat propriul nas drept doi pini – şi
am găsit de cuviinţă să mă rătăcesc.
DANSUL BUZELOR CONCRESCUTE
UNA ÎN CEALALTĂ.
Sucind capul într-o parte – număram etajele, iar un
copilandru zumzăi piatra. Întorcând capul – eu l-am
prefăcut în vrabie. Ciripind, el plană pe o creangă.
Ştrengarii îl recunoscură pe Sfântul Francisc de Assisi.
Cu încetul, râuleţul se umplu de peştele
camerelor de bicicletă sparte.
Pentru a nu-şi pierde ţinuta militară, tineretul
armatei baronului se înscrie în Legiunea
Străină la biroul de pe Brd Belleville.
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Oratorului fruntea-i iese din gură.
Pentru plată, nimeni nu are voie să
lucreze mai mult de 6 ore.
Dar de ce dânşii nu merg precum capra, pe 6 picioare?
Oricâte perechi de ochelari ai purta,
totuna miopia e pe dinafară.

Cu milioane de sclipiri luminoase ale ape,
cinegrafic, râul ţese goblenul oglindirilor,
plutindu-l la vale, să-l vândă la Paris.
Spirtul denaturat – cumâs care duce la vomă.
Fluieratul lui Flaubert gogolind hohotul de râs.

„Mamă, mamă” e cea mai populară molitvă a vieţii.

În oceanul sângelui, din burtă ţâşni sămânţa de
libertate a florii soarelui. Aruncată de vânt în slobozie
– dădu foaia de muştar a unei mănuşi din piele de arici.

Ah, de m-aş face ceva mai obişnuit, să
mă îmbrac, să mă pieptăn!

În timp tenul teiului s-a uzat, a ajuns difuz. Însă
străpungând craniul, se pomeni pe grumazul cefei.

Ofertă de muncă: Sunt gata să mă fac
bandit pentru posibilitatea de a citi.

Eu sunt progresist (cunoaşte-te te tine) şi
nu sunt amator să văd coroanele de pe
capetele Napoleoneilor ghilotinaţi.

Acolo, în perspectivă, dintr-o dată acoperişurile s-au
înviorat, îndepărtându-se în şiruri de gâşte călătoare.
Realismul – ochi larg deschişi, vioi.
Misticismul – omul cu ochii închişi,
de spaimă devenit animal.
În goană după câştig – se întâmplă (să fiu şi
sculptor), înălţându-i un monument URIAŞULUI
CRISTOFOR COLUMB, cu inscripţia:
„recunoscători americanii descoperiţi”.
Rusia visând să se bărbierească şi să se tundă,
purtând sacou (noul Petru), colonia americană de
quakers, ca cea mai gustoasă carne de canibali.
Cernea o ploiţă de vară care, încrucişându-şi
picioarele, fluiera distrată.

Ea (Rusia) e atât de tânără şi minunată
(groaznică, straşnică), încât eu pasez.
Iată că deja este greu să-ţi imaginezi radioasa căldură
a zilei de vară fără bătăile de tobă ale aeroplanului.
Este înspăimântător să auzi un glas puternic, încrezut.
Cei mai mari ciorchini cresc în mare – peştii
fulgerelor, rotocoalele tunetelor.
Tâmpu-Ciondănică – Le Septique-ironique.
Admir strălucitoarea mărginire a statuii de faianţă,
care striveşte mecanic cea mai frumoasă vişină.
CUTREIER DUŞMĂNOS PRIN TOATE TABERELE.

Republica Pictorilor. Ca de obicei, comandanţii
şefi nu au fost pregătiţi. Şi iată pantalonii
roşii de culoarea tragerii la ţintă au vopsit cu
peneluri pentru acuarele Noul Cod de Legi.

Am primit ultimele suspine ale
naturii – gemetele cucului.

„Deschide-mi pleoapele – nu văd” – spune
sub pământ preotul Ivan de Krondştad.
„De-ar călări şi ar hori cât mai puţin”.

Am reuşit să evit minciogurile dulăilor de
februarie ai sanatoriului Dostoievski, unde
călugăriţele ordinului pelicanilor lecuiesc
înecaţii de sete cu carnea însângerată a milei.

CEL CE CREDE ÎN MINUNI E UN MAGICIAN.
(Admite doar ceea de ce este el în stare.)
Eu nu ştiu să mă apăr – cu atât
mai rău pentru adversar.
Trecând în curmezişul cărării, melcul
hodorogeşte cu trăsurile sale.
Hell Wells, iată rezolvarea care nu
vă aparţine a problemei.
Salut, sfinte Petru al hieroglifelor egiptene.
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Nas magnetic.

Unsul lui Darwin, – un progresist de succes, îi
va potrivi Rusiei un sarafan samovarian ieşit din
modă, în palmă cu farfurioara cu ceai, discutând
deştept cu un neamţ; cu popa nostru de ţară.
STEPA ESTE EXPLOADATĂ DE TALAZURILE
OCEANICE ALE MUNŢILOR HIMALAYA cu
un furtunatic vârtej de pojar, noul plug american
al CASEI ANDREI BIELÎI, GOGOL and C-le.
12-5-24 în marea ghiftuire rusească
se cutremura pământul.
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Dar este greu să găseşti un astfel de traducător. Însă
treaba autorului e de multe ori mai complicată – când
e să se traducă pe el însuşi în limba în care scrie.
Şi în apă şi în cer – păsărele şi peştişori, eu
fiind întins între ei de cauciucurile ploii.
Nimeni nu e de tot.
Un sfânt mâncăcios.
Probabil, sârba este una dintre
cele mai căcăcioase limbi.
În bătaia razelor verticale ale ploii –
copacul lăsă umbră luminoasă.
Schimnicul veni să i se plângă
doctorului că respiră greu.
Blestemată, sfântă, secătuitoare,
rodnică – SINGURĂTATE.
Montherlant lovi balonul de fotbal şi acesta
zbură peste verdele biliard al câmpiilor, ochind să
nimerească în buzunarul din colţul Gordon Benett.
Îmi veni – şi am comandat.

Philosophie russe – théosophie. Assure gentiment
l‘avenir à la jeunesse communiste-footbaliste.
Voila le deuxième anniversaire du passage
de l’equinoxe par le TRANSBORDEUR. Il
nè suce depuis que du meuilleur sel. Mais
la syphilis slovaco-russe est indelebile.
PICABIA la rose de thé la plus
finement ciselèe du jardin latin.
C’est le plus beau reflet ou miroir de MAN RAY.
Şi ce-mi mai rămâne în viaţa asta? – Însăşi viaţa.
PE SUB SPRÂNCENE
Se văicărează (oftează) din adâncul
sub-sprâncenelor (din iad), fermecătoare cântare
paradisiacă a sirenei ce a orbit, ce a surzit, ce
n-are nas, fără un picior – a câinelui.
Pomană întru Hristos în cutia milei de sub sprâncene.
De sub porceasca, băltoasa (aţintită în pământ)
frunte – mirositoarele, receptivele lentile ale
cristalelor migdalate – zboară la adăpat spre stele.

De sub sprâncene sau din subteran
Fără ochelari, de parcă ai fi desculţ în bătaia curentului. – „Din casa morţilor”.

Şi eu, ca şi dumneata – nu am timp liber. Însă
nenorocirea dumitale e că reuşeşti să ai un salariu.

În linie dreaptă, din sub-sprâncenele corporale
se vede (arsă) marginea rochiei şi potopul.

GHIDUL: „Iar aici, în dulapul glacial ignifug, e
nespus de curatul izvor cu flacără roză, de
un tandru, timid sentimentalism.

Farul luminează prin ceaţa lipită şi orizontului
(umflat) i-a crescut barba măceşului.

La confluenţa a 3 râuri – cel ce se revarsă e la fel de lat.

MENIUL TRANSBODORULUI
HEMEOPAT (pe 10-15 ani)

Vopsitorii înfierbântaţi– miros a castraveţi proaspeţi.

Poezie

Un torrent formidable toujour croissant, d‘américains,
à L‘Institut Supérieur d’Americanisim à Moscou.

Ay, Ay
Florile cadrilate
Ale profesorului Eros
Mascaradă
Scrumiera
Paşii plimbărilor

Il connait le français et se considere etoile.
Vitriol de lune – vitriol de miel vous salue!
Infirme, ton front cime en ciment,
poussera des poils plus longs que les sauts
d’aeroplan du Club „Tête Talon”.
Estonie, Rhénanie – votre existence prouve
inexorablement l’évènement de la petit
république fédérative d’ Europe.
Une tasse de thé à la ALEXEI REMISOW,
nectar condensé de la fleur du sang eusse
bouillant, a la pression par-dessus les nuages.
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Romane
1. Casa şi pământul
2. Răsucitul
3. Îmbărbătarea luminoforă
4. Negrii albi
Călătorii
Buchetul geografiei
Expresionistemplan
Amintiri despre animale

Universalis

Călătorie spre oameni
Album de vederi (eseu)
Povestiri
Transformări mecanice
Transformări fiziologice
Decameronul rus
Două jumătăţi
1 Închiderea împrejurimilor!
2 Ei, şi ce urmează? În ochi cărămizi brăţară…
unde mai pui că nu se prevede furtună.
1 Sărături!
2 informaţiile tale sunt şi incomplete şi
inexacte – asta nu ar fi decât o blană sărată.

Se încordează arcul acului de ceasornic.
Catargul zbârnâitoarei corăbii cu pânze.
Bărbia de marmură s-a răcorit în talaş,
s-a alungit vertical chiparos de cimitir,
deschizând umbrela sălciei plângătoare.
La sud deja şi zahăru-i scump, chimie, erzaţ.
Câte minute m-a costat asta?
Trei zile de concediu pe plaja căldicică a crivatului.
Am văzut-o înfofolită a matrioşcă într-un şal
gri gros, iar ceşcuţele de faianţă ale ochilor
se prelinseră pe faţa Bizanţului decadent.
Autoportret. Mutra scrumbiei sub blana de tigru.

1 Dar iată gratiile!
Bieţii, pirpirii dictatori din ţările latinoamericane.
2 Şi din nou prea mult – asta nu ar fi decât nişte păr
ţepos, barbă risipită, boala pielii de cap a plapomei
Din lobul ochiului stâng, cochetei i se lasă pe
aceleiaşi blăni. Unde mai pui că nu avem unde te grăbi. obraz o crenguţă de viţă-de-vie neagră.
1 Ce m-am mai odihnit!
2 M-aş culca şi aş dormi.
1 În cer, nici tu păsărele, nici tu gâze.
2 Iat-o. Ai, copilo. O poartă vântul. Mare moartă.
1 Ah, ce mai aduce a iarbă ce creşte
Chiar se simte şi niţel miros de mentă
2 Acuşica trece. Dormi.
„Eu doar că” – ce mai precisă, (subţire)
măsură de greutate.
Educaţia – diplomaţie.
Dacă aţi şti ce mă aşteaptă (în literatură) peste câţiva
ani – aţi înţelege indiferenţa mea fără răspuns.
Uneori oamenii ies reînnoiţi – din closet.
În alegerea prietenului – sfătuieşte-te cu animalele.
S.D.N şi-a ales de imn TLANDADA.
Au tras perdeaua tramvaiului, de pe o
parte a străzii pe CEALALTĂ.
Mierla învaţă pământul să se smiorcăie (îi scoate din
nas mucii). Plus că se antrenează, pregătindu-se să
înlocuiască ariciul la viitoarea întrecere cu iepurele.
Floarea e atent-creatoare – s-a înfrumuseţat.
Lingouri de aur, descoperite din pământ de ploaie (ce
s-a învăţat să respire cu apa), alungindu-se sub soare
în castraveţi – crapă, ca să nu fie ciuguliţi de vrăbii –
s-au îngropat viermi, în pământul argintiu al apei.
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Cel progresist e neapărat – bogat.
Încordata floare a minţii (virgine!), treptat se
desface, împletindu-se cu limba (mâna).
Centru de greutate (al creaţiei) sale – fundul.
Automobilul în goană m-a fript cu
reflexele sticlelor sale aprinse.
Melodicitatea, muzicalitatea poeziei, diluată cu apă.
Sudalma preferată a prostului – „deşteptule”.
Din instrucţiunile pentru detectivi:
Un negru prost îmbrăcat şi un arab
elegant – sunt suspecţi.
Ajungând aproape de pod – vaporul se
ghemuieşte, lăsându-se în pirostrii, se stratifică,
îngropându-se în apă, zgâriind – să se înşface.
Pictura mea, probabil cea mai intimă (sensibilitate,
precizie, muzică) – e autobiografie.
Dulce-înflăcărat (dulce până la
amăreală), până la ardere.
Nici într-un domeniu – nici stilist,
nici grafician. Amator.
Printr-un pai, pământul umflă balonul de
săpun al negului zemosului ce se coace.
Mingea de fotbal – aeroplan ce se
rostogoleşte sonor, sărind prin cer.
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Grădina de pe perete – reflectarea sticlei
cadrilate şi a frunzelor, frânturile în
perspectivă ale unei galerii subterane, gura
de aerisire sub albul capac al metroului.
De parcă aş sta şi aş călători undeva
– visător, ascultam muzică.
Gura care se deschide acum dinaintea
mea a învins predecesorul.
Cei mai mari ochi din lume – iată, îi are acest
orb, – întregul său creier. (El a orbit din cauza
că ochii i s-au scurs/ altoit) în/pe creier.)

– Nu plângeţi. Eu am avut grijă să aranjez
intrarea mea la Academia de Arte Frumoase.
L. – Ce credeţi despre Valery?
I. – Nu-mi plac nasurile care se surpă sau foarte scurte.
În acest an 24-25 (literar) al sosirii lui L. Aragon,
a celui mai insignifiant şi (ca bacterie) celei mai
iuţi fiinţe umane, micimea celei mai bune clase
(Classe J. D.), care se consideră a fi Zeus. Portretul
unei pere. L. Aragon Nr. 2 al Cadavrului.

Luna de iarnă şi-a expus blinia coaptă pe
frunte, de sub cojocul din blană de sturion.

În ordine alfabetică
Dentistul apasă manivela şi izbucneşte gazul.
Arborele cu flori de piper înghite apa de şampanie
a ultimei crizanteme înstelate şi însetate.
Balonul pentru copii al tuturor minunilor
posibile dezumflă brotacul lui la Fontain
cu un burete oţetit de Sacré-Coeur.
Jacob stinge lumânările din jur; lumânarea stearpă
face loc automobilului horticultor horcăitor..

Acum, acum, dle croitor departamental
Adamcenko-Btiusov, arde-l, coace-l pe Andri
Fridrichovici Insen cu fulgerul tău de şacal.

Şi vouă de asemenea vă plac filmele lui
Cendrars cu toate cele cinci sensuri ale lor.
Acesta e sfârşitul lumii după cel al naturii.

Praznic (soare-frăţioare) şi peste gloată, solemn,
radios în clinchet de clopoţei: urletul avioanelor
(şi din nou biserica!), praporii verzi ai parcului.

Atenţie! ţestoasa tancului constructivist
s-a pus în mişcare cu paiete.

Politicii îi place evidenţa – urmărirea.
Omenirea se burzuluieşte cu buldogii în jurul pieţelor.

Acest obicei general, a încrucişa cu evrei. (Evreii fac
cu plăcere circumcizia, trăgându-i pe toţi spre ei.)
Nu ies fără revolver – stiloul (EBONOR) şi
busola OMEGA 4204432 V. GABIU 5R.
Şi Spinoza a stat 10 ore lipit de turta searbădă
a scaunului pâinii celei de toate zilele (iar eu
cacao…)… însă doar câte o linguriţă pe oră, când
deschid robinetul rândurilor de picături.
MANIFEST CĂTRE POPORUL PARSIULUI
ORA IMPOSTORILOR:
Acesta e un automobil al imaginaţiei sale, pe care
el l-a condus, sărutând pantofii lui Mars-Ivrogne.
Eu cer capul acestui mic Napoleon detronat de
bâta bucuroasă. Zaradada! Acest Hristos deja
crucificat, serul căruia are temei de violenţă şi de
tragedie este injectat de toate seringile stilourilor.
Citiţi Nr. 7 al MANOMÈTRE-ului
devenit suprarealist – Corydon.
Ah, ce păcat, Impostore, ce mare păcat, – că nu
ai putut să-ţi mai susţii gloria de mare scriitor
încă alte câteva săptămâni, poate că chiar
câteva ore, şi eu te-aş fi făcut – nemuritor!
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Eu ştiam că ei vorbesc mai bine decât
scriu. (Text în spaniolă. – L.B.)
Lovindu-se de pământ, stropii de apă au sărit ca o
pisică neagră, pufoasă, care o zbughi prin fereastră,
din inerţie mai continuând linia orizontală.
Veniţi să vă trataţi de demenţă în Latinia.
Peştele se zbate în plasa (colivia) tapetelor ferestrei.
Posibil ca următorul Nr. 7 va fi deja o NATURĂ
MASCULINĂ (fără cămaşă) – ora sincerităţilor.
Vă felicit cu ocazia noului sezon al privitului de
sub sprâncene… cu o nouă micuţă fericire!
TRANSBORDORUL NR. 10
HAI-KAI RUSESC
(Împreună cu Aleksandr Ghingher)
Nu ţi s-a întâmplat vreodată?... te-ai aurit pe
dinăuntru…şi dintr-o dată – cotitura universului:
cer de fontă – sub picioare, iar pământul –
începu să plutească pe cap, înşfăcând bâte, şi
tu, ca un patruped înjunghiat: tremuri şi te
clatini – alungindu-te şi neînţelegând.
Cea gravidă cu sânii.

Universalis

Autobuzele-başubuzuc: nu se lasă din cabratul
camerei mele, răscolindu-i cu trosnet oasele.
Bocancul ce se vede de sub crivat: pe
o clipă mi se păru picior viu.
Remizov: păstrătorul marilor
testamente ale ortografiei.
Lătratul câinesc s-a răsucit în urletul locomotivei.
Van Gogh de la période français est de mauvais gout.

Slavă Domnului, m-am ridicat de
la masă semiflămând.
Eu sunt un om destul de înaintat ca vârstă,
pentru a spune conştient că bărbatul ar fi o
fiinţă cu mult mai avansată decât femeia.
Deja Kievul a devenit Kiew papal. La
sărbătorile ucrainene din Paris acţionează
omul rus, călugărul catolic.
Până la urmă fumătorul se pomeni cu o barbă cenuşie.
Fluturele mătură praful de pe frunze.

„Marchand d‘habits chiffons!” – dudui automobilul,
imitându-l pe telalul ce trecu pe aici acum câteva clipe. J’ai vu 2 tableaux signes: LARIONOV qui sont
dans le douzaine des meilleures peintures russes.
Fierbând carnea (supă) – simt toate durerile,
grozăviile, gemetele – la căderea ei din înălţimile
Nor cu ghidon.
vieţii spirituale, organice pre-minerale.
Drapelul linge cu flacăra aerul.
A.GHINGHER trebuie să aibă răbdarea de a depăşi
constipaţia tehnicii geniale. Norii profesioniştilor.
Maxilarele mele nu mai sunt în stare să rumege carnea.
Dacă euroasiaţilor le-ai tăia cozile articolelor
lor (bolşevice, actuale), ar rămâne ceea
la ce visam din copilărie: „cunoaşte-te pe
tine însuţi” (în sensul de naţiune).
În această căldare pentru zoi mai
înainte au fost fierte languste.
Eu sunt contrariul lui „sempre idem”.

Căţeluşul dă din picioruşe,
transformându-se în bondar.
Viţeii erau duşi la abator – şi îşi citeau cu
glas de diacon molitva de îngropăciune.
În căminul neîncălzit D. Kobiakov
cloceşte „Revista abstractă”.
I-am strâns mâna lui Joice – (acesta e
aportul meu pentru literatura Rusă).

Serghei ESENIN

POEZII DE IUBIRE

*** DRAGA MEA,
SĂ STĂM ÎN TIHNĂ…
Draga mea, să stăm în tihnă
Şi în ochi să ne privim,
Vreau, sub o privire blândă,
Furtuna din simţiri să auzim.
Toamna asta aurie,
Aste plete blond-albite,
Apărute-s mântuire
Pentr-un trântor fără minte.

Demult m-am lăsat de ţară,
Acolo-nfloresc lunci şi desişuri,
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În oraş, din glorie amară,
Mi-am făcut un trai în coborâşuri.
Inima voiam, în şoapte,
Livada s-asculte şi vara,
Unde, în orăcăit de broaşte,
Am cântat în stihuri Ţara.
Acolo e aceeaşi toamnă…
Arţari şi tei bat în ferestre,
Ramuri ca miresme-toarnă,
Căutând pe duşii fără veste.
Demult niciunul nu mai vieţuieşte.
Luna de-a dreptu-n ţintirim
Spre cruci cu razele ţinteşte,
Ca oaspeţi acuş’ şi noi venim,
Căci şi noi, trăind năvalnic,
Vom trece sub negre pirostrii.
Cele căi, arzând năprasnic,
Bucurii dau numai celor vii.

Ştiu, acolo nu vor înflori desişuri
Şi secara în gât de lebădă nu va picura.
Dinaintea mulţimii – n coborâşuri,
Grele-nfrigurări mă vor cutremura.
Ştiu că-n ţara ceea nu vor fi, de sameni,
Aste ogoare aurind în ceasul sfânt.
Iată de ce –mi sunt dragi acei oameni,
Ce trăiesc cu mine acuma pe Pământ.
1924

SCRISOARE MAMEI
Măicuţă scumpă, mai trăieşti, tu oare?
Şi eu trăiesc. Mă-nchin ţie, măicuţă!
Vreau să se înfăşoare, pe căsuţă,
Acea nespusă lumină de-nserare.
Ştiu din scrisori că dorul te-omoară,
Şi gândul tău de mine-i supărat,
Că ieşi adesea-n drum de ţară,
În surtucul tău vechi şi demodat.

Dragă, să şedem în tihnă
Şi în ochi să ne privim,
Vreau, sub o privire blândă,
Furtuna din simţiri să auzim.
1923

Şi că-n amurgul bleu – posomorât
Vezi adesea, de parcă delirezi:
Cum la crâşmă-n păruială un oţărât
Mi-a înfipt în inimă şişul finlandez.

*** CÂTE OLEACĂ NOI
PLECĂM DEJA …

Măicuţă bună, linişte! Nu-i nimic.
E doar delirul ce împovărează.
N-oi fi chiar eu beţivul cel voinic,
Să mor făr* a te vedea-n amiază.

Câte oleacă noi plecăm deja,
În ţara unde dorm cotoroanţele.
Poate în curând şi eu aşa,
Am să-mi strâng de drum bodroanţele.

Eu am rămas acelaşi fiu duios
Şi visez într-una, făr*de frică:
Mânat poznaş de doru-mi viforos,
Să mă întorc la casa noastră mică.

Dragi mesteceni ce se apleacă,
Voi nisipuri din câmpii şi tu, pământ!
Dinaintea mulţimilor ce pleacă,
N-am puteri tristeţea să-mi ascund.

Mă voi întoarce când deschide ramuri
În primăvară, albă livada noastră.
Doar că, dimineaţa-n damf cu aburi,
Nu mă trezi cu zorii în fereastră.

Prea mult am iubit pe astă lume,
Tot ce sufletul îmbracă-n trup.
Pace plopilor cu ramuri – strune,
Care-n ape colorate în şir irump.

Nu deştepta ce-a fost deja înscris,
Nu scotoci ce nu s-a întâmplat, –
Durere şi istovire, ca în vis,
Să sufăr în viaţă mi-a fost dat.

Multe cântece cântat-am despre mine,
Multe gânduri am produs fără oprire
Şi – n această lume mohorâtă bine
Am trăit şi-am respirat – ce fericire!

Nu mă-nvăţa la rugăciuni! Nu se cere!
Nu-i cale de întors la viaţa prăfuită.
Numai tu mi-eşti ajutor şi mângâiere,
Măicuţă, tu mi-eşti lumina negrăită.

Sunt fericit c-am sărutat mândruţe,
Flori am strivit, m-am tăvălit în iarbă,
Lighioanelor – surori drăguţe,
Nicicând nu le-am râs în barbă.

Uită, măicuţă, neliniştea amară,
Nu te-ntrista, gândind la cel plecat.
Nu ieşi prea des în drum de ţară,
În surtucul tău vechi şi demodat.
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*** NU MĂ IUBEŞTI,
N-AI MILĂ DE MINE…

Din mesteceni foşnet umbros,
Las’ zilele să fi fost mai scurte,
Luna da lumină vârtos.

Nu mă iubeşti, n-ai milă de mine,
Ori m-ai văzut atâta de slut?
Nu mă vezi! Topită de pasiune,
Laşi mâinile pe-un umăr pierdut.

Mi-aduc aminte vorba ta:
„Vor trece anii senin-albaştri,
Iar tu, dragul meu, vei uita,
Schimbându-mă cu alta, din aştri“.

Tânără eşti, cu zâmbet afectat,
Cu tine nu-s gingaş, nici grosolan.
Spune-mi doar pe câţi ai mângâiat!
Câte guri ai sărutat avan?

Azi teiul înfloreşte plăcut,
Simţirii amintind pe tăcute
Cât de drăguţ scuturam, pierdut,
Flori pe buclele gingaş ţesute.

Ştiu: trecut-au toţi ca umbre pale.
N-au atins ei pârjolul din tine,
Multora te-ai aşezat la poale,
Iar acum la mine-n braţe-i bine.

Inima n-o las să se stingă,
Trist iubesc eu degrabă pe alta,
Povestea veche va să învingă,
Mereu mi-aminteşte de tine.
1925

Fie, ţine ochii închişi – te dor,
Poţi gândi – la altul pe oblânc,
Chiar nici eu grozav nu te ador,
Deşi mă-nec în dragoste adânc.
Aste focuri zici că sunt destine,
Uşuratică şi-aprinsă des-unire!
Neaşteptat m-am întâlnit cu tine,
Voi zâmbi tăcut la despărţire.
Vei pleca şi focul se va stinge,
Risipind acele zile dragi,
Doar pe feciorelnici nu-i atinge!
Pe cei nearşi să nu-i atragi!
De vei ieşi cu altu-n strada mare,
Vei trece, de iubire vei bârfi,
Voi fi şi eu, se poate, la plimbare,
Şi iar noi doi ne vom ţinti.
Întorcând spre altul umerii ca para
Şi-aplecându-te, aşa cu glasul stins,
Îmi vei spune în tăcere:„Bună seara“!
Iar eu voi răspunde:„Bună seara, miss“!
Şi nimic nu-mi va mişca în suflet,
Cu nimic inima nu s-a întins!
Cel ce a iubit nu mai iubeşte-n umblet,
Cel ce a ars nu poate fi aprins!

*** MI-AMINTESC, IUBITO,
MI-AMINTESC…
Mi-amintesc, iubito, mi-amintesc
Strălucirea pletelor blonde.
Silit am fost să te părăsesc,
Nu-s bucuros de asta niciunde.
Mi-aduc aminte nopţile toate,
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*** EI, SĂRUTĂ-MĂ, HAI,
SĂRUTĂ-MĂ BINE…
Sărută-mă, hai, sărută-mă bine,
Chiar de mă doare şi curge sânge.
Nu-i aceeaşi o rece gândire,
Cu clocotul din inima ce plânge.
Ceaşca de cafea răsturnată-n pripoi
Printre cheflii pe masă nu-i de noi.
Drăguţa mea, înţelege pe dată:
Pe pământ trăieşti numai o dată!
Priveşte-n jur cu ochiul fremătând
Şi vei vedea: în ceaţa călduţă,
Luna, ca o galbenă stăncuţă,
Se suceşte deasupra de pământ.
Hai, sărută-mă! Vreau eu, iubito!
Putregaiu-mi cântă mie în optimi.
Se vede că moartea mi-a simţit-o
Acela ce se-nvârte-n înălţimi.
Forţa dură veştejeşte-n azimut!
De-i să mori – atunci murim cu toţii!
Buzele iubitei şi-n clipa morţii
Tare aş vrea să le sărut.
Vreau mereu, în moleşeală de azur,
Nu te ruşina şi nu te-ascunde –
Când foşneşte fraged mălinul pur,
“ Sunt a ta“! S-aud eu de la tine.
Luna-n cercul ei perfect aş vrea
Să nu se stingă-n spumă plată –
Bea, cântă de-acum, drăguţa mea,
Pe pământ trăieşti numai o dată!

Traducere din limba rusă de ALEXANDRU G. ŞERBAN
HYPERION
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Al. CISTELECAN

Cum arată literatura
văzută mai de departe

M

Mult mai atractivă şi mai interesantă decît arată
ea văzută de aproape, zice Franco Moretti într-o
carte suprainteligentă (Le letteratura vista da lontano, Einaudi, 2005) şi care a şocat destul de simţitor atît teoria literară, cît şi temeinicia domesticită
a literaturii comparate. Cunoscut deja la apariţia
cărţii îndeosebi prin Atlasul romanului european,
Franco Moretti, profesor la Stanford, propune aici,
abil şi abrupt, în locul close reading-ului, ceea ce el
numise într-o carte anterioară distant reading, „o
formă speficifică de cunoaştere“ şi nu „un obstacol“
în calea acesteia; o formă ce se bizuie pe „un proces
deliberat de reducţie şi abstractizare“ şi care, dacă nu
mai vede (toate) detaliile literare, vede, în schimb,
mult mai bine „raporturile, pattern-urile şi formele“.
Saltul propus de lectura lui Moretti e cel de la „text
la model“; iar pentru a face acest salt cît mai bine
şi mai în siguranţă, Moretti se întoarce la modelul
„ştiinţelor naturale“, cu un evident fond marxist (dar
decantat pînă la relativism) şi cu o reinvestită încredere într-un anumit determinism, nu inefabil, dar
nici tocmai legic. E un salt temerar, nu doar spectaculos, dar motivat îndestul de angoasa stîrnită de
tot mai accentuata lipsă de interes faţă de literatura
văzută şi citită în mod „tradiţional“. „O disciplină ce
e pe cale să-şi piardă tot farmecul poate liniştit –
zice Moretti – să rişte totul“ pentru a şi-l recîştiga.
E ceea ce face Moretti propunînd această inversare
de perspectivă şi activînd în studiul literar metodele
cantitative şi statistice; iar ca instrumente (un fel de
instrumente de şoc şi ele) de investigaţie – graficele,
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hărţile şi arborii (genealogici), nici nu foarte metaforic utilizate. Dar sigur foarte eficient.
Ideea de pornire vine dinspre analişti, de la Şcoala
analelor, şi ea e aplicată în mod analog istoriei literare: nu faptul de artă excepţional, încorporat într-o
Operă, ci faptul literar „cotidian“. Nu mica producţie de capodopere supravieţuitoare, ci marea producţie literară, chiar dacă – sau tocmai pentru că –
dată uitării. Nu excepţia, aşadar, ci sistemul ca atare
şi funcţionalitatea lui. Iar prima investigaţie e dedicată chiar „istoriei cărţii“ (producţiei de romane, de
fapt), cu date luate din cercetări foarte aplicate şi pe
care Moretti le dispune într-o demonstraţie extrem
de coerentă şi semnificativă. Graficele folosite sunt
relevante pentru toate fazele din istoria romanului,
de la momentul „decolării“ acestuia pînă la „saturaţia“ cantitativă şi la proliferarea devastatoare a formelor. Graficele relevă cel puţin trei faze distincte:
constituirea unei pieţe a romanului, întoarcerea
romanului către prezent şi configurarea „compoziţiei interne a pieţii romaneşti“. De ce anume depind
aceste procese şi care sunt cauzele mutaţiilor produse constituie razele de interes ale eseului; dar mai
ales se impune observaţiei că în dezvoltarea romanului fucţionează un ritm ciclic, o anumită ciclicitate;
şi asupra acestei dialectici „ciclice“ insistă Moretti,
asupra acestui mecanism alcătuit din „pattern-uri
recurente“. Focalizarea pe ritmul ciclic e motivată şi
prin dezinteresul arătat de istoria şi teoria literară
acestui „timp“ literar intermediar, plasat între cel al
„evenimentului“ (operei) şi „lunga durată“ a structurilor. Mecanismul impune definirea ciclurilor literare

Eseu

drept „structuri temporare înlăuntrul fuxului continuu al istoriei“ – iar funcţionarea lor va fi demonstrată pe romanul englez. Naşterea şi dispariţia unei
forme romaneşti – sau a mai multora deodată – sunt
condiţionate, după Moretti, de interesul şi aşteptările publicului, căci altminteri „cărţile supravieţuiesc
dacă lumea le citeşte“. Se prefigurează astfel o anumită ciclicitate a interesului de lectură, datorată, la
rîndul ei, ştafetei generaţiilor. Poate nu-i o explicaţie sau o justificare suficientă (în orice caz, în spatele ei ar trebui să stea altele, căci aşa nu e decît un
fel de a pasa problema), dar Moretti se consolează
cu ea: „un anume mecanism generaţional pare singurul mod de a explica durata unui ciclu romanesc“.
Inegalitatea duratelor acestor cicluri – alt fapt relevat de grafice – nu se mai poate însă explica prin
metode cantitative, ci prin pătrunderea în morfologia romanului ca atare. „Forma – afirmă Moretti –
explică cifrele“. E inelul în care explorarea cantitativă, exterioară, se leagă de cea calitativă, din circuitul interior al formelor literare. Această complementaritare a perspectivelor pretinde – şi impune, fireşte
– nu o „teorie a romanului“, ci una „a diversităţii“
romaneşti, a „întregii familii de forme romaneşti“.
Spre asta merge capitolul al doilea, cel al „hărţilor“, în care lectura nu mai e una chiar de la distanţă, cu toate că rămîne una integratoare şi care
parcurge un fenomen – cel al romanului „idilic“
englezesc, al romanului rural şi al mutaţiilor din
interiorul său. Şi îl parcurge printr-o lectură premeditat „morfospaţială“, urmărind cu prioritate nu
atît constituirea spaţiilor „literare“ în sine, cît raporturile dintre aceste spaţii, ca fiind „mai semnificative decît spaţiile în sine şi pentru sine“, raporturi
sublimate într-o suită de diagrame. Diagrame care
abstractizează peripeţia formei/formelor, dar care,
tocmai prin această abstractizare, permit deducerea
forţelor care au dus la existenţa ca atare a formei. (E
un pilon sociologic al eseului, sprijinit aici în ipotezele lui D‘Arcy Thompson). Avem aici un raport
de tensiune între reprezentare şi realitate: fie forma
se reneagă pe sine sub asaltul realităţii, fie reneagă
– dar cu riscuri letale – realitatea. Toate procesele
şi transformările sociale din Anglia secolului XIX
se reflectă în peripeţiile formelor romaneşti (şi nu
doar în temele romanelor ca atare). O demonstraţie
de subtilitate poate şi mai persuasivă decît cea desfăşurată, pe vremuri, de Lucien Goldmann în omologiile sociologiei lui literare.
Aceste peripeţii fac obiectul capitolului dedicat „arborilor“ genealogici, ca „diagrame morfologice în cadrul cărora se stabileşte o corelaţie sistematică între formă şi istorie“. E un fel de darwinism
decantat al evoluţiei şi diversificării formelor literare. În orice caz, ceva din mecanismul evoluţionist
darwinian demonstraţia lui Moretti îşi asumă deschis, pornind de la o ipoteză analogică: „Dacă limbile devin ceea ce sunt depărtîndu-se unele de altele,
de ce n-ar face la fel şi formele literare?“. Principi-
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ile acestui mecanism evolutiv darwinian sunt verificate pe istoria romanului poliţist britanic (în trei
momente de „bifurcare“ morfologică) iar verificarea pare a confirma funcţionalitatea principiului
de „divergenţă“ şi-n istoria formelor literare, unde
mutaţiile se produc sub presiunea unor „indicii“
micro-formale şi a unor inovaţii capilare. Abstractizarea fenomenului literar sub forma „arborilor“
pune în evidenţă tocmai aceste noduri de unde porneşte diferenţierea, căci în vreme ce graficele „abolesc orice diferenţă calitativă“, arborii, dimpotrivă,
„articulează această diferenţă“. Moretti recîştigă,
astfel, din doi paşi, ceea ce părea dispus să piardă –
ori să sacrifice – chiar din premisă. Numai că procesul de diferenţiere literară (şi culturală în general) nu e unul linear, întrucît aici „divergenţa pregăteşte terenul pentru convergenţă“, de unde apoi
va fi relansată o nouă diferenţiere (sau ramificaţie).
Procesul acesta e urmărit pe istoria/metamorfoza
unei instituţii discursive romaneşti – stilul indirect
liber, a cărui morfologie e surprinsă pe două laturi –
una „obiectivă“ şi socială şi una „subiectivă“, a tehnicii romaneşti. Descendenţa verticală a genurilor
şi speciilor e intersectată determinant de reţeaua de
determinări orizontale, astfel încît diacronia e într-o
veşnică tensiune cu sincronia, iar succesiunea formelor se intersectează cu răspîndirea lor. E greu de
decis – şi nici chiar Moretti nu decide – care din
cele două procese evolutive are mai mare greutate.
Fapt e că literatura, zice Moretti, „se mişcă înainte
şi lateral în acelaşi timp“; şi „adesea, adaugă el, mai
degrabă în lături decît înainte“. Multe observaţii sunt
– o recunoaşte onest autorul – de „natură ipotetică“,
dar e un mecanism de ipoteze coerente (în pofida
„unui oarecare eclectism teoretic“) prin care procesualitatea literară, la scară istorică, capătă un anume
dramatism şi – cu siguranţă – multă spectaculozitate speculativă. E, fără îndoială, un tablou extrem
de atractiv şi de vivace al literaturii ca sistem în evoluţie şi cu o morfologie imprevizibilă, dar nu chiar
anomică. O piesă suplimentară în această pledoarie
pentru spectacolul evoluţionist al literaturii vine din
partea geneticianului Alberto Piazza, al cărui eseu
(Evoluţia văzută de aproape) aşezat în postfaţă face
mai mult decît rezonabilă analogia dintre evoluţia
sistemului literar şi cea a proceselor în care e antrenat ADN-ul uman. În orice caz, pentru ignoranţi ca
mine pare o perspectivă mai mult decît atractivă şi
ar fi bine ca ipoteza lansată de profesorul Piazza să
se adeverească. Măcar pentru a atrage în cercetarea literară şi geneticieni propriu-zişi.
Totuşi, ca să adaug şi o observaţie acestui riassunto, literatura ca literatură nu se vede decît de
aproape, în concretul intimităţii cu textul.
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Nicolae SUCIU

Autenticitatea trăirii
în nuvelistica lui Rebreanu

U

Unul dintre cele mai frumoase paragrafe din Cartea
de înţelepciune a lui Constantin Noica este cel referitor la
modalitatea cu care percepem şi trăim viaţa, marele filozof
subliniind discrepanţa dintre trăirea exterioară, superficială a vieţii- contextul şi trăirea interioară a acesteia, textul: „Aşa căutăm toţi –să creăm contexte (case, vieţi, rânduieli potrivite) fără să mai avem un text pentru ele“…(1)
Recitind nuvelele lui Rebreanu, apărute mai întâi în
volumul Frământări (1912), de multe ori avem senzaţia
că tânărul autor le-ar fi conceput după ce ar fi citit parte
măcar din opera lui Martin Heidegger şi parte din nuvelele lui James Joyce, publicate în volum abia în 1914. Ceea
ce ne determină să gândim aşa n-ar fi neîncrederea că cei
doi scriitori contemporani n-ar fi avut acelaşi izvor comun
de idei. Bunăoară, reflecţia lui Heidegger, care reiese din
cronica domnului profesor Gabriel Liiceanu, „..atunci când
noi oamenii ne întâlnim cu moartea, devenim autentici“(2)
o întâlnim cu aproximaţie, deja pusă direct în practică şi
de tânărul pe-atunci, Liviu Rebreanu, în anii 1908 – 1910,
când el n-avea cum să-l fi citit nici pe filozoful Martin Heidegger şi nici pe prozatorul James Joyce.
Pornind de la noua tehnică a recitirii, cea a „anacronismului deliberat şi a atribuţiilor greşite“, a lui Borges, care
„ ne obligă în mod insistent, să parcurgem Odiseea ca şi
cum ar fi posterioară Eneidei…“(3) sau ca şi cum Răfuiala ar fi posterioară cronicii filozofului Gabriel Liiceanu
cu privire la autenticitatea trăirii în nuvela Cei morţi a lui
James Joyce şi, urmărind similitudinile dintre trăirile protagoniştilor nuvelelor celor doi scriitori, Liviu Rebreanu şi
James Joyce, am putea desprinde unele analogii care s-ar
concretiza într-o nouă perspectivă de înţelegere a raportului dintre exterioritatea trăirii vieţii şi interioritatea trăirii acesteia din nuvela rebreniană.
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Pentru o mai plauzibilă înţelegere a reflecţiei lui Heidegger, dl. prof. Gabriel Liiceanu le propune studenţilor o
incursiune prin nuvela Cei morţi a lui James Joyce şi focalizează discuţia în jurul prăpastiei care se cască între cele
două moduri diferite de a trăi viaţa: „Unul dintre punctele
cheie ale acestei gândiri este distanţa care separă neautenticitatea noastră din viaţa de zi cu zi de autenticitatea noastră, pe care Heidegger o aşeaza sub cuvântul <sinele>“. (4)
Pe de o parte asistăm, în acţiunea nuvelei Cei morţi,
la dimensiunea exterioară a vieţii, surprinsă pe parcursul
unei petreceri de Crăciun, aşa cum o prezintă reputatul
filozof: „Această perindare a vieţilor omeneşti, în mecanica lor (…) este viaţa noastră obişnuită (…)Tot ce se petrece
acolo este exterioritatea cea mai pură a vieţii(…) Toţi trăiesc în inautentic, într-un somn care înseamnă lipsa lucidităţii în raport cu el însuşi.“ Pe de altă parte, asistăm la
saltul naratorului de la exterioritatea dialogurilor la intimitatea pură a eroului nuvelei: „Acolo se petrece distanţa
faţă de propriile lui vorbe, faţă de felul în care se purtaseră
toţi în seara aceea de Crăciun, vidul vieţii lor, faptul că el
nu existase nicăieri în seara aceea, cum nu existaseră nici
ceilalţi în raport cu ei înşişi, că acest balet social era inautenticul pur şi ratarea sinelui fiecaruia. Întoarcerea la el
se petrece prin întâlnirea cu moartea.“ (5)
Dintre nuvelele rebreniene, apărute mai întâi în Convorbiri critice (1910) şi mai apoi în volumul Frământări (1912)
cred că nuvela Nevasta ar fi cea mai plauzibilă pentru stabilirea unei posibile analogii cu joyce-ana Cei morţi, analogiile dintre cele două creaţii literare putând fi pertinente,
mai cu seamă dacă acceptăm ideea că nuvelele rebreniene
„sunt ţărăneşti, doar prin topos“ (6), nu şi prin abordarea
subiectelor şi nici prin analiza psihologică.
Aşa cum eroul lui Joyce, retrăgându-se în interioritatea
lui, remarcă inautenticitatea trăirii „vidului vieţii“, pe par-
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cursul petrecerii de Căciun, tot aşa personajul din nuvela
Nevasta, parcă suprasaturat de clişeele vieţii banale pe
care i le rezervă societatea de atunci a satului, de-a dreptul coercitivă, se retrage în sine construindu-şi o lume o
lume a lui, care sfidează orice oprelişti morale, orice rigori
impuse dinafară.
În ambele nuvele asistăm la confruntarea a două realităţi distincte: una exterioară sau, cum o numeşte Mircea Muthu, „dimensiunea orizontală“ şi o alta interioară,
„dimensiunea verticală“ (7) şi la perspectivele diferite de
a percepe viaţa: una ce ţine de cutuma socială şi alta ce
ţine de libertatea gândirii şi simţirii individului: „Se simţea
atât de străină în mijlocul oamenilor care nu-i pot pricepe
suferinţa, care nu o pot compătimi, fiindcă ei n-au niciodată parte de compătimire.“
Cu toate că, la eroul lui Joyce, autenticitatea trăirii nu
coboară în inconştient, aşa cum se întâmplă în cazul personajului lui Rebreanu, prin mult discutata „întâlnire cu
moartea“, nu se situează cu mult departe de acesta. În
definitiv, ori că ţine de luciditate, ori că ţine de inconştient, autenticitatea trăirii pare a purta un singur stigmat,
cel al voinţei eului nietzsche-ean, deosebirea constând în
faptul că, în timp ce personajul lui Joyce e conştient de
fuga din faţa cutumelor societăţii, personajul lui Rebreanu
este „inconştient“; că unul reuşeşte să se salveze prin gândire lucidă, pe când celălalt cade victimă în faţa tăvălugului supraeului.
Inautenticitatea vieţii petrecute de Gabriel Conroy
din nuvela Cei morţi, la un ospăţ de Crăciun organizat de
mătuşile lui, o găsim bunăoară şi în nuvela Nevasta a lui
Liviu Rebreanu, în care Aglaia, măritată cu de-a sila, cu Ion
Bolovanu, abia la priveghiul soţului ei observă că între ea
şi lumea din jur se deschide o mare prăpastie surprinsă de
autor în stilul indirect liber: „De unde ştiu oamenii ăştia că
i-a fost drag? Sau poate vreau să-şi bată joc de dânsa, de
durerea ei?…Întoarse repede capul şi privi cu ochii înroşiţi,
fulgerători la femeile îngenunchiate şi smerite.“
Aşa cum ospăţul de Crăciun, în timpul căruia musafirii din Cei morţi sunt antrenaţi în tot felul de activităţi
mărunte, exterioare sufletului lor: conversează pe tema
vremii, criticând „continentul“; mătuşile cântă la pian;
„bărbatul“ casei taie şi împarte friptura, nu înainte de a
ţine un discurs; masa e copioasă; se dansează „with great
energy“ – tot aşa, în nuvela rebreniană, comportamentul
babelor- bocitoare adunate la prohodirea mortului, face
parte tot din nişte aşa- zise „clişee“ din care nu lipsesc nici
îngenuncherile, nici smerenia exagerate şi nici comentariul femeilor, la fel de exagerat: „i-a fost tare drag, săraca,…
tare drag (…) n-o lăsaţi, că vrea să se arunce în groapă.“
Întâlnirea cu moartea reprezintă în ambele nuvele,
momentul- cheie, moment în care protagonistul se vede în
situaţia de a intra în legătură cu Sinele. Dacă în Cei morţi,
acest moment-cheie apare când Gretta, soţia lui Gabriel,
auzind un cântec trist şi începând să plângă, redescoperă
imaginea iubirii pierdute, ceea ce conduce la o altă înţelegere a vieţii – în Nevasta, momentul-cheie este cel în care
eroina conştientizează că sentimentele ei faţă de defunctul
soţ sunt radical diferite nu numai de ceea ce crede lumea
despre relaţia lor, dar şi faţă de ceea ce crezuse ea însăşi
despre ele: „Îi venea să se scoale în picioare şi să spuie că
nu i-a fost drag, că nu-l plânge pe dânsul, ci plânge viaţa
prăpădită…“
În timp ce, pentru personajele din nuvela lui Joyce, gândul morţii dă sens vieţii – în cazul Aglaiei, frica de moarte
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este atenuată de însăşi izbucnirea ei: „Toţi minţiţi!…Toţi
minţiţi!…Nu mi-a fost drag! Mi-a fost urât! Mi-a mâncat
viaţa, nu-l rabde pământul!…“ Despărţirea de soţul defunct
înseamnă în acelaşi timp, şi eliberarea ei de chingile cutumelor satului, ţipătul femeii şi ospătarea de la pomană fiind
veritabile „expresii ale dorinţei de viaţă“ (8).
Discrepanţa dintre comportamentul docil al mulţimii pe parcursul prohodirii mortului şi optimismul de la
pomană, din nuvela lui Rebreanu, semnificând victoria
vieţii asupra morţii în cadrul creştinismului cosmic oriental, ar conduce, nu tocmai spre perceperea metafizică a
„condiţiei ontologice a fiinţei“, aşa cum se întâmplă în Cei
morţi, ci spre „socialul cuibărit în inconştient“ (9)
La ambii protagonişti, un astfel de moment-cheie
declanşează trezirea, numai că, în timp ce eroul joycean
se ridică la „înţelegerea vidului vieţii“, eroina din Nevasta
ajunge la autenticitatea trăirii când „conştientizează un
gând inconştient“ (10), acela care face să-i răsune în cap
ideea că, încă de la cununia ei cu Ion Bolovanu, preotul îi
pecetluise pentru totdeauna, soarta: „i-a prohodit sufletul
ei dornic de –a iubi, de-a trăi, i-a prohodit iubirea.“
„Spectacolul grotesc“(11), cum numeşte Ion Vlad ospăţul de la pomana mortului din Nevasta, se află la polul opus
ritualului prohodirii, golit şi acesta parcă, de sacralitate,
eludând eventualul ton grav din finalul nuvelei.
Paradoxului interceptării dintre nota gravă a prohodirii mortului şi nota grotescă a comportamentului lumii şi,
desigur, al eroinei din Nevasta, în Cei morţi, îi răspunde
nota lirică: „Sufletul lui se topea încet, pe când asculta ninsoarea lăsându-se uşor peste Univers – uşor lăsându-se,
ca o pogorâre a sfârşitului cel de pe urmă, peste toţi cei vii
şi cei morţi“, motivul ninsorii semnificând comuniunea,
prin moarte, dintre cer şi pământ şi dintre suflet şi trup.
Aplicând metoda lecturii borges-ene, constatăm că
ambiguitatea din Cei morţi s-ar putea regăsi şi acţiunea
din Nevasta. Aserţiunea din nuvela lui Joyce în care naşterea şi moartea sunt marcate simbolic: „Nu cumva cei
morţi sunt oaspeţii invitaţi la petrecerea dată de domnişoarele Morkan, mătuşile lui Gabriel?“ – ar avea, în acest
caz, cu toată alura grotescă din finalul nuvelei Nevasta,
o replică: Nu cumva cei morţi sunt chiar perticipanţii
la „petrecerea“ lui Ion Bolovanu din lumea aceasta? Nu
cumva petrecându-l pe defunct, pe ultimul drum, sătenii
se petrec pe ei înşişi pe ultimul drum?
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Ala SAINENCO

Elemente ale complexului uman (credinţa,
raţionalul, afectivul, fiziologicul) în
structurile asociative româneşti şi ruseşti

N

Numeroasele definiţii ale omului converg spre a recunoaşte drept trăsături definitorii umane raţionalul, afectivul, capacitatea de a crea limbajul şi mitul. Aceste trăsături general umane se realizează şi se percep diferit de la
o cultură la alta, iar reflectarea lor în creaţia umană lingvistică (poveşti, proverbe, folclor, literatura cultă) oferă
posibilitatea reliefării şi interpretării lor în sensul trăsăturilor generale, precum a celor particulare. Conştientizate sau intuite doar, trăsăturile culturale determină atitudini şi moduri de a acţiona, avînd, în acelaşi timp, şi o
valoare explicativă. Printre mijloacele de reliefare specificului cultural şi a imaginarului lingvistic, experimentul
asociativ reprezintă instrumentul care oferă reprezentările actuale ale vorbitorilor unei limbi. Premiza acestui
tip de abordare este că memoria lingvistică individuală
reflectă asociaţiile individuale ale omului ca fiinţă vorbitoare. Analiza unui număr relevant de asocieri ale unui
cuvînt poate reliefa schema lui asociativă în cadrul unei
comunităţi de vorbitori.
Caracterul supraindividual al limbajului, pe de o parte,
şi continuitatea unor asociaţii în cadrul unei comunităţi
lingvistice justifică calificarea lor drept asociaţii, comune
caracteristice vorbitorilor unei limbi, reprezentanţilor
unei culturi. Reliefabile mai cu seamă prin comparare,
aceste atitudini conturează dominanta culturală a imaginarului lingvistic.

Credinţa: Dumnezeu, biserică, cruce,
icoană, minune, popă, păcat

Dumnezeu. Prima reacţie a respondenţilor ruşi la
cuvîntul-stimul Dumnezeu este verbul a fi (есть – 12) la
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forma afirmativă, iar respectivul răspuns poate fi interpretat ca afirmare a existenţei lui Dumnezeu. Reacţia care
înscrie negarea lui Dumnezeu prin nu (нет – 6) reprezintă, cantitativ, 1/2 din răspunsurile afirmative. Respondenţii ruşi indică şi antonimul drac (черт – 6) ca răspuns
la stimulul Dumnezeu, reacţie care nu apare la respondenţii români. Reacţiile ruseşti sunt substantive, nume
percepute drept sinonime pentru Dumnezeu: Господь
„Domnul“ (6) ca supremaţie a universului, отец „Tatăl“
(5) ca paternitate distinctivă, corelatul păgîn Зевс „Zeu“
(5), Iisus (10) ca simbol al mîntuirii, ангел „înger“ (5) ca
fiinţă spirituală; pronumele posesiv мой „al meu“ (7), în
general foarte frecvent în reacţiile de orice ordin ale respondenţilor ruşi şi verbul cunoaşterii знает „ştie“ (6),
raportat la Dumnezeu ca fiinţă atotştiutoare.
Reacţiile românilor la stimulul Dumnezeu pun în evidenţă credinţa (145), biserica (50) şi puterea (atotputernic)
(26) ca maximă însuşire atribuită divinităţii. Dumnezeu
este în imaginarul lingvistic românesc, prin esenţă, divin
(divinitate + divin – 38+18) şi sf înt (45), diferit de omul
care se poate apropia de el prin rugăciune (21).
Biserică. Reacţiile respondenţilor români la
cuvîntul-stimul biserică sunt substantive abstracte sau
concrete legate de credinţă: credinţă (172), sf înt (34), Dumnezeu (74), rugăciune (43), sf înt (34 – substantiv sau adjectiv), religie (33), cruce (38), icoană (12). Reacţiile respondenţilor ruşi sunt substantive sau adjective concrete legate
de elementele arhitecturale ale bisericii: купол / купола
„turle“ (5/5), крест „cruce“ (5), белая / белокаменная
„albă / din piatră albă“ (2/2). Prima reacţie ca frecvenţă
o reprezintă adjectivul православная „creştin-ortodoxă“
(9) care reflectă delimitarea netă a bisericii ruse de alte
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biserici, deosebită de ecumenismul european invocat în
biserica ortodoxă de rit nou.
Cruce. Stimulul cruce este perceput drept simbol
al trăirii divine de majoritatea respondenţilor români,
asociindu-se cu biserica (125), credinţa (94), Dumnezeu
(38), moartea (37), sf înt (22). Respondenţii ruşi îi atribuie cuvîntului-stimul крест „cruce“ o semnificaţie concretă, care dă identitate elementelor, aceştia raportîndu-l
la elementele pe care este aşezat acest simbol: церковь
„biserică“ (6), могила „mormînt“ (5), на шее „găt“ (5),
legîndu-l de verbul нести „a purta“ (4) şi atribuindu-i
însuşiri: деревянный „de lemn“ (3), золотой „de aur“
(3), тяжкий „greu“ (3).
Icoană. Reacţiile respondenţilor români la
cuvîntul-stimul icoană sunt asemănătoare cu cele pentru stimulul cruce, fiind accentuat simbolice: credinţă
(107), Dumnezeu (87), rugăciune (59), religie (41). Două
reacţii sunt comune pentru vorbitorii de limbă română şi
rusă: biserică (67/19) şi Dumnezeu (87/9). Respondenţii
ruşi numesc pentru stimulul icoană, frecvent, determinative (6 din cele 15 reacţii sunt adjective): старинная,
старая „veche“ (6/4), красивая „frumoasă“ (3), святая
„sf întă“ (3), дорогая „scumpă“ (2), древняя „străveche“
(2), iar în această serie dominantă este nota [+veche]:
12 din 20 de reacţii. Aceste reacţii reliefează mai curînd
valoarea materială a obiectului icoană, prezentă în imaginarul rusesc, spre deosebire de sacralitate, prezentă în
imaginarul românesc.
În cazul acestui stimul se poate constata o influenţă
rusească în răspunsurile basarabenilor care transpare în
reacţia frumoasă, prezentă doar la intervievaţii basarabeni şi ruşi.
Minune. Deşi nu este legat direct de credinţă, stimulul minune a fost inclus în acest cîmp semantic, întrucît
reacţiile respondenţilor români îl leagă de dumnezeire.
Avem, astfel, la respondenţii români, reacţiile Dumnezeu
(82), credinţă (12), Iisus (15). Această percepere lipseşte
la respondenţii ruşi, care indică drept reacţii, pentru stimulul respectiv, determinative profane ce trimit cu predilecţie spre fantastic: юдо (23, care întregeşte un nume
– Чудо-юдо – al unui personaj din poveştile şi bîlinele
ruseşti, cu trăsături accentuat negative, un fel de monstru
maritim), в перьях (6, „minune cu pene“ se spune despre
o persoană cu stranietăţi), света „a lumii“ (6), природы
„a naturi“ (5), века „a secolului“ (3), большое „mare“ (2),
лесное „a pădurii“ (2), обыкновенное „obişnuită“ (2).
Popă. În cazul cuvîntului-stimul popă există patru
suprapuneri ale răspunsurilor respondenţilor români şi
ruşi, care apar aproximativ în aceeaşi ordine a frecvenţelor: biserică (190/28), preot (137/5), barbă (10/4), negru
(31/2). În imaginarul lingvistic românesc, nota dominantă a stimulului popă este credinţă (38), entitatea fiind
percepută simbolic. Răspunsurile respondenţilor ruşi
creionează aspectul fizic al slujitorului bisericii: борода
„barbă“ (4), черный „negru“ (2), в рясе „în sutană“ (2), в
церкви „în biserică“ (2), лоб „frunte“ (2), ряса „sutană“
(2), толстый „gras“ (2). Unele răspunsuri denotă mărci
accentuat culturale: толоконный лоб „frunte din pînză“
(5) face trimitere la un vers din Puşkin (Жил был поп,
толоконный лоб); и Балда „şi Balda“ (2) trimite, de asemenea, la creaţia lui Puşkin, la Povestea unui popă şi a
muncitorului său Balda; Гапон (2), numele unui preot
rus (1870-1906), activist politic.
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Păcat. Păcatul este perceput drept greşeală (107) şi
rău (50) de respondenţii români, dar şi ca ruşine (15), iar
prezenţa reacţiilor biserică (30) şi Dumnezeu (15) exprimă
şansa ispăşirii acestuia. Răspunsurile respondenţilor ruşi
structurează, ca de altfel şi în alte situaţii, sintagme „substantiv + determinativ“: грех на душу „păcat pe suflet“
(8), большой грех „păcat mare“ (5), людской грех „păcat
omenesc“ (4), смертный грех „păcat de moarte“ (4),
страшный грех „păcat mare, groaznic“ (3), первородный
грех „păcat primordial“ (2), тяжкий грех „păcat greu“
(2) sau „verb + determinativ (= substantiv)“: искупить
грех „a ispăşi păcatul“ (2), грех смеяться „e păcat să rîzi“
(3), грех ругаться „e păcat să te cerţi“ (2). Ultimele două
structuri concretizează păcatul. Din reacţiile respondenţilor ruşi, se poate deduce o tipologie păcatului. Două asocieri sunt nelineare: плохо „rău“ (3) şi проступок „încălcare a ordinii cu consecinţe pentru societate“ (2). În acest
sens, viziunea românească asupra lumii poate fi calificată
drept analitică, în comparaţie cu perspectiva rusească
pentru care asocierile se construiesc de cele mai multe
ori sintagmatic, sintetic.

Raţionalul: a cunoaşte,
minte, adevăr, minciună
Cunoaşte. Reacţia cea mai frecventă pe care o dau respon-

denţii români la stimulul cunoaşte este verbul ştie: în varianta de persoana a III-a (întrucît cunoaşte poate fi interpretat, gramatical, atît ca formă de infinitiv, cît şi formă
de indicativ, prezent) – ştie (139) şi de infinitiv plin – a şti
(51) sau amputat – şti (104). Reacţiile-substantive, care
materializează cunoaşterea sînt în imaginarul românesc:
carte (37) – care are în română şi sensul de „cunoştinţe de
scriere şi de citire; învăţătură, ştiinţă, cultură“, ştiinţă (38),
cunoştinţe (6), adevăr (10), cultură (7). Cel care cunoaşte
are calităţile: deştept (26), inteligent (8). Cunoaşterea are
gradaţie, aceasta realizîndu-se prin multe (11), ca parte,
şi tot (8), ca întreg – mărci cantitative – şi bine (9) pentru aspectul calitativ.
Remarcăm, de asemenea, că stimulul cunoaşte şi reacţia şti, verbe, în general sinonime, redau grade diferite ale
cunoaşterii: a şti înseamnă „a fi informat“, deci „a deţine,
în general, cunoştinţe“, iar a cunoaşte presupune o cunoaştere orientată: „a lua cunoştinţă în chip veridic de obiectele
şi de fenomenele înconjurătoare; a stabili în chip obiectiv
natura, proprietăţile unui lucru, relaţiile dintre fenomene,
a le da o interpretare conformă cu adevărul“.
Cu toate că unele reacţii se regăsesc şi în imaginarul
rusesc, ponderea acestora este diferită în răspunsurile
românilor şi ruşilor. Cea mai mare frecvenţă în rusă o au
reacţiile, care denotă aprecierea cantitativă a cunoaşterii:
все „tot“ (83), много „mult“ (33), многое „multe“ (7), обо
всем „despre tot“ (7), что-то „ceva“ (5). Urmează, apoi,
ceea ce în română s-ar traduce prin a şti să faci: уметь
(22), и уметь (7), reacţii care indică asupra caracterului
aplicativ al cunoştinţelor. Verbul понимать „a înţelege“
(9), din reacţiile respondenţilor ruşi, leagă cunoaşterea de
înţelegere, iar думать „a gîndi“ (6) – de gîndire. Avem în
rusă, în acest fel, reflectat parcursul întreg al cunoaşterii:
de la a înţelege la a cunoaşte, a gîndi şi, în final, la a aplica.
Obiectele care intră în raza cunoaşterii sunt mai variate şi
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mai concrete în rusă: урок „lecţie“ (17), предмет „disciplină de studiu“ (14), наизусть „pe de rost“ (12) – cu trimitere la şcoală, probabil –, правду „adevărul“ (12), язык
„limba“ (11), дело „lucrul“ (6). Şi în rusă se regăseşte, pe
lîngă aspectul calitativ, cel cantitativ: хорошо „bine“ (7),
наверняка „sigur“ (5).
În imaginarul rusesc regăsim şi antonimul omorizic:
не знать „nu ştie“ (5).
Minte. Înţeleasă drept „facultate de a gândi, de a judeca,
de a înţelege“, mintea se situează în zona abstractului, fapt
pentru care românii o leagă de organul responsabil de gîndire, conferindu-i materialitate: creier (136) şi partea corpului cap (37). De aici, expresiile: a-i veni (cuiva) minţile
la cap) sau a-şi băga minţile în cap.
O serie de adjective şi substantive pun în relief calităţi
ale minţii: adjectivele ageră (30), luminată (7) se leagă sintagmatic de stimul, iar deştept (50), inteligent (10) reflectă
raportul de sinonimie cu locuţiunea cu minte/are minte;
substantivele inteligenţă (40), înţelepciune (21) sunt comutabile cu minte.
Expresia românească a ţine minte leagă acest stimul
de memorie (7), iar interpretarea verbală a acestui stimul
(minte – verb la indicativ prezent, persoană a III-a, singular) explică apariţia în seria structurilor asociative a reacţiilor minciună (10) şi adevăr (7).
În seria rusească a asocierilor regăsim două reacţii:
голова „cap“ (2) ca localizare şi мышление „gîndire“ (2)
ca proces (respectiv, în română: gîndire (26) şi gînd (12)).
Dacă pentru respondenţii români, semul uman este
implicit, respondenţii ruşi îl explicitează prin: человеческий
„omenesc“ (8), человек „om“ (4), человека „a omului“ (4).
Mintea se leagă pentru respondenţii ruşi de voinţă: воля
„voinţă“ (5), и воля „şi voinţă“ (3). Ca sinonim pentru
minte, respondenţii ruşi indică интеллект „intelect“ (2).
Determinativele sunt preponderent metaforice: светлый
„luminoasă“ (3), высший „suprem“ (2), iar verbele-reacţii
polarizează entitatea: avem, pe de o parte, иметь „a avea“
(2), iar pe de altă parte, помутился „a se întuneca“ (3).
Adevăr. Reacţiile respondenţilor ruşi la stimulul adevăr conţin o dominantă culturală ce trimite la mass-media,
percepută, în acest sens, drept purtătoare a adevărului:
газета „ziar“ (45), Комсомольская „comsomolistă“ (7) –
ziar rusesc editat din 1925, Московская „Adevărul Moscovei“ (3) – ziar editat din 1918, Известия „Ştirea“ (2) –
ziar editat din 1917, пионерская „pioneresc“ (2) – ziarul
organizaţiei de pioneri editat în perioada 1925-1991, Наша
„adevărul nostru“ – toc show popular rusesc.
Reacţia antonimică este, de asemenea, frecventă în reacţiile respondenţilor ruşi: ложь „minciună“ (25), Кривда
„termen arhaic pentru desemnarea minciunii“ (6) sau negarea acesteia prin reacţia нет „nu“ (2). Adevărul are în imaginarul rusesc determinative preponderent metaforice:
горькая „amar“ (13), чистая „curat“ (9), Истинная „adevărat“ (2), лживая „minciunos“ (3). Unele reacţii actualizează forme ale discursului repetat: Матка (7):
реезать правду маатку „a spune adevărul, chiar dacă
acesta nu-i convine interlocutorului“
şi глаза колет „înţeapă ochii“ (3).
Pentru respondenţii ruşi adevărul se referă la viaţă:
Жизни „vieţii“ (6), о жизни „despre viaţă“ (2). Sinonim cu
adevăr este истина „adevăr, veridicitate“ (3). Şi tot despre
adevăr ruşii cred că este unul singur: одна (2); în acelaşi
sens, cuvîntul-reacţie правда apare pentru stimulul одна.
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În cazul respondenţilor români, reacţia cea mai frecventă este antonimică: minciună (231). Restul reacţiilor
conturează două serii:
– una, marcată de semul /+pozitiv/, vizînd sinceritatea: sinceritate (82); sincer (32); cinstea: cinstit (8), cinste
(8); corectitudinea: corect (21), onestitate (9); încrederea:
încredere (17); adevărul, în acest sens, este pur (29), curat
(17), bun (10);
– şi alta, cu marca /+negativ/: semul preponderant fiind
/durere/: dureros (28), doare (10), durere (15), dar şi provocare (28); iar în acest sens, adevărul este perceput drept
fals (24), crud (11).
Pentru respondenţii români, adevărul este ceea ce e conform cu realitatea: realitate (39), real (10), dreptate (74).
Minciună. Relaţia antonimică adevăr – minciună se
menţine şi în cazul stimulului minciună pentru vorbitorii ambelor limbi: adevăr (92) / правда (96). Ambele categorii de respondenţi indică sinonimul neadevăr: neadevăr (34) / неправда (30). Seria sinonimică este continuată în română cu: fals (20) – falsitate (13), iar în rusă cu
обман „amăgeală“ (19) – вранье „minţit“ (17) – клевета
„ calomnie“ (6).
Minciuna actualizează, în imaginarul românesc, o serie
de substantive cu seme negative care instituie gradaţii: ca
apreciere – răutate (26), rău (13); ca relaţie – trădare (24);
ca sentiment – ură (19), durere (15); ca apreciere religioasă – păcat (12); ca şi consecinţă – neîncredere (12), dezamăgire (11). Dimensiunile minciunii sunt, pentru români,
mare (9) şi gogonată (11).
Pare curios faptul că cele două serii pozitiv / negativ,
care se disting în imaginarul românesc pentru stimulul
adevăr, se conturează, în imaginarul rusesc, pentru stimulul minciună:
– pozitiv: святая „sf înt“ (50), сладкая „dulce“ (16),
во спасение „întru salvare“ (12), правдивая „care pare
adevărată“ (6);
– negativ: плохо „rău“ (20), обман „minciună“ (19),
вранье „minciună“ (17), гнусная „josnic“ (12), клевета
„calomnie“ (6), наглая „obraznic“ (6), страшная „groaznic“ (6), черная „negru“ (6).

Afectivul: suflet, fericire,
dragoste, bucurie,

Suflet. Prima reacţie, ca frecvenţă, a respondenţilor români
la stimulul suflet îl reprezintă substantivul inimă (113), ca
posibilă localizare a sufletului. Această reacţie, mai puţin
frecventă (сердце – 2), există şi în răspunsurile respondenţilor ruşi. Reacţia cea mai frecventă a respondenţilor ruşi
este însă болит „doare“ (10), care conturează imaginea
sufletului suferind, după care urmează verbul поет „cîntă“
(6). Avem, astfel, prin verbul поет şi imaginea sufletului
care se bucură. Reacţia doare apare şi în răspunsurile respondenţilor români, sub forma unui substantiv – durere
(8). Semul definitoriu al sufletului rusesc este /deschis/.
Avem, astfel: нараспашку „larg deschis“ (5), открытая
„deschis“ (3), широкая „larg“ (2). Aceste reacţii ar corela
cu românescul mare (37). Semnele sufletului românesc sînt
detaliate prin: bun (67), bunătate (36), curat (32), iubire
(21), dragoste (14), cald (16), puritate (9), blînd (8). Alte
determinative ruseşti sunt: прекрасная „minunată“ (2) şi
бессмертная „eternă“ (2). Ultima reacţie, alături de Бог
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„Dumnezeu“ (2), небо „cer“ (2), рай „rai“ (2), улетела „a
zburat“ (2) implică o dimensiune religioasă a sufletului, care
în imaginarul românesc se regăsesc în spirit (18) şi duh (10).
În imaginarul românesc, sufletul se raportează, în general,
la om: om (22) şi la viaţă (28), pe cînd în imaginarul rusesc
avem detalieri: человека „al omului“ (4), моя „al meu“ (4),
поэта „al poetului“ (4). Semul negativ apare în reacţia
românească gol (9) şi în reacţia rusească потемки „întunecat“ (2). În felul acesta, polarizarea se produce diferit în
cele două culturi: ca sem pozitiv, în rusă avem dimensiunea, în română – calitatea de a fi bun; ca seme negative, în
rusă – culoarea (întunecat, lipsa luminii), în română – golirea (prezenţa acestui sem este accentuată de reacţia sentimente cu frecvenţa 13 în reacţiile românilor).
Fericire. Fericirea există în imaginarul românesc, în
primul rînd, ca stare de mulţumire sufletească, accentuată de reacţia bucurie (cea mai frecventă), care înseamnă
„sentiment de mulţumire vie, de satisfacţie sufletească“ şi
de împlinire, ca stare de mulţumire interioară. Chiar semnul opus fericirii – tristeţea „stare sufletească apăsătoare“
– din răspunsurile respondenţilor români – este legată tot
de trăirile interioare. A doua dominantă a fericii româneşti
o reprezintă relaţia cu celălalt, care transpare din reacţiile:
iubire, dragoste, ca sentiment de afecţiune pentru cineva;
familie, ca împlinire socială – reacţii care pot fi percepute
ca şi corelative cauzale – şi chiar zîmbet, care îşi actualizează atît semnificaţia de bază prin verbul a zîmbi „a schiţa
o uşoară mişcare a buzelor, însoţită de înseninarea feţei,
pentru a exprima bucurie sau satisfacţie; a surâde“, dar şi
sensul figurat „a fi (cuiva) favorabil; a conveni cuiva, a găsi
aprobare la cineva“ şi viaţă, care, pentru fiinţa umană,
înseamnă, în esenţă, convieţuire.
Şi în mentalul rusesc, fericirea se leagă de viaţă (жизнь
– 2) şi iubire (любовь – 6, любить – 2), cu toate că aceste
reacţii sunt mai puţin frecvente. Fericirea este percepută de
respondenţii ruşi însă mult mai frecvent ca ceva personal
– мое „a mea“ (7), личное „personală“ (2), avînd gradaţie:
большое „mare“ (6), огромное „imensă“ (2) şi dimensiune
temporală redată prin adjectivul мимолетное „trecătoare
“ (2), adverbul близко „aproape“ (2), verbele: привалило
„a curs din abundenţă“ (2), придет „va veni“ (2), найти
„a găsi“ (2). Fericirea are şi o dimensiune materială: fericirea e în bani (в деньгах – 2) şi implică norocul (удача – 2).
Dimensiunea materială este subliniată de sensul antonimului nefericire (несчастье – 2), care are în rusă o semnificaţie
largă: eveniment tragic, nenorocire, pierdere, accident etc.
Dragoste. În imaginarul românesc, relaţia asociativă fericire – dragoste (iubire) este simetrică, stimulii implicîndu-se
reciproc. Organul în care se localizează dragostea este, în
imaginarul românesc, inima (31), iar obiectul dragostei
este familia (24). Dragostea este definită de respondenţii
români sinonimic prin iubire (244) şi prin genul proxim
sentiment (18). Opusul dragostei este ura (11), iar trăsăturile ei sunt: adevărată (8) şi curată (7).
În imaginarul lingvistic rusesc regăsim 4 asocieri: sentiment (чувство – 5), fericire (счастье – 3), ură (ненависть
– 2), bucurie (радость – 2). Asocierile ce construiesc structuri lineare determinative pun în evidenţă o întreagă tipologie a dragostei: dacă în imaginarul românesc dragostea
este preponderent curată şi adevărată, în imaginarul rusesc
aceasta poate fi: la prima vedere (с первого взгляда – 9),
pînă la moarte (до гроба – 8), rea (зла – 3), neîmpărtăşită
(безответная – 2), pentru o femeie (к женщине – 2), pla-
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tonică (платоническая – 2), pasională (страстная – 2).
Starea opusă dragostei, în imaginarul rusesc, de asemenea,
se manifestă prin trăiri în gradaţie: despărţire (разлука –
2), durere/amar (горе – 2) ură (ненависть – 2). Reacţia
şi porumbeii (и голуби – 2) trimite la un cunoscut film al
regizorului rus Vladimir Menşov.
Bucurie. Judecînd după reacţiile pe care le dau respondenţii români pentru trei stimuli – fericire – bucurie – dragoste, se poate presupune că corelaţia bucurie – fericire este
una mai generală decît fericire – bucurie – iubire, întrucît
nu implică cel de-al treilea termen. Bucuria şi fericirea sunt
percepute, practic, drept sinonime, dacă analizăm definiţia uzuală a acestor lexeme: bucurie „sentiment de mulţumire vie, de satisfacţie sufletească“ / fericire „stare de mulţumire sufletească intensă şi deplină, starea şi sentimentul confundîndu-se“. Bucuria se exteriorizează, la români,
prin veselie (83) şi zîmbet (38). Ea are dimensiunea mare
(28) şi opusul tristeţe (34). Pe lîngă sentiment (12), bucuria
mai este considerată împlinire (18). Iar relaţia cauzală este
instituită prin familie (15), copil (12), bani (10).
Patru dintre reacţii se regăsesc şi în răspunsurile respondenţilor ruşi: corelarea cu fericirea (счастье – 5), dimensionarea большая „mare“ (8), exteriorizarea улыбка „zîmbet“ (3), веселье „veselie“ (2) şi opusul, mai nuanţat decît în
română: грусть „tristeţe“ (2), dar şi горе „tristeţe+disperare“
(5) şi chiar гадость „neplăcere“ (2). Bucuria este apreciată frecvent de respondenţii ruşi şi drept neaşteptată:
нечаянная (2), нежданная (2). Relaţia cauzală, în cazul
respondenţilor ruşi, se instituie prin: встречи „întîlnirii“ (3), жизни „vieţii“ (2), победы „biruinţei“ (2). Ca şi în
cazul altor reacţii, avem, la respondenţii ruşi, reacţia моя
„a mea“ (3).
Cei trei termeni – fericire – bucurie – iubire – corelează
diferit în imaginarul românesc şi rusesc. Avem, astfel, în
română: fericire – bucurie – iubire; dragoste – fericire –
bucurie; bucurie – fericire, iar în rusă: счастье – любовь;
любовь – счастье – радость; радость – счастье.

Fiziologicul: corp, durere, sete, frig

Corp. Reacţiile la cuvîntul stimul corp reprezintă cele mai
multe suprapuneri, iar acolo unde reacţiile nu coincid, şi
cele mai mari discrepanţe. Avem, astfel, pe linia suprapunerilor: suflet (106) / душа (2); frumos (33) / красивое (9);
om (31) / человека (4 + человек – 2); gol (12) / обнаженное
(2); femeie (9) / женское (6); zvelt (9) / стройное (2). Ordinea frecvenţei acestora este însă diferită: în română – suflet
(106), şi suflet (10), frumos (33), om (31), gol (12), femeie
(9), zvelt (9) / în rusă: красивое (9), женское (6), человека
(4) (+ человек – 2), женщины (3), душа (2), обнаженное
(2), стройное (2). Astfel, în română, prima reacţie este
opozitivă: suflet, în rusă – apreciativă: красивое (9), care
în română este pe poziţia a doua.
Mai curioase sunt deosebirile: în română trup se asociază cu mort (10), iar în rusă cu viaţă (жизнь – 2); în afară
de determinativele frumos şi zvelt în română apare slab (6),
iar în rusă puternic (сильное – 3), iar alte determinative
sunt: горячее „fierbinte“ (2), нежное „gingaş“ (2), теплое
„cald“ (2), физическое „fizic“ (2).
Reacţiile respondenţilor români construiesc un şir sinonimic pentru stimulul trup: corp (230), cu un sens mai
general (cea mai frecventă reacţie), chip (7), templu (10) –

HYPERION

145

care poate fi interpretat metaforic –, precum şi metonimiile carne (8), haine (7).
Durere. În imaginarul lingvistic românesc, cît şi în imaginarul rusesc, durerea înseamnă suferinţă (121/3) şi poate
fi atît sufletească: suflet (14) – sufletească (8) / в душе „în
suflet“ (2) – души „a sufletului“ (2), cît şi fizică: rană (30),
boală (25) / рана „rană“ (2). Localizarea durerii fizice este
însă diferită: românii „acuză“, cel mai frecvent, dureri de cap
– cap (11), iar ruşii – de dinţi: зуб „dinte“ (4), зубы „dinţi“
(2) şi de inimă – в сердце „în inimă“ (2). Reacţia dinte, cu
frecvenţa 2, apare şi în răspunsurile românilor, după cum
apare şi reacţia inimă cu frecvenţa 3, aceste frecvenţe sunt
însă nerelevante pentru experimentul realizat cu respondenţi români. O cauză relevantă, în schimb, a durerii fizice
pentru respondenţii români este lovitura (frecvenţa 14). În
imaginarul românesc, durerea este însoţită de o serie de
manifestări ale stării emoţionale: tristeţe (51), chin (19),
amărăciune (6) sau exteriorizări: lacrimi (32), plîns (27).
Pentru români, intensitatea durerii se măsoară prin mare
(18), iar extremitatea acesteia este moartea (14). În imaginarul rusesc, durerea are gradaţie mult mai nuanţată: сильная
„puternică“ (6), адская „infernală“ (4), невыносимая „insuportabilă“ (3), нестерпимая „insuportabilă“ (3), острая
„acută“ (3), страшная „groaznică“ (2), тупая „surdă“ (2),
ужасная „de coşmar“ (2).
Sete. Stimulul sete reflectă doar două suprapuneri în
cazul imaginarului românesc şi rusesc prin reacţia apă: apă
(475) – de apă (7) / вода (64) – воды (6) şi reacţia pustiu,
mai puţin relevantă în cazul respondenţilor români: pustiu (3) / пустыня (20). Sete se leagă în mentalul românesc
de o altă necesitate fiziologică – foame (27) şi reprezintă
o necesitate: necesitate (3) – nevoie (9). Sensurile secundare, figurate, ale lexemului sete realizează serii asociative distincte în cele două limbi: în română sete este perceput şi ca poftă prin reacţiile: bere (15), suc (12), dar şi ca
dorinţă, după cum o denotă chiar reacţia dorinţă (12) şi de
viaţă (7). Spectrul setei-dorinţă este mult mai larg în imaginarul rusesc: мести „dorinţă de răzbunare“ (49), жизни
„dorinţă de viaţă“ (45), знаний / к знаниям / познания
„dorinţă de a cunoaşte“ (29/6/5), любви „dorinţă de a iubi“
(13), деятельности „dorinţă de activitate“ (8), наживы
„dorinţă de a îmbogăţi“ (8), власти „dorinţă de putere“
(7), замучила „a chinuit“ (7). În acest şir, frecvenţa cea
mai mare o au trei reacţii care semnalizează dragostea de
viaţă şi cunoaştere şi dorinţa de răzbunare. Dimensiunea
setei este dată în ambele limbi prin adjectivul puternică:
сильная 14 / puternică (2), susţinută în română de mare
(7), iar în rusă accentuată de verbele мучает „chinuieşte“
(12), замучила „a chinuit“ (7), absenţa apei fiind percepută de ruşi drept chin.
Foame. Stimulul foame se asociază pentru vorbitorii
limbilor română şi rusă cu alte fenomene „negative“: sete
(31) în primul caz şi холод „frig“ (103) în cel de-al doilea. Prima reacţie, în cazul vorbitorilor de română, este
soluţia: mîncare (263), iar în cazul vorbitorilor de rusă –
intemperia холод (103). Pentru ultimii, foamea se asociază accentuat cu războiul: война „război“ (10), блокада
„blocadă“, Ленинград (7), в Поволжье (5). Determinativele pe care le atribuie foamei vorbitorii de rusă sunt dezagreabile: не тетка „nu e o mătuşă“ (99), страшный
„groaznic“ (24), сильный „puternic“ (23), плохо „rău“ (10),
лютый, ужасный „groaznic“ (7), собачий „de cîine“ (6),
жестокий „dur“ (5).
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Drept cauze ale foamei sînt considerate de vorbitorii români: secetă (9), sărăcie (24), nevoie (16), criză (4).
Determinativele foamei în română indică perceperi mai
puţin dure: mare (30), de lup (12), grea (6). Produsele prin
care foamea poate fi potolită denotă, de asemenea, o percepere diferită a fenomenului, explicabilă şi prin polisemia
în română a cuvîntului foame, înţeles şi drept poftă. Avem,
astfel, în română: shaorma (6), plăcinte (2), pîine (21), iar
în rusă: хлеб „pîine“ (13), еда „mîncare“ (11).
Frig. Frig se asociază atît pentru români, cît şi pentru
ruşi, în primul rînd, cu iarnă (234/10) şi atributele acesteia: ger (82/8), zăpadă (41/2), gheaţă (11/3). Opusul frigului – cald – este o reacţie prezentă, de asemenea, deşi cu o
frecvenţă diferită (dacă raportăm la numărul total de reacţii), în răspunsurile respondenţilor ambelor limbi (50/2).
Condiţiile climaterice, probabil, condiţionează situarea frigului într-un imaginar mai mult diferit decît asemănător.
Reacţiile românilor creionează frigul în gradaţie: rece (101),
răcoare (12), răceală (8), îngheţ (23). La elementele iernii
se adaogă vînt (6), iar senzaţiile şi manifestările umane se
reflectă în urît (10), disconfort (5), durere chiar (5), tremurat (7) şi tremur (6), rău (4). În răspunsurile respondenţilor români identificăm şi o „garderobă“ a frigului: haine
(7), haine groase (5), fular (4), haină (4).
Marea majoritate a reacţiilor respondenţilor ruşi sunt
calificative ale frigului: собачий „de cîine“ (6), жуткий
„îngrozitor, macabru“ (5), страшный „groaznic“ (5),
лютый „cumplit“ (4), вечный „veşnic“ (2), дикий „sălbatic“ (2), зверский „bestial“ (2), сильный „puternic“ (2),
ужасный „groaznic“ (2).
Compararea structurilor asociative specifice românilor şi ruşilor impune două serii de concluzii: una particulară, care ţine de modul în care, aşa cum s-a văzut, fiinţa
umană este percepută în imaginarul românesc şi rusesc şi
alta, mai generală, cu privire la acelaşi imaginar. În acest
de-al doilea sens, se poate observa că reacţiile respondenţilor ruşi construiesc structuri sintagmatice, fragmente ale
vorbirii, forme decupate din structurile lineare, uneori clişee chiar şi reflectă, în acest sens, o viziune sintetizatoare,
faţă de reacţiile respondenţilor români din care reiese mai
curînd o viziune analitică, dominant fiind substantivul faţă
de verbul rusesc.
Prezenţa frecventă în răspunsurile respondenţilor ruşi
a pronumelui personal eu, precum şi a pronumelui posesiv
al meu sau a pronumelui de accentuare însumi, denotă egocentrismul rusesc faţă de reacţiile respondenţilor români
ce pot fi calificate, în acest sens drept detaşare, care însă
nu înseamnă lipsă de afecţiune.

______________

* Materialul este realizat în baza Dicţionarului asociativ al limbii ruse
(Русский ассоциативный словарь. 2 т. / Ю.Н.Караулов, Г.А. Черкасова,
Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. Т. I. От стимула к рекции:
Ок. 7000 стимулов. М.: АСТ-Астрель, 2002, 784 pag.) şi a datelor pentru
limba română obţinute în rezultatul unor experimente asociative realizate de
un grup de cercetători de la Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi (Republica Moldova) în cadrul proiectului instituţional de cercetare fundamentală
11.817.07.35F. Cercetarea structurilor asociative ale limbii române şi elaborarea dicţionarului asociativ. Experimentul presupune ca respondenţii să indice prima reacţie verbală pe care o au la rostirea/citirea cuvîntului-stimul, într-un timp limitat, dintr-o listă de cuvinte elaborată anterior conform frecvenţei
cuvintelor în limba română. Cifra dintre paranteze indică numărul de respondenţi care au indicat reacţia respectivă.
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Gică MANOLE

Hannah Arendt şi minciunile sale
(EICHMANN LA IERUSALIM, EDITURA HUMANITAS, BUCUREŞTI, 2007)

C

I. De Adolf Eichmann am
auzit încă de la 12 ani

Cum aşa? De unde putea un copil din clasa a şasea,
dintr-un sat din nord-estul extrem al României, devenită Republică Socialistă de curând, să ştie cine a fost
Adolf Eichmann? Iată de unde. Într-un colţ din fundul
clasei mele, cum priveai dinspre catedră, pe stânga, se
afla un dulap banal, din lemn şi fără geamuri. Două belciuge şi un lacăt îl păzeau de curiozitatea noastră. Rar,
foarte rar, vreun profesor umbla la dulap, de unde scotea câte-o carte. Aşadar, acolo erau cărţi!
La 12 ani, cărţile nu-mi spuneau nimic. Îmi ajungeau cele date de şcoală. Unele, cu adevărat interesante,
cum ar fi cele de geografie, istorie şi română. Joaca, doar
joaca cu colegii în curtea şcolii, scăldatul la iaz, munca
pe dealuri cu vitele sau vizitele stranii şi tainice la Curtea lui Nicu Rosetti erau preocuparea principală a mea
şi a copiilor din jurul meu. La mine acasă, în afara Bibliei
şi a cărţilor de şcoală, nu exista nicio altă carte. Apoi,
împins de curiozitate, am forţat uşile dulapului cu cărţi
şi, prin intervalul apărut, am privit în interior. Erau cărţi
cu coperţi roşii şi albastre. Încă simt tăcerea, liniştea ce
izvora din ele. Cu o privire lacomă, le scrutam. Ştiam
că în ele se ascund mari taine, mari aventuri. Am băgat
mâna până la umăr în dulap şi aşa mi-am dat seama că
pot să ajung la ele. Am luat câteva zeci, pe care le-am
dus acasă. Printre ele, una cu totul neobişnuită: SS în
acţiune, cu coperţi negre şi o zvastică mare pe prima
copertă. Habar nu aveam ce însemna zvastica. Nimic
nu ştiam despre nazişti. Auzisem, nu de la şcoală, ci de
la taică-meu, vorbindu-se despre război, Stalin, Antonescu, Hitler etc. În acea carte, SS în acţiune, cu foarte
multe fotografii, am întâlnit chipul senin al lui Eichmann,
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despre care aflasem că a pus la cale uciderea multor
oameni. Evrei. Cartea prezenta multe interogatorii ale
unor ucigaşi germani, declaraţii ale deţinuţilor şi nume
de locuri ce sunau ciudat în mintea mea de copil: Maidanek, Bergen-Belsen, Mauthausen, Bűckhenwald, Birkenau etc. Fotografii-document cu mormane de cadavre din lagărele de concentrare germane, crematorii,
fiinţe umane dezbrăcate mergând spre locul execuţiei,
schelete umane în spatele sârmei ghimpate, toate mi-au
rămas întipărite pe veci în memorie. Nu înţelegeam deloc
de ce au fost ucişi evreii de germani. Ce au avut cu bieţii oameni? Chiar acum, când notez pe foaie, revăd în
memorie, o fotografie (pe care, după ani, am înţeles că
a fost realizată în ghettoul din Varşovia) cu foarte mulţi
oameni înghesuiţi pe o stradă, iar dintre ei se desprindea un copilaş de vreo trei-patru ani, către care un soldat german a îndreptat arma. A tras, ucigându-l, am
înţeles. Pe atunci, în ignoranţa mea, credeam că singurii care au suferit/au fost ucişi au fost doar evreii… De
la citirea acestei cărţi, copilăria mea a fost alta decât a
colegilor mei. Eu ştiam ceea ce ei nu ştiau, iar cu timpul, ştiutul aflat de mine s-a adâncit, deschizând o prăpastie de neumplut între mine şi ceilalţi. Aceasta a fost
prima carte citită de mine despre crimele Germaniei lui
Hitler, comise împotriva evreilor şi nu numai. Au urmat
altele, toate convingându-mă, în neştiinţa mea copilărească, că nici un popor nu a suferit persecuţii, atrocităţi, crime, câte au suportat evreii europeni. Şi-i detestam
pe ucigaşi, iar fiinţa mea mică răsufla uşurată când afla
că a fost capturat, nu ştiu pe unde, vreun nazist ucigaş.
Tot pe la acea vreme am citit Asasinii printre noi,
scrisă de Simon Wiesenthal, căutătorul/vânătorul de
nazişti. Reţin că Wiesenthal avea un sediu la Viena şi
îi căuta, neobosit, pe Martin Borman, Joseph Mengele
şi Klaus Barbie etc. Desigur, puţinul cât îl ştiam, îl aflaHYPERION
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sem din cărţi, şi nu de la şcoală. „Profesorii“ acesteia nu
ştiau absolut nimic, în afara unei aşa-zise ştiinţe de carte
pospăită, ridicolă. De la ei n-aveam ce să aflu şi n-am
aflat în şcoală absolut nimic. Dar le plăcea să se creadă
că sunt buricul pământului, îndeosebi când luau sub
braţ catalogul… Analfabetismul lor cultural era cronic,
şi aşa a rămas în şcoala pe care am frecventat-o opt ani
-dacă nu mai accentuat- până în zilele acestea. Singurul aspect pozitiv, după ce „marii intelectuali“ ai şcolii
din Tătărăşeni s-au hotărât (nu fără reţineri) să mă facă
utecist, a fost abonamentul forţat la „Scînteia tineretului“, publicaţie care mi-a lărgit orizontul. Reţin din ea fel
de fel de materiale despre războiul din Vietnam, despre
creşterea numărului de avioane americane doborâte de
nord-vietnamezi, despre capturarea şi uciderea lui Che
Guevara, despre Vietcong, despre asasinarea lui John
F. Kennedy etc. Anii treceau, iar numărul cărţilor citite
de mine devenea impresionant. Rezultatul îl confirmă,
peste veac, pe Miron Costin: răbdarea şi curiozitatea
mi-au fost răsplătite mult peste aşteptări.
Un aspect mă nedumerea, dar la care acum zâmbesc
cu înţelegere. Anume, copil fiind, îmi ziceam în sinea
mea: „Dacă am să mai citesc cărţile astea şi acelea, sigur
o să aflu marile secrete ale lumii“! Adică voi şti totul! Iar
dacă după constatam că, în fapt, nu aflam nici un secret
şi că lumea nu-mi dezvăluia tainele sale, nu eram deloc
dezamăgit. Tot aflasem eu câte ceva. Iarăşi, deşi era la
vedere ignoranţa celor din jur, neştiinţa lor cronică cu
privire la vreun eveniment, epocă, timp, eu credeam că
ceea ce este de domeniul evidenţei sunt, dacă nu cunoscute, oricum, acceptate.
Aşa, pe la 23 de ani, la câteva luni după terminarea
facultăţii, am stat de vorbă ceva mai mult cu un coleg
(învăţător) mult mai în vârstă şi al cărui nume nu vreau
să-l notez (a murit, sărmanul). Mirat am fost, indignat
de-a binelea, după ce constatasem că acel coleg punea
pe seama propagandei evreieşti genocidul nazist. I-am
oferit multe amăunte, zeci de cazuri, cifre, titluri de cărţi,
nume de vinovaţi, cu privire la marea crimă înfăptuită
de Al III-lea Reich împotriva civilizaţiei umane. Deşi
discuţia noastră a durat câteva ore, acel coleg nu a fost
convins de mine. Reţin că, spre a-l convinge de adevărul meu, după acea discuţie memorabilă, i-am împrumutat cărţi despre genocidul evreiesc: Flagelul zvasticii, Istoria Gestapo-ului, Am fost medic la Auschwitz,
Reportaj cu ştreangul de gât, de atâtea mi-aduc aminte.
Fostul coleg le-a citit iar după, a fost întru totul convins
că genocidul nazist a fost o realitate cumplită şi nicidecum efectul propagandei evreieşti.

II. Hannah Arendt a scris
o carte document

Hannah Arendt a fost şi rămâne o personalitate notorie a lumii culturale după ultimul război mondial. Celebritatea a dobândit-o prin publicarea Originilor totalitarismului (1951), la New York şi traducerea acesteia în
majoritatea limbilor de circulaţie. A scris apoi alte studii, carţi, cu caracter de exegeză: cu privire la Condiţia
umană (1958), Despre violenţa lumii noastre (1970), ca
şi despre Revoluţie, în istorie (1962). La fel de mult cât
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şi Originile totalitarismului, a contribuit la răspândirea
numelui său în Lume şi cartea sa, despre procesul lui
Adolf Eichmann, de la Ierusalim (1961), carte publicată
în 1963 şi tradusă în limba română târziu, foarte târziu
(Humanitas, 2007). La fel de cunoscută a fost Hannah
Arendt şi pentru neobişnuita, strania poveste de dragoste cu autorul lui Fiinţă şi timp (M. Heidegger), ştiute
fiind simpatiile naziste ale acestuia din tinereţe.
Eichmann la Ierusalim este o carte document strălucitoare şi impecabilă în exegeza aspectelor ce au compus, în Germania nazistă, tragedia soluţiei finale: este
prezentată personalitatea lui Eichmann, poziţia sa în
administraţia nazistă, lagărele de concentrare, Conferinţa de la Wansee (ianuarie 1942), deportările evreilor
din Europa în centrele de exterminare din Est, sentinţa
şi execuţia lui Eichmann, la care se adaugă două consistente poziţionări ale autoarei spre final, printr-un post
scriptum şi un epilog.

III. Când scrie despre soarta
evreilor sub guvernarea Ion
Antonescu, Hannah Arendt minte
cu neruşinare şi dezinformează

Evreilor din România lui Antonescu, Hannah Arendt,
în cartea sa, le-a rezervat patru pagini şi ceva (pp.
230-234). Rar poţi întâlni în atât de puţine pagini, atâtea inexactităţi istorice, exagerări, minciuni deliberate,
fraze ilogice, absconse sub aspect istoric, judecăţi istorice de un subiectivism cras, câte se găsesc în cartea lui
Hannah Arendt, Eichmann la Ierusalim. Desigur, toate
acestea au fost scrise nu pentru că Hannah Arendt nu
ar fi cunoscut situaţia reală a evreilor din România lui
Ion Antonescu, ci sunt expresia unui antiromânism visceral al autoarei. Deşi în anii ’60 ai secolului XX încă nu
apăruseră sutele de „titluri“ la comandă, ce vor apărea
în ultimul deceniu al secolului, cu privire la „Holocaustul“ românesc, am întâlnit la Hannah Arendt afirmaţii
incredibile, total în afara oricărei realităţi istorice. Astfel, în capitolul XI al cărţii, intitulat „Deportări în Balcani: Iugoslavia, Bulgaria, Grecia, România“ este abordată, după cum se vede, şi cazul evreilor din România. Hannah Arendt începe cu câteva consideraţii istorice, pe cât de generale, pe atât de false şi pline de minciuni. Aşa, autoarea (prof. univ. la Princeton), notează,
la pagina 219, de existenţa, în perioada interbelică,
între Marea Baltică şi Marea Adriatică, a unor „populaţii amestecate“ şi unde fiinţau „aşa-numitele State
Succesoare, stabilite de către puterile victorioase după
încheierea Primului Război Mondial“. Lesne se observă
că Hannah Arendt judecă, din punct de vedere istoric,
situaţia acestei zone geografice, unde trăiau de milenii
vechi popoare, naţiuni, dintr-o perspectivă voit eronată,
americanocentrică. Hannah Arendt, unde crede că fiinţau „populaţii amestecate“, existau popoare, naţiuni cu
un trecut istoric străvechi şi care (unele) îşi croiseră,
în pofida unor condiţii istorice vitrege, state naţionale.
Popoarele baltice, albanezii, românii, cehii, polonezii,
bulgarii, ca să nu mai vorbim de greci, toate la un loc,
în secolul XX, reprezentau vechi naţiuni, unele (româ-
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nii, sârbii, grecii), reuşind să-şi construiască, cu mari
sacrificii, state naţionale. De altfel, aceste popoare au
creat state cu caracter etnic încă de la începuturile Evului Mediu. Acestea preced imperiile ce le-au anexat mai
târziu, parţial sau total. Aşa, sârbii, cehii, polonezii, şi-au
format state încă din secolul X, bulgarii, în secolul IX,
croaţii, de asemenea, iar românii, după ce au întemeiat
primul stat românesc din istorie, stat cu carater imperial
(Asăneştii, sfârşitul secolului XII), de o pare şi de alta a
Dunării, şi-au întemeiat două puternice state medievale
(sec. XIV), a căror existenţă politică, în timp, o depăşeşte pe a celorlalte state luate la un loc.
Dealtfel, a vorbi de „state stabilite“ între Marea Baltică şi Marea Neagră înseamnă o crasă ignoranţă istorică sau o rea-credinţă deliberată, de neimaginat. Căci
în această zonă a Europei, odată prăbuşindu-se Imperiile multinaţionale (Rus, Austro-Ungar, German),
naţiunile din zonă şi-au eliberat vechi teritorii etnice,
reconstituindu-şi statul (cazurile Poloniei şi Cehoslovaciei) sau desăvârşindu-şi statalitatea prin eliberarea
unor provincii istorice ce le aparţineau, etnic vorbind,
încă de la începutul istoriei în Europa (cazul României şi
a Regatului Sârbo-Croato-Sloven, Iugoslavia din 1929).
Prin ceea ce scrie, Hannah Arendt dovedeşte că are o
viziune şi o mentalitate tipic colonială, rasistă, dacă scrie
că aşa-zisele „state succesoare“ stabilite au fost create
de Marile Puteri după primul război mondial şi nu sunt
rezultatul autodeterminării popoarelor respective.
Mirarea mea, observând totala rea-credinţă la Hannah Arendt, este că vorbeşte de „populaţii amestecate“
într-o zonă atât de bine conturată etnic şi că nu scrie că,
în această regiune, în perioada interbelică, trăiau triburi
sau clanuri tribale… La aceiaşi pagină, 219, „savanta“ de
la Princeton continuă să-şi probeze „ştiinţa“ de carte istorică scriind cu privire la „statele succesoare“: „În niciunul
nu exista ceva care să semene cu omogenitatea etnică a
vechilor naţiuni europene“. Cu excepţia Cehoslovaciei
interbelice, toate statele din Estul şi Sud-Estul Europei,
tot în acea perioadă, au fost state naţionale, cu majorităţi etnice zdrobitoare. Apoi, „celebra autoare“, continuă
cu afirmaţii lipsite de logică, şi de aceeaşi rea-credinţă
deliberată: „În statele succesoare, trăiau mari grupuri
etnice ale căror aspiraţii naţionale fuseseră frustrate în
favoarea vecinilor lor ceva mai numeroşi“ (p.219 sic!).
De asemenea, după Hannah Arendt în Estul Europei
au existat „fluctuaţii de popuaţie“ (p.220), iar din acest
motiv, „nu existau graniţe istorice sau etnice“ (ibidem). Se
observă folosirea cu obstinaţie a termenului de „populaţii“. Nu popoare, nu naţiuni, populaţii, în plin secol XX,
în Europa! Aşa că, dacă Hannah Arendt scrie doar despre populaţii, desigur că graniţele stabilite prin „Tratatele de la Trianon şi Saint-Germain, erau practic arbitrare“ (ibidem). Incredibilă afirmaţie pentru anii ’60 ai
secoluluii XX. Ca şi cum aceste enormităţi n-ar fi suficiente, „savanta“ continuă cu o propoziţie la citirea căreia
orice român ar trebui să sară în sus ca ars cu fierul roşu:
„Ungaria, România şi Bulgaria au putut fi câştigate
ca parteneri ai Axei prin extinderi generoase ale teritoriilor lor…“ (p. 220). Şi uite aşa, din victimă majoră a
Axei Berlin-Moscova-Roma-Budapesta, România, după
Hannah Arendt, a devenit beneficiară…! Într-adevăr,
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România a fost „beneficiara“ Pactului Hitler-Stalin (semnat la 23 august 1939) în baza căruia URSS, după ce o
ameninţă cu războiul în iunie 1940, i-a anexat partea de
Est, Basarabia, Nordul Bucovinei, Herţa (perste 51000
km2) pentru ca pe 30 august 1940, la Viena, printr-un
dictat, Germania şi Italia, ameninţănd-o, la rându-le, cu
agresiunea, să cedeze Ungariei lui M. Horthy, jumătatea de nord-est a provinciei sale istorice străvechi, Transilvania. Tot Axa forţează România să cedeze judeţele
Durostor şi Caliacra, aşa-numitul Cadrilater, Bugariei.
Aşadar, România, în opinia „savantei de la Princeton“,
a fost o mare „beneficiară“ de „teritorii străine în urma
alianţei cu Axa“!!! Da, România a „beneficiat“ de alianţa
cu Axa Berlin-Moscova-Roma în sensul că, sub ameninţarea războiului, cedează peste 100 000 km2 din teritoriul naţional, unde trăiau de secole, 7 milioane de etnici
români. Ce poate fi mai descalificant, ca om de ştiinţă,
fie şi pentru o „savantă de la Princeton“, de a nota asemenea aberaţii istorice, de a amesteca victima cu călăii,
de a acuza victima inocentă, agresată, martirizată (cazul
României în 1940) cu Ungaria, Bulgaria şi URSS (state
agresoare). Etnicii români intraţi sub ferocea oupaţie
sovietică şi maghiară au „beneficiat“, din partea ocupanţilor, de un tratament „privilegiat“, devenind obiectul unui sistematic regim de exterminare fizică, a unui
genocid românesc adică. Despre toate acestea, Hannah
Arend nu face nicio menţiune. Nu se sfieşte, însă ca, în
cele patru pagini rezervate de domnia sa, situaţiei evreilor români în timpul guvernării generalului Antonescu,
să susţină enormităţi, să exagereze premeditat, să mintă
cu neruşinare, să catalogheze poporul român drept autorul principal al genocidului evreiesc, mult peste Germania nazistă. În cele patru pagini, Hannah Arendt amesctecă cu premeditare mici adevăruri cu mari minciuni,
exagerări generalizatoare cu caracter antiromânesc făţiş.
Aproape că nu e frază să nu conţină minciuni de joasă
speţă iar citarea în totaliate a celor patru pagini, dacă aş
face-o, m-ar scuti de orice comentariu cu privire la problema evreilor sub regimul Antnescu.
Câteva exemple:
Pagina 230: „ În România, chiar şi SS-iştii erau
luaţi prin surprindere, şi uneori îngroziţi de ororile
pogromurilor la scară largă…“ (sic!) Aşa, blânzii de
SS-işti, îngroziţi, bieţii de ei, mieluşeii, de „pogromurile“ româneşti! Care „pogromuri“? Unde? Când? Nici
un cuvânt. „Mieluşeii“, SS-işti, în opinia mincinoasei de
la Princeton, „deseori interveneau să-i salveze pe evrei
de la măcel“ (p. 230, sic!). Iarăşi: unde, când? Ce măcel?
Niciun cuvânt. În continuare, Hannah Arendt, marşează
grosier, în nota tuturor scribilor evrei ce au glosat, pe
această temă, cu seninătate dar sentenţios: „Nu este o
exagerare să spunem că România era cea mai antisemită ţară a Europei antebelice“. Mai mult chiar, „antisemitismul românesc era un fapt bine stabilit încă din
secolul al XIX-lea“. (p. 230). Şi tot aşa mai departe. Nu
exemple de „pogromuri“ româneşti, nu cazuri de „măceluri“ româneşti cu caracter antiiudaic, nu exemplificări,
nimic concret, ci doar fraze goale, urât construite, fără
logică, mincinoase, sub aspect istoric, în totalitatea lor.
Despre Ion Antonescu, Hannah Arendt scrie că a fost
„şeful noii dictaturi a Gărzii de Fier“ (p. 231), şi că „a
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institutit o legislaţie antievreiască ce era cea mai severă
din Europa (luând în considerare şi Germania)“ (ibidem). Vai, săraca Germanie nazistă, depăşită de România lui Antonescu!!! Continuă, apoi, „savanta“ de renume
mondial, scriind o frază ilogică: „Curios este faptul că,
de la început şi până la sfărşit, Antonescu nu a fost
mai radical decât naziştii (după cum gândea Hitler)
ci numai permanent cu un pas înaintea progreselor Germaniei“ (p. 233). Sic!. Tot Antonescu, notează
Arendt, a început masacrele pe scară largă (împotriva
evreilor n. n.) în mod făţiş şi fără ruşine“ (p. 233). Despre
ce masacre ne vorbeşte această mincinoasă fără pereche? Doar vorbe goale. Aşa-i moda de vreo două decenii.
Împroaşcă România cu noroi, pune pe seama sa crime
istorice fără număr, acuz-o de orice blestemăţie… România va tace, sau dacă nu va tace, va accepta toate câte i se
pun în cârcă. Iar vreun oarecare scrib autohton va pune
mâna pe condei, îi va pupa undeva pe scribii mincinoşi
evrei şi va scrie nu în numele său, ci a României, se înţelege: „Da, românii au fost nişte ucigaşi, da, au înfăptuit atrocităţi unice în istorie împotriva poporului
lui David etc“. Împotriva URSS, începând cu 22 iunie
1941, în viziune lui Hannah Arendt, nu a luptat Armata
Română, ci „Legiunea Română… o forţă militară demnă
de luat în seamă…“ (p. 231). După care, notează imediat,
fără vreo legătură cu cele din context: „La Odessa, soldaţii români au fost răspunzători de masacrul a 60 000 de
oameni“ (evrei, adică). Cifra dată de Arendt este inimaginabilă. Datele statistice, documentele timpului, inclusiv unii autori evrei ca Radu Ioanid (în Evreii sub regimul Antonescu) vorbesc de represalii militare ale armatei
române, în octombrie 1941, după atentatul terorist din
22 octombrie acelaşi an, organizat şi executat de evreii
comunişti din Odessa în urma căruia a fost aruncat în
aer comandamentul armatei române (174 morţi) este
de 5 000 de victime. Vă las să apreciaţi singuri „obiectivitatea“ Hannei Arendt şi cu ale ei 60 000 de victime!
La pagina 232, autoarea, fără să-i tremure condeiul, scrie că doar într-o lună şi jumătate (1 iulie 1941-15
august 1941) „românii uciseseră aproape 300 000 dintre evreii lor“. Incredibil! Zece mii de evrei ucişi pe zid
de Armata Română, în condiţiile în care, după război,
nu a fost descoperită nicio urmă a aşa-ziselor masacre.
Nicio groapă comună, nicio mărturie, fie ea şi orală.
Absolut nimic.
Pe asemenea „mărturii“ s-a clădit una din marile
minciuni ale secolului XX, uciderea a 400 000 de evrei
de către statul român în anii ultimului război mondial,
cifră trecută, spre ruşinea noastă veşnică, pe monumentul comemorativ de la Coral (Bucureşti). Ruşinos! De
neiertat indiferenţa noastră.
Absenţa reacţiei în a demonta făcătura, neputinţa
de a ne apăra nu nevinovăţia, cât adevărul nostru,
al comunităţii noastre naţionale „legendar de tolerantă“ (Paul Goma, Săptămâna Roşie. Basarabia şi
evreii). Toate aceste orori puse pe seama României
lui Antonescu într-o proporţie zdrobitoare inventate, cu excepţia unor accidente istorice justificate de
genocidul practicat de evreii din Basarabia şi Nordul
Bucovinei într-un an de zile (iunie 1940-iunie 1941),
în urma căruia au fost ucişi peste 300 000 de români,
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nu sunt acoperite de documente, iar opiniile autoarei
în cauză poartă pecetea unei rele credinţe inimaginabile. Dezinformarea, falsul istoric grosolan, amestcate cu mici adevăruri, tot istorice, calomniile, minciuna premeditată, sunt folosite spre a dovedi o mare
gogoaşă propagandistică: „holocaustul românesc“.
Nu încape îndoială că absenţa oricărei reacţii în spaţiul cultural-ştiinţific românesc, la josnicele invenţii şi
minciuni ale Hannei Arendt, la adresa României, sunt
explicabile printr-o ruşinoasă laşitate generală, cât şi
prin complicitatea slugarnică a tuturor structurilor statale româneşti, stat care a acceptat impunerea de către
străini (evreii din SUA), ca obiect de studiu în programa
şcolară, a unui aşa-zis „holocaust românesc“. Ruşinea
aceasta are urmări grave, iar în timp efectele vor fi devastatoare: îndoctrinarea generaţiilor de elevi şi studenţi
cu un fals istoric grosolan, culpabilizarea întregii
naţiuni române, ca autoare a unei crime, chipurile,
fără egal în istorie…
Vorba unei canalii feminine cu diplomă de profesoară (S. S.), „mare expertă“ în problema evreiască, şi
care, în faţa multitudinilor de probe documentare ce
atestă crimele evreilor din Basarabia şi nordul Bucovinei împotriva românilor (iunie 1940-iunie 1941) mi-a
declarat, între două fumuri de ţigară: „Dacă românii
au fost ucişi şi ei, de evrei, de ce nu ţipă la fel de tare
ca jidanii?“. Sic!
Invit, îi rog pe colegii mei, profesorii de istorie, de
oriunde, să aibă curajul în a boicota „studierea“ în şcoli
a acestei ruşinoase şi ticăloase făcături privind aşa-zisul
„holocaust românesc“. Să aibă o minimă demnitate profesională şi să abandoneze „echilibrul“ cu privire la tragedia anilor ’40 atât a românilor, cât şi a evreilor basarabeni. Îi rog pe colegii mei, profesorii de istorie, să
citească Apelul din 2004, semnat de 444 de istorici, numit
„Libertate pentru Istorie“, dintre care menţionez pe
Alain Decaux, Pierre Milza, Marc Ferro, apel prin care
comunitatea istorică ştiinţifică mondială este invitată să
nu accepte intruziunea factorului politic (guverne, parlamente) în a da verdicte privind unele evenimemte istorice ale secolului XX.
Dacă nu au acest curaj şi acceptă amestecul Politicului şi Justiţiei în istorie, îndeosebi pentru anii ultimei conflagraţii mondiale, o vor face ignorând suferinţa, moartea a peste un milion de români, victime
nevinovate ale urii de rasă practicată sistematic de
cei care, vorba generalului Nicolae Rădescu (februarie 1945), au fost şi vor rămâne mereu oameni fără
niciun Dumnezeu (sovieticii şi evreii).
Conform enciclopediilor Webster, Larousse, Oxford
etc., definiţia holocaustului este următoarea:
„Prin Holocaust se înţelege exterminarea în masă
a populaţiei evreieşti din Europa, organizată de către
autorităţile naziste, în timpul celui de-a doilea război mondial“ (apud Gh. Buzatu, Holocaust şi holocaust, în Trecutul la judecate istoriei, Editura Mica Valahie, Bucureşti, 2006, p. 216).

Eseu

Nicolae ENCIU

Dezbateri şi controverse privind numărul
şi structura etnică a populaţiei Basarabiei
la finele Primului Război Mondial

Motto:
„În afară de recensământul general, făcut de statul rus,
anterior războiului mondial, (…) nu s-a mai făcut nici un
fel de catagrafie, de numărătoare a populaţiei. Aşa că azi
noi nu ştim precis populaţiunea a nici unui judeţ sau oraş
din Basarabia, nu numai exact, dar nici chiar cu aproximaţie. Aşa, vedem cum se spune, că oraşul Chişinău are când
aproape 300.000 locuitori, când 180.000 locuitori; că oraşul
Tighina are când 40.000 locuitori, când 26.000 locuitori; că
oraşul Cetatea Albă ar avea, după statistica poliţiei 45.000
locuitori, iar după statistica primăriei – 25.000 locuitori.
Din acestea noi vedem, că nu mai poate fi vorba de evaluări
cu aproximaţie, ci din contra de diferenţe în proporţii aşa
de mari, că pierdem orice încredere într-o astfel de statistică. Şi dacă raportându-ne numai la această singură şi simplă rubrică a unei statistici, privind numai numărul populaţiei, ne vedem cu totul dezorientaţi de neexactitatea datelor,
vom înţelege uşor în ce fel de abis ne găsim, când dorim să
facem demografia unei ţări, a unei provincii“.
Dr. Nicolae Smadu, Contribuţia studiului demografiei la
progresul igienii în Basarabia (1927)

I

Într-o accepţie cvasiunanimă a demografilor şi sociologilor
din perioada dintre cele două războaie mondiale, „chestiunea numărului absolut“ în calitate de element primordial al
oricărei populaţii naţionale constituie „o condiţie a puterii
interne şi externe a unui stat şi, în acelaşi timp, şi o condiţie
a dezvoltării sale economice, politice şi culturale“ [1]. Pornind
de la acest considerent, o analiză pertinentă a principalelor
procese şi fenomene demografice din Basarabia interbelică
1 P. Dedulescu, Noţiuni de statistică generală şi demografică.
Cu o prefaţă de dr. I. Teodorescu, Tipografia şi librăria românească,
F.l., 1923, p. 118.
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presupune cu necesitate determinarea cât mai exact posibilă a numărului populaţiei Basarabiei în anul 1918, iar acest
lucru, la rândul său, impune o abordare prealabilă, – fie şi
superficială, – a evoluţiei populaţiei Basarabiei de-a lungul
secolului al XIX-lea, începând chiar cu 1812.
Or, dificultăţile încep chiar cu încercarea de estimare a
numărului populaţiei din teritoriul dintre Prut şi Nistru în
momentul anexării acestuia de către Rusia ţaristă. Constituind o problemă discutată în contradictoriu şi abordată până
în prezent de pe poziţii diametral opuse, opiniile cercetătorilor rămân a fi împărţite, în general, după binomul „eliberare – anexare“, astfel încât autorii care pretind că Rusia pravoslavnică ar fi „eliberat“ în 1812 o populaţie creştină aflată
sub dominaţie otomană, susţin neapărat şi faptul că, „în
acea perioadă, ţara (?!.- n.n.) era într-adevăr slab populată,
producând impresia unui teritoriu pustiu“. În atare mod, se
induce ideea că „teritoriul“ trebuia cât mai urgent „populat“,
– ceea ce s-a şi produs în curând după anexarea acestuia,
printr-o politică de „colonizări populare“. Respectivii autori
evită însă să menţioneze, că teritoriul botezat în scurt timp
„Basarabia“ era doar o parte a Principatului Moldovei, în
care locuiau în acea vreme mai mult de 700.000 de locuitori.
O analiză a opiniilor privind numărul populaţiei Basarabiei în anul 1812 arată, că acestea oscilează în limita datelor
extreme cuprinse între 255.600 şi 340.000 de locuitori. Istoricul V.M. Kabuzan, bunăoară, susţinea că populaţia Basarabiei în 1812 era de aproximativ 300.000 de locuitori, iar cifra
de 255.600 persoane necesită a fi considerată drept minimală, deşi în textul lucrării sale operează cu ambele date [2].
O opinie identică împărtăşea şi V.S. Zelenciuc, afirmând că
2 В.М. Кабузан. Народонаселение Бессарабской области и
левобережных районов Приднестровья (конец XVIII – первая
половина XIX в.). Кишинев: «Штиинца», 1974. С. 27, 37.
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pe teritoriul Basarabiei în 1812 ar fi locuit 51.121 de familii
sau, considerând mărimea medie a unei familii basarabene
din acea perioadă de 5 persoane, circa 256.000 de locuitori [3].
Luând în calcul inclusiv estimările de dată recentă [4],
putem admite că populaţia totală a Basarabiei în 1812 era
de circa 300.000 de locuitori, având totodată în vedere faptul că chiar administraţia rusească de ocupaţie constatase un
reflux important de populaţie într-un şir de ţinuturi, inclusiv în ţinutul Orhei 90,83 % din totalul populaţiei acestuia,
iar în ţinutul Sorocii doar 83,94 % [5].
Deja la a VIII-a revizie rusească din 1835, care a constituit
pentru Basarabia prima catagrafie oficială, populaţia totală
a acesteia a fost de 594.716 locuitori. În ipoteza că populaţia Basarabiei la 1812 a fost de 300.000 de locuitori, conchidem că în perioada 1812-1835 ea a sporit cu circa 295.000
de persoane, ceea ce ar constitui un spor mediu anual de
aproximativ 13.000 de locuitori. A IX-a revizie din 1850 a
constatat în Basarabia o populaţie de 936.638 de locuitori,
iar la cea de a X-a revizie, din 1858, populaţia Basarabiei a
fost de 1.018.775 de locuitori.
Aşadar, în perioada 1812-1858, populaţia Basarabiei a
sporit de la circa 300.000 la 1.018.775, respectiv un spor
total de peste 700.000 de persoane, rata medie anuală de
creştere oscilând în limitele a 1,4 – 2,9 %.
Este de remarcat că, între timp, în anii 1853-1856 s-a
mai produs un război ruso-turc, în consecinţa căruia, prin
Tratatul de pace de la Paris din 18/30 martie 1856, s-a stabilit retrocedarea către Moldova a judeţelor Bolgrad, Cahul
şi Ismail din sudul Basarabiei, cu o suprafaţă de 10.288 de
verste pătrate şi cu o populaţie de 127.330 de locuitori, compusă din moldoveni, ucraineni, găgăuzi şi bulgari [6].
Cu toate că absolut sigure pot fi considerate doar datele
recensământului din 1897, restul fiind estimări cu diferite
grade de aproximaţie, tabelul de mai sus este important
prin faptul că ilustrează evoluţia de ansamblu a populaţiei
Basarabiei pe parcursul secolului al XIX-lea. Putem admite
ca veridice datele, potrivit căror în anii ’30 ai secolului al
XIX-lea, populaţia Basarabiei a ajuns la cifra de o jumătate
de milion de locuitori, la începutul anilor ’60 a depăşit cifra
de un milion de locuitori, iar spre finele secolului al XIX-lea
a depăşit şi cifra de două milioane de locuitori.
În perioada 1812-1863 populaţia Basarabiei a sporit cu
726,3 mii de locuitori sau de 2,38 ori, iar din 1863 şi până
în 1 ianuarie 1914, creşterea a fost de 1.631,0 mii locuitori
sau de 3,39 ori. În anii 1812-1838 creşterea a fost de 140,0
%, în perioada 1838-1851 populaţia Basarabiei a sporit cu
21,4 %, iar în 1851-1863 creşterea a fost de 17,4 % [7]. În anii
următori, din 1863 şi până în 1885 populaţia Basarabiei a
sporit cu 48,7 %, în 1885-1897 – cu 26,8 % şi de la recensământul din 1897 şi până la 1 ianuarie 1914, creşterea populaţiei a fost de 57,3 % [8]. În total, din 1812 şi până la 1 ianu3 В.С. Зеленчук. Население Бессарабии и Поднестровья в
XIX в. (Этнические и социально-демографические процессы).
Кишинев: «Штиинца», 1979. С. 97-98.
4 Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003. Ediţia a III-a,
revăzută şi adăugită. Coordonator: Ioan Scurtu, Editura Institutului
Cultural Român, Bucureşti, 2003, p. 65-66.
5 В.М. Кабузан. Народонаселение Бессарабской области и
левобережных районов Приднестровья (конец XVIII – первая
половина XIX в.). Кишинев: «Штиинца», 1974. С. 27.
6 Ion Nistor, Populaţia Basarabiei, în „Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială“, an. I, nr. 2-3, iulie-octombrie 1919, p. 309.
7 А.Г. Рашин. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.).
Статистические очерки. Под ред. акад. С.Г. Струмилина. Москва:
Госстатиздат, 1956. С. 28.
8 Ibidem, p. 44.
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arie 1914, populaţia Basarabiei a sporit de la 300.000 la
2.657,3 mii de locuitori sau de 8,8 ori [9], rata medie anuală
de creştere pe întreaga durată a secolului al XIX-lea variind între 1,4 şi 2,9 %.
Este de notat că cifrele respective, atestând o creştere
impresionantă a populaţiei totale a Basarabiei în perioada
1812-1914, includ atât sporul natural, cât şi mai ales imigrările constante de populaţie pe parcursul întregii perioade
ţariste, despre care cercetătorul rus K. Arseniev menţiona
că, în Rusia de până la 1914, „cea mai spectaculoasă creştere a numărului populaţiei se atestă în guberniile predominant agrare; (…) acest lucru se produce din cauza numărului
enorm de imigranţi, care se strămută aici anual din guberniile populate şi cu lipsă de pământ“ [10].
Aşa cum recensământul populaţiei Imperiului ţarist din
28 ianuarie 1897 a fost şi unicul recensământ general al populaţiei Basarabiei, efectuat de administraţia rusească, este de
reţinut că, potrivit rezultatelor publicate abia în 1905, populaţia totală a Basarabiei a fost de 1.935.412 locuitori, dintre care 1.642.080 sau 84,8 % constituia populaţia rurală a
guberniei şi 293.332 sau 15,2 %, cea urbană. Distribuită pe
sexe, populaţia masculină era de 991.239 locuitori, iar cea
feminină fiind de 944.173 [11].
Conform datelor aceluiaş recensământ, în totalul populaţiei rurale a Basarabiei, românii moldoveni deţineau majoritatea absolută, cu 879.370 de locuitori sau 53,6 % din total.
Erau apoi urmaţi, la o distanţă considerabilă, de diferite
minorităţi naţionale, printre care se evidenţiau ucrainenii, cu 333.484 (20,3 %) locuitori, evreii – 119.103 (7,3 %),
bulgarii – 91.654 (5,6 %), ruşii – 84.153 (5,1 %), germanii
– 58.106 (3,5 %) şi găgăuzii cu 55.448 (3,4 %) locuitori [12].
Raportaţi însă la populaţia totală a Basarabiei, moldovenii
deţineau doar majoritatea relativă, cu 920.919 sau 47,6 %
din total, urmaţi, iarăşi la distanţă considerabilă şi în aproximativ aceeaşi consecutivitate de ucraineni, cu 19,6 % din
total, evrei (11,8 %), ruşi (8,0 %), bulgari (5,3 %), germani
(3,1 %) şi găgăuzi (2,9 %) [13].
Programul recensământului din 1897 nu urmărise scopul determinării structurii etnice a populaţiei Basarabiei,
ci a inclus formulări conţinând doar elemente de apreciere indirectă a structurii etnice şi anume: cetăţenia, religia
şi limba maternă [14]. Caracterul nesigur şi precar al datelor
recensământului din 1897 a fost remarcat atât de cercetătorii români, cât şi de statisticienii ruşi [15], care au învederat că „programul acestuia a constituit o mărturie elocventă
a scopului urmărit la efectuarea recensământului, intenţia
utilizării rezultatelor acestuia în interese de clasă, ale militarismului şi şovinismului naţiunii dominante“. V.K. Voblâi
şi P.I. Pustohod considerau o eroare deosebit de gravă omi9 Ibidem, p. 55.
10 Cf. Ibidem, p. 32.
11 Первая всеобщая перепись населения Российской
империи, 1897 г. Под ред. Н.А. Тройницкого.- М.: Издание
Центрального статистического комитета Министерства
внутренних дел, 1905. С. XIII.
12 Население СССР. 1988: Статистический ежегодник /
Госкомстат СССР. Москва: Финансы и статистика, 1989. С. 22-23.
13 Первая всеобщая перепись населения Российской
империи, 1897 г. Под ред. Н.А. Тройницкого.- М.: Издание
Центрального статистического комитета Министерства
внутренних дел, 1905. С. XXI.
14 Arhivele Naţionale, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă,
X/101/1933, fila 1.
15 Vezi: Перепись населения // Большая Советская
Энциклопедия. Гл. ред. О.Ю. Шмидт. Т. 45. Москва, 1940. С. 21-22.
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terea, din chestionarul acelui recensământ, a întrebării atât
de importante cum este apartenenţa naţională [16].
Pornind de la recensământul din 28 ianuarie 1897 şi în
continuare, până la declanşarea Primului Război Mondial,
calcularea numărului şi a structurii etnice a populaţiei Basarabiei s-a efectuat prin simpla adăugare a sporului natural al
populaţiei, ignorându-se importantele, cu grave consecinţe
pentru starea demografică, mişcări migratorii ce aveau loc
în cadrul provinciei.
În baza unor astfel de calcule, ultima statistică oficială a
Rusiei ţariste indică pentru Basarabia o populaţie totală de
2.686.600 locuitori, estimată la 1 ianuarie 1915.
Aşadar, la finele primei conflagraţii mondiale, cunoştinţele privind numărul şi structura etnică a populaţiei Basarabiei erau doar aproximative, deoarece cifra privind populaţia Basarabiei la data de 1 ianuarie 1915 constituia rezultatul
unor evaluări efectuate în baza recensământului din 1897,
pe de o parte, şi a ratei excedentului natural, pe de alta. Însă,
serioase modificări în numărul, componenţa etnică şi structura pe sexe a populaţiei Basarabiei s-au produs în urma primului război mondial, care a antrenat pe fronturile ruseşti
mai mult de 300.000 de basarabeni [17], ceea ce constituia
24,7-25,5 % din numărul total al populaţiei masculine, sau
10,1-10,4 % din totalul populaţiei rurale [18]. Aceste evenimente au influenţat puternic principalele fenomene demografice ale populaţiei, manifestându-se printr-o mortalitate
sporită, natalitate scăzută şi, respectiv, printr-un excedent
natural redus ori chiar inexistent.
Din considerentele expuse, reprezentanţii mişcării de eliberare naţională din Basarabia au arătat, cu legitimă justificare, că „numărarea oficială care a avut loc la 1897, a arătat cum duşmanii moldovenilor au făcut toate chipurile, ca
să dovedească lumei că moldovenii sunt puţini şi astfel să
nu le socotească de loc drepturile naţionale“ [19]. Din aceleaşi considerente, deja după realizarea actului Unirii, s-a
apreciat că „va fi o lucrare foarte de folos“ „numărătoarea
de nou şi foarte cu grijă a locuitorilor ţării, arătând care e
adevărul asupra numărului moldovenilor (românilor) şi cel
al celorlalte naţii“ [20].
Intenţia realizării unui recensământ general al populaţiei
noii Românii în perioada imediat următoare actului Unirii
din 1918 este atestată prin apariţia, în 1921, la Bucureşti a
unei lucrări oficiale în care se menţiona că „un recensement
général de la population de la Roumanie Nouvelle est actuellement à l’étude. Il aura lieu vraisemblablement au cours
de cette année“ [21]. Acelaşi fapt este adeverit şi de directorul Institutului Central de statistică al României, dr. Sabin
Manuilă, care relata, la 1930, că „un recensământ general
al populaţiei din ţara întreagă urma să se facă în primii ani
după război“, „spre a se putea stabili cât mai exact situaţia
locuitorilor în urma încorporării provinciilor româneşti liberate de sub dominaţiunile străine“ [22].
16 В.К. Воблый, П.И. Пустоход. Переписи населения. Их
история и организация. Москва-Ленинград, 1940. С. 98-99.
17 Vezi: M. Hristescu, Câteva chestiuni de statistică militară, în
„Buletinul statistic al României“, nr. 1, 1927, p. 127-128.
18 Н.К. Могилянский. Из итогов сельскохозяйственной
переписи 1916 года. Кишинев, 1918. С. 10.
19 „Cuvânt Moldovenesc“, 2 iulie 1917.
20 „Cuvânt Moldovenesc“, 2 (15) septembrie 1918.
21 La Roumanie économique, Imprimérie de la Cour Royale F.
Göbl files, Bucarest, 1921, p. 6.
22 Arhivele Naţionale, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă,
X/45/1930, fila 12.
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Or, cu toate că în România interbelică a fost profund conştientizat faptul că „numai o amănunţită şi exactă cunoaştere a diferitelor forme ale vieţii naţiunei poate sta la baza
unei opere politice durabile“ [23], evenimentele revoluţionare
din acea perioadă şi, mai cu seamă, situaţia financiară precară a ţării au făcut imposibilă realizarea unui recensământ
general [24]. De aceea, s-a procedat iniţial la realizarea legilor
pentru unificarea legislativă şi administrativă, pentru ca doar
la 1930 „să se poată îndeplini cu uşurinţă şi cu conştiinţa
răspunderii operaţiile grele ale unui recensământ“ [25]. Până
la 1930, pentru stabilirea numărului şi a structurii etnice a
populaţiei s-a făcut apel la datele parţiale, la anchete speciale, la aprecieri directe ori indirecte şi la datele din numărătoarea populaţiei efectuată în 1927 prin organele Ministerului de Interne [26].
În acest mod, România, deci şi Basarabia în speţă, a fost
guvernată fără ca până la 1930 să se cunoască structura
populaţiei şi a economiei sale. Nerealizată din cauza lipsei
mijloacelor financiare, tergiversarea recensământului a pricinuit ţării numeroase pagube materiale şi morale, nefiind
cunoscut cu exactitate nici chiar numărul total al populaţiei [27]. Până la recensământul din 1930, nimeni nu putea
afirma cu certitudine, care este numărul total sau structura
etnică şi confesională a populaţiei României întregite [28]. Din
motivele expuse, practic toţi cercetătorii care şi-au propus
să studieze fenomenele demografice din România în primii
ani după Marea Unire, menţionau în mod invariabil: „nu am
avut putinţa să analizăm fenomenele demografice ale ţării
noastre înainte de anul 1920, din pricina lipsei datelor statistice din timpul războiului (…)“ [29].
Sub aspectul cunoaşterii stării demografice la finele primei conflagraţii mondiale, Basarabia se afla printre noile provincii în condiţiile cele mai dezavantajoase, aici dominând
un adevărat „haos al documentelor statistice“ [30]. „Ceea ce
este foarte greu pentru Basarabia, – menţiona E.N. Giurgea, directorul statisticii din Basarabia, – este că nu avem
aici făcut un recensământ al populaţiei, care să ne determine exact numărul locuitorilor care se găsesc în această
provincie“ [31].
În lipsa unor statistici sigure, cercetătorii din acea perioadă au recurs, în mod firesc, la estimări proprii, provocând o enormă diversitate de opinii, atât asupra numărului
populaţiei Basarabiei, cât şi a structurii sale etnice [32]. Bunăoară, organul PNM „Cuvânt Moldovenesc“ în numărul din
3 mai 1918 informa cititorii că populaţia totală a Basarabiei
23 Ibidem, X/40/1930, fila 3.
24 Ibidem, X/143/1939, fila 2.
25 Ibidem, X/40/1930, fila 3 verso; X/45/1930, fila 4.
26 Ibidem, X/98/1933-1937, fila 2. Detalii la Nicolae Enciu, Recensământul populaţiei din 29 decembrie 1930 – realizare de excepţie a statisticii româneşti interbelice, în „Destin românesc“, an. XI,
nr. 3-4 (43-44), 2004, p. 50-64.
27 Arhivele Naţionale, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă,
X/143/1939, fila 1, 2.
28 Ibidem, X/94/1932, fila 1.
29 Dr. Sabin Manuilă şi Mitu Georgescu, Populaţia României, în
Enciclopedia României. Vol. I: Statul, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938, p. 156.
30 Emmanuel de Martonne, Préface, în George Murgoci, La population de la Bessarabie. Étude démographique, S.é., Paris, 1920,
p. VI-VII.
31 Dicţionarul statistic al Basarabiei. Ediţie oficială, Tipografia
societăţii anonime „Glasul Ţării“, Chişinău, 1923, p. 11.
32 Detalii la Nicolae Enciu, Populaţia Basarabiei în anul Marii
Uniri, în „Revista istorică“ (Bucureşti), tom VI, nr. 9-10, 1995, p. 795806.
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ar fi de „vreo 2.800.000 de locuitori“ [33], pentru a o rectifica
la 2.600.000 în numărul din 8 (21) noiembrie al aceluiaşi an
[34]
, fără a specifica nici în primul, nici în cel de-al doilea caz
metoda evaluării acelor cifre ori sursele utilizate. Referitor
la structura etnică a populaţiei Basarabiei, acelaşi cotidian
estima că aici locuiesc „cam de 3 ori mai mulţi moldoveni
decât alte neamuri“ [35], ştiindu-se, conform altor estimări, că
numărul moldovenilor în Basarabia era de peste un milion [36].
Analiza datelor statistice publicate în perioada 1918-1920
şi coroborarea lor cu alte surse privitoare la subiectul în discuţie, conduc la concluzia, că profesorului Gheorghe Murgoci şi directorului statisticii din Basarabia Eugeniu N. Giurgea le aparţin elaborarea uneia dintre cele mai temeinice şi
sigure statistici referitoare la numărul şi structura etnică a
populaţiei Basarabiei în anul 1918.
În opinia celor doi autori, numărul total al populaţiei
Basarabiei în 1918 a fost de 2.642.000 locuitori, dintre care
2.274.000 sau circa 85,0 % constituia populaţia rurală a provinciei şi 368.000 sau 15,0 %, cea urbană [37]. Aceste date pot
fi considerate, în opinia noastră, drept cele mai veridice din
statisticile existente referitoare la populaţia Basarabiei în anul
1918. Ele au fost acceptate inclusiv de Direcţiunea generală
a statisticii din România, înfiinţată la începutul anului 1919
şi care a reluat, în acelaşi an, publicarea „Buletinului statistic al României“, primul număr al său fiind consacrat în
întregime stării noilor ţinuturi româneşti alipite. Prefaţând
acel „Buletin“, directorul general al statisticii, dr. L. Colescu,
menţiona că el constituie „o lucrare de compilare a datelor
cel mai recente, culese din izvoare oficiale sigure, care (…)
constituie punctul de plecare şi termenii de compilaţiune
necesară pentru cercetările statistice din viitor“ [38].
Luând în calcul datele recensământului din 28 ianuarie
1897, constatăm că, în perioada 1897-1918, populaţia Basarabiei a sporit de la 1.935.412 locuitori la circa 2.642.000,
înregistrând un spor total de 706.588 locuitori, sau o rată de
creştere de aproximativ 118,8 %. În aceeaşi perioadă de timp,
populaţia rurală a Basarabiei a sporit de la 1.642.000 locuitori sau 84,8 % din total la 2.274.000 sau 85,0 %, iar populaţia
urbană, de la 293.332 sau 15,2 % din total la 368.000 locuitori sau 15,0 %. Se constată, aşadar, o tendinţă de creştere a
ponderii populaţiei rurale în totalul populaţiei Basarabiei şi,
respectiv, o reducere a ponderii populaţiei urbane, tendinţă
ce se va menţine pe parcursul întregii perioade interbelice [39].
Totodată, acceptând, în principiu, veracitatea statisticii
oficiale a Rusiei ţariste, care estimase populaţia totală a Basarabiei, la 1 ianuarie 1915, la circa 2.686.600 locuitori, putem
confirma justeţea opiniei cercetătorilor, care consideră că
anii de război au epuizat întregul excedent al populaţiei din
deceniul 1900-1910, astfel încât deceniul doi al secolului al
XX-lea s-a încheiat cu aproximativ acelaşi număr de locuitori ca în anul din preajma războiului [40].
33 „Cuvânt Moldovenesc“, 3 mai 1918.
34 „Cuvânt Moldovenesc“, 8 (21) noiembrie 1918.
35 „Cuvânt Moldovenesc“, 18 februarie 1918.
36 «Свободная Бессарабия». 23 апреля 1917.
37 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), fond 1416,
inv. 2, dosar 2, fila 19, 34, 35.
38 „Buletinul statistic al României“, seria IV, vol. XIV, nr. 1, 1919,
p. 4.
39 Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930. Vol. IX, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938, p. 2, 4,
8; ANRM, fond 706, inv. 1, dosar 555, partea I, fila 37, 39.
40 Dumitru Şandru, Populaţia rurală a României între cele două
războaie mondiale, Editura Academiei Române, Iaşi, 1980, p. 37.
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Aşa cum estimările autorilor Gh. Murgoci şi E.N. Giurgea referitoare la numărul populaţiei Basarabiei în anul
1918 au fost acceptate şi preluate, practic, de majoritatea
absolută a cercetătorilor subiectului în cauză, – inclusiv
de către Ion Pelivan [41], Ştefan Ciobanu [42], Ion Nistor [43],
Leon Boga [44], Emmanuel de Martonne [45], Antony Babel
[46]
şi alţii, – cifra de 2.642.000 de locuitori necesită a fi considerată drept cea mai veridică estimare a populaţiei stabile
a Basarabiei în anul 1918 [47]. Mai mult chiar, putem considera justă, în principiu, opinia celor doi autori menţionaţi
referitoare la numărul şi ponderea etnicilor germani, bulgari
şi găgăuzi în totalul populaţiei Basarabiei, cifrele invocate
de ei fiind confirmate inclusiv de statisticile de origine germană şi rusească[48]. Putem admite, aşadar, drept justă opinia, stabilită printr-un anumit consens, referitoare la numărul germanilor (79.000 sau 3,0 % din total) şi cel al bulgarilor şi găgăuzilor (147.000 sau 5,6 % din totalul populaţiei)
din Basarabia anului 1918. Cifrele extreme invocate aparţin lui Ion Nistor şi Const. Kiriţescu, care au estimat numărul populaţiei bulgară şi găgăuză la circa 210.000 sau 7,7 %
din total[49] şi lui M. Inorodetz, care a evaluat numărul bulgarilor la numai 60.000 de locuitori, iar cel al găgăuzilor, la
30.000[50]. Toate respectivele estimări sunt evident eronate,
venind în contradicţie cu datele recensământului populaţiei României din 29 decembrie 1930.
Mult mai dificilă şi controversată se prezintă problema
numărului şi a proporţiei populaţiei româneşti, a celei de origine slavă şi a populaţiei evreieşti din Basarabia în anul 1918.
În general, partea cea mai contestată pe plan intern sau
internaţional a recensămintelor populaţiei pentru ţările care
au în componenţa lor şi grupări etnice minoritare, a fost
întotdeauna capitolul referitor la statistica naţionalităţilor.
41 Ion G. Pelivan, Le mouvement et l’accroissement de la population en Bessarabie. De 1812 à 1918. Et quelques dates concernant
la géorgaphie de la Bessarabie, Imprimérie Générale Lahure, Paris,
1919, p. 23-24; Ion G. Pelivan, Ion Şt. Codreanu, Serge-Victor Coujba, George Nastase, Les Roumains devant le Congrès de la Paix. La
question de la Bessarabie, Imprimérie Dubois et Bauer, Paris, 1919,
p. 10.
42 Ştefan Ciobanu, Basarabia: populaţia, istoria, cultura. Ediţie îngrijită de Cornel Scafeş, Editura Clio, Editura Ştiinţa, Bucureşti,
1992, p. 43.
43 Ion I. Nistor, Istoria Basarabiei. Scriere de popularizare, Institutul de Arte grafice şi Editura „Glasul Bucovinei“, Cernăuţi, 1923, p.
305.
44 L.T. Boga, Populaţia Basarabiei (Etnografie şi statistică), Imprimeria Statului, Chişinău, 1926, p. 26.
45 Emmanuel de Martonne, La Bessarabie, Imprimérie Nationale, Paris, 1919, p. 7.
46 Antony Babel, La Bessarabie. Étude historique, ethnographique et économique, Librairie Félix Alcan, Paris, 1926, p. 228.
47 Prin „populaţie stabilă“ (rezidentă, legală sau de jure), se înţelege populaţia alcătuită din persoanele care locuiesc permanent
în localitatea respectivă la data recensământului, adică populaţia
cu domiciliul stabil (Vladimir Trebici, Mică enciclopedie de demografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975, p. 71).
48 Vezi V. Stoica, Minoritatea noastră germană, în „Arhiva pentru ştiinţă şi reforma socială“, an. VI, nr. 1-2, 1926, p. 104; Th. Holban,
Numărul bulgarilor în Basarabia, în „Viaţa Basarabiei“, an. VI, nr. 12,
decembrie 1937, p. 83.
49 Ion I. Nistor, Istoria Basarabiei. Scriere de popularizare, Institutul de Arte grafice şi Editura „Glasul Bucovinei“, Cernăuţi, 1923,
p. 305; C. Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României.
1916-1918. Vol. II, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1989, p. 223-224.
50 M. Inorodetz, La Russie et les peuples allogènes, Ferd. Wyss,
Berne, 1918, p. 177.

Eseu

El este deopotrivă contestat de minorităţile din cadrul statului respectiv, cât şi de unele cercuri din ţările cu populaţie de acelaşi neam cu minorităţile respective[51].
La finele primei conflagraţii mondiale, aşa cum a fost specificat, statistica populaţiei Basarabiei se afla într-o situaţie
cu totul deosebită. Pe de o parte, pentru absoluta majoritate
a cercetătorilor, inclusiv a celor de peste hotarele noii Românii, a devenit evident faptul că statisticile oficiale ruseşti, dincolo de caracterul lor rudimentar, au recurs în mod deliberat
la falsificarea adevărului privind structura etnică a populaţiei Basarabiei. Este de remarcat faptul că au fost frecvente
cazurile, când „Anuarele Rusiei“ ţariste au indicat moldovenii la rubrica „Alte naţionalităţi“, chiar dacă aceştia constituiau majoritatea indiscutabilă a populaţiei Basarabiei[52].
Pe de altă parte, până la 1918, organul care se ocupa de culegerea şi prelucrarea datelor statistice referitoare la numărul şi structura etnică a populaţiei Basarabiei a fost zemstva
gubernială. În acelaşi an însă, biroului statistic al zemstvei
i-a fost exprimat votul de neîncredere atât din partea Sfatului Ţării, cât şi al Directoratului agriculturii[53]. Un nou organ
statistic, – deja la scara întregii Românii, – a fost creat abia
la începutul anului 1919, funcţionând doar până la 1 aprilie 1921, când, pe cale bugetară, statistica a fost descentralizată, statistica demografică şi cea a mişcării populaţiei trecând în subordinea Ministerului de Interne al României[54].
Cu toate acestea, chiar dacă în 1920 culegerea datelor statistice privind numărul şi mişcarea populaţiei României s-a
efectuat prin intermediul buletinelor individuale, în Basarabia şi Bucovina actele stării civile se mai aflau, încă, în gestiunea preoţilor, trecându-se în sarcina acestora inclusiv emiterea provizorie a buletinelor statistice în cauză[55].
Este de notat că o atare situaţie era caracteristică nu numai
României ori Basarabiei, în speţă. Bunăoară, autorii „Anuarului statistic“ editat la Moscova în anul 1921, menţionau
că „informaţiile referitoare la anul 1918 sunt, în majoritatea cazurilor, extrem de sărăcăcioase, iar uneori lipsesc cu
desăvârşire (…). Această situaţie se explică atât prin derularea caleidoscopică a evenimentelor actuale şi destrămarea teritoriului ţării, cât şi prin dezorganizarea aparatului
statistic. Vechea statistică a departamentelor a fost lichidată, iar cea nouă, abia se constituie“[56]. Aceeaşi situaţie a
fost remarcată de acad. S.G. Strumilin, care menţiona că,
„de la declanşarea războiului mondial şi a revoluţiei, în legătură cu pierderile militare, mişcarea refugiaţilor şi a prizonierilor de război, schimbarea bruscă a ratelor mortalităţii
şi natalităţii şi înrăutăţirea la fel de bruscă a tuturor felurilor de evidenţă statistică, obţinem un şir întreg de ani (din
1914 şi până în 1923), pentru care informaţia referitoare la
dinamica populaţiei este extrem de nesigură şi neclară“[57].
51 D. Şandru, Populaţia rurală a României între cele două războaie mondiale, Editura Academiei Române, Iaşi, 1980, p. 51.
52 Ion I. Nistor, Istoria Basarabiei. Scriere de popularizare, Institutul de Arte grafice şi Editura „Glasul Bucovinei“, Cernăuţi, 1923, p.
303.
53 ANRM, fond 727, inv. 1, dosar 17, partea I, fila 142 verso, 144.
54 I. Teodorescu, Evoluţia organizării statisticii în România, Tipografia Renaşterii S.A., Bucureşti, 1938, p. 9-10.
55 N.T. Ionescu, Mişcarea populaţiunei României (Regatul Vechiu, Basarabia, Bucovina, Transilvania, Banat etc.) pe anul 1920, Tipografia Curţii Regale F. Gőbl Fii, Bucureşti, 1923, p. 3.
56 Статистический ежегодник. 1918-1920 гг. Часть I. Москва:
Б.и., 1921. С. III.
57 Е.З. Волков. Динамика народонаселения СССР за
восемьдесят лет. Москва; Ленинград: Государственное
издательство, 1930. С. 3.
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Prezenţa mai importantă a elementului rutean în Basarabia se datora unui fenomen de interferenţă reciprocă, deoarece dincolo de Nistru se aflau, în acea perioadă, aproape
250.000 de români moldoveni[58]. Importanţa numerică a
acestora a fost recunoscută chiar de către oficialităţile noii
puteri sovietice care, în octombrie 1924, au proclamat Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, cu
capitala la Balta, deşi prin acel act s-a urmărit un pronunţat
scop expansionist[59]. La fel, proporţia însemnată a populaţiei evreieşti în Basarabia, la 1918, constituia rezultatul unui
important aflux de refugiaţi din cuprinsurile Rusiei, aşezaţi
mai cu seamă în oraşele şi târgurile provinciei[60].
O importantă contribuţie la clarificarea problemei structurii etnice a populaţiei Basarabiei la încheierea primului
război mondial aparţine unor astfel de cercetători din acea
perioadă cum au fost prof. D. Drăghicescu, renumitul geograf francez Emmanuel de Martonne, membrul delegaţiei
basarabene la Conferinţa de Pace de la Paris Ion G. Pelivan, A. Babel, M. Roques, M. Inorodetz, A. Toynbee ş.a.
care, prin cercetările lor pertinente şi imparţiale au stabilit
că populaţia românească a Basarabiei alcătuia nu mai puţin
de 66,0 % din total, „deşi se desfăşurase o politică deliberată
de rusificare pe tot parcursul secolului (al XIX-lea.- n.n.)“[61].
Necesită a fi invocate şi opiniile unor comisii de experţi
internaţionali, care au cercetat problema structurii etnice
a populaţiei Basarabiei în cadrul Conferinţei de Pace de la
Paris din 1919-1920. Astfel, în cadrul comisiei pentru revendicările româneşti, delegaţia britanică a constatat că „populaţia (Basarabiei.- n.n.), în concordanţă cu singurele statistici existente, este între 60 şi 65 la sută formată din români
(1 ¾ milioane). Dintre multe naţionalităţi, ucrainenii formau
prima parte cu 1/6 din populaţie“[62]. Într-un mod similar,
delegaţia SUA la Conferinţa de Pace de la Paris, rezumându-şi
investigaţiile, a menţionat că „Basarabia (…) este predominant românească după caracterul ei“, având o populaţie
de „aproximativ 2.800.000 de oameni, balanţa înclinând în
favoarea românilor“[63].
În consecinţă, prin semnarea Tratatului privind recunoaşterea suveranităţii României asupra Basarabiei, încheiat
la 20 octombrie 1920 la Paris, „considerând că din punctele
de vedere geografic, etnografic, istoric şi economic, Unirea
Basarabiei cu România este pe deplin justificată“, Imperiul
Britanic, Franţa, Italia şi Japonia au recunoscut suveranitatea României asupra teritoriului Basarabiei[64].
58 D. Şandru, Populaţia rurală a României între cele două războaie mondiale, Editura Academiei Române, Iaşi, 1980, p. 49.
59 Arhivele Naţionale, Bucureşti, fond Dr. Sabin Manuilă,
X.67/1940, fila 58-58 verso (Cartograma „Graniţa etnică a României
la Nistru“).
60 Detalii la Vadim Guzun, Românii salvează de teroarea bolşevică pe evreii din Rusia, 1919-1922, în „Historia“, nr. 124, aprilie 2012,
p. 56-61; Idem, Refugiaţii evrei, din Ucraina sovietică în Basarabia
română, 1922-1923, în „Historia“, nr. 127, iulie 2012, p. 64-69.
61 Cf. Frederic C. Nanu, Politica externă a României. 1918-1933,
Institutul European, Iaşi, 1993, p. 105.
62 Cf. Valeriu Florin Dobrinescu, Bătălia diplomatică pentru Basarabia, 1918-1940, Editura Junimea, Iaşi, 1991, p. 190 (Anexa II: Comisia pentru revendicările româneşti. Recomandările britanice. Basarabia, 10.II.1919).
63 Cf. Valeriu Florin Dobrinescu şi Ion Pătroiu, Marea unire din
1918 în documente diplomatice americane, în „Patrimoniu“, nr. 4,
1991, p. 157-158, 160 (Doc. II: Părerea americanilor asupra Basarabiei la Conferinţa de Pace de la Paris).
64 Ion Constantin, România, Marile Puteri şi problema Basarabiei, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p. 23-25.
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Tabelul 1. Evoluţia numărului populaţiei Basarabiei în anii 1812-1862 [1]:
Data recensământului,
Numărul
Data recensământului,
Numărul
Data recensământului,
catagrafiei sau estimării
populaţiei (cifre
catagrafiei sau estimării
populaţiei (cifre
catagrafiei sau estimării
absolute)
absolute)
1812
300,0
1844
774.492
1852
1817
482.610
1845
785.175
1854
1828
404.110
1847
831.174
1855
1829
412.429
1848
853.484
1856
1830
469.783
1849
860.299
1861-1862
1837
553.460
1850
872.868
1838
790,0
1851
902.354
Tabelul 2. Evoluţia numărului populaţiei Basarabiei în anii 1863-1915 [2]:
Data recensământului, Numărul populaţiei
Data
Numărul populaţiei (cifre
Data
catagrafiei sau
(cifre absolute)
recensământului,
absolute)
recensământului,
estimării
catagrafiei sau
catagrafiei sau
estimării
estimării
1863
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

1.026,3
1.361,1
1.373,3
1.375,5
1.389,8
1.404,0
1.419,5
1.434,7
1.438,3
1.442,9
1.459,4
1.478,5
1.513,1
1.535,4
1.563,8
1.595,2

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

1.623,9
1.654,8
1.689,9
1.723,6
1.757,2
1.780,7
1.810,8
1.822,8
1.843,0
1.876,2
1.908,3
1.935.412
1.969,0
2.006,3
2.035,3
2.069,8

Judeţe

Suprafaţa (verste
pătrate)

Populaţia rurală
(mii loc.)

Populaţia urbană
(mii loc.)

Populaţia totală
(mii loc.)

Hotin
Soroca
Bălţi
Orhei
Chişinău
Bender
Akerman
Ismail
Total

3.502
4.011
4.871
3.632
3.272
5.394
7.033
7.300
39.015

387,3
287,7
262,9
268,1
234,2
232,9
356,9
253,1
2.274,1

23,1
20,3
23,6
19,2
128,7
59,8
43,6
94,2
412,5

410,4
299,0
286,5
287,3
362,9
292,7
400,5
347,3
2.686,6

935.809
966.954
993.045
990.274
1.003.035

Numărul populaţiei (cifre
absolute)

1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

Tabelul 3. Populaţia Basarabiei la 1 ianuarie 1915 [3]:

Numărul populaţiei
(cifre absolute)

Densitatea populaţiei (loc./verstă
pătrată)
117,2
74,5
58,8
79,1
110,9
54,3
56,9
47,6
68,9

2.111,2
2.152,0
2.193,3
2.236,7
2.251,3
2.292,6
2.344,7
2.380,2
2.411,2
2.427,4
2.480,0
2.505,5
2.527,0
2.686,0

Densitatea
populaţiei rurale
(loc./verstă pătrată)
110,6
69,5
54,0
73,8
71,6
43,2
50,7
34,7
58,3

1 Ion Nistor, Populaţia Basarabiei, în „Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială“, 1919; „Buletinul statistic al României“, 1919; Ştefan Ciobanu, Basarabia: populaţia, istoria, cultura, Bucureşti, 1992, p. 40; А.Г. Рашин. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.). Статистические
очерки. Под ред. акад. С.Г. Струмилина. Москва: Госстатиздат, 1956. С. 28.
2 А.Г. Рашин. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.). Статистические очерки. Под ред. акад. С.Г. Струмилина. Москва:
Госстатиздат, 1956. С. 28.
3 Л.С. Берг. Население Бессарабии. Этнографический состав и численность (С 10-верстной этнографической картой).
Петроград: Б.и., 1923. С. 9.
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Tabelul 4. Populaţia Basarabiei după neam şi medii de locuire în anul 1918 [1]:
Naţionalitatea

Populaţia rurală

Populaţia urbană

Moldoveni (români)
Velicoruşi
Ucraineni
Lipoveni şi cazaci
Evrei
Germani
Bulgari şi găgăuzi
Alte naţionalităţi
Total

1.585.000
45.000
225.000
41.000
138.000
72.000
124.000
33.000
2.274.000

98.000
30.000
29.000
18.000
129.000
7.000
23.000
34.000
368.000

Total
Cifre absolute

%

1.683.000
75.000
254.000
59.000
267.000
79.000
147.000
67.000
2.642.000

64,0
2,8
9,7
2,2
10,2
3,0
5,6
2,5
100,0

1 Dicţionarul statistic al Basarabiei. Ediţie oficială, Tipografia societăţii anonime „Glasul Ţării“, Chişinău, 1923, p.11; E.N. Giurgea, Observaţiuni economice asupra Basarabiei, Imprimeria Statului, Chişinău, 1921, p. 6.

Nina CORCINSCHI

Îndrăgostitul în postmodernitate. De la
absolutul iubirii la absolutul plăcerii

T

Tot mai mult se vorbeşte despre transcenderea erotismului în
literatura actuală de la sentiment la aventură corporală, prolifică la nivel de tehnică şi formule care vizează diversitatea şi
intensitatea senzorială. Fiecare epocă istorică a avut propriul
său discurs despre iubire, motivat de o mentalitate constituită social şi cultural asupra erosului. Iată de ce o ierarhizare
a erotologiilor actuale ale romanului contemporan ar trebui
operată din perspectiva noilor mutaţii de percepţie erotică a
omului postmodern, care trăieşte crizele post-istoriei.
Secolul XXI este definit drept unul al performanţei ajunse la
o altitudine fără precedent în istorie. Byung-Chul Han, într-un
eseu penetrant despre lumea în care trăim, subliniază, cu rol
de avertisment, faptul că acel trebuie, de ordin moral, coercitiv şi inhibant al societăţii disciplinare (în termenii lui Foucaut), în societatea neoliberală, consumeristă, a fost înlocuit
de omnipotenţa emancipată, libertină chiar, în care „nimic
nu e imposibil“ şi în care activitatea socială, dar şi cea intimă
se situiază sub semnul performanţei. Societatea performanţei
supralicitează pe „poţi“ supunând individul propriilor lui proiecte, de la care acesta nu se poate sustrage, fără ultragierea
sinelui. Frustrării de a nu putea îi este preferat riscul hiperoboselii, al depresiei, al culpabilizării şi, în final, al autodistrugerii. Resursele corpului par inepuizabile în proiectul lui „poţi“.
Conştiinţa corporală a omului post-istoric nu doar avansează
enorm, dar devine transcendenţă, înlocuind vechile transcendenţe care erau, în primul rând de ordin religios.
Materialismul societăţii de consum în prima lui fază este
depăşit prin atenţia pentru valorile care instaurează confortul sinelui, proliferându-se „farmaciile fericirii“ (Gilles Lipovetsky) şi toate tehnicile care promit armonii interioare şi
exterioare la pachet. Sub semnul consumerismului se situiază
nu doar obiectul, dar şi subiectul, care devine un bun de consum adus până la fetişizare. Pentru prima dată în istorie, de la
sf. sec IX, începutul XX. Frumuseţea devine un cult, o „cultură a narcisismului“ (Robert Muchembled), „tot mai puţin
un dat şi tot mai mult o prelucrare, tot mai puţin un destin şi
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tot mai mult un proiect, o manifestare menită a se răspândi
şi a fi fabricată“[1]. Finalitatea prioritară devine plăcerea, obţinută prin explorări îndrăzneţe ale senzaţiilor. Noile politici
media ale sec. XXI identifică corpul îngrijit, fardat, transformabil după propria dorinţă, cu personalitatea autentică a individului. Corpul devine metonimic, exprimând sinele profund
şi armonia lui cu ansamblul. Eşti o personalitate demnă de fi
iubită şi preţuită! este sloganul contemporaneităţii. Individualismul este trăit ca libertate de alegere, dar şi ca perpetuă
şi coercitivă provocare pentru autodepăşire în plan social şi
familial. „Niciodată, scrie Robert Muchembled, omul (occidental) n-a fost atât de puternic orientat şi determinat de
grupul său ca la începutul secolului al XXI-lea. Pe când, în
aparenţă, individualismul triumfă, legile pieţei economice şi
tirania orgasmului îl condamnă să devină un atlet al reuşitei
personale, obligat permanent să le dovedească celorlalţi că
poate face mai bine. Niciodată, totuşi, nu a dispus de o astfel
de libertate de alegere, cel puţin în Europa, pentru a înflori, a
profita de trupul său şi a-şi trăi din plin dorinţele într-o egalitate erotică devenită posibilă între bărbat şi femeie sau între
parteneri de acelaşi „gen“ [2].
Un alt sociolog axat pe mutaţiile antropologice ale postmodernităţii, Gilles Lipovetsky dimpotrivă scoate omul postmodern din ring şi îl vede imun la tragismul existenţei prin
asumarea unei apatii nemaiîntâlnite până acum. El numeşte
secolul nostru un secol al neonarcisismului, în care „inflaţia
interesului pur personal, independent de crizele economice
sau politice nu cunoaşte precedent[3]“. Lipovetsky preia dialogic
1 Georges Vigarello. O istorie a frumuseţii. Corpul şi arta înfrumuseţării din Reneştere până în zilele noastre.Trad. Luana Stoica.
Chişinău, Cartier, 2006, p. 254.
2 Robert Muchembled. Orgasmul şi Occidentul. O istorie a plăcerii din secolul al XVI-lea până în zilele noastre. trad. Liviu Papuc.
Cartier, 2006, p. 439
3 Gilles Lipovetsky. Narcis sau strategia vidului. http://www.korunk.ro/?q=ro/node/11984
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ideea lui Christopher Lasch [4] precum că narcisismul conduce
către anularea interiorităţii veritabile, prin hiperintimitate lipsită de pudoare şi transcendenţă. Fie că omul postmodern este
reprezentat drept o figură neodemiurgică, omnipotentă sau o
figură epidermică, superficială, consumeristă, atât Lipovetsky
(în 1983), cât şi Robert Muchembled sau Byung-Chul Han
remarcă fragilitatea acestui eu narcisic, „înregimentat într-o
cultură a supravieţuirii, care ajunge uneori la veritabile patologii[5]. În termenii lui Lipovetsky, societatea hiperconsumului e o societate a fericirii paradoxale, întrucât bucuriile procurate nu asigură anularea decepţiilor, a sentimentului insecurităţii şi marilor depresii.
Toţi aceşti filosofi şi sociologi semnalează dificultatea, dacă
nu chiar incapacitatea sentimentului erotic de a se statornici
într-un secol al fragmentarismului, al hipervitezei, al transparenţei totale şi al pozitivismului, respectiv al negării negativismului, care în interpretare hegeleană se manifestă ca tensiune şi durere. Mai poate omul consumist, omul performanţei
iubi autentic?, se întreba Byung-Chul Han, problematizând
prin însăşi natura erosului care îl exclude pe a putea şi deplasează accentul pe „ne-putinţa prin care, în loc să mă afirm,
mă pierd în celălalt“[6]. Concluzia autorului Agonia erosului
este sumbră. Conştiinţa actuală a lui pot, ştiu, cunosc suprimă
în societatea de consum „vulnerabilitatea“ iubirii, ca dăruire
altcuiva decât sie însuşi, şi moarte a eului narcisic, însingurat. În condiţiile în care corpul devine azi hiperlicitat vizual,
iar transparenţa absolută a imaginii sustrage intimitatea din
zona protectoare a transcendenţei, erosul, spune eseistul, a
ajuns la starea de agonie. „Corpul cu valoarea sa de expunere
este asemenea unei mărfi. Celălalt este sexualizat ca obiect de
excitaţie. Celălalt, căruia i s-a luat alteritatea, nu poate fi iubit,
ci doar consumat„[7]. Această constatare de natură metafizică,
care anulează orice şansă omului postmodern spre intimitate
autentică, are totuşi limitările sale.
Omul postmodern mai păstrează în adâncimile fiinţei sale
nostalgia erosului instaurator de confirmare ontologică. Mai
mult decât atât, oscilarea acestuia între extremele omnipotenţei şi a fragilităţii, acordă iubirii mize uriaşe: „cu cât devenim mai individualişti, scrie Simon May în O Istorie a iubirii, cu atât ne aşteptăm mai mult ca iubirea să fie o călătorie
laică pentru suflet, origine primordială a sensului şi a libertăţii, standart suprem de valoare, soluţie la problema identităţii, consolare pentru dezrădăcinare, dorinţă de lumesc şi,
în acelaşi timp, dorinţă de a transcende lumescul, izbăvire
de suferinţă şi făgăduinţă a veşniciei“[8]. În aceeaţi ordine de
idei, Aurel Codoban în Amurgul iubirii semnala că singurătatea modernă care se naşte din constatarea îndepărtării
transcendenţei intensifică pasiunea pentru celălalt. Intensitatea emoţională este cea care ocupă locul transcendenţei în
iubirea-pasiune[9].
Şi totuşi cu cine împărtăşeşte omul postmodern intimitatea? Cu sine sau cu celălalt? Iubeşte pentru sine sau iubeşte din-

colo de sine? Deşi Narcis l-a depăşit pe Dionisos prin ordinea
şi rigoarea sentimentului pe care-l trăieşte în raport cu celălalt, distanţa lui faţă de sine nu e abolită de nicio altă instanţă.
Sennett Richard (citat de Byung-Chul Han) într-o analiză competentă a subiectului narcisic postmodern decide că „niciun
vid şi nicio absenţă nu-l distanţează pe Narcis de el însuşi“[10],
având în vedere reducerea universului doar la dimensiunile
sinelui, orice şansă a alterităţii fiind exclusă. Aşadar, eul narcisic confundă lumea cu sinele său, plăcerile şi necesităţile sunt
reduse doar la sine, nicidecum ieşire din sine, nicidecum pierdere în celălalt. Negativitatea depăşirii, a transgresării în sensul lui Bataille e înlocuită de conştiinţa pozitivităţii şi a confortului. Ce mai rămâne din iubire, dacă a dispărut rănirea, tensiunea şi sensul ei transifigurator, adică toate sursele negativităţii erosului, care ating axul fiinţial, tocmai prin exces, prin
faptul că sunt, în termenii lui Bataille „mai mult decât ceea ce
sunt“[11]?. Se pare că îndrăgostitul postmodern e la fel de îndrăgostit ca şi predecesorii săi, dar, deoarece e subiect narcisic,
respinge negativitatea iubirii preferînd duratei (care include
decepţie, suferinţi, aşteptare), intensitatea efemeră, focurile
intense, dar cu fitil scurt. Narcis e în căutarea idealului, pe
care dacă nu-l poate oferi x, acesta se îndreaptă rapid spre y.
Se ştie, iubirea, lipsită de durată, sucombă. Absolutul iubirii,
metamorfozându-se în absolutul dorinţei, goleşte ontic iubirea. Dorinţa, spune clar Ortega I Gasset, este diferită de iubire,
prin caracterul ei finit, în momentul atingerii scopului dorinţei, în timp ce iubirea e „fluid, un şuvoi de materie psihică, un
fluid care curge continuu ca dintr-un izvor (…) o emanaţie
continuă, o iradiere psihică ce merge de la îndrăgostit către
obiectul iubirii“[12]. Problema omului, care este în primul rând
una a sufletului, a rămas în umbra unui interes major pentru
carcasă, formă, exterioritate, pentru realul tangibil. Întoarcerea omului către sine este bruiată de efectul unui exces de (i)
realitate. O realitate inundată de transparenţă, care angajează
excesiv văzul şi auzul şi, modificându-şi formele într-o caleidoscopie fulgerătoare, întârzie viziunea, inducând „criza fanteziei“ (Byung-Ghun Han).
Incoerenţa şi fragmentarismul lumii postmoderne induce
o reprezentare literară la fel de pulverizată a omului despre
sine şi despre societate. Identitatea fixă, capacitatea omului
de a acţiona egal în fiecare situaţie este un mit contracarat de
o întreagă literatură postmodernistă a ambiguităţilor referenţiale, a identităţii fragmentate, nedefinite, aflate într-o perpetuă căutare de autenticitate. Şansa autogenerativă a subiectului devine ficţiunea; identitatea rizomatică, în sens delauzian,
a omului postmodern este reconstituită literar, prin conexiuni intertextuale şi contextuale. Proiectarea într-o altă fiinţă
(bunăoară, un gândac în Rem, de Mircea Cărtărescu sau chiar
într-o teorie literară în romanul Multivocal Man de Ho Lin)
este consecinţa conştientizării în omul postmodern a unei
identităţi multiple. Exuvii, de Simona Popescu surprinde prin
multutudinea ipostazelor feminine, pe care le pot ascunde
simoniadele unui eu exuviat, acestea resuscitate prin recur4 Christopher Lasch. Le Complex de Narcisse. Éditions Laffont, sul la memoria simţurilor şi a minţii, dar şi la imaginaţia identificării cu alte instanţe feminine. Pe de altă parte, eul scin1981, p. 15
5 Robert Muchembled. Orgasmul şi Occidentul. O istorie a plă- dat, deconspirat de Lacan, este exact consecinţa pluralismucerii din secolul al XVI-lea până în zilele noastre. trad. Liviu Papuc. lui universului în care acesta trăieşte. Procesul de producere
de sine, de ipostaze ale sinelui, prin scriitură, conduce, semCartier, 2006, p. 419.
6 Byung-Chul Han. Agonia erosului şi alte eseuri. Trad. Viorica
Nişcov. Bucureşti, Humanitas, 2014.
7 idem, p. 104
8 Simion May. O istorie a iubirii. trad. Dana Ionescu. Bucureşti,
Nemira, 2014, p. 293.
9 Aurel Codoban. Amurgul iubirii. De la iubirea pasiune la comunicarea corporală. Cluj-Napoca, Idea Design and Print, 2004,
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10 Byung-Chul Han. Agonia erosului şi alte eseuri. Trad. Viorica
Nişcov. Bucureşti, Humanitas, 2014, p. 104.
11 Georges Bataille. Erotismul. Trad. Dan Petrescu. Bucureşti,
Nemira, 2005, p. 293.
12 Ortega I Gasset. Studii despre iubire. Trad. Sorin Mărculescu,
Bucureşti, Humanitas, 1995, p. 14
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nala Carmen Muşat spre o dimensiune erotică a scrisului şi
a lecturii deopotrivă[13], avansând spre o erotografie livrescă,
exemplar ilustrată în Dacă într-o noapte un călător de Italo
Calvino sau, în limitele literaturii locale, în Ţesut viu. 10x10
de Emilian Galaicu Păun. Această similaritate între scris şi
eros n-ar trebui să ne uimească. Bataille sugerează că poezia
şi erosul sunt excese, adică miracole, transgresiuni a limitelor
fiinţei. În orgasm, plăcerea, devenind extremă, adică intolerabilă, inumană, invocă, ca şi-ntr-un orgasm al inspiraţiei poetice, sentimentul morţii, al continuităţii fiinţei.
Oricum ar sta lucrurile într-o viziune postmodernistă
a corporalităţii, în literatura de azi iubirea dintre cei doi nu
mai are în vedere doar personaje, ci, într-o existenţă viciată
de livresc, relaţiile dintre autor-text, autor-cititor, text-cititor.
Brian McHale defineşte iubirea în romanul postmodernist nu
atât un obiect de reprezentare, cât un „metaobiect, nu atât o
temă, cât o metatemă. Ea caracterizează nu interacţiunile ficţionale în lumea textului, ci, mai degrabă interacţiunile dintre text şi lumea sa, pe de o parte şi, dintre cititor şi lumea sa,
pe de altă parte“�. Pulverizarea interiorităţii, semnala Simona
Sora, în studiul său Regăsirea intimităţii, a deplasat accentele spre o literatură în care identitatea eului este construită
prin simulacre. Corpul postmodernităţii pe care sociologii,
antropologii, filozofii îl numesc „fragmentat“ (David le Breton), versatil, transformabil şi suficient sieşi, generează ficţiunea robotizată, romanul SF, romanul cyborg. Începând cu
proza optzecistă, care, dintr-o aviditate de concret, din căutarea „unei autenticităţi dez-ideologizate descoperă corpul,
cu potenţialul său de rezistenţă şi transgresivitate“[14], literatura postmodernistă românească ne oferă bogăţia ipostazelor textuale ale acestuia: corpul cibernetic, tehnicizat în Orbitor de Mircea Cărtărescu, în Femeia în roşu de Mircea Nedelciu, Adriana Babeţi, Mircea Mihăieş sau corpul textualizat,
scriitura corporalizată (începând de la romanele lui Gheorge
Crăciun, Mircea Cărtărescu, Simona Popescu, Emilian Galaicu Păun). Trupul devine o imensă oglindă de reprezentare a
lumii, reprezentare deopotrivă existenţială şi livrescă, culturală. Perceput şi construit prin senzaţii, universul are forme
foarte subiective, arondate unui context concret de ipostaziere a viziunii corporale.
Corpul devine o oglindă a marelor schimbări culturale. Fie
că este o imensă bibliotecă, în care linkurile interacţionează
ca nişte organe, demonstrând natura profund livrescă a scribului contemporan, fie ca un laborator de fabricare a senzaţiilor tari, însuşite în urma spoturilor publicitare şi a mediatizării unei intense politici sexiste, fie că e expresia unui mercantilism derizoriu, axat doar pe consum, în literatura de azi
valoarea sufletului are alte conotaţii decât le-a avut în interbelic. Accentul cade nu pe suflet, nu pe corpul cu valoare erotică, ci pe funcţii şi procese ale corpului, pe o mecanicizare
progresivă a intimităţii acestuia. În literatură, trupul e identificat cu o maşinărie, sistem de mecanisme şi procese, iar filozofia dragostei sucombă, deoarece, scrie Octavio Paz, „duşmanii ei nu mai sunt cei vechi, Biserica şi morala abstinenţei,
ci promiscuitatea, care o transformă în distracţie, şi banul,
care o transformă în sclavie“[15].
Atributele dintotdeauna ale iubirii, intensitatea şi excesul, se arată a fi nişte termeni de referinţă în ficţiunea ero13 Carmen Muşat. Strategiile subversiunii. Incursiuni în proza
postmodernisă. Bucureşti, Cartea Românească, 2008, p. 188.
14 Brian McHale. Ficţiunea postmodernistă. Iaşi, Plorom, 2009,
p. 344.
15 Adrian Oţoiu. Trafic de frontieră. Proza generaţiei ’80. Papalela 45, 2000, p. 111-112
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tică postmodernistă, dar se situează, preponderent în registrul formelor de expresie corporală. Excesul ca trăire erotică, aşa cum îl teoretiza Bataille, este evitat ca o denaturare
gravă de la proiectul pozitiv al vieţii. În Cincizeci de umbre
ale lui Grey, de E. L. James (Editura Trei, Bucureşti, 2012)
intimitatea este contabilizată, tocmai pentru a se evita excesul negativităţii, ca durere. Pledoaria personajului principal
pentru ordine, rigoare şi performanţă la toate capitolele vieţii, aduce toată lumea romanului sub semnul consumabilului, a plăcerii imediate.
Corpul devine o ultimă metafizică, un simulacru al sufletului, iar sentimentele sunt înlocuite prin senzaţii. Femeia nu
apare ca şansa de contopire sufletească, ci – trupească, într-o
trăire a dragostei confluente, în care miza nu e reciprocitatea sentimentelor inter-umane, ci a erotismului (ca gest)[16].
Vechile poetici amoroase (iubirea-seducţie, iubirea-pasiune,
iubirea-androginică, mistică, iubirea-agape) sunt recurente şi
în romanul postmodernist, dar recalibrate după noile politici
corporale şi intimiste, după noile forme de relaţionare cu scriitura. Acestea se confruntă cu vitezomania omului postmodern, cu oboseala lui ontologică, cu incapacitatea de a ieşi din
carcasa propriului său labirint corporal. Prioritar este sinele
pentru sine, nu pentru celălalt: „civilizaţia hedonistă a antrenat nu atât cultul unui erotism extrem, cât o escaladă a cererilor de respect, de recunoaştere a calităţilor individuale, de
atenţie pentru sine“[17].
Funcţia transgresivă a iubirii a depăşit faza intens psihologizantă, în spiritul interbelicilor, cea fatală, a suicidului ca în
Ana Karenina, căpătând însă alte forme ale excesului. Iubirea
este confundată cu intensitatea senzaţiei (în cărţi gen Particule elementare şi Posibilitatea unei insule de Michek Houllebeck). Sau în luni de fiere de Pascal Bruckner excesul are
dimensiuni patologice, prin mutilarea reciprocă a îndrăgostiţilor. Sexul e tot mai mult defulare, protest furios (romanele
fraţilor Vakulovski), fantasmă nevrotică (romanele lui Dumitru Crudu) sau simplu efect de şoc. Atenţia pe corp (de senzaţii sau de litere), în defavoarea sufletului, nu defineşte o literatură erotică în sensul ei autentic, de întâlnire simbiotică a
materialului, raţionalului şi sensibilului, într-o stare poetică.
După câştigurile postmoderniştilor, optzeciştilor mai întâi,
în ceea ce priveşte poeticile corporale, cea mai importantă
mutaţie de sens a intimităţii în planul ficţiunii erotice, ar fi
intimitatea regăsită, într-o ipostază integratoare, a trupului şi
sufletului. Reificarea consumeristă a celuilalt suprimă potenţialul erotic al sufletului. Iată de ce alteritatea trebuie restituită
orizontului ontologic de aşteptare a intimităţii umane. În acest
sens, Anthony Giddens gândeşte optimist asumarea actuală a
conceptului intimităţii ca un spaţiu al auto-dezvăluirilor reciproce, precum şi o preocupare pentru auto-împlinire „care
nu mai este un mod de apărare narcisist împotriva lumii exterioare ameninţătoare…, dar şi o apropiere pozitivă a situaţiilor în care influenţele globalizate au un efect asupra vieţii
cotidiene“[18]. Astfel, autodezvăluirea are la bază mecanismul
erotic şi miza încrederii reciproce.
Pe aceeaşi filieră a regândirii intimităţii, Simona Sora precizează că în privinţa corpului există două feţe ale modernităţii radicale: una „postumană, cibernetică, dezumanizată, a
16 Octavio Paz. Dubla flacără: dragoste şi erotism. Bucureşti,
Humanitas, 1998, p. 157.
17 Aurel Codoban. Amurgul iubirii. De la iubirea pasiune la comunicarea corporală. Cluj-Napoca, Idea Design and Print, 2004, p.
90.
18 Gilles Lipovetsky. Fericirea paradoxală. Eseu asupra societăţii
de hiperconsum. Iaşi, Polirom, 2006, p. 206.
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cărei singură soluţie este evadarea din corp (prin dispariţie în
lumea virtuală sau în scris, dar mai sigur prin martea fizică), şi
alta mai încrezătoare, chiar dacă armele ei nu pot străpunge
carcasa lumii tehnologice. Nu mă gândesc la formele ideologizate din gender studiez tip Judith Butler, şi nici la poeticile
postmoderne care-şi asumă «de(s)centrarea filozofică, «arheologică» şi psihanalitică a conceptului de subiect prin Derrida, Foucault şi Lacan», dar contează pe o rapidă transformare a metaficţiunii istoriografice autoreflexive şi discontinue
în «romanul – şi istoria – care reprezintă şi prezintă o înscriere coerentă şi motivată a unei subiectivităţi unificate»[19]. Ar
fi vorba mai degrabă de o abordare plurifaţetică (dinspre religie, literatură, filozofie) precum cea a lui Jean-Luc din Cor-

19 Antony Giddens. Consecinţele modernităţii, Bucureşti, Univers, 200, p. 117.

pus – un corpus pentru corp pe cât de discontinuu, pe atât de
unitar, pe cât de aristotelician, pe atât de radical-modern“[20].
În această ordine de idei, o posibilitate de ieşire din criza
actuală a literaturii erotice ar fi refacerea clivajului dintre
corp şi suflet, precum şi apropierea subiectivităţii unificate
la „dorinţa metafizică“ a iubirii (în limbajul lui Aurel Codoban), asigurându-se astfel instalarea logosului nu în senzaţie,
ci în erosul care transformă[21].

20 Linda Hutcheon. Poetica postmodernismului, trad. Dan
Popescu, Bucureşti, Univers, 2002, pp. 254-255.
21 Simona Sora. Regăsirea intimităţii. Bucureşti, Cartea Românească, 2008, pp. 205-206.

Mircea PLATON

10 pretexte pentru a nu face nimic

C

Care sunt motivele pentru care, după cum suspină mulţi,
România e în continuu „război civil“? Care sunt motivele
pentru care nu ne lămurim? Ne agităm, dar nu lămurim
nimic, nu limpezim nici chipul României, nici pe al nostru.
Orice sugestie, observaţie, întrebare, orice încercare de a
lua lucrurile „la bani mărunţi“ e primită, la noi, cu ostilitate
osificată agonic în 10 pretexte pentru a nu lămuri nimic –
şi deci pentru a nu face nimic.
1. Ai plecat din România. N-ai mâncat salam cu soia,
nu eşti de-al nostru, nu mai ştii cum e aici. Ai plecat şi nu-ţi
place „acolo“: păi, sigur, unii oameni sunt veşnic nemulţumiţi, nu se acomodează nicăieri. Ai plecat şi îţi place
„acolo“: da, sigur, păi te-ai înstrăinat, nu mai ştii ce bine e
la noi, ce ţară frumoasă avem, cu oameni calzi, primitori;
te-ai asimilat, îţi place, te-ai vândut. Vii dintr-o ţară normală şi ne spui nouă ce să facem aici. Te-ai „împlinit“ în
acea ţară normală: păi asta înseamnă că nu mai ştii cum e
să te „descurci“ aici. Nu te-ai „împlinit“: păi atunci eşti un
luzăr, ia uite la mine ce maşină nouă am, şi cum mă duc
eu în vacanţă în Turcia vara şi la supermarket tot timpul.
2. N-ai plecat din România. Da, bun, eşti un luzăr, ce
ştii tu. Nu eşti expert, n-ai burse. Nu ştii cum e în Occident: civilizaţie, nenicule, nu ca aici. Eşti rasist, homofob,
legionar, sexist, fundamentalist. Înapoiat. Taci şi ascultă,
şi înghite. Că, dacă erai bun de ceva, plecai din ţara asta
de luzări. Ai plecat şi nu te-ai mai întors: nu eşti patriot.
Ai plecat şi te-ai întors: n-ai reuşit acolo şi acum vii şi vrei
să o faci pe deşteptul aici.
3. Eşti legitimat de „noi“. Păi bine, domnule, noi îţi
dăm burse şi dumneata aşa îţi manifeşti recunoştinţa? Păi,
cum, ne critici? De ce spargi rândurile, de ce ajuţi duşmanul, „inamicii inteligenţei“ care va să zică? Dacă eşti legitimat de noi, dacă noi ţi-am dat şi te-am pus acolo unde eşti
acum, păi fii şi tu recunoscător, şi nu mai critica atât. Manifestă iniţiativă doar în „cadru legal şi cu preaviz“. Eventual
în pauza de cafea, la simpozion. Ca să detectezi cât mai
repede masa cu tartine şi glumele boss-ului.
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4. Nu eşti legitimat de „noi“. Păi, dacă nu eşti legitimat
de „noi“, nu exişti. Noi suntem „noi“. Tu cine te crezi? Nu
construieşti, nu eşti în nici o instituţie, unde, à propos, sunt
doar oameni puşi de „noi“. Nu ştim cine eşti, cine te-a dus
„dincolo“, cine te-a adus „înapoi“, ce vrei de la noi. Mai bine
te ignorăm. De fapt, nici nu exişti. Ce spui? Nu se-aude. Şi
chiar dacă se-aude, cui îi pasă? Nu înţelegem. Nu ştim autorii de care vorbeşti dumneata. Noi îi ştim numai pe ăştia
de ne convin nouă. Du-te înapoi de unde-ai venit, că oricum eşti negativist. Nu ştii ce greu se construieşte, cu câte
sacrificii. Trebuie să înveţi să faci sacrificii, să te adaptezi:
să-ti ridici o vilă în oraş şi-o casă la ţară, să-ţi iei maşină,
Volvo, de om serios, să lupţi, cum ar veni, din interiorul
sistemului. Doar aşa poţi schimba ceva.
5. Eşti ortodox. A, bun, am înţeles, eşti fanatic. Mă
mir doar că n-ai barbă. Eşti legionar, rasist, homofob. Nu
cumva eşti de-ai lui Vadim sau Becali? Posteşti! Eşti fanatic. Da’ totuşi cum de n-ai barbă?! Că Guru a scris o carte
despre îngeri şi are barbă… Eşti antioccidental, deşi stai în
Occident. Păi, dacă nu-ţi place, vino înapoi. Ca după aia
să vedem dacă mai poţi s-o mai faci pe deşteptul după ce
te spălăm noi pe creier aici şi îţi spunem tot ce le spunem
celor de la punctul 2.
6. Nu eşti ortodox. De aia nu înţelegi că nouă, aici, nu
ne e dat să facem nimic. Decât să ne jelim şi să aşteptăm,
în capela antiatomică burduşită cu zacuşti de post, apocalipsa. Restul, faptele, pot fi de la Nefârtatul. Dacă faci ceva,
te poţi înşela. Dacă nu faci nimic, eşti sigur că ai dreptate.
7. Eşti antisemit. Păi, normal, doar eşti creştin, din ăia
de citesc „Protocoalele“.
8. Nu eşti antisemit. Pai, normal, doar eşti creştin, din
ăia care n-au înteles, pentru că n-au citit „Protocoalele“,
cum creştinismul e o religie de sclavi.
9. Nu dai „soluţia“. Şi chiar dacă o dai, noi tot te vom
trece prin grila punctelor 1-7 şi atunci să vedem ce mai
rămâne din „soluţia“ ta, ortodoxule neortodox, antisemitule neantisemit, exilatule întors, ajunsule neajuns. Ori-
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cum, dacă tot eşti în atâtea feluri, probabil că eşti un om
neserios. Şi mai e ceva: „da' muieţi îs posmagii?“
10. Degeaba dai soluţia, că nu avem oamenii care să
„implementeze“ soluţia. Şi, vorba aia, dacă nu cu „noi“,
atunci cu cine?
*
Comunismul a impus o disociere între cuvânt şi faptă,
între „producţia la hectar“ şi „cifrele raportate ale producţiei la hectar“. Una vorbeam, alta făceam. În timp, am
ajuns să vorbim din ce în ce mai mult şi să trăim din ce
în ce mai puţin. 22 decembrie 1989 ne-a adus, în schimbul a câteva sute de morţi pentru adevăr şi libertate, miliarde de vorbe. Cele mai multe, divorţate de adevăr şi deci
de libertate. Multe, menite a oculta sau anihila realitatea.
În esenţă, s-a continuat, cu mijloace propagandistice mai

sofisticate decât cele ale regimului comunist, era imposturii. Un impostor poate fi combătut fie arătând că reprezentarea nu corespunde realităţii, fie arătând că îşi schimbă
măştile. Putem arăta că discursul nu corespunde faptelor,
sau că discursul de azi nu corespunde discursului de ieri.
Din nefericire, în condiţiile în care românii vor continua să fie părtaşi la dezarticularea discursivă a realităţii,
câtă vreme românii vor refuza consecvenţa şi caracterul,
românii vor avea în frunte nu oameni care vor să slujească
România, ci oameni care vor să se slujească de România.
Primii sunt învinşi pentru că ne cer să fim solidari cu principiile noastre. Ceilalţi înving pentru că ne cer să fim părtaşi la lipsa lor de principii. În aceste condiţii, „soluţia“ va
veni, ca vacanţa, cu trenul din Franţa. La Paştele cailor.

Marius CHELARU

Despre cinci autori de limbă
albaneză în limba română

C

Sali Bashota şi drumul poeziei
lui în limba lui Eminescu

Cu ceva ani în urmă, prin 2004, după o discuţie cu
Baki Ymeri, am convenit să colaborăm la volumul unui
poet kosovar1, Sali Bashota. Era prima apariţie a lui în
limba română în volum, pe care l-am semnalat în câteva
reviste. Peste doi ani, în 2006, toamna, l-am întâlnit pe
autor la poalele Muntelui Sharr, nu departe de Skopje,
într-un oraş din F.R.I. Macedonia, Tetovo, populat mai
mult cu albanezi. Am conversat atunci şi despre poezie,
şi despre altele. Tot în 2006 am semnalat în România alt
volum al său, apărut în limba engleză, la Prishtina2, în
2005. Apoi, şi pornind de la concluziile primului volum,
în 2008 Baki Ymeri mi-a solicitat colaborarea la un nouă
carte3 al lui Bashota în limba română.
Pe scurt, Sali Bashota s-a născut la 31 august 1959,
în localitatea Cerovik, din districtul Klina (Kosovo). A
absolvit Facultatea de Filologie la Universitatea din Prishtina, are doctoratul în filologie (cu o teză despre Mitrush
Koteli/ Dhimitër Pasko/ Dimitrie Pascu). Atunci era
directorul Bibliotecii Naţionale Universitare din Kosovo,
preşedintele Departamentului de Literatura Albaneză la
Facultatea de Filologie din Prishtina, fondator şi director al Editurii Rozafa. Profesor universitar, eseist, critic
literar şi, poate, mai ales poet, a publicat mai multe cărţi:
Albumul rupt, 1986, Pasărea cu profil de toamnă, 1989,
Pronunţarea critică, Răneşte-mă, 1994, Kuteli – prozator,
poet, critic, 19994, Ieşirea din tristeţe, 1999, Sensul ideilor literare, 2001, Aprinde lumina magică, 2002, în germană, în Elveţia, Schalte Das Magische Licht Ein, 2004,
Exilul sufletului/ Ekzili i shpiritit, în română, 2004, în
engleză, Only Death is white/ Numai moartea este albă,
2005, Ploaia fără tine, în română, 2008 ş.a.
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Astăzi Sali
Bashota este un
nume (re)cunoscut al poeziei de
limbă albaneză, nu
doar în Kosovo. Iar
acest demers relevă
interesul de care
s-a bucurat şi în ochii cititorilor, dar şi al criticilor din
România, „justificând/ întărind“ şi alegerea noastră,
atunci când s-a ajuns la publicarea primului său volum
în limba română, în 2004. De atunci, lista volumelor la
care am colaborat, într-un fel sau altul, cu Ymeri sau
alţi traducători/ autori care au tradus din albaneză în
română sau din română în albaneză, ori din albaneză
în română a crescut. S-au adăugat nume de prozatori/
poeţi de limbă albaneză, din Albania, Kosovo, Macedonia
sau din alte colţuri ale lumii pe unde, între cei din diaspora albaneză, sunt şi autori care au ales să scrie versuri
sau proză. Însă, dintre toţi aceştia, soarta şi/ sau alegerile de la un moment dat ale lui B. Ymeri, dar şi felul în
care a fost receptat în ţara sa şi în România, au făcut ca
Sali Bashota să fie singurul poet kosovar, cel puţin până
acum, care are parte de o astfel de carte, semnificativă
şi prin faptul că atâţia scriitori/ critici albanezi/ sau de
origine albaneză care trăiesc în România sau/ şi români
(douăzeci şi şapte sunt selectaţi în acest volum, câţiva
cu două texte) au scris despre poezia sa; mare parte sunt
nume (re)cunoscute în literatura română.
Încheiem această semnalare subliniind două aspecte:
Sali Bashota, în mod cert, este dacă nu cel mai, în tot cazul
printre cei mai bine receptaţi autori de limbă albaneză
în România, motiv pentru care probabil că va mai apărea, fie în volum personal, fie în antologii, la noi în ţară.
Şi, nu în ultimul rând, sunt şi alţi poeţi kosovari (sau, în
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general, de limbă albaneză) care, traduşi fiind în limba
română (parte, ca şi Sali Bashota, de către Baki Ymeri,
alţii de Marius Dobrescu ş.a), au fost primiţi cu interes.
Pe de altă parte, sunt şi autori români care, traduşi în
limba lui Naim Frashëri, au „completat“, de acum, fiecare în felul lui, câte un colţ al tabloului poeziei române
pentru cititorul de limbă albaneză. Este bine că poeţii
din Kosovo (teritoriu frământat de lupte de sute de ani,
pe care demonii războiului păreau să nu mai adoarmă
trezind, în timp, conflicte pe care nimeni parcă nu mai
putea să le mai descâlcească; azi, sperăm să fi făcut paşi
care să conteze pe calea păcii), apar în română şi în
România, pentru că arta este, de multe ori, cel mai bun
ambasador. Aceste fapte nu pot decât să ne ajute să ne
cunoaştem mai bine prin intermediul culturii, al poeziei. Şi, ca un cuvânt de încheiere… îl aşteptăm din nou
pe Sali Bashota în limba lui Eminescu, în care are, deja,
părticica lui de loc.
Sali Bashota preţuit de scriitorii români, ediţie bilingvă, română-albaneză, versiunea albaneză: B. Ymeri, prefaţă: Luan Topciu, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012,
200 p.

Din vis în vis

„Viaţa îşi pierde propriul înţeles
când formele umbrelor necunoscute
ne urmăresc ca siluete lucioase
când nu se lipesc de înălţimile tulburătoare
ca să nu piardă greutatea dreaptă
în dealul lui Sisif
şi în prăpastia alunecoasă
unde flutură umbrele demonilor
care se regăsesc oriunde
în acest timp al misterelor
care iau forma enigmelor
fără cheie…“
Burhanedin Xhemaili, Enigma
Burhanedin Xhemaili s-a născut în 28 februarie 1962,
în satul Rramanli, judeţul Kumanova, din Republica
Macedonia, absolvind facultatea de filologie (limba şi
literatura albaneză) la Skopje. A fost profesor de liceu,
apoi a avut diverse funcţii care au legătură cu guvernul,
pe cale culturală, unele în zona Ohrid, conducând şi
un cenaclu; e redactor şef al unei reviste, „Doruntina“,
care ţine de cenaclul scriitorilor din Kumanova. Între
anii 1993-2013 a publicat mai multe volume, între care
trei de versuri, o culegere de poveşti, un roman, o piesă
de teatru, publicistică, eseu, critică literară. A apărut în
antologii de poezie/ proză scurtă albaneză, are poeme
traduse/ publicate în macedoneană, croată, engleză şi,
acum, în română.
Acest prim volum în limba română (apărut în colaborare cu Uniunea Culturală a Albanezilor din România, revista „Albanezul“) cuprinde o selecţie din cărţile
sale de versuri, care dau numele ciclurilor în care sunt
grupate poemele: Lumină întârziată, Clopotele libertăţii, Visul trezit în interiorul ochilor.
Am cunoscut mai mulţi poeţi de expresie albaneză
din Macedonia, în călătoriile mele în această zonă, şi în
Skopje, Ohrid, dar mai ales Tetovo. Despre parte din-
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tre ei am scris, la volumele unora am colaborat, mai ales
cu Baki Ymeri. Din păcate am întâlnit mult mai puţini
autori aromâni din această regiune (între care Vanghea
Mihanj Steryu şi Dina Cuvata, cu care am colaborat la
câteva proiecte).
În textele lui Xhemaili sunt câteva teme/ motive
dominante; câteva exemple – trecutul poporului albanez, cu problemele/ aspecte ale istoriei/ prezentului locului, nuanţate faţă de cele ale poeţilor kosovari; de pildă
citim despre Ceamăria/ Çamëria (regiune din sudul teritoriilor populate de albanezi, care, în 30 mai 1913, prin
Tratatul de la Londra, a fost atribuită Greciei), Muntele
Karadak, din Kosovo, referiri la iliri/ Iliria, Dardania,
Shkodra, Arberia ş.a. Sau foloseşte cuvinte care duc cu
gândul la specificul local: sofra – masă rotundă, tradiţională pentru albanezi, vorbeşte despre dansurile naţionale ale alor săi, despre „cula“ (gândul poate duce şi mai
departe, la „cula de izolare“ – un loc, o clădire, turn ş.a.
în care se auto-izolau bărbaţii care, dintr-un motiv sau
altul, intrau în roata gjakmarrjei, „răzbunarea de sînge/
vendeta“ albaneză, la Kanunurile care au reglementat de
secole viaţa comunităţilor albaneze, în special a celor din
nord, dintre care mai cunoscut/ renumit este cel atribuit
lui Leka Dukagjini). În alte texte se răsfrâng aspecte ale
trecutului apropiat, atât de frământat, al zonei în care
trăieşte – de pildă un poem (Până la final) este închinat lui Adem Jashari5.
Între aceste teme/ motive (nu foarte diverse) care ţin,
de exemplu, de dorinţa de unire a tuturor albanezilor,
de chemarea/ aşteptarea libertăţii, aşa cum o vede autorul, fie a regiunii, fie a albanezilor din acea parte a lumii,
fie a neamului albanez în general ş.a. (sunt mai texte, în
acest sens, intitulate Lacrima libertăţii, Cântecul libertăţii, Clopotele libertăţii ş.a.), se întreţes şi sentimente
personale, de la singurătate (adesea prezentă în textele
sale – „noapte întunecoasă în cameră/ sunt foarte singur“ ş.a.), viaţa de familie, dragoste, aşteptarea, felul în
care vede lumea de azi, cu ceea ce spune că ar fi „spiritul demagogiei“ ei, apoi visul, tăcerea, dorul ş.a.. (Un
poem – al cărui titlu m-a dus cu gândul la o carte a lui
Luan Topciu, Paradigmele dorului în poezia română şi
albaneză, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004
–, se intitulează Dorul/ Malli.) Ori viaţa cotidiană, cu
„nimicurile“ ei care ne învăluie traiul, şi din care trebuie
să ieşim, scrie autorul, cumva: „Zi şi noapte văd la TV/
ştiri bune sport reclame/ deşerturi modele vile comune
[…]/ să ne întoarcem la muncă/ la viaţă la dragoste“.
Însă, dincolo de aceste paralele, limbajul folosit de
autor e nesofisticat, vocabular, totuşi, relativ divers, şi
figuri de stil într-o notă destul de variată – de la comparaţii, personificare (de pildă „fecioara Ceamăria“), la metafore – „în ochii tăi albaştri/ îmi citesc grijile“; „o piatră
ruptă din antichitate/ pe nisip aştepţi, mâna mea“; „cântecul păsării mele pe care îl ţineam în mâinile însângerate“ etc. Sau imagini aparte pe care le „desenează“ din
cuvinte – „peste râul dragostei/ văd îngeri acoperiţi cu
negru/ corbi nenumăraţi/ mama sângele rudele“; „trupul său care dansa/ în paharul umplut cu vin khajam/
lumânările aprinse în flăcări peste sofra mea“ ş.a.
Burhanedin Xhemaili are mesajul lui privitor la idealurile neamului, cu precădere la libertatea acestuia, dar
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şi la a individului uman, în general. S-ar putea ca poezia
să nu fie tocmai preocuparea lui „de căpătâi“, însă îi e la
îndemână tocmai pentru a transmite acest mesaj, dar şi
pentru a-şi expune sentimentele, gândurile, dorinţele,
visurile. Este de interes pentru cititorul român mai ales
prin prisma faptului că reprezintă un colţişor din poezia de limbă albaneză în general, şi din Republica Macedonia în particular.
Burhanedin Xhemaili, Din vis în vis/ Nga ëndrra në
ëndërr, poezie albaneză din Macedonia, traducere de
Baki Ymeri, prefaţă de Daniel Marian, Amanda Edit,
Bucureşti, 2013, 74 p.

Drumurile sufletului pe colburile
de departe către acasă

„Caută să se spele
sub cerul deschis
precum cei fără streaşină
pruncul se trezeşte singur
renaşte şi-ţi devine amic fidel
al simţirii şi al trăirii
al însoţirii
pe calea unei alte lumi –
a veşniciei…“
Sami Sherifi, Sufletul

doar albanezi. Aşadar, între toate, înstrăinarea, depărtarea de casă, exilul cu tot ce înseamnă în sufletul celui
plecat („cu trenul cel mai modern al exilaţilor/ cu valizele în mână/ împreună cu mii de exilaţi“), de la aşteptări la deziluzii, de la mituri reale la cele false, cel puţin
cum se vede în placheta asta, par a fi elementele tematice „de bază“. Plecat, ca fiecare exilat, cu „traista visurilor“ la drum, caută ceva şi dă şi peste altele: „Din Balcani
am pornit această primăvară/ cu un vis mare de exilat/
şi cu traista săracă a muncitorului/ ca în inima Europei
să învăţăm/ alfabetul ciberneticii/ şi cea mai perfidă lege
a exploatării“. Iar înstrăinarea e complicată, şi de cel de
alături, şi de cel de acasă, şi de…, într-o lume care pare
a se cibernetiza/ dezumaniza, parcă: „cui să povestim
aceste griji suferinţe/ cine va înţelege vocabularul nostru/ în această uzină de computere/ unde se comunică
în limba exploatării“.
Încheiem spunând că, sigur, sunt şi alte motive, caracteristici tematice în textele lui Sami Sherifi (poezia/ ce
este şi cum se naşte în mintea lui, dragostea, aşteptarea,
sufletul ş.a.), dar profunzimea, cel puţin în versiunea şi
selecţia oferită cititorului român de Baki Ymeri, este dată
de felul în care se vede pe sine ca om frânt de locurile
natale, modul în care trăieşte şi simte în lumea în care
a ajuns, trupeşte, şi în cea de acasă, cu visul şi sufletul.
Sami Sherifi, Sufletul/ Shpiriti, poezie albaneză din
Elveţia, traducere de B. Ymeri, cuvânt înainte (Cântecele
vindecării): Ismail Iljasi, ediţie bilingvă română-albaneză,
Amanda Edit, Bucureşti, 2014, 50 p.

În galeria autorilor de limbă albaneză traduşi în
română în volum (în colaborare cu Uniunea Culturală
a Albanezilor din România, revista „Albanezul) se adaugă
şi numele lui Sami Sherifi, din diaspora albaneză din Elveţia. Născut în 1950, în satul Svillare e Poshtme, comuna „Mă împart în scrumurile trecutului
Shkup (Skopje), din Republica Macedonia, absolvent al peste paşii versului de cristal
facultăţii de pedagogie, a lucrat o perioadă ca învăţător, prezentul mă înflăcărează
între 1969-1981, apoi a plecat în exil, ajungând în Elve- sunt visul, sunt cenuşa, sunt fiica lui“
ţia. Scrie din 1969, şi este cunoscut, scrie Ismail Iljasi, Gentiana Muhaxhiri, Dincolo de sine
şi ca păstrător al tradiţiilor albaneze în exil.
Între motivele/ temele de bază să le amintim pe cele
Gentiana Muhaxhiri s-a născut în 1984, în Gjakovo,
legate de situaţia de azi a vorbitorilor de limbă albaneză, Kosovo, atunci în fosta Iugoslavia, a absolvit filologia;
a Albaniei („…patria a rămas/ o hartă ruptă-n bucăţi/ lucrează la Universitatea din Prishtina. Membră a unor
Albanie sau Ilirie/ Kosovo sau Dardania şi Macedonia/ cenacluri literare, a publicat două volume de versuri, cu
cum să le spunem/ cu vocabularul politic“), nostalgia acesta apărut în România trei; este prezentă în câteva
după „acasă“/ depărtarea de locurile natale („ce grea e antologii, una alcătuită la Bucureşti, tot de către Baki
respiraţia, visele, nostalgia/ ce mare iubirea retrăirea ei Ymeri, care semnează şi traducerea acestui volum (apăsetea/ după un pic de apă din izvorul patriei“)/ ş.a. Se rut în colaborare cu Uniunea Culturală a Albanezilor din
regăsesc în textele sale locuri, nume de legendă sau isto- România, revista „Albanezul“).
rice ale trecutului mai mult sau mai puţin îndepărtat ale
Textele din acest volum subliniază faptul că, năspoporului albanez/ locurilor unde trăiesc vorbitori de cută fiind în 1984, face parte din cu totul altă generalimbă albaneză în Balcani, de la fluviul Drin, râul Var- ţie, nu doar biologic, ci şi tematic/ calitativ faţă de Sali
dar, Çamëria – de care am amintit la Burhanedin Xhe- Bashota, Ismail Kadriu sau Halil Hageaosai, de pildă, sau
maili –, Muntele Karadak, din Kosovo ş.a., ori nume ca cei care au trăit din plin evenimentele/ conflictul care a
Faik Konika – scriitor, diplomat albanez din SUA, Nafi dus la destrămarea fostei Iugoslavia. Din acest punct de
Cegrani, poet, întemniţat, Ismail Qemali – considerat vedere, avem de a face cu un autor care scrie ca şi cum ar
făuritorul independenţei Albaniei6, 28 noiembrie 1918 putea fi parte a oricărui loc de pe pământ, cu teme spesau, mai spre noi, şi cu alte semnificaţii, Jusuf Gervalla cifice vârstei – dragostea, aşteptarea, neliniştile provo– poet din kosovo, ucis în Germania, în 1982, Adem cate de iubire ori de vreun gest/ fapt al persoanei iubite,
Jashari, considerat de albanezi un erou ş.a. Sau cuvinte chiar frivolitatea unui pas către un anume tip de a vedea
specifice culturii/ civilizaţiei albanezilor: de pildă bessa7. ziua ş.a. Sigur, lipsesc profunzimile pe care le creează în
Toate astea dau o coloratură evidentă textelor lui Sherifi. vers trăirile pe margine abisului, când războiul, exilul,
Însă înstrăinarea roade tăcut şi sigur, se vede în poezia moartea celor din jur în conflicte etc. înseamnă cotidimai tuturor celor plecaţi de acasă, din estul Europei, nu anul. Ori tragismul pe care îl regăsim la autori ca Besa

După perdeaua tăcerii
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Salihu8, pentru care dramele istoriei trec ca un tăvălug
peste oameni, năruind vieţi şi destine, dar şi născând flori
care cresc printre surpăturile lumii care se destramă,
parcă. Dar partea bună este că, iată, avem acum tradus
în limba română un autor kosovar în poezia căruia nu
mai regăsesc aceste teme, ci unele „obişnuite/ normale“,
ca ale mai oricăruia/ de oriunde, care merge spre al treilea deceniu al vieţii. Iar, dincolo de analizele calitative
şi de stil, ori de altă natură legate de poezie, acesta e un
fapt pozitiv. Pe de altă parte, de remarcat că, şi astfel,
avem de a face cu o poetă sensibilă, care găseşte modalităţi personale de a scrie despre persoana iubită, „parte
a cerului ei“, rememorarea clipelor deosebite petrecute
alături de ea sau în aşteptarea acesteia, căutarea „unei
flăcări“ în viaţă ş.a.
Gentiana Muhaxhiri este, aşadar, un autor tânăr, al
universului citadin din Kosovo, pentru care lirismul
înseamnă iubire şi căutare; o aşteptăm cu o viitoare
selecţie în limba română, care să ne arate calea pe care
a luat-o în lumea versului, cea de după perdeaua tăcerii.
Gentiana H. Muhaxhiri, Tăcere trezită/ Heshtje e
trazuar, poezie albaneză din Kosovo, ediţie bilingvă
română-albaneză, traducere de B. Ymeri, prefaţă de
Daniel Marian, Amanda Edit, Bucureşti, 2014, 102 p.

Când convieţuieşti cu poezia,
cu vinul roşu, cu prietena…

„Eu convieţuiesc cu poezia. Cu vinul roşu
Cu Prietena. Pentru mine nu sunt interzise“
K. Çeliku, Convieţuiesc
„Patul meu este parcul. Un scaun
Strada. Şi, de ce nu, o livadă
Două-trei braţe de ciulini sub cap
Iarna când viscoleşte. Zăpada îmi ţine de cald
Nu-ţi fie frică! Am cu mine poezia
Noaptea să-mi învelesc picioarele şi capul.
Dormi liniştită. În patul meu e frumos!“
K. Çeliku, În patul meu e frumos
Kalosh Çeliku9 are un fel al lui de a-şi construi „lumea“
în vers, o amprentă personală. O lume care pare a fi alcătuită din câteva spaţii care se întretaie, iar acel loc e fie
mai mult sau mai puţin mundan, fie „un loc singur în
Paradis“, ori înapoi în timp, atunci când mama sa făcea
clătite atât de bune că veneau toţi prietenii din sat şi o
rugau să… atât de bune, că, după cum spunea tatăl său,
„scoală morţii din morminte“, fie…. Iar acel loc al său pe
care şi-l „desenează“ din cuvinte este un „spaţiu“ al poeziei, al vinului, „prietenei“/ uneori „prietenului“, al morţii
(„ziua mor, noaptea ne trezim în delir/ aşa convieţuiesc
cu Doamna Moarte/ în aceeaşi cameră, zile, luni şi ani/
şi niciodată nu ne plictisim printre cărţi“), ori al unei alt
fel de moarte numită „singurătate“ („mi-am îngropat eul
între pereţi/ cu propria armă la/ cingătoare/ ca să ucid azi
Singurătatea“; sau: „nouă ani mi-am înecat Singurătatea
în vin/ noaptea întreagă scriind poezii“). Şi, desigur, dragostea, care pare a fi ca un drum pe sârmă între a fi sau nu
fi, între ură şi…(„cameră îngustă pentru un mormânt/ nu
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îmi ajunge nici mie, nici Ţie!?/ mi-am îngropat eul între
doi sâni“; sau: „niciodată nu o să ştie ce am în suflet/ şi
sub ce mormânt am făcut azi dragoste; sau: „în suflet am
ură/ şi un pic de iubire/ mă îndurerează Dragostea“ ş.a.).
Dincolo de acest spaţiu al său mai este şi „oglinda“ prin
care priveşte lumea din jur, „problemele“ de tot felul (fie
ele generate de culturofagii care „recompensează pe scribii Curţii“, nerecunoscându-i valoarea, fie ţinând de dificultatea de a scrie/ publica o carte – „este greu să scrii
astăzi cărţi/ dar şi mai rău e să le scoţi la lumină/ când
nu ai bani nici pentru pâine“; ori relaţia scriitor – cititor, în condiţiile în care mai totul pare că se vinde/ cumpără: „este greu să fi astăzi cititorul/ scriitorilor ce scriu
pentru Mâine/ când recenziile se vând la vedere/ o sută
de mărci sau două tulumbe“ – Prostituţie cu literatură.
Ori insomniile care ţin de actul creaţiei („concentrat pe
un vers,/ Poetul are insomnii./ noaptea deschide fereastra spre Soare“), timpul care roade cu dinţi ascuţiţi şi ruinători totul, locul de naştere, oamenii, casele… tot. Doar,
pe el, crede autorul, nu-l poate atinge: „nu am timp să
îmbătrânesc/ căci nu mă lasă vinul/ nu mă lasă Dragostea“. (Ne amintim, Angelus Silezius spunea că sufletul are
doi ochi, printr-unul priveşte timpul, celălalt este aplecat
spre veşnicie.)
Sau putem vorbi la poezia sa şi despre unele aspecte
care ţin de istoria/ viaţa alor locului, fie din Skopje/ de
comunitatea locală/ albaneză (atunci apar denumiri de
locuri/ persoane cu diverse rezonanţe: Tyrbe, Baba Tomar,
Bit Pazar – cea mai mare piaţă/ bazar din oraş, poetul
cu origini albaneze Zef/ Giuseppe Serembe, ori Lasgush
Poradeci ş.a.).
Vocabularul utilizat este unul cotidian, mai curând
„uzual“, cu care reuşeşte să creeze şi imagini/ figuri de
stil care atrag atenţia, uneori frizând paradoxul („Nu am
mai recunoscut locul de naştere. Îmbătrânise./ Şi îşi lăsase
barbă. Iar părul…“; „Luna stă agăţată de un stejar“; „Poetul are insomnii./ Noaptea deschide fereastra spre Soare“;
„m-am trezit din mormântul meu cu cărţi“ ş.a.).
Uneori pare a fi (atunci când scrie despre moarte, singurătate, beţie ş.a.) un limbaj al deşertăciunii, nonsensului, unui vid de posibilităţi, care ţin de o existenţă perturbată. Alteori pare că traiul său, zilele, viaţa sunt metaforizate aidoma unei cantilene al cărei melos venit dinspre
sufletul său merge înapoi, neavând, fie şi aparent, nici un
orizont. Ori nefiind menit niciunui orizont.
Pare-se că foloseşte cu atenţie, ca un bun mânuitor al
limbii (cum se vede din selecţia de faţă), cuvintele-pene
cu care desenează frazele. Uneori frazarea apare ca voit
apoetică, poate pentru a da apoi, prin „contrast“ (prin
mesaj, uneori), forţă imaginii create: „este adevărat că de
o vreme nu ne-am văzut./ tu te-ai închis între pereţi,/ eu,
îndrăgostit de vin“; sau: „aseară am dormit cu Toamna/
Iarna nu mi-a deschis uşa/ mâine cu cine voi dormi/ cum
voi îmbrăţişa Primăvara?“).
Poate că nu pare un univers spectacular/ spectaculos
cel construit de autor, dar nu putem spune că este unul
şters, lipsit de substanţă/ cu mesaj simplist. Pentru că reuşeşte să (re)construiască din cuvinte „spaţiul“ său poetic, aşa cum îl vede prin oglinda gândurilor, sentimentelor şi vederilor sale, unul care poate fi credibil în ochii
cititorului. Iar Kalosh Çeliku (care scrie „sufletul meu e
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beat – căci eu sunt vinul“) îşi are cititorii lui în Macedonia, şi, probabil, acum, graţie căutărilor lui Baki Ymeri,
şi traducerii semnate de Adriana Tabacu, îi va avea şi pe
cei din România.
Kalosh Çeliku, Ascuns după Lună, poezie albaneză din
Macedonia, versiunea română: Adriana Tabacu, prefaţă:
M. Chelaru, Amanda Edit, Bucureşti, 2015
(Endnotes)
1 Sali Bashota, Exilul sufletului/ Ekzili i shpiritit, versuri, traducere în limba română şi texte selectate de Baki
Ymeri, prefaţă: M. Chelaru, Editura Muzeului Literaturii
Române, Bucureşti, 2004.
2 Sali Bashota, Only Death is white, în limba engleză,
traducerea: Avni Spahiu, Editura Rozafa, Prishtina, 2005
– l-am semnalat în: „Albanezul“, noiembrie 2006, „Nacional“, Prishtina, ianuarie 2008, Letërsia Shqiptare şi KosovA
tek AlbEmigrant, Lajmi Shqip, 19-01-2008; „Bucovina literara“, nr 5-6 (207-208), mai-iunie, Suceava, 2008.
3 Sali Bashota, Ploaia fără tine, versuri, versiunea
română: Baki Ymeri, prefaţă: M. Chelaru, Bucureşti, 2008.
4 Monografie despre Dimitrie Pascu (Mitrush Kuteli),
care trăit/ a scris în România.
5 Unul dintre fondatorii a ceea ce kosovarii au numit
„Armata de eliberare a Kosovo, în anii 90; în fosta Iugoslavia a fost judecat in absentia şi condamnat pentru terorism; a fost supranumit „tatăl“ acestei armate; ucis în 1998,
într-un atac al forţelor sârbe. Este considerat erou de către
albanezii kosovari.
6 Ismail Qemal bej Vlora (1844-1919); a ridicat steagul Independenţei, semnatar al actului de la 28 noiembrie,
politician de prim rang, ajuns şi prim ministru.

Dumitru IGNAT
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Alt Cioran

Pare îndreptăţit să se facă o apropiere Lucian Blaga –
Emil Cioran. Amândoi sunt ardeleni, amândoi fii de preoţi, amândoi au, în conştiinţa publică, statut de gânditori
şi artişti. In contexte diferite, desigur. Se pot pomeni şi
alte puncte de asemănare, cum ar fi cunoaşterea directă a
unei bune părţi a Europei ori putinţa de a se putea exprima
în câteva limbi. În economia acestui comentariu, ceea ce
interesează este, dimpotrivă, momentul exploziv al acestei construite vecinătăţi.
În noiembrie 1962, „Contemporanul“ publica un manuscris din arhiva Blaga, intitulat „Farsa originalităţii“ (tipărit apoi în Isvoade, Editura Minerva, 1972). Textul reprezintă reacţia filozofului la Tentaţia de a exista, „cartea în
paginile căreia Cioran defaimă poporul din care descinde“,
apărută la Paris, în 1956.
Argumentele lui Blaga sunt tuşe pentru un portret necruţător: Cioran este „un depresiv grandilocvent“ a cărui „originalitate“ este, „în punctele esenţiale, mimată“; „un epigon“ cu „amnezia ghilimelelor“. Şi încă.
Sigur că Blaga nu putea accepta multe dintre ideile
lui Cioran: cultura românească e un „caz tipic de cultură
cu soartă minoră“; „satul n-a fost istorie“; „A crede că,
în formele viitoare de cultură, ea (ţărănimea)ar putea să
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7 Etimologie incertă; intraductibil. Ardian-Christian
Kycyku (Albanezul, 1/ 42 ian. 1997, Besa – cuvântul de
onoare al albanezilor) cita din Kanun, cartea a 7-a, nodul
88, nr. 352: „Jurământul are în vedere două lucruri: a)
îl chema pe Dumnezeu ca martor al adevărului; b) I se
supune greutăţii osândirilor veşnice şi amenzilor vremelnice conform canonului“. „Jurământul“: Besa, Legământul, Promisiunea. A se vedea şi: Durham, Edith M., Some
Tribal Origins, Laws and Customs of the Balkans, Londra, 1928; D
 urham, Edith M., High Albania, Boston, 1985;
Gjeçov, Shtjefën, The Code of Lekë Dukagjini, New York,
1989, Domenico Corradini, H. Broussard, Diritto consuetudinario albanese, Susan A. McClear, Albanians and their
Culture: A Study of their Defining Character and Uniqueness, teză prezentată la California State University, 2001.
Kanun-ul s-a transmis oral; preotul franciscan Konstantin Shtjefën Gjeçov (1873-1929) l-a fixat în scris, în articole din revista Hylli i Dritës, cu intenţia de a le aduna în
volum. După P. Krasztev, Dukagjini apare, în mod implicit, ca un Moise albanez, memoria colectivă păstrându-i
învăţătura. Gjeçov a murit asasinat în 1929, mare parte a
muncii sale, nepublicată, s-a pierdut.
8 Besa Salihu, Pedeapsă divină / Ndëshkime hyjnore,
versiunea română: B.Ymeri, prefaţă: M. Chelaru, Bucureşti, 2008
9 S-a născut la 13 februarie 1951 în satul Cërvicë din
Kërçova (Macedonia). Şcoala primară a terminat-o în
locul natal, liceul la Şcoala normală din Shkup (Scopje/
Scopie), a absolvit studiile de Limbă şi Literatură Albaneză la Universitatea din Prishtina (Kosovo). Scrie poezii şi proză pentru copii şi adulţi. Până azi a publicat circa
patruzeci de cărţi.

se realizeze original şi valabil,
este, mai mult decât o iluzie,
o ignoranţă“.; „Românii n-au
devenit până acum pozitivi şi
creatori…“; „Lipsa de mister a
românului îl face indiscret dincolo de orice margini…“;
„Unde este stilul nostru?“; „N-am întâlnit om care să aibă
o mai slabă aderenţă la valori ca românul“. (Schimbarea
la faţă a României, 1936). E drept că, într-o adnotare la
ediţia din 1990 (Editura Humanitas), Cioran Însuşi admitea: „Am scris aceste divagaţii în 1935 – 1936, la 24 de ani,
cu pasiune şi orgoliu“; „Nu mă regăsesc în el (în text) deşi
îmi pare evidentă prezenţa isteriei mele de atunci.“
E limpede că reproşul lui Blaga avea motive mai multe şi
mai adânci decât afişa pretextul că Cioran „încerca o carieră literară condamnându-şi atât de infam neamul părinţilor.“ Pentru că „eseistul de pe Sena“ are, în chip repetat,
vorbe ofensatoare şi la adresa altor popoare: „…istoria Franţei este istoria unui imens eşec.“; „Gluma este cusurul insuportabil al francezilor, viciu naţional.“; „(Germanii) Nu au
simţul nuanţelor – aceasta este tragedia lor.“; „Masochismul nemţesc este insuportabil…Poporul acesta nu poate
fi decât arogant sau şters, provocator sau laş.“ (Caiete,
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1957-1972, Humanitas, 1999) „deşi iubesc Spania…sunt
obligat să recunosc că este una din decepţiile devenirii.“
(Schimbarea la faţă…); „…americanii nu erau suficient
de maturi pentru a gira pacea mondială. Toată lumea ştie
cât sunt de puţin psihologi, cât sunt de naivi. Americanii
fac greşeli extraordinar de grave…“ (Convorbiri cu Cioran, Humanitas,1993); „Rusia este cea mai mare criză a
culturii moderne.Existenţa ei ne-a convins că Apocalipsul
nu este numai un capitol în Biblie.“; „Nici un evreu nu-ţi
iartă că ştii că e evreu.“; „Toate aceste popoare zise latine
sunt popoare de cabotini.“; „Toate aceste naţiuni occidentale – nişte cadavre opulente.“ (Caiete…); „Ce înseamnă
în Univers: Suedia, Danemarca, Elveţia, România, Bulgaria, Ungaria, Serbia etc.? Culturile mici n-au o valoare…“!
(Schimbarea…)
Numai că pe Cioran nimic nu-l împiedică să laude azi
ceea ce a calomniat ieri: „Franţa. Naţiunea cea mai înzestrată din Europa.“; „Popoarele pe care le-am admirat cel
mai mult: germanii şi evreii.“; „Pentru unii, printre care
mă număr, să se despartă de Spania înseamnă să se despartă de ei înşişi.“
Cu aceeaşi detaşare, Cioran a spus şi despre români
cuvinte de preţuire:“ Suntem unul din popoarele cele mai
lucide care au existat vreodată.“; „Cu cât înaintez în vârstă, cu atât mai profunde sunt legăturile care mă leagă de
origini. Ţara mea mă obsedează: nu mă pot rupe de ea
şi nici n-o pot uita.“; „Mă gândesc la Sibiu, oraş pe care
l-am iubit mai mult decât oricare altul pe pământ…“; „Cu
cât îmbătrânesc, cu atât mă simt mai român…Iar străbunii mei, pe care i-am tot ponegrit, ce bine-i înţeleg acum.“
La drept vorbind, şi Schimbarea la faţă a României era,
de pe atunci, o dovadă că lui Cioran „destinul României
i-a albit multe nopţi“ şi că, dincolo de soluţiile nerealiste,
afirmaţia lui e credibilă: „Nu mă interesează decât avântul
ascendent al acestei ţări…“
Aşadar, Blaga putea să trateze chestiunea „defăimării“
într-un registru temperat.Că n-a făcut astfel„ e semn că
explicaţia indignării sale era, cum sugeram, mai profundă.
E adevărat că Cioran pare a se juca şi în privinţa apartenenţei etnice: „Genul meu de plictis e întru totul slav. Dumnezeu ştie din ce stepă mi-au venit străbunii.“; „…sunt, ca
sarmaţii, un om pe care nu te poţi bizui, un individ dubios,
suspect şi nesigur…“; „Sunt un mongol răvăşit de melancolie.“; „Am în mine ceva de slav şi maghiar, n-am nimic
de latin.“ (Caiete…)
Cel care invocă mai multe ascendenţe este „Un om pentru care există patrie pe acest pământ“: „Nu eram făcut să
am o patrie.“ Şi „Nu mă înţeleg decât cu cei care nu au nici
un fel de patrie.“ Prin urmare, poate pretinde: „Nu pot trăi
decât acolo unde sunt – şi mi se spune străin.“
Într-un interviu (Convorbiri cu…), Cioran răspunde
fără echivoc că descinde dintr-o familie „de români curaţi“.
La data întrevederii, avea 79 de ani şi susţinerea pare convingătoare. Dar Cioran ştie să risipească orice iluzie: „Nu
te îndrepţi cu vârsta, înveţi doar să camuflezi abjecţiile.“
Contradicţiile lui Cioran sunt frapante: „Niciodată (!) nu
am dorit un lucru fără ca în acelaşi timp sau îndată după
aceea să nu vreau contrariul.“ Dar nu e de ajuns să te naşti
cu o asemenea percepţie: „…deloc înclinat să-mi împac contradicţiile (sau mai curând contradicţiile din mine), mi-a
plăcut, dimpotrivă, să le cultiv, să le exacerbez, să le port
de grijă.“ Cioran e motivat de două argumente puternice.
Primul priveşte arta scrisului: „Asta e drama oricărei gândiri structurate, faptul de a nu permite contradicţia. Cazi
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astfel în fals, minţi ca să protejezi coerenţa.“ Al doilea e de
factură existenţială: „Şi, din momentul în care am acceptat contradicţiile, am constatat că, deşi nu era o formă de
echilibru, mă simţeam mult mai bine decât în perioada în
care trăiam în minciună.“ (Convorbiri…)
Concluzia este inevitabilă: nici o afirmaţie a lui Cioran
nu poate fi creditată drept certitudine! Şi nu există temeiuri pentru aprecieri neîndoielnice!Tot ce se poate spune
este, în cazul norocos, doar plauzibil. O bună intuiţie află
nota de verosimil undeva între idei, reprezentări ori conduite ce se contrazic.
*
Angajamentul încercării de faţă e să caute o explicaţie
pentru succesul şi integrarea unui scriitor precum Cioran
în cultura franceză a vremii sale.
Câteva împrejurări sunt la vedere. Cultura Franţei se află
la nivelul de maturitate care sugerează că mai toate lucrurile importante au fost spuse; în orice direcţie te mişti, dai
peste afirmaţii, expresii, constatări devenite sau pe cale să
devină clişee. Ceea ce în alte părţi este trecut sub tăcere
ori rostit cel mult în şoaptă este aici debitat public, fără să
inflameze. În acest mediu, saturat de idei şi extravaganţe,
noutatea mai poate veni doar de la modul de a exprima şi
de interesul pe care-l poate isca persoana care-l exprimă.
E de menţionat şi că Parisul este, de mai multă vreme,
spaţiu de afirmare largă pentru tot soiul de creatori străini, care cred că statutul dobândit în ţara de origine pare
sau chiar este sub cel pretins.
În această ambianţă, contradicţiile lui Cioran s-au putut
converti cu uşurinţă în formule surprinzătoare, deconcertante, şocante. Mai era însă nevoie de un plan, de un scenariu
care să garanteze succesul. Cioran trebuia să devină un caz.
Acest imperativ fusese presimţit devreme. „Totul este
să ai un destin să fii un „caz“ susţinea el, încă din 1936, în
Cartea amăgirilor (Editura Cugetarea). „Puţini oameni s-au
străduit la fel de mult ca mine să aibă un destin“.; „Atât în
filozofie, cât şi în literatură, mă interesează cazurile, autorii despre care se poate spune că sunt „cazuri“ în sensul
aproape clinic al expresiei.“ (Convorbiri…). Se contura şi
o justificare: „…de vreme ce toţi iubesc succesul, trebuie,
măcar pentru simetrie, să fie şi unii atraşi de eşec.“
Şi Cioran şi-a configurat o imagine în note apăsat negative, astfel încât deosebirea de ceilalţi să fie categorică: „Nu-i
om mai vrednic de dispreţ ca mine.“; „Nu e sub soare un
ins mai lamentabil decât mine.“; „Nu există veleitar mai
mare decât mine.“; „Nu se poate merge mai departe decât
am mers eu în perceperea vidului vieţii.“; „Nimeni nu şi-a
cultivat defectele cu atâta migală şi încrâncenare ca mine.“
(Caiete…)
Asumările sunt extreme, de parcă Cioran n-ar fi dorit să
fie „un caz“, ci chiar Cazul. Grandilocvenţa imputată de Blaga
e mai aproape de grandomanie. Riscul de a greşi e neglijabil
de vreme ce însuşi Cioran confirmă: „În tinereţe am suferit
de megalomanie.“; „Am uneori şi acum accese de megalomanie.“ (Caiete…);„Da, mă compar cu Macbeth… În accesele
mele de megalomanie îl socotesc plagiator…“ (Convorbiri…)
Un „caz“ este, adesea, un ghem de suferinţe: „La mine, o
apareantă sănătate ascunde un om bolnav.“; „Pentru boala
mea nu există leac pe pământ, doar otrăvuri care s-o facă
mai virulentă şi mai chinuitoare.“ În această privinţă, modelele lui Cioran sunt previzibile şi,deopotrivă, ilustre: „Pascal, Dostoievschi, Nietzsche,Baudelaire – toţi cei de care
mă simt aproape au fost suferinzi.“ Pascal, citat de mai
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multe ori, i-a atras atenţia
supra „avantajelor bolii“!
Exemplul de urmat este
totuşi altul: „Succesul lui
Nietzsche se datorează
in mare parte faptului că
a susţinut teorii cărora,
în viaţă, nu li s-a conformat niciodată. Ne place
ca un bolnav, un nevolnic, un client al pensiunilorpentru fete bătrâne
să fie apologetul forţei,
al egoismului, al barbariei fără scrupul.“
Dar cam la fel de cunoscută e şi teoria căreia Cioran
însuşi nu i s-a conformat niciodată: sinuciderea! L-a pomenit deseori pe Van Gogh, dar nu şi-a tăiat nici măcar sfârcul
unei urechi! Pentru că Cioran priveşte sinuciderea ca pe o
chestiune curat teoretică: „Încă din tinereţe trăiam mereu
cu această idee. Cu ideea sinuciderii.“ (Convorbiri…); „Ceea
ce face viaţa suportabilă este ideea că o poţi părăsi…“; „Eşti
stăpân pe viaţa ta, te poţi sinucide când vrei.“; „Calea sinuciderii e cea mai tonică dintre toate.“ Sinuciderea este, astfel, o simplă potenţialitate; şi un corolar al libertăţii. Cioran n-avea nicicum motive de sinucidere: „Toate nenorocirile mele se trag din faptul că sunt prea ataşat de viaţă.
N-am întâlnit pe nimeni s-a iubească atât cât o iubesc eu.“
Bineînţeles!
Şi suferinţele lui Cioran par mai mult psihologice decât
trupeşti: „Boala de a te întâlni cu tine însuţi, boala identităţii – nimeni n-o cunoaşte ca mine.“; „Dacă vreun muritor a fost vreodată chinuit, torturat de îndoiala de sine,
acesta sunt eu.“; „Nu în nelinişte, ci în insatisfacţie am trăit
totdeauna…“ Suferinţa fizică e doar un feedback, o conexiune inversă a dezechilibrului psihic, care e dominant: „Îi
acuz pe toţi oamenii că sunt bolnavi mintali. Ca şi cum eu
n-aş fi! Reuşesc să mă stăpânesc; – altminteri, i-aş lăsa cu
gura căscată pe psihiatri.“
La acest nivel, nici modelele nu mai prezintă interes:
„Ceea ce sunt, ceea ce ştiu, totul îşi are obârşia în bolile
mele. Ele m-au învăţat să fiu diferit.“
(Abundenţa citatelor este sau poate deveni dezarmantă.
Am renunţat la multe, la foarte multe. Dar nu şi la acelea
care fac plauzibilă viziunea aici propusă, mai ales în aspectele ei delicate. Apoi, acesta este şi neajunsul când argumentele sunt de găsit chiar în „materialul clientului“, unde
se află, fatalmente, şi contraargumentele. Peste toate, însuşi
Cioran susţine: „…un comentariu trebuie făcut cu citate…“)
*
Între temele menite să contrarieze, una ar fi religia: „În
ce mă priveşte, nu sunt religios, dar religia mă interesează.“
Pentru că „Orice experienţă religioasă profundă începe
acolo unde se sfârşeşte autoritatea demiurgului: ea n-are
nevoie de el, îl încriminează, este negarea lui.“ (Demiurgul cel rău, Humanitas, 1995) De aici concluzia: „Prezenţa
universală a răului poate fi foarte bine explicată printr-un
Dumnezeu rău, căci prin unul bun nu poate fi.“ (Convorbiri…)„Orice s-ar spune, creştinismul a stricat totul.“ –
declară fiul preotului din Răşinari. (Caiete…) „Viaţa noastră religioasă – fie că se inspiră din Iov, fie din Sfântul Pavel
– este gâlceavă, exces, dezlănţuire.“ Aşadar, „Să renunţăm
la iluziile creştine.“
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Cum ţinta mărturisită e „Caut izbăvirea, nu echilibrul…“,
Cioran aminteşte repetat de Bagavadgita, se interesează de
budism, de daoism, de Vedanta, de mitologia iraniană (în
Caiete…: „Ahriman este principiul şi Dumnezeul meu“;
dar Ahriman-Angra Mainyu – e principiul răului!), de Zen,
de mistici. „Toate problemele mele ar fi fost rezolvate dacă
puteam să ader la o credinţă oarecare“, apreciază Cioran.
(Caiete…) Dar „în acest stadiu al erudiţiei, al dezabuzării
şi al ironiei“ nu „mai poate exista cineva care să creadă cu
adevărat. Suntem toţi…nişte foşti credincioşi…“ (Exerciţii de admiraţie, Humanitas, 1993)
*
Îndeobşte, ateii – destul de des şi deiştii – sunt partizani
ai ştiinţei. Dar negativismul lui Cioran este, şi în această
privinţă, funcţional: „Între o explicaţie ştiinţifică şi o explicaţie „mistică“, indiferent de subiect, prima este totdeauna
mai superficială şi mai decepţionantă.“ O fi de vină „Orgoliul greţos al omului de ştiinţă…?“ N-am întâlnit, în paginile cărţilor lui Cioran, vreun om de ştiinţă de un „orgoliu
greţos“; de ce să nu-l fi pomenit?
Contestarea tehnicii e la fel de categorică şi putem să ne
punem întrebări cu ce mijloc de transport va fi ajuns Cioran la Paris sau dacă a folosit ori nu iluminatul electric:„În
materie de invenţii, omul trebuia să rămână la tărăboanţă.
Orice perfecţionare tehnică e nefastă şi trebuie demascată
ca atare.“; „În faţa telefonului, a automobilului, în faţa celui
mai mic instrument simt un irepresibil impuls de scârbă
şi oroare.“ Sunt vizaţi şi ceilalţi: „Entuziasmul pentru tehnică nu mai e posibil în ziua de azi. Cel care îi cedează e
sau naiv, sau nebun.“
Problema e că Cioran a lansat judecăţi şi în domenii în
care era, în chip vădit, ignorant; fără să se întrebe dacă el
este cel potrivit s-o facă. Pe lângă altele, pare necesară şi
imaginaţia, care te provoacă să vezi lucrurile din altă perspectivă. E prudent să ştii măcar că părerile sunt împărţite!
*
„Teza mea principală este neputinţa omului.“ – admite
Cioran. „Încrederea în om constituie chiar o gravă primejdie, credinţa în om e o absurditate totală, o idee delirantă.
În ultimă instanţă, ca să spun aşa, dispreţuiesc oamenii.“
(Convorbiri…) Afirmaţia aceasta teribilă s-ar întemeia pe
convingerea că omul e „…o eroare, o erezie a naturii.“ „Tot
ce face omul mi se pare artificial şi inutil.“; Doar animalul
îmi pare acceptabil“ pentru că „…chiar şi ultimul animal e
mai aproape de adevăr decât omul.“ Care o fi acest adevăr
rămâne nedesluşit. În schimb, e sigur că „Omul sălăşluieşte
în pierzanie şi nu va putea dăinui…“; „…sincer vorbind, ar
fi fost mai bine să nu fi existat civilizaţie…“ Aşa gândint,
nu există variantă: „Efectiv cred că o catastrofă a devenit
necesară, aproape indispensabilă.“ În cazul în care agentul
posibilului dezastru nu s-ar ivi, Cioran se oferă: „Dacă aş
avea posibilitatea să distrug lumea, aş face-o.“
Un astfel de atac radical este de sugestie nietzscheeană.
Mai mult, Nietzsche s-ar cere corectat: „Această idee a
supraomului mi se pare o invenţie absolut bezmetică. Omul
nu poate fi depăşit, ci doar respins…!“
Apropierea de Nietzsche este semnificativă şi în registrul
social. Dacă filozoful (mai potrivit ar fi:poetul!) german era
„un bolnav, un nevolnic, un client al pensiunilor pentru fete
bătrâne“, autoportretul lui Cioran e în tonuri echivalente. Şi
el e un neadaptat, cu toate consecinţele ce decurg din această
situaţie: „Fuga de răspundere – unic secret al vieţii mele.“;
„Însăşi ideea de a avea o responsabilitate mă îmbolnăveşte.“;
„Într-un fel sau altul, am trăit întotdeauna din pomeni (burse,
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ajutoare, premii, etc.etc)“; „Poţi trăi numai aşa cum am trăit
eu. La periferia a tot şi a toate, ca un parazit.“
„Parazitul“ crede că ar fi victima unei fatalităţi: „De când
mă ştiu, am îmbrăţişat numai cauze pierdute – menite a fi
pierdute, vreau să spun.“ O cauză pierdută a fost şi speranţa
că omenirea se va stinge chiar în cursul vieţii sale: „Eram
cam megaloman. Am mers prea departe. Eram prea grăbit.
N-am avut pe moment simţul ridicolului.“ „Nu sunt, cu siguranţă, un vizionar, poate cel mult…un gânditor marginal.“
La bătrâneţe, viziunea asupra lucrurilor arată altfel:
„Eu sunt un om fără profesie, n-am obligaţii, pot vorbi în
numele meu, nu depind de nimeni şi nu am de transmis
nici o învăţătură.“ Astfel de spovedanii sunt, uneori, de-a
dreptul năucitoare: „Tot ce am scris am scris în momentele mele depresive.“; „…nu am crezut niciodată cu adevărat în ceva… Nu am luat nimic în serios.“
Sumbrul autoportret, rezultat al elaborării, trebuie comparat cu relatările, în culori voioase, ale scenelor din viaţa
celui ce credea că e potrivit „Să introduci lamentaţia în concept.“; să vedem un Cioran în hainele existenţei curente:
„…nu cunosc alt caz de copilărie atât de fericită ca a mea.“;
„…făcusem toată Franţa pe bicicletă…“; „Ieri dimineaţă am
mers la piaţă (ca în fiecare zi).“; „Am petrecut trei săptămâni în Austria, mai ales la Burgenland… Am fost aproape
fericit.“; „Ieri, la un cocktail, m-am întreţinut cu un mare
cardiolog…“; „Geamătul vântului în şemineu îmi aminteşte
plimbarea pe care am făcut-o la Haworth… pe urmele lui
Emily Bronte.“; „Duminică la ţară. Să te întinzi şi să miroşi
pământul…“; „Gela (în Sicilia)… e cel mai cumplit oraş pe
care l-am vizitat vreodată.“; „Ieri am mers la un cocktail de
unde m-am întors furios, dezlănţuit.“; „Cât e ziua de lungă,
fredonez crâmpee din Recviemul lui Mozart. N-am căutat oare la Viena, înainte de orice altceva, casa în care l-a
compus?“; „Am petrecut până deunăzi o lună minunată la
Talamanca (Ibiza, insulele Baleare – d.i.)…“; „Revin de pe
insula Re. O săptămână perfectă. Senzaţie de paradis terestru.“ Şi putem înmulţi astfel de însemnări, până când pare
firească şi exclamaţia lui Cioran: „Una peste alta, viaţa e un
lucru extraordinar!“ (Caiete…)
Sunt de admis dezechilibrul, suferinţele, sfâşierile, dar premeditarea lui Cioran, pentru „a încerca o carieră literară“ la
Paris, e la fel de clară. Recunoaşte şi el: „Când adopţi o atitudine extremă, e greu să-i faci pe oameni să creadă că eşti sincer.“
*
Să scrii ori să nu scrii: dilema unui Hamlet al Condeiului. Dilemă, într-adevăr, pentru că amândouă căile par,
pentru Cioran, fundături.
„Să scrii, ce decădere!“; „Nici un om lucid n-ar trebui
să scrie- decât dacă-i place să se tortureze.“ (Caiete…); „…
sunt şi împotriva muncii. Nu trebuie nici măcar să scrii.“;
„Mi se reproşează că scriu, intrând astfel în contradicţie
cu ideile mele…“; „E drept, date fiind principiile mele, n-ar
fi trebuit să public nimic…“
Aşa că a trebuit să inventez o explicaţie:“…privesc tot
ce am scris nu ca pe o teorie, ci într-adevăr ca pe o terapie pentru mine însumi.“ Pare limpede că terapia viza suferinţe de natură – să zicem – spirituală; scrisul nu e un tratament din seria regimurilor alimentare! Pe de altă parte,
soluţia auto-terapiei nu e tocmai originală. Dar Cioran e
de părere că, dimpotrivă, „Căutarea originalităţii e mai totdeauna semnul unui spirit de mâna a doua.“ Aşa cum e în
teritoriul literaturii: „Cu cât un scriitor e mai original, cu
atât riscă să se demodeze şi să plictisească; de îndată ce ne
obişnuim cu trucurile lui, e terminat.“ (Caiete)
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Aş observa că atracţia lui Cioran pentru truisme ţine,
dacă-i credem zisele, de structura lui: „Dintotdeauna, cuvintele au trezit în mine un ecou profund, mai cu seamă cuvintele tocite, dar încărcate cu semnificaţie. Câteodată, expresia cea mai tocită se înalţă la rang de revelaţie.“
Dar cele mai multe clişee vin din lecturi. „…citesc, vai,
prea mult…“, se tânguie Cioran, dar nu uită să treacă, în caietele sale de însemnări, ideile pe care le crede semnificative
ori gândurile proprii iscate de lecturi. Alături, întâmplările
cotidiene, cărora le găseşte un tâlc. „Nu ni-l imaginăm pe
dante şi pe Shakespeare notându-şi mărunţişurile existenţei
cu gândul să le aducă la cunoştinţa celorlalţi.“ – observă Cioran; dar el o face. A cerut să-i fie distruse caietele de însemnări, însă, conform ambivalenţei cu care ne-a obişnuit, n-a
renunţat niciodată la ele. Erau indispensabile, de vreme ce
furnizau materialul pentru construcţia eseurilor sale.
„Toate cărţile mele sunt cărţi pe jumătate, eseuri în sensul propriu al cuvântului. Încercările sunt chiar formula
artistică în care Cioran se simte în largul său. O vreme.
Pentru că şi capacitatea lui de a dura structuri mai ample
se diminuă. E momentul în care Cioran începe să elogieze
fracţiunea, episodicul revelator: „Fragmentul, singurul gen
compatibil cu umorile mele, este orgoliul unei clipe transfigurate cu toate contradicţiile ce decurg de aici.“ Dar nota de
amărăciune nu lipseşte:“ Concizia – privilegiul şi năpasta
mea.“ Si nici bănuiala unei cauze:“ Cititul este o activitate
nefastă şi sterilizantă.“
A fost însă o bună intuiţie că eseul era binevenit în
contextul literar francez. Pentru că „Literatura franceză
este un discurs despre literatură.“ Iar predictia lui Cioran
e crudă: „Ca literatura să fie sortită pieirii este posibil şi
chiar de dorit.“ (Ispita…) Aşadar, nu e vorba doar de beletristica franceză. „Oricum, substanţa literaturii se subţiază,
iar a romanului, şi mai restrânsă, dispare sub ochii noştri.“
Soarta romanului e simptomatică: „Personajul trage să
moară, intriga de asemenea.“; „Un monolog al cărui conţinut se reduce la o defilare de obiecte – iată romanul contemporan.“ (Caiete…) „Apariţia romanului fără substanţă
a dat romanului o lovitură de moarte.“ (Ispita de a exista,
Humanitas, 1992)
Literatura intră treptat în disoluţie, dar şi trecutul ei se
vede drastic reconsiderat: „Sunt uluit de cantitatea de cărţi
care nu-mi spun nimic…Ştiu că n-ar fi trebuit să fie scrise.“
Referirile corosive ale lui Cioran nu-i iartă nici pe scriitorii şi gânditorii de primă linie: Apostolul Pavel!Stia să se
cocoaţe pe scenele de bâlci şi să-şi verse de acolo veninul.“
(Ispita…); Sfântul Augustin „Are toate subtilităţile trădătorului. Limbut, gâlcevitor, despicând firul în patru…“
(Caiete…); „…un isteric ca Luther.“; „Voltaire a fost primul
literat care şi-a ridicat incompetenţa la rang de procedeu,
de metodă.“ (Ispita…) „Goethe rămâne pentru mine rece
şi ţeapăn.“ (Caiete…), de o „mediocritate fără precedent“.
(Ispita…); „ilizibilul Schiller“; „…Rousseau, un isteric odios,
mai face încă discipoli.“ („Vai de scriitorul şi de gânditorul
care face şcoală!“; „Corespondenţa lui Hegel. Ce deziluzie!“;
„…l-am reluat pe Kierkegaard; ce searbădă mi se pare lectura acestui ins… (Caiete…); „Niciodată n-am putut să-l
citesc pe Balzac…“ (Exerciţii…); „Sunt ani de când îmi tot
pierd iluziile în privinţa lui Valerz.“; „Este de necrezut în ce
măsură m-am îndepărtat de Rilke! Există la el un abuz de
ton poetic care e de-a dreptul insuportabil.“; „Am recitit
câteva nuvele ale lui Cehov, autor la care mă închinam în
anii războiului. Dezamăgire!“; „Heidegger şi Celine – doi
sclavi ai propriului limbaj până într-acolo că a se elibera de
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el ar fi echivalent cu a dispărea.“; „J.P. Sartre: un institutor
atins de masochism.“; Camus: „…trăind nu putea decât să
decadă din gloria sa disproporţionată, abuzivă, chiar ridicolă.“ Şi mă opresc notând reacţia lui Cioran după apariţia articolului lui Blaga, pomenit la începutul acestei încercări: „Îl pusesem pe L.Blaga pe un piedestal… Vai, zeul s-a
prăbuşit!“ (Caiete…; însemnare din 1962)
O explicaţie pentru aceste minimalizări şi invective vine
chiar de la Cioran: „Nu-i pot ierta pe cei din care mi-am
făcut idoli.“ Trebuie să credem că este sincer, câtă vreme
pentru alţi oameni ai scrisului literar, filozofic, religios, preţuirea lui a rămas, peste ani, constantă.
Nu se putea ca Cioran să ignore felul în care va fi perceput el însuşi în viitorul previzibil: „Destinul cărţilor mele
mă lasă indiferent. Cred totuşi că unele din insolenţele mele
vor rămâne.“ De altfel, „Doar scriitorii minori îşi pun mereu
întrebări despre opera lor. Orice carte este perisabilă…“!
*
Mai e de menţionat un aspect.Cioran şi-a durat literatura
de succes în limba franceză, ştiind că „Adevăratul scriitor se
ataşează de limba sa maternă şi nu cotrobăie printr-un idiom
străin sau altul.“ A abandonat totuşi „Extraordinara limbă
română“, cu toate că „Franceza a fost pentru mine o cămaşă
de forţă.“ Dar izbânda lui e atestată de zece cărţi publicate

de o editură pariziană importantă, de premii (acceptate ori
refuzate) şi, mai ales, de integrarea în cultura literară franceză, în cuprinsul căreia competiţia e neiertătoare.
În viaţa publică de după 1950, numele lui Cioran nu spune
nimic. N-are cum să spună, pentru că nu e de aflat în nici
una din marile dezbateri care au activat ori divizat intelectualitatea Franţei; nu se găseşte în nici unul dintre curentele
care au definit feluritele orientări ideologice, politice, sociale.
Orice s-ar spune la noi, Cioran e un scriitor şi un gânditor de luat în seamă între alţii. Îl vom identifica în nişa
cultural-literară şi nu altundeva. Această constatare nu-i
scade nicicum meritele, ci îl aşază în perimetrul de performanţă reală.
De altfel, integrarea lui Cioran în cultura literară franceză
nu s-a făcut neted; şi nu doar din motive lingvistice: „Azi
după amiază, la gândul că ultima mea carte a trecut aproape
neobservată, am avut o reacţie de autor, adică am avut pică
pe toată lumea.“; „Mă detaşez din ce în ce mai mult de prejudecata stilului. Şi când te gândeşti că i-am sacrificat atâţia ani!“; „Nimic nu seamănă mai mult cu neantul decât gloria la Paris! Nu-mi vine să cred că am râvnit şi eu la „asta“!“
*
La toate cele zise, se mai poate adăuga un citat: „Orice moarte
naturală e compromiţătoare.“ Emil Cioran a murit compromis.

Simona-Grazia DIMA

Misterul insulei.
O incursiune în
Slovenia (II)

O

Odată cu deschiderea Conferinţei, am avut senzaţia
plonjării într-un ocean de idei, adevărat regal intelectual
(dar nu numai; experienţa de viaţă fiind evidentă). Preţ de
aproape trei sferturi de oră preşedintele PEN International,
John Ralston Saul, a susţinut cu fervoare şi inteligenţă, cu
umor şi argumente filosofice, necesitatea cultivării unui
optimism neistovit în rândul scriitorilor, spre a influenţa
în sens constructiv mentalul unei societăţi incredibil de
pesimiste, în ciuda confortului material atins. A ştiut să
îndemne, uneori cu un binevenit umor, la depistarea surselor stagnării, ale împotmolirii bunelor intenţii în clişee
şi stereotipuri generate de eternele justificări şi scuze lâncede, inerţiale, ce frizează absurdul. A arătat că acestea
sunt simple impasuri de când lumea, pe care scriitorii, graţie gândirii libere, neîncătuşate, au reuşit însă, mereu, să
le deblocheze, ducând societatea înainte, chiar dacă acţiunea lor a fost mai puţin spectaculară decât a decidenţilor
politici. Astfel, în opinia sa, PEN International rămâne o
forţă demnă de luat în seamă pe scena mondială a ideilor.
Aici deschid o paranteză: poate că şi intrarea, recentă, a
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sumei de un milion
de dolari în vistieriile PEN International, din partea unui
donator elveţian, fapt despre care am aflat întâmplător,
i se datorează – este un bun practicant al persuasiunii.
Mă bucur că intră asemenea donaţii substanţiale la PEN.
Mereu mă întrebam (cotizaţiile internaţionale achitate de
noi, toate centrele, la Londra, fiind infime) cum le sunt plătite salariile celor câţiva funcţionari de acolo, care nu sunt
scriitori. Aflând şi de o altă sumă notabilă, sosită dintr-o
ţară nordică, înţeleg că PEN-ul face faţă, prin forţe proprii, multiplelor provocări legate de transportul în diferite lumi şi continente al mai-marilor săi, ca şi de plăţile
către angajaţi, de care vorbeam etc.
Din toate comunicările se degaja un crez scriitoricesc şi de viaţă, o atitudine proculturală şi foarte critică la adresa societăţii contemporane. Miha Pintarič (n.
1954), membru de vază al PEN-ului Sloven, subliniază
cu subtilitate distincţia dintre termenii public şi social.
HYPERION

169

Nu toate prezenţele publice sunt şi de relevanţă socială,
atrage el atenţia într-o notă de umor răsplătită de audienţă prin râsete empatice: se fac simţite tot mai pregnant
grupuri restrânse şi sectare, lipsite de cunoaşterea adevăratei ierarhii a valorilor, care încearcă să ducă societatea
pe un făgaş iraţional. Prin contrast, o societate se caracterizează prin libertatea de conştiinţă a fiecărui individ
din componenţa sa. Reţin: un scriitor adevărat este „un
maestru al libertăţii“.
În textul său cu caracter autobiografic, Ayşe Kulin din
Turcia îşi exprima speranţa că lumea se va ameliora odată
cu generaţiile tinere, deschise, graţie tehnologiei informatice, spre ubicuitatea suferinţei în lume, spre „impersonalitatea“ ei care îi loveşte pe toţi oamenii, fără deosebire. Seducător şi poate parţial adevărat acest punct de
vedere. Cu toate acestea, nu m-a convins integral raţionamentul: de obicei, şi generaţiile tinere moştenesc sau
primesc vechile prejudecăţi, se încarcă, de la început sau
pe parcurs, cu trecutul antecesorilor, în lipsa unei exersări conştiente, sistematice a spiritului critic. Trecerea
timpului ca atare nu este suficientă.
Mă captivează inteligentul eseu al lui Sylvestre Clancier, despre relaţia dintre ficţiune şi scris, cu urmări adesea dramatice (sunt analizate implicaţiile unor procese
din justiţie având ca punct de plecare identitatea unor
personaje romaneşti cu personaje reale, ceea ce echivalează cu abandonul pactului ficţional, constituind veritabile reglări de conturi cu personaje din anturajul autorilor). De asemenea, mă emoţionează de-a dreptul textul lui Jean-Luc Despax, preşedintele PEN-Clubului Francez, despre romanul Supunere al lui Michel Houellebecq,
caracterizat ca o creaţie nonconformistă, curajoasă, ce
ridică probleme stringente, incomode, tragice, privitoare la destinul Franţei; de pildă, abandonarea instituţională a universitarilor ei şi reabilitarea lor ironică, surprinzătoare, tocmai de către islamici, care le dau un salariu mai bun şi le îmbunătăţesc statutul social; apoi acea
disperare latentă a autorului, datorată receptării atotputerniciei mass-mediei şi a morţii definitive a poeziei în
lumea actuală. Poţi să nu fii integral de acord cu perspectiva sumbră şi adesea reducţionistă a autorului (manifest
sexist şi misogin, de pildă), afirmă eseistul, dar nu poţi
nega sinceritatea şi urgenţa strigătului său de alarmă, ca
artist care se simte aneantizat în societatea actuală, deoarece „neoliberalismul a distrus totul“.
Mi-am susţinut lucrarea în cadrul acestei mese rotunde,
cea dintâi a zilei, vorbind liber, de fapt rezumând-o, deoarece ea putea fi citită în culegerea unde era deja publicată: The 47th International Writers’ Meeting, Bled 06.05–
09.05.2015, Ljubljana, Slovenski Centre, 2015, ISBN
978-961-93663-3-2. O reproduc aici, tradusă în româneşte (mărturisesc că am alcătuit-o, din lipsă de timp,
rapid, dar nu la repezeală, direct în limba engleză; socotind textul acesta, ca în cazul celorlalte alcătuite în ocazii similare, un răspuns la mai vechi întrebări şi preocupări personale, nu un simplu text ocazional):
Simona-Grazia Dima
Suntem în lume sau lumea este în noi? Scriitorii
din PEN şi spiritul critic
Stimat auditoriu,
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Judicios aleasă, tema acestei mese rotunde semnalează o chestiune de maximă importanţă, aflată în intimă
atingere cu esenţa problemelor şi preocupărilor societăţii actuale. Dacă filosofiile lumii nu au reuşit poate, până
acum, să accentueze în chip suficient de energic, convingător sau insinuant necesitatea de a investiga condiţia umană, vedem astăzi rezultatele acestei neglijenţe; iar
dacă admitem că literatura, în înţelesul ei ultim, are drept
domeniu de elecţie natura umană, devine evident faptul
că astăzi suntem martorii mai mult sau mai puţin pasivi
ai unei ignorări generale, nu doar a filosofiei, ci şi a literaturii – din partea politicienilor şi a publicului larg. În
zilele noastre se observă limpede că evoluţia omului este
strâns legată de cultură, filosofie şi literatură, că niciunul
din aceste domenii nu pot subzista în separaţie, dar şi că
oamenii nu le pot evita implicaţiile, atunci când se confruntă cu propria viaţă.
Literatura universală are o istorie glorioasă şi exemplară. De ce oare? – ne-am putea întreba. Şi am putea răspunde că tocmai datorită funcţionării sale ca un vehicul
al spiritului critic al umanităţii, fiindcă a ştiut să atragă
necontenit atenţia asupra preocupărilor reale ale omului,
cele tipice unei făpturi pline de sens şi care îşi reafirmă
neîncetat demnitatea, în opoziţie cu imaginea ei falsă şi
distorsionată de simplu obiect (acreditată de unii gânditori şi decidenţi sociali, în scopul promovării unor interese cu totul mărunte şi parţiale).
Marii scriitori au simţit intuitiv şi au exprimat ceea ce
maeştrii spirituali afirmaseră cu mult timp în urmă: că
lumea nu este o entitate independentă, întrucât nu are o
realitate proprie, ci este asemenea lunii, o simplă reflectare a soarelui şi, în plus, o apariţie evanescentă şi trecătoare, pe care oamenii o fac posibilă graţie minţilor lor.
Nu este dată odată pentru totdeauna, ci se află într-un
proces continuu, generată fiind de noi înşine. Nu este adevărat că suntem în lume: dimpotrivă, lumea este în noi.
Doar corpurile noastre se află în lume, în vreme ce spiritul nostru nu-i aparţine acesteia, fiind un martor complet independent.
În consecinţă, prin faptele şi cuvintele noastre, putem
într-adevăr schimba lumea. Nu într-un mod brusc sau
spectaculos, desigur. Dar fiecare om posedă o putere a
sa, care nu trebuie ignorată sau trecută cu vederea. Noi,
scriitorii, am fost hărăziţi cu forţa de a rezista în faţa factorilor străini, chiar şi atunci când suntem nevoiţi să ne
confruntăm în mod direct cu ei.
Lumea şi, într-un sens mai larg, societatea stau sub
semnul schimbării. Heraclit din Efes a dezvoltat în chip
magnific această idee (care a constituit, într-adevăr, şi
mai constituie încă, o revelaţie) cu mult timp în urmă –
cinci secole înainte de Hristos. Cu mult timp în urmă?
Însuşi acest gând ne poate determina să punem în discuţie adevăratul statut al fenomenelor şi al ideilor. Se poate
spune că fenomenele sunt separate? Există în mod real
ceea ce numim timp? Cultura autentică, aceea de care
suntem mândri, adună simultan toate manifestările, care,
în acest mod, devin prezenţe vii în percepţia noastră
cea de dincolo de timp – fiindcă această reamintire este
posibilă oricând. Din acest motiv putem sta faţă în faţă,
la dorinţă, cu marii scriitori sau gânditori din toate epocile. În cele din urmă, totul se leagă de tot, nimic nu stă
aparte, în izolare, autismul cultural nu e cu putinţă. Rolul
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scriitorilor constă în a uni omenirea în jurul unor idei,
fenomene şi ţeluri. Marea literatură reuşeşte să cheme şi
să adune laolaltă oamenii, revelându-le universalitatea,
împiedicându-i să devină, aşa cum se spune în introducerea la această masă-rotundă, „o mulţime de narcisişti
stingheri, de indivizi ce nu prezintă încredere şi sunt excesiv de competitivi şi îndrăgostiţi de ei înşişi“.
Scriitorii le reamintesc oamenilor simpul fact că sunt
membri ai aceleiaşi familii şi îi ajută să ţină aprins focul
cunoaşterii şi al sensibilităţii, adică, în esenţă, să ţină în
viaţă o calitate simplă, dar, cu toate acestea, rară şi preţioasă, pe care am putea-o denumi deschiderea inimii: acel
simţământ de compasiune faţă de ceilalţi, atenţia concentrată la identitatea ascunsă, realmente existentă între
toate fiinţele, şi care aşteaptă să fie revelată şi dezvăluită.
Poate că există câteva adevăruri incomode legate de
scriitorii înşişi. De ce să nu recunoaştem că, de-a lungul
istoriei societăţii şi a literaturii universale, destui scriitori
au abordat fie probleme prea întortocheate ale psihicului fie chestiuni prea personale, nesocotind astfel problemele general-umane şi preocupările sociale. Să cităm din
nou din Heraclit: „minţile puternice discută idei, minţiile
mijlocii discută evenimente, minţile slabe discută despre
oameni“. Operele şi abordările acestor scriitori au fost,
în consecinţă, percepute fatalmente ca nereprezentative, nesemnificative sau fără conexiune cu marile probleme la ordinea zilei şi astfel nu au fost îmbrăţişate de
prea mulţi oameni. Aceşti creatori s-au separat de grosul
omenirii, care nu le-a mai putut urmări căutările. Vedem
astăzi rezultatele.
Se cuvine de asemenea să accentuăm faptul că termenul literatură este prea general. În realitate există atâtea
literaturi câţi scriitori. Fiecare îşi visează visul, iar fiecare vis este diferit, izvorând dintr-o viziune şi concepţie distincte. Ca să fie apreciaţi în mod universal, scriitorii ar trebui să fie universali în concepţia lor. Desigur, ei
sunt creaturi independente şi nu acceptă să li se predea
nicio lecţie. Cu toate acestea, operele lor transmit ceea
ce sunt ei înşişi: niciun pic de educaţie, talent, viziune,
generozitate, sacrificiu de sine sau caracter în plus faţă
de cât au cu adevărat; atât şi nimic mai mult. Unii pot
încerca să înşele, dar creaţiile lor îi demască. Prin urmare,
putem afirma, aşa după cum spunea Socrate, că „acela
care doreşte să pună lumea în mişcare ar face bine să se
pună în mişcare întâi pe el însuşi“.
În ipostaza lor ideală, scriitorii sunt făpturi inocente,
inconştiente de ceea ce creează. O asemenea afirmaţie,
aparent paradoxală, nu vrea deloc să spună că artiştii ar
fi inconştienţi – ci, dimpotrivă, că ei sunt prinşi în dansul bucuriei şi purităţii, lipsindu-le totalmente capacitatea de a manipula oamenii. Gândurile lui Socrate pot fi
din nou de folos aici: „am conchis că nu înţelepciunea
era cea care îi făcea [pe poeţi] să-şi scrie poezia, ci un fel
de instinct sau inspiraţie, aşa cum sunt acestea de găsit
la văzători şi profeţi, care îşi emit mesajele sublime fără
a şti câtuşi de puţin ce înseamnă ele“.
În clipa în care creaţia devine conştientă de ea însăşi,
intelectul îşi începe lucrarea manipulatorie de a-şi impune
înţelesurile asupra altora. Literatura veritabilă însă îi învaţă
pe ceilalţi prin bucurie şi sinceritate. Nici nu e necesar
mai mult. Ea topeşte subiect şi obiect într-un unic simţământ de voioşie şi conferă o sănătate reală, aceea a ati-
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tudinii, a conştiinţei. „Un om sincer este întotdeauna
un copil“, ne împărtăşeşte Socrate un adevăr ştiut şi de
sculptorul român Brâncuşi. Un veritabil scriitor restaurează puritatea şi demnitatea omului fără a-i forţa admiraţia ori devoţiunea. Arta adevărată (iar nu artificială)
este întotdeauna conectată la o experienţă intimă, care,
cu toate acestea, nu reprezintă o chestiune de relevanţă
îngust personală. Printr-un proces inefabil, în opera unui
mare artist până şi cele mai mici evenimente au o rezonanţă cosmică (să ne gândim la Dublinul ficţional al lui
James Joyce). Opera artistului atrage pur şi simplu prin
aceste trăsături, dacă ele sunt prezente în ţesutul artistic. Arta veritabilă nu poate înşela.
Poate că aceste fenomente de degradare şi regres
pe care le trăim astăzi s-au instaurat gradat, treaptă cu
treaptă, prin cedări succesive, atât din partea creatorilor,
cât şi din partea publicurilor lor. Provin deci din complicitate. Publicurile au sfârşit prin a crede ce li se spunea
de la un moment dat cu obstinaţie: că omul este o simplă entitate materială, născută pentru unicul scop de a
se bucura de lume şi viaţă în dimensiunea senzualităţii
şi într-un mod egoist: mulţumindu-se să ia cât mai mult
fără a da nimic în schimb sau făcând risipă de daruri în
direcţii greşite, de pildă investind comorile timpului,
energiei, strădaniei şi sănătăţii în evenimente exterioare
şi trecătoare.
Prin urmare, au apărut mai multe tipuri de public,
expresii ale unei societăţi scindate. Aşa cum bine sună
introducerea la această masă-rotundă*, societatea, aşa cum
a existat ea până nu demult, se scindează, „mărunţindu-se
în mai multe grupuri constituite pe baza intereselor materialiste şi încurajate cu succes prin varii măsuri de marketing etc., luate de manipulatori ideologici şi transmise
cel mai adesea prin mass-media“. În această privinţă, să
ne amintim ce spunea Socrate: „Ar trebui să mâncăm ca
să trăim, nu să trăim ca să mâncăm“. Cea dintâi datorie
a omului este să se cunoască şi să fie el însuşi, să-şi caute
natura veritabilă.
E timpul să ne dăm seama de regresul instalat în paralel cu aparenta evoluţie, în plan material, a societăţii. Ca
scriitori suntem perfect în stare şi, mai mult, moralmente
obligaţi, să predăm, iarăşi şi iarăşi, lecţia subiectivităţii
creatoare şi să fim o voce critică, dar lipsită de agresivitate, dar, cu toate acestea, capabilă să-şi exprime şi să-şi
facă auzite convingerile prin intermediul literaturii: fie
prin glasul personajelor din proză şi teatru, fie prin farmecul poeziei sau prin forţa eseului. Făcând astfel, am
deveni modele de vieţi trăite prin cultură şi literatură,
potrivit unui tipar superior, departe de condiţia ancilară
de a servi idealuri şi idoli falşi, tipici unei culturi văzute
ca un bun de consum limitat şi forţat „să devină accesibil,
atractiv şi nostim la nivel global, în loc să aibă rădăcinile
bine înfipte în solul local (cazul culturii naţionale)“. Aş
adăuga aici o aspiraţie: arta ar putea şi să viseze să fie universal valabilă, prin îmbrăţişarea întregii condiţii umane.
Poate că scriitorii ar trebui să se radicalizeze din ce în ce
mai mult şi să pună degetul pe rană numind exact ceea
ce este mai dureros, ori chiar insuportabil pentru oamenii încă înzestraţi cu sensibilitate şi compasiune, definind
astfel ceea ce este omul şi ceea ce nu este.
Şi religia însăşi ar suporta o redefinire şi o reconsiderare, dacă ar fi translatată de la o viziune exterioară la una
HYPERION

171

intimă, interiorizată. Revoluţia franceză şi, după ea, postmodernitatea au ucis idolii, au abhorat religia oficială, dar
setea de sacru a omului nu poate fi ucisă, iar restricţiile
instalate nu au fost primite ca un punct de vedere rezonabil în plan filosofic. Religia, dar şi simpla percepţie spirituală, par a fi o parte din conştiinţa lăuntrică a omului,
deci imposibil de separat de mai larga conştiinţă umană,
nefiind impuse din afară. Neglijarea acestei dimensiuni
a spiritului naşte monştri. Fiecare fiinţă umană are dreptul şi datoria de a începe o investigaţie lăuntrică în căutarea adevărului spiritual. Socrate o ştia: „Un sistem al
moralei bazat pe valori emoţionale relative este o simplă
iluzie şi reprezintă o concepţie complet vulgară care nu
are nimic sănătos ori adevărat în ea“. Aceasta înseamnă
că adevărata filosofie şi, în cazul nostru, adevărata literatură, au datoria să pornească în căutarea a ceea ce nu
este trecător şi să fie create pe temelia solidă a adevărului durabil, nepieritor.
S-ar putea ca avertismentele scriitorilor să fie ascultate mai atent dacă vor avea ca fundament revelarea, în
chip sensibil, a fragilităţii condiţiei umane. Literatura e
în stare să facă din afirmaţii abstracte realităţi concrete.
Acestea, ia rnu afirmaţiile goale, au forţa artistică de a
transpune, de a întruchipa „violările drepturilor şi libertăţilor“ în ceva viu, şi astfel teribile adevăruri vor fi ascultate cu mai mult interes, graţie caracterului lor convingător, dobândit prin expresivitatea artistică, fie şi în acest
climat al „lipsei de fundament şi de ţel în cultură“ pe care
îl experimentăm astăzi (aşa cum grăitor se afirmă în introducerea la această masă-rotundă). Oroarea poate fi redată
în chip sensibil prin talent. În acest sens spunea marele
dramaturg român Ion Luca Caragiale: „văz enorm şi simţ
monstruos“; şi aceeaşi semnificaţie poate fi aflată într-o
poveste a lui Hans Christian Andersen, în care o fată
urgisită şi-a dovedit identitatea de prinţesă prin neputinţa de a dormi, din cauza unei boabe de mazăre aflate
dedesubtul a şapte straturi de saltele. Această sensibilitate excepţională, inegalabila capacitate de amplificare pe
care o posedă scriitorii, va fi în stare să aducă la lumină
ceea ce este acum ascuns prin efectul de orbire exercitat
de straturile zgurii mentale a indiferenţei.
Să revenim însă la dezideratul unei „societăţi bazate
pe un sistem de valori care apreciază bunurile durabile
– atât cele de ordin material, cât şi cele de ordin spiritual“, aşa cum atât de judicios se afirmă în introducerea la
această masă-rotundă. Dar ce anume este de încredere şi
durabil? În mod tradiţional, numai Dumnezeu. Aşa cum
am văzut, omul nu este satisfăcut de această definiţie şi,
din acest motiv, se simte obligat să întreprindă o căutare
a propriei sanctităţi. Opera de artă este parte a acestui
statut sacral al omului însuşi. Iar scrisul nostru poate
restaura vechea şi mereu noua condiţie sacră a condiţiei
umane. Socrate, care a murit pentru oraşul său, cunoştea
perfect forţa cuvintelor: „Şi de aceea, dacă ai de pus capul
şi corpul în ordine, trebuie să începi prin tratarea sufletului; acesta este lucrul esenţial şi de căpătâi. Iar vindecarea sufletului trebuie efectuată, dragul meu, prin apelul
la anumite descântece, iar aceste descântece sunt cuvintele frumoase (subl. ns., S-G. D.); iar astfel este sădită în
suflet cumpătarea (subl. ns., S.-G. D.), iar acolo unde ea
se instaurează odată pentru totdeauna, se câştigă pe dată
sănătatea, nu doar cea a capului, ci şi a întregului corp“.
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Pacea şi armonia constituie încă deziderate ale omului şi
nicio istorie crudă nu le poate şterge din mintea sa.
*
Toate referirile la pertinenta introducere în lucrările
conferinţei aparţin lucrării semnate de Tone Peršak, care
ne-a fost înmânată, cu luni înainte de participare, prin
poşta electronică, spre a ne inspira.
*
Am fost ascultată cu atenţie (ceea ce m-a emoţionat şi m-a făcut să-i preţuiesc şi mai mult pe aceşti scriitori care mai au forţa de a fi receptivi) şi, la pauză, am
primit felicitări de la multă lume: Vida Ognjenović, Sylvestre Clancier, Jean-Luc Despax, Franca Tiberto, Elisabeth Csicsery-Ronay ş.a.; Marjan Strojan a spus, înainte de a trece la următorul vorbitor: „Să-i mulţumim
Simonei-Grazia pentru discursul ei sublim!“
Urmărind în continuare, cu mare atenţie, comunicările, un eseu puternic mi se-a părut contribuţia lui Tone
Peršak (n. 1947), fost vice-preşedinte al PEN-ului Sloven,
actualmente conducătorul Comitetului pentru Scriitorii Întemniţaţi din PEN International, nu doar scriitor,
ci şi politician, director de teatru şi jurnalist, care disecă
energic viciile societăţii actuale, deplângând desprinderea
literaturii de valorile naţionale (de unde furia împotriva
Americii). Globalizarea, afirmă el, distruge cultul valorilor. Valoarea estetică devine pură însuşire comercială
a unui produs supus pieţei şi destinat să ţină un sezon,
ca orice marfă, spre a fi înlocuit cu altceva în sezonul ce
urmează. Valori par să nu mai existe, simulacrele lor nu
se mai raportează la elementul etern, general-uman din
conştiinţa umană.
Caius Dobrescu a avut şi el un succes deosebit, reuşind să-i antreneze pe ascultători într-o discuţie despre asumarea, în viaţa cotidiană, a condiţiei de membru PEN, ocazie bună pentru a critica reacţia Elzei Jereb
faţă de noi. M-am simţit încurcată, nu îl rugasem să facă
asta. Dar el e o fire combativă, revoluţionară. De fapt,
am aflat că slovenii avuseseră experienţe urâte: unii participanţi spuseseră, la alte ediţii, că au plătit prin transfer bancar, dar în realitate nu o făcuseră, încât organizatorii au fost puşi în situaţia de a achita taxa lor de participare post factum, din propriul buzunar. Iată o explicaţie
rezonabilă pentru ieşirea nervoasă a venerabilei funcţionare PEN. Ulterior săraca doamnă Elza Jereb mi-a cerut
scuze, recunoscând că a fost necioplită (rude), din pricina unora ce se bucuraseră de şederea la Bled fără a plăti
taxa de participare. Reţin câteva cuvinte de autocaracterizare a propriei intenţii a lucrării sale, din relatarea pe
care Caius Dobrescu o face pe site-ul nostru: „Ideea mea
principală a fost că putem ajunge să ne temem de o sferă
publică invadatoare şi decervelată în primul rînd fiindcă
proiectăm asupra ei spaimele noastre, adeseori exorcizate
printr-o caricatură grotescă. Datoria morală a literaturii
nefiind, totuşi, aceea de a arunca orice vină asupra unor
„demoni“ aflaţi mereu la îndemînă, ci mai degrabă aceea
de a dezvolta, în forme cît mai complexe şi mai subtile,
responsabilitatea personală.“
Ulterior, Caius mi-a făcut surpriza de a scrie despre
mine, în relatarea sa, postată pe site-ul centrului nostru
PEN (www.penromania.ro), următoarele: „În acest punct
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trebuie să amintesc contribuţiile româneşti, ambele disponibile pe site-ul centrului nostru PEN. Mă grăbesc
să spun că pledoaria vibrantă a colegei noastre, d-na
Simona-Grazia Dima, pentru condiţia poeziei de explorare spirituală autonomă, de căutare sau creare personală
a sacrului, a adus un moment de autenticitate într-un
context cam dominat de lozinci, fie ele cît se poate de
bine-intenţionate.“ De fapt, pledoaria mea nu se referea
doar la poezie, ci la asumarea artei şi culturii, în general,
dar m-am bucurat că atât de receptivul şi sagacele Caius
m-a ascultat cu interes şi a sesizat miza intervenţiei mele.
În pauza de cafea am primit plăcinte cu mere, aromate şi moi. Am mâncat, în pofida voinţei, fiindcă trebuia
să gust ceva la ora aceea. Colegii noştri se adunau pe o
terasă însorită a şcolii, în ciorchine, în grupuri, discutau
aprins, era o convivialitate generală. Totuşi, sub această
pojghiţă de mondenitate se ascundeau şi unele tensiuni:
de pildă, lupta eroică a lui Sylvestre Clancier, fost preşedinte al PEN-ului mondial, fost preşedinte al PEN-ului
Francez, actual preşedinte de onoare şi trezorier al acestuia, pentru un plus de vizibilitate a limbii franceze.
Am folosit sintagma PEN International, nu întâmplător. De fapt, nu mai există denominaţia de PEN-Club (din
păcate). Din 2010 titulatura s-a schimbat în PEN International, spre a lărgi sfera de participare iniţială. Dacă,
în concepţia fondatorilor, Amy Dawson Scott şi John
Galsworthy, PEN-Clubul era o comunitate scriitoricească
mondială compusă din prozatori, poeţi, eseişti, acum porţile sunt larg deschise şi jurnaliştilor de marcă, profesioniştilor cuvântului în variate sensuri, dar, obligatoriu, cu
o activitate pregnantă, de impact, în sfera socială. Teritoriul literaturii se arată astfel tot mai precar, deoarece i se
adaugă obligativitatea introducerii sensului social apăsat.
Dar oare literatura bună nu a fost implicit socială întotdeauna? Aici s-ar putea purta o dezbatere amplă. Oare sensul social trebuie supraadăugat ca unul ostentativ, suplimentar, detaşabil, politically correct? Mă îndoiesc. Prin
această supraadăugare semantică, apare primejdia scindării ideii de literatură: se creează falsa distincţie dintre
literatură pur şi simplu şi literatură PEN (artefact închipuit). Continuând în acest mod, PEN-ul e în primejdie
să devină o comunitate de condeieri uneori şterşi, căreia
trebuie să i te conformezi cu un dram de frică şi timorare,
ucigând spontaneitatea proprie unui creator (am întâlnit ulterior, în cea de a doua masă rotundă, aceeaşi opinie, exprimată de Teresa Salema, preşedinta PEN-ului
Portughez). Participanţii la conferinţe nu reuşesc să se
cunoască realmente între ei ca scriitori decât făcând mari
eforturi, or, dezideratul iniţial al PEN-Clubului a fost tocmai acela ca scriitorii să se cunoască, să-şi împărtăşească
gânduri şi preocupări comune, legate de creaţie. Până la
urmă, meritul real al PEN-ului, aşa cum se prezintă el la
ora aceasta, excesiv instituţionalizat, constă, după mine,
în două lucruri: menţinerea unei tradiţii, deci şi promisiunea unui potenţial oricând resuscitabil, şi apărarea
hotărâtă a scriitorilor întemniţaţi şi aflaţi în primejdie
de moarte. Un merit, acesta, dar mai cu seamă umanitar.
Un mod de acţiune stringent necesar, desigur, dar care ar
putea fi performat şi de o secţiune a clubului, existând şi
altele pur literare, ceea ce nu se întâmplă. Dovadă că la
vârf se conştientizează această lacună stă faptul că PEN
International organizează annual, în compensaţie, con-
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cursuri precum cel numit New Voices, prin care premiază tineri scriitori din toată lumea, precum şi alte manifestări cu caracter literar. Nu mai este totuşi o organizaţie
a scriitorilor, ci una preponderent umanitară, care activează în sprijinul tuturor celor angajaţi prin profesie, nu
numai prin vocaţie, în mânuirea cuvântului.
După un puseu de nostalgie la gândul că ideile întemeietorilor au fost trădate, îmi amintesc îndată că, dacă a
existat o deviaţie, aceasta s-a manifestat chiar de la început. În volumul Printre cărţi şi manuscrise, al Simonei
Cioculescu, apărut la Ed. Muzeului Literaturii Române
în 2005, este reprodusă o relatare (mai precis, un raport
de activitate înaintat ministrului cultelor şi artelor) a lui
Nichifor Crainic, de la Congresul PEN din 1927, desfăşurat la Bruxelles, cu participarea întemeietorului său, prozatorul englez John Galsworthy. Citez din relatarea făcută
la cald de Nichifor Crainic, care reprezentase PEN-Clubul
român cu ajutor financiar din partea ministerului implicat: „Cum se vede, PEN-Clubul, deşi organizaţie cu scop
de înfrăţire în artă, pe deasupra politicei, nu e ferit întru
totul de tendinţele de a face dintr-însul o piaţă de propagandă a intereselor pe care fiecare le aduce de acasă, cum
s-a dovedit a proceda atât Panait Istrati, cât şi delegaţia
ungară şi cea flamandă“ (p. 229; pentru detalii şi implicaţii, textul este de citit neapărat!). Să nu ne iluzionăm,
aşadar, asupra unor „vremuri de aur“. Este aici fatalitatea
conform căreia literatura nu poate fi promovată gregar:
ea aparţine conştiinţei creatoare, spiritului manifestat în
calitate de Cuvânt. De îndată ce reprezentanţii săi se organizează în asociaţii, literatura pierde: elementul omenesc
precumpăneşte, ego-ul mărunt începe să dicteze, crezând
că ştie totul, ignorant, de fapt, în multe. Dacă omenescul acesta este, pesemne, inevitabil, adevărata (şi grava)
devianţă rămâne totuşi, cred eu, răstălmăcirea, în PEN,
a noţiunii de literatură (subînţeles: adevărată, mare) pur
şi simplu, căreia i se suprapune forţat un ideal compulsiv de literatură angajată, de parcă literatura adevărată nu
ar fi suficientă prin ea însăşi. Ştiu că mp repet, dar, cu o
anume perplexitate, văd în această tendinţă o recrudescentţă a tezismului, din care paşte primejdia ostentativului şi a discursivismului, ameninţând mecanismele de
fineţe proprii literaturii. Sesizăm că prezentul seamănă cu
trecutul. Şi totuşi, nu există nimic diferit? Ba da, la început şi o perioadă după aceea, la cârma PEN-ului ca organizaţie internaţională stăteau scriitori într-adevăr reprezentativi, care puneau mai multă sinceritate (sau viziune,
pur şi simplu) în demersul lor, devenit ca atare, oarecum
prin firea lucrurilor, unul de răsunet mondial.
La pauză nu am mai plecat la hotel, fiindcă rămăsese prea puţin timp la dispoziţia noastră – am preferat, în schimb, să adast pe malul lacului, alături de Ifigenija, care încerca să se bronzeze. Am admirat naturaleţea
unor lebede, a unei raţe sălbatice cu şase pui, extrem de
activă, navigând tot timpul cu ei, conştiincioşi, în spate,
a unor mierle şi a nelipsitelor vrăbiuţe. Lacul le prieşte
tuturor. În curând avea să se organizeze pe lac prima
regattă de anul acesta din cadrul Campionatului Mondial de Canotaj, iar liniştea acestor graţioase zburătoare
avea să fie compromisă, credeam. Totuşi, nu a fost aşa.
Ele au continuat să se plimbe şi printre participanţi sau,
oricum, aşa de aproape, încât ziceai că se încurcă printre bărci. Fericite făpturi!
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După-masa, în acelaşi loc privilegiat, s-au desfăşurat
lucrările celei de a doua mese-rotunde (organizată de
Comitetul pentru Scriitorii Întemniţaţi, din cadrul PEN
International) – intitulată Războaie vizibile şi invizibile
(Visible and Invisible Wars), unde s-a încercat o radioscopie a surselor de agresivitate şi a putinţei de a le stăvili printr-o împotrivire energică. Materialele din această
a doua parte a conferinţei, dense şi ele, au fost mai puţin
numeroase, constituind însă fundalul necesar pentru elaborarea proiectului acelui Manifest pentru pace de care
am amintit mai sus. Deşi unii au fost de părere că tema
prezentei secţiuni ar fi trebuit să fie abordată într-o mult
mai strânsă legătură cu atrocităţile actuale, lucrările şi-au
păstrat ţinuta academică şi abordarea teoretică, cu excepţia intervenţiei prozatoarei turce, Ayşe Kulin, care, revenită în scenă, a avut un moment de exasperare, reproşând
conferinţei că nu aduce soluţii practice la situaţia din „ţara
mea, unde America a creat un monstru“. Nu poate fi eludată, de altfel, din atmosferă, mai ales înspre final, poziţia
antiamericană, mai intensă ori mai atenuată, pricinuită
de bulversarea pe care aproape toţi participanţii considerau că SUA a adus-o lumii prin neoliberalismul necontrolat, forţata globalizare şi viziunea comercială atotstăpânitoare, ca şi prin intervenţia sa în zone ale căror culturi şi aspiraţii nu le înţelege.
„Refugiaţi în număr imens se adună în Turcia, nu mai
facem faţă, în vreme ce Statul Islamic presează la graniţă“, îşi reia plângerea prozatoarea turcă. Dezvoltând,
ea spune că intervenţia americană în Orientul Mijlociu
a distrus anumiţi poli de putere care menţineau acolo un
echilibru. Totuşi, cât priveşte soluţiile practice, cred că
ea nu cunoaşte modalitatea de a acţiona a PEN-ului, care
nu este momentană, ci, pornind de la un consens iniţial
literar, se concretizează şi se focalizează prin alcătuirea
unor documente depuse ulterior la diverse foruri de relevanţă mondială (acel Manifest pentru pace, al cărui proiect, elaborat acum, va fi aprobat la următorul congres, ce
va avea loc în Canada, la toamnă). Lucrările prezentate la
conferinţă sunt o platformă indispensabilă schimburilor
de idei, dar acţiunea decisivă revine acţiunii concertate,
ca şi prestanţei şi eficienţei factorilor de conducere, care
menţin rolul PEN în lume. Există o anume depersonalizare în PEN, dar acesta este riscul organizaţiilor mari,
precum şi al direcţiei asumate deschis de PEN International din 2010 şi, desigur, încă de mai înainte, când organizaţia a devenit un soi de bloc instituţional. Nu individualităţile contează în cadrul modului de acţiune specific, care trebuie să fie unul monolitic şi, incontestabil, se
exercită astfel, cu promptitudine, în caz de nevoie, putând
fi grabnic activat tocmai fiindcă există o reunire periodică a personalităţilor componente, în conferinţe şi activităţi publice precum cea de faţă.
Această stare de fapt poate sta, desigur, la temelia unei
ample discuţii despre un posibil declin al PEN-ului ca asociaţie de scriitori, dar, în actuala stare de lucruri, nu se
poate altfel: este un risc, cum spuneam, asumat. În consecinţă, să lăsăm scriitorii să se manifeste prin aceste sclipitoare eseuri, care stau, în fond, la baza oricăror acţiuni
ulterioare ale PEN-ului. Lucrările prezentate şi discuţiile
generate de aceste intervenţii literare sunt imperios necesare, sunt unelte şi arme specifice, fiind vorba de scriitori.
Cum ar putea aceştia să actualizeze legăturile subtile din-
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tre ei fără un suport specific, recte literar, al acestor întâlniri? Ce coeziune ar exista în lipsa lor? PEN-ul ar deveni
un fel de Amnesty International, ceea ce şi este în pericol să devină, dar mai are şanse să n-o facă. Mai încearcă
să-şi păstreze caracterul distinct, literar. Aşadar, reprezentanta Turciei mi s-a părut oarecum în afara subiectului. Să-l citez în această privinţă şi pe Caius Dobrescu
(ibidem): „Dar, pe de altă parte, e foarte greu de imaginat ce anume ar putea întreprinde responsabil şi eficient
o organizaţie de scriitori în faţa exploziilor de demenţă
colectivă ale Statului Islamic…“
Ideile prezentate în continuare stau mărturie pentru
aceeaşi investigaţie pasionată a condiţiei umane, mărturisită de eseurile ascultate anterior. De pildă, Sylvestre
Clancier vorbeşte de un cercetător sprijinit şi premiat de
PEN-ul francez pentru cercetarea sa privind originea violenţei din mentalul uman: se pare că până şi în obiceiul
aparent nevinovat de a-i învăţa pe copii să înalţe castele
de nisip se ascunde plăcerea sado-masochistă de a asista
la distrugere (deci la violenţă) şi de a consimţi la ea (sau
chiar de a o provoca). Alţii se referă la modalităţile ascunde
de a duce războaie fratricide, inclusiv prin metode economice sau biologice. Elisabeth Csicsery-Ronay, de pildă,
se referă, fără tangenţe literare, la distrugerea sistematică
a Ungariei după 1990, a întreprinderilor sale. Vorbeşte
de un război insidios, dus de cei bogaţi şi puternici, de
corporaţiile multinaţionale, precum şi de marile bănci,
împotriva oamenilor obişnuiţi şi a naţiunilor. Situaţia se
aseamănă cu cea trăită şi de noi, românii. Elisabeth punctează şi distrugerea comunicării veritabile prin tehnologie: oamenii nu mai vorbesc, ci îşi trimit mesaje prin reţelele de comunicare: în fleul acesta, limba însăşi se deteriorează. Reţin o opinie tranşantă: „Ţelul nestăvilit al dezvoltării economice duce la război şi la distrugerea naturii“.
Jean-Luc Despax se referă şi el la războiul insidios dus în
mass-media şi în cultură, în genere, chiar şi editorii devenind concurenţi nemiloşi, deplânge şi el lipsa de relevanţă
(de „expresie reală“) a reţelelor sociale. Cenzura a devenit una economică, piaţa dictează totul, inclusiv în plan
intelectual, de aceea vorbitorul îşi doreşte ca libertatea
de exprimare să se convertească în acţiune, să devină un
act, „să se întrupeze“ într-o atenţie vigilentă, dincolo de
mâna lungă a psihologilor mulţimilor, care servesc cauza
vulgarităţii şi a ignoranţei concupiscente. Edvard Kovač,
membru cu state vechi în conducerea PEN-ului Sloven,
diagnostichează, la rându-i, războiul latent care încearcă
să distrugă simţul societal şi comunitar, înlocuindu-l
cu o fadă „comunicare publică“. Din finalul intervenţiei
sale mă frapează poeticitatea unei consideraţii: metaforice: scriitorul (ca şi gânditorul, filosoful de astăzi) i se
pare, aidoma lui Orfeu, hărăzit cu misiunea de „a cânta
şi de a pronunţa cuvintele“ în timp ce străbate subteranele tenebroase „în căutarea Luminii“, deoarece inspiraţia scriitorului de azi se exprimă şi prin credinţa în forţa
creatoare a unui cuvânt uman authentic, prin invocarea
acestuia. Este un punct de vedere revigorant, care vine
din situarea scrisului într-o continuitate culturală. Teresa
Salema, preşedinta PEN-ului portughez, după un excurs
autobiografic incitant, se declară în favoarea unei raţionalităţi deschise a actului creator (cu cuvintele lui Edgar
Morin), a unui demers polilogic (în termenii Juliei Kristeva), care să spargă blocurile „ideologiilor tribale“, ale
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gândirii rudimentare. Îl voi cita şi pe Caius Dobrescu, un
fin ascultător al aceleiaşi alocuţiuni: „D-na Teresa Salema,
reprezentanta PEN-ului portughez, a ţinut să resublinieze ideea, atît de de-la-sine-înţeleasă încît riscă să fie
uitată în momente de entuziasm militant, că o cauză, fie
ea şi una atât de generoasă ca aceea a păcii, nu trebuie să
greveze în niciun fel asupra libertăţii interioare a artiştilor.“ De fapt, crede Teresa Salema, orice „apel programa-

tic“ adresat scriitorului, intelectualului este o modalitate
de a-i interzice gândirea liberă, de a-l introduce într-un
„pat procustian“, am zice noi, oricât de subtil ar fi acesta.
Să fim, aşadar, vigilenţi. Vorbitoarea pledează pentru un
scris apropiat de complexitatea realităţii, demers în afara
căruia perspectivele rămân strâmte, dacă nu cumva chiar
simple „clişee ideologice“. Excelent eseu!
(Va urma)

Geo VASILE

Buzura 75 – Viciul rezidual
al românilor: tentaţia de a
fenta istoria

M

Masivul roman Recviem pentru nebuni şi bestii (Editura
RAO, 2013, 634 p. seria Opere complete) pare să fi convocat
toate cărţile anterioare anilor ‘90, ca de pildă „Feţele tăcerii“, „Drumul cenuşii“, „Vocile nopţii“ (primele două reeditate la Editura Polirom, ultima la Editura Paralela 45) inclusiv tehnicile, obsesiile şi temele întregii sale opere narative.
Cronică a vieţii şi mentalităţii românilor mai ales în ultimul
deceniu de dictatură comunistă şi în primii ani de libertate
veritabilă, focalizează eliberarea protagonistului Matei Popa
de feluritele complexe şi tabuuri, mărturisind indirect ieşirea autorului în arenă pentru a defini şi sancţiona prin mijloace epice şi tablouri vivante o răscruce istorică, atât pentru destinul naţiunii cât şi pentru destinul scrisului său şi al
romanului românesc în general. Cu detaşarea unui om, în
fine, liber, Buzura constată perpetuarea nebunilor şi bestiilor, explicabilă în virtutea unui viciu istoric frate cu un soi de
fatalitate reziduală ce s-ar putea rezuma prin minima rezistenţă şi tentaţia românilor de a fenta istoria. Vechii monştri,
abia azi au ajuns la maturitate, spre a se insinua definitiv în
viaţa noastră „încât ne râd din interior, ne iau aerul, şi încet
pe nesimţite, zilele“.
Augustin Buzura (n.1938, Berinţa, Maramureş) nu pregetă să identifice fauna de politicieni şi afacerişti ai tranziţiei în eşalonul doi şi trei al regimului Ceauşescu: fascinaţi
de modelul dictatorului, nu pregetă să-l imite, să-l multiplice în mii de copii la scară naţională. În privinţa intelectualilor eşuaţi prin trădarea propriului statut, judecata este la
fel de drastică: ei nu s-au impus, ci s-au adaptat. Drept care
(se întreabă şi îşi răspunde Matei Popa) cei care contează
acum în ţara asta sunt păcătoşii de ieri, turnătorii şi securiştii
mascaţi, laşii şi mincinoşii, nulităţile, epavele şi ciurucurile.
Şi culmea, cei născuţi slugi filmează azi în procurorii naţiunii, în modele de patriotism şi democraţie. Este o reglare
amară de conturi, o tentativă de exorcism al inepuizabilei
galerii de bestii şi nebuni, dar şi recviem. Matei este tentat să
se roage pentru „nebuni şi bestii“ în sensul de fiinţe afectate
de maladiile spiritului românesc, între care cele mai grave ar
fi lipsa mentalităţii de învingători, sau a vocaţiei solidarităţii.
Toate aceste idei susţin un edificiu epic de factură
modernă, în interiorul căruia realismul psihologic îşi dă
mâna cu radiografia social-politică, satira anticomunistă cu
sondajul abisal al vieţii interioare, sublimat în registre de o
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mare expresivitate şi
altitudine intelectuală. Nu se poate
vorbi de o frescă
social-istorică în
sensul romanului
clasic, ci de o frescă
preponderent spirituală a epocii şi a
exponenţilor acesteia. Climate, mentalităţi, situaţii şi stări emblematice pentru imensa închisoare
comunistă în aer liber, dar şi pentru ceea ce a urmat după
1990, totul focalizat într-un oraş transilvan minier. O provincie aptă să concentreze şi să reprezinte societatea românească, începând cu apocalipsa cu figuri a vieţii la bloc, şi
terminând cu promiscuitatea demisiilor şi laşităţii morale,
sub pretextul supravieţuirii. În funcţie de trăirile, reprezentările şi peripeţiile lui Matei Popa, firul epic se rupe, spre a
reveni când înainte de 1990, când după, într-un glissando care
ţine de însăşi arhitectura edificiului epic, legând momente
şi secvenţe de istorie, de viaţă şi suferinţă, dar mai ales de
reflecţie asupra acestora.
Există multe nuclee narative, cel al familiei lui Matei
(tatăl, bunicul, mama, fratele Visarion), cel erotic, trinitar,
(Elena, Estera, Anca), cel politic-poliţist ş.a.m.d. Pendularea între trecutul comunist şi anii Tranziţiei este de mare
efect, alergia lui Matei vizavi de frauda morală funcţionând
ca un implacabil detector de minciuni: „Toţi îşi arată rănile
şi în acelaşi timp toţi au luptat. Eroi, văicăreală, ură, cacialma. La ce-mi foloseşte că ştiu care e drumul, dacă nimeni
nu ascultă pe nimeni“.
Sub grila critică a cărţii se află mai ales bestiarul Tranziţiei (generali, bancheri, afacerişti, misterioşi achizitori de
dosare de securitate, inclusiv consoartele sau „însoţitoarele“)
dar şi unele organe de presă ce şi-au împrăştiat toxinele prin
avortoni şi rebuturi umane de pripas, inducând scârba de
libertate. Ca să nu mai vorbim de „unul din jegurile renumite
ale oraşului“, Th. Antim, patronul ziarului „Drumul libertăţii“, fost cântăreţ în versuri al conducătorului, ce-şi face din
şantajarea protagonistului Matei (prin calomnie deşănţată,
ameninţări cu moartea, spionarea şi intimidare după metoHYPERION
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dele celei mai agresive securităţi), el însuşi patron de ziar şi
editorialist redutabil, un scop al vieţii.
În contrapunct cu starea de fapt actuală, ni se oferă scene
din viaţa minerilor, univers închis, sub zodia nefericirii şi a
morţii. Tatăl lui Matei lucrase în mină, Matei este artificier
şi salvator, dar, ca şi cum toate acele circumstanţe negative
n-ar fi fost de-ajuns, familia lui Matei Popa se află în atenţia poliţiei politice locale reprezentate de maiorul Toma,
ce merge cu ancheta pe firul genealogiei până la disidentul bunic Visarion, luptător în munţi, aventurier şi ctitorul
bisericii din sat. Nimic nu e întâmplător, când e vorba de
racolarea lui Matei.
Inedite ni se par tablourile din detenţie, acel univers
purgatorial al pegrei şi corupţiei. Unii deţinuţi reuşesc să-şi
plătească paznicii şi doctorii pentru a-şi exercita virilitatea
şi deprinderea de hoţi, fie şi pentru câteva ore, după care
revin la bază. Matei însuşi, graţie „colegului“ Dinu, are ocazia unei partide de sex într-o încăpere „conspirativă“: sentimental şi receptiv, împărtăşeşte şi chiar se emoţionează,
ascultând drama partenerei, prostituată de nevoie, dar cu
mari resurse afective. Dar fericirea deplină va fi savurată
într-un monolog post-coitum, Matei jucând rolul navigatorului la graniţa dintre sex şi moarte ş.a.m.d..
Terifiante sunt episoadele de emigrare a românilor, forţând graniţa la Dunăre; în ciuda împietririi timpului şi a
aparentei resemnări, existau numeroşi disperaţi, potenţiali sinucigaşi ce penetrau sistemul şi vigilenţa totalitară.
Sfidând-o sau cumpărând-o, de vreme ce corupţia şi traficul cu orice erau în floare pe ambele maluri, românesc şi
sârbesc. Numeroase pagini din Recviem pentru nebuni şi
bestii, (tradus în limba franceză de Marily Nir sub titlul de
„Requiem pour salauds e fous“ şi apărut în 2001) narează ce
s-a întâmplat cu noi timp de cincizeci de ani: două secvenţe
ni se par antologice, un studiu în cheie morală sau editorial
despre patriotism şi patriotul român, înainte şi după, de la
origini şi până în prezent (p. 398) şi o radiografie a Tranziţiei în cheie filosofică: „Întreaga energie se pierde mai ales
aici cu descrierea catastrofei, în lupta neîncetată cu morile
de vânt. Din această cauză, mare lucru nu reuşim să ducem
la capăt, de nimic nu suntem întrutotul convinşi, nici o filosofie şi nici o ideologie nu ne-o însuşim pe deplin sau nu
izbuteşte să ne impresioneze. Cu un firesc exasperant plutim printre sisteme politice şi economice dând impresia că
am optat de mult pentru ceva deosebit, un ceva numai al
nostru pe care lumea îl va afla la momentul potrivit. În realitate, totul se rezumă la acum, imediat. Mâine? Vom afla
mâine, ne vom gândi atunci. (…) Ţara este condusă mai
mult după articole din ziar, talk-show-uri, sondaje făcute
după nevoile celui ce le plăteşte, păreri luate întâmplător
de pe stradă, dar foarte rar după Constituţie sau legile izvorâte din aceasta (…) Cine n-are tăria să lupte sau credinţa în
ceva, persiflează. Şi persiflează de pe o iluzorie înălţime, la
o altitudine care i-ar da dreptul să ia totul în râs. În realitate
nu este decât un gol, pustiu, penibil. Neant cu chip uman“.
Nu ne facem iluzii, romanul lui Buzura nu este o lectură
uşoară, miza autorului, in ciuda unor descurajante lungimi
analitice, este categorică: reabilitatea naraţiunii ca oglindă
netrucată a istoriei, a stării unei naţiuni. Reflectă oare Matei
Popa starea naţiunii, a românilor? Nici vorbă! Toate datele
sale pledează împotrivă. Spre deosebire de bunicul Visarion ce nu se va lăsa pradă, prin faptele sale de rezistenţă, de
evadare matrimonială şi ofrandă religioasă, fricii şi morţii,
Matei este bolnav de moarte, frică, lehamite şi greaţă. Prin
lunga sa confesiune de exorcist, vrea să se vindece de sentimente, trăiri, de monştri ce l-au chinuit în anii ‘80 dar şi în
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prelungiri, după Revoluţie, când devine par hazard patron
şi editorialist, critic acerb al îmbogăţiţilor de război, complici şi ciraci ai persecutorilor lui. Pe fundalul Tranziţiei,
al convalescenţei, mai lungă, mai perfidă şi mai dureroasă
decât boala, Matei vede cum închisoarea ceauşistă devine
casă de nebuni. În care îşi fac de cap, într-o desmăţată cacofonie, oportuniştii, escrocii, nebunii şi bestiile.
Un context al dezamăgirii, în care Matei este bântuit de
aceeaşi epuizare fizică şi psihică, căutând nemântuit acordul între gând şi faptă, pacea cu propria conştiinţă, moralitatea interioară. Un neo-kantian creştin, am zice, ce speră
ca şi personajele lui Dostoevski sau Mircea Eliade, într-o
hierofanică instanţă cerească. Sub egida căreia să poată
să-şi domine monştri lăuntrici, reacţiile iraţionale provocate de presiunea Istoriei. De care scapă când şi când cu
ocazia unor căderi în lumea de dincolo, în intermundii (la
spital, în comă profundă, în detenţie etc.). Reveria şi singurătatea îi sporesc judecata de valoare, acuitatea examenului clinic asupra stării românilor în comunism. Viaţa lui
Matei în anii ‘90, senzor al Răului istoric şi uman, va fi o
înfruntare cu fostul Matei, susceptibilul şi superstiţiosul,
o deparazitare de spectrele fricii ce i s-a impregnat în toţi
porii fiinţei. Matei străbate un labirint, fără o dorinţă prea
mare de a ieşi… Umilit cum e şi revoltat totodată de disoluţia morală din jur, de sălbăticirea oamenilor, de mârlănia şi
josnicia masivă, Matei se simte desmoştenit afectiv, debusolat, un om de prisos. Cosolându-se in extremis doar cu
Estera (temporar repatriată în Israel) cea din vis, principiu
nocturn, oniric, hiperionic.
Vizitat fiind de dileme tip aut-aut, Matei Popa are iluminarea, echivalentul, de ce nu, al unei revelaţii biblice: jertfa
este costul libertăţii şi al iubirii. Dubitaţia îl va însoţi totuşi
până în ultima clipă: „pedepsit să trăiască mereu în interiorul unui nesfârşit coşmar cu fiare şi amintirea îngerilor“.
Prima decizie e luată: Matei trece Dunărea, cu fratele său
Visarion şi cu Estera, ce-i însoţeşte pe acel traseu disperat
plătind cu viaţa. Sigur, o jertfă simbolică. Singurul care trece,
va fi Visarion. Matei se-ntoarce înot pe malul românesc, în
timp ce trupul Esterei dispare pentru totdeauna în valuri.
Matei va supravieţui cu gândul răzbunării Esterei, devenit
sensul vieţii lui de-atunci încolo. Pe fondul culpabilizării,
al depresiei şi izolării, se coace a doua decizie, cea de a face
el ceva, fără să mai aştepte acel ceva din partea celorlalţi.
Resortul acţiunii este chiar preţul pierdut al vieţii. Se
oferă ca jertfă pe altarul Istoriei. Crede că existenţa lui se
justifică de-acum doar prin a da acel semnal în calitate de
herald violent al unui sfârşit ce nu poate fi blând şi senin.
Implozia lumii în care trăise se apropia de explozie. El devine
Alesul ce nu se mai agaţă de nădejdea salvării din afară. Se
smulge din mentalitatea de lagăr a celui ce aşteaptă eliberarea generică.
Arestat pentru tentativa de atentat la securitatea statului, Matei este eliberat pe 21 decembrie 1989. Aşa se face
că devine liderul răsturnării sistemului în acel oraş transilvan. Ceea ce nu înseamnă că metehnele sale psihice şi temperamentale dispar cu totul (autoscopia propriului deşert
afectiv, suspiciunea de a fi malefic pentru persoanele iubite
etc.). Întâlnirea sa cu Istoria este în primul rând o victorie
personală asupra Istoriei, dar şi un prilej rapid de resemnare în sensul mai vechii sale oboseli sau chiar pietăţi faţă
de „nebuni şi bestii“.
Între personajele feminine, ultima ca apariţie în viaţa lui
Matei, Anca Negru are o foame declarată de afecţiune sufletească. Îşi recunoaşte statutul de intrusă în acea lume violentă şi pestriţă, găzduită de doctorul Cernescu, as şi vic-
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timă a propriilor intermedieri, dar este necruţătoare (chiar
fără motive) cu eventuala sa rivală, desinhibata, libertina
şi liberala Roxana, precum şi cu celelalte cliente ale unor
autoprovocate accese de misoginie. Verva ei satirică este
neîmblânzită faţă de figurile de pandemonium de la vârfurile puterii. Anca se poartă ca o „scriitoare“ cu o imensă
disponibiltate de a pune în abis totul, sub inevitabila grilă
morală. Nu dispreţuieşte colportajul, realizându-şi totuşi
esenţa superioară, excepţională într-o lume cameleonică,
a metamorfozelor subite, groteşti. Solitară şi incompatibilă,
suflet geamăn al lui Matei, şeherezadă modernă ce despică
firul în patru, în speranţa îmblânzirii, umanizării iubitului,
a străinului Matei. Pe cât este de polemică vizavi de măştile, trucajele şi trişurile celor scoşi de Revoluţie în faţă, pe
atât de resemnată va fi în umbra primelor două iubite ale
lui Matei, Elena şi Estera. Elena are verva teribilistă a vârstei, este degajată, anxioasă, ştie multe peste condiţia sa de
femeie. O mutaţie, am zice, o rara avis in terra, preacurată
şi fragilă, menită parcă violului traumatic, predestinată
maculării. Pentru Matei episodul Elena va fi nu numai iubirea pierdută, ci şi unitatea de măsură a neputinţei.
Estera, iubita evreică cu nume simbolic, emblemă a
iubirii jertfelnice dar şi a doborârii tiranilor, este o atletă
la propriu şi la figurat, ironică, parodică, superinteligentă
ş.a.m.d. Nici ea nu evită monogul confesiv sau aforismul în
a se diagnostica. Prezenţa ei misterioasă în viaţa urbei şi a
lui Matei induce şi declanşează idealitatea acelui innamoramento de amintire sthendaliană. Deşi chinuită, cu un trecut
matrimonial nefericit (ca şi Anca), deşi interiorizată, Estera
are talentul şi forţa de a face primul pas atât în plan erotic (comunicare = comuniune), cât şi în cel al fugii din ţară
peste Dunăre, deşi avea paţaport de cetăţean străin. Estera
declanşează pagini antologice de iubire şi adoraţie, dar şi de
epică alertă, declanşând acţiune (cum se spune în filme!),
cea a ieşirii din impas şi ezitare. Cu ea se anunţă deznodământul cărţii, legitimând în fine un proiect dramatic, radical, pe viaţă şi pe moarte, de vreme ce timpul nu mai are
răbdare şi nici cititorul.
Inginerul Radu este febrilul, statornicul aliat al lui Matei,
la bine şi la rău, dar şi autor de felurite strategii de subminare şi provocare a regimului. Este un personaj ataşant, de
un pesimism activ, gata să ofere la rândul său fişe vituperante vs genocidul ceauşist deghizat în lozinci gen „cu poporul şi pentru popor“. Simte şi el climatul prerevoluţionar al
anilor ‘80, dar aşteaptă pe cel ce va da semnalul izbăvirii.
Visarion este prea analitic, sarcastic şi misogin pentru a
nu crea sentimentul de inadecvare între vorbe şi fapte. Teoretizantă, livrescă, verva lui se produce în gol uneori, spontaneitatea e trucată. Rebel şi histrionic, sardonicul Visarion este credibil doar prin disperarea sa de animal încolţit.
Va fi singurul care va reuşi să treacă dincolo, să ajungă în
America, să se descurce. Misoginia lui de paradă va înceta
subit în faţa Esterei şi a performanţelor ei de raţiune practică. Schimbarea la faţă a lui Visarion este definitivă. Va
îmbrăţişa în SUA filosofia practică, fără iluzii şi fără Dumnezeu, recunoscând doar nevoia omului de dominare, ură
şi violenţă. Conformându-se, va intra în lumea traficanţilor de droguri, călcând în picioare tabla de valori, umane
sau creştine, slujite de fratele său Matei. Căruia îi va trimite
după Revoluţie un cec de sute de milioane de dolari (îngrozitor!) şi o scrisoare unde îşi exprima surprinderea că mai
există „fraieri gata să se sacrifice pentru cauze nobile ce vor
fi uitate şi apoi sacrificaţi“. Profetic, nu?
Chiar şi personajele-securişti reuşesc să se impună, nefiind ele doar odioase, mefistofelice şi respingătoare. Au un
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credibil grad de complexitate, faţă umană uneori, fac bune
roluri de compoziţie, şi chiar de complicitate cu victimele,
mărturisindu-şi în momentul adevărului (care vine şi pentru ei), nesuferinţa faţă de propria meserie, admiraţia chiar
dacă tardivă faţă de comportamentul inflexibil al anchetatului Matei. Ca de pildă colonelul Marin Ionescu, ce se recunoaşte învins şi nu pregetă să-i facă fostei victime confidenţe, să-i dea sfaturi, să facă prognoze. Fără să renunţe la
aroganta siguranţă şi vigilenţă anterevoluţionară, securistul, printr-o fulminantă lovitură de teatru, scapă de Matei
cu destinaţia Suedia, nu înainte de a-l asigura că victoria
Revoluţiei se datorează şi pasului lateral făcut de Securitate. Dând apă la moară incontinentelor dispute în jurul
mimetizării „teroriştilor“, punct nevralgic al adevărului
despre Revoluţie.
Cam toate personajele se psihanalizează reciproc
(romancierul-academician Augusin Buzura fiind absolvent de medicină-psihiatrie, fără a fi profesat în domeniu) prin confesiune şi autoironie superioară. Investigaţia are înălţimea mizei grave, intelectuale şi morale, a
autorului. Se face, desigur, risipă de inteligenţă şi fabulaţie constructiv-deconstructivă. Rămâne totuşi dicţiunea subtilă a introspecţiei la graniţa dintre eros şi politică,
un balans sub zodia conspiraţiei. Problematizarea fără de
sfârşit este credibilă doar ca reflex al unei nemântuite acedia, boală a voinţei dar şi revoltă prin melancolie şi lehamite faţă de fundătura spirituală a epocii. Reflex de apărare,
consolare şi terapie şi în cazul cuplurilor, veritabile alianţe
eroto-antidictatoriale.
Când şi când, în frenezia teoretizării ostentative, personajele cad în inautenticitate, mai ales când vorbesc prea
elaborat sub dicteul omniprezent al autorului. Ce prezidează întâlniri-şedinţe comune de analiză şi psihanaliză,
asistă personajele în timp ce îşi iau reciproc interviuri. Până
şi Mitică violatorul este pus de autor să-şi susţină în stilul
liber indirect monologul. Ca să nu mai vorbim de şoferul
de basculantă ce agrăieşte ca un disident sadea, sau de o
bucătăreasă-şefă, un fel de neologică Ana Ipătescu locală.
În această polifonie monodică de monologuri interminabile, este de-a dreptul o desfătare aducerea la rampă a
jargonului şi argoului hoţilor şi delincvenţilor, reprezentaţi
de iniţiaticul, filosoful Dinu Piştalu, misteriosul caid internaţional al puşcăriilor, manierat, sediţios, acest Rastignac
sarcastic, inventiv şi aventuros, cinicul maestru al evadărilor. Cu el proza lui Buzura capătă gust şi o alonjă inedită.
De care se lasă captivat însuşi Matei, gravul şi îngânduratul erou al intransigenţei morale. Nu putem nega proteismul şi versatilitatea stilistică a lui Buzura, mai ales în excelenta probă de mimetism, de artă a contrafacerii şi pângăririi în care sunt redactate scrisorile otrăvite ale şantajistului securit Antim. În ciuda personajelor prea inteligente
în expresivitatea lor (ospătarul, antrenorul, miliţianul), în
pofida manierei lui Matei de a se ambala analitic (chiar şi
de gât cu violatorul), a lungilor partide de pin – pong verbal de dragul vervei şi al sarcasmului ca gimnastică a minţii, Recviem pentru nebuni şi bestii este o demonstraţie de
forţă a stilistului Buzura.
Compendiu vizionar asupra stării naţiunii ante şi post
revoluţionare, reabilitare a romanului românesc dar şi a
statutului scriitorului şi a intelectualului român în general, cartea lui Augustin Buzura consacră definitiv în istoria literaturii noastre realismul psihologic în cheie morală,
în linia unor Dostoevski, Musil, Th. Mann, Camil Petrescu
sau Mircea Eliade.
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M.P. – 85

Ca şi pentru alţi politici ieşiţi pe porţile puşcăriei în
1964, observaţia mea e că, pentru Marcel Petrişor, primul
deceniu şi jumătate de libertate de după aceea a fost de
maximă productivitate. Observaţia e şi a cititorului de literatură atent cu ce se întâmplă, însă mai mult a admiratorului care-şi rezervă şi calitatea mai specială de prieten. Socotind şi volumul de povestiri cu care Marcel Petrişor debutase, un jurnal de călătorie, plus mai multe traduceri sunt
de consemnat cinci romane. Nu-i puţin deloc! Toată această
producţie scriitoricească ar fi trebuit să-l situeze într-un loc
vizibil în evidenţele curente ale breslei. S-a întâmplat însă
cu el ceva special: ca scriitor prezent printre noi, el inspiră
infinite şi nenumite cu voce tare rezerve. Am observat asta
chiar şi recent. Acţionează ca o comandă sau, mai bine spus,
ca o telecomandă. În zona de public unde, la o ocazie, se
află şi Marcel Petrişor, şi va vorbi, se va manifesta, se instituie ca un cerc de gheaţă, de care ceilalţi, confraţii, refuză
să întindă mâna şi să se apropie. Se asistă, pentru că asta
spun regulile minimale ale civilităţii, de care totuşi se mai
ţine cont şi azi, dar de la o distanţă marcată ferm. Am înregistrat toate astea de aproape, ca martor. O succintă dare
de seamă va încerca să explice ce a înţeles până la urmă
martorul-scriitor, confrate şi prieten care sunt în raport cu
subiectul naraţiunii de faţă.
Am avut marele noroc să câştig prietenia lui MP încă
din anii 70 – anii, cum spuneam, maximei sale productivităţi la masa de scris -, cu precizarea că era altceva decât
relaţia scriitoricească de pahar şi şuetă (şi de interese, adesea!). Marcel nu se comporta şi nu se comportă nici azi ca
un scriitor, nu purta la vedere eul dilatat al literatorului. Nu
făcea paradă de ce ştie, cu toate că ştia foarte multe. În comunicarea curentă, cu el se instituia cumva spontan o egalitate soldăţească. Bărbatul tânăr, în putere se mişca, vorbea
totuşi ca un stăpân, cu o autoritate imediat seducătoare la
care, dacă nu-l evitai cu prudenţă, ştiindu-l fost puşcăriaş,
nu se putea rezista. Oricum, fostul puşcăriaş la care recunosc a fi fost foarte atent, cu o lacomă curiozitate scriitoricească, nu ieşea la iveală prin absolut nimic. Doar ceva mai
târziu am aflat că lumea redacţiilor pe unde trecea şi unde
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ne încrucişasem era secundară în sejururile lui clujene: de la
Bucureşti, el venea de fapt să-şi vadă foştii tovarăşi de puşcărie după care dispărea săptămâni în Apuseni la Ocişorul
lui fabulos, de unde-şi avea rădăcinile fizice şi metafizice.
Omul Petrişor, pe care am avut ocazia să-l studiez de
aproape, nu seamănă cu nimic din ce ştiam, contrazicea tot
ce reprezenta pentru mine experienţă de cunoaştere. În primul rând, nu-i era frică. Într-o perioadă când ameninţările
securităţii, reale sau imaginate, erau subiect permanent de
preocupare, el avea degajarea omului liber, absolut liber.
A invoca credinţele legionare implica – şi azi e la fel – riscuri enorme. El nu şi le punea pe tapet, aceste credinţe, dar
nici nu făcea un mare secret din ele, dacă găsea de cuviinţă.
Generozitatea, din aceeaşi categorie de calităţi, una aproape
nefirească, egala încrederea totală pe care o acorda, dacă şi
când era cazul. La el acasă, pe Ştirbei Vodă, se dormea ca
la han, foşti puşcăriaşi veniţi cu treburi în Capitală, scriitori tineri, debarcaţi din provincie, moţi de-ai lui: era totdeauna un loc pe divanul din bibliotecă să te întinzi şi ceva
în frigider pentru flămânziţi. Am stat nopţi întregi de vorbă
şi e un fapt: mereu cu folos, cu un câştig în ordinea sufletului de neobţinut altfel sau cu altcineva. Când mi-a apărut Caii sălbatici i-am oferit amicalmente un exemplar cu
dedicaţie. Şi, deşi nu obişnuia să facă critică literară, nici
măcar ocazional, a scris despre acest roman şi încă elogios.
(Am descoperit atunci că un text de MP frige, nu se prea
înghesuie nimeni să-l publice.) L-am însoţit, într-o noapte,
la Petre Ţuţea, în garsoniera lui de la nu ştiu ce etaj. Acestuia, Marcel trebuia să-i ducă mâncarea în sufertaş, dar şi
să-i facă masaj la picioarele deformate, umflate cu o alifie
trimisă din străinătate. Ca martor tăcut, acceptat, am încercat să înţeleg acest tip de relaţii umane necomune: nu era
simplu de înţeles. Nici definiţia prieteniei în accepţiunea
lui MP nu era una îndeobşte. Murise în Statele Unite fostul
ambasador Aurel Dragoş Munteanu şi văduva sa s-a străduit să reediteze în ţară câteva din textele sale inedite, lansarea urmând să se facă la Cluj. Ne-am trezit cu acea ocazie, într-o librărie improvizată, cei câţiva foşti colegi şi alţi
prieteni mobilizaţi, cu Marcel Petrişor: aflând de lansarea
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cărţii fostului său prieten, se urcase la volan şi trecuse munţii încoace. Într-o altă zi, asta în anii 80, m-am trezit că îmi
bate la uşă, însoţit de Ciabua Amiredjibi, scriitor gruzin, os
de prinţ şi cu un stagiu în gulagul siberian, ambii înfriguraţi
şi rupţi de foame după o raită prin Clujul neospitalier, în
drum, evident, spre Ocişor. Aveam în casă înafară de nişte
murături strategice bucovinene şi pâine, doar un laboş cu
fasole cu carne, preparată picant, ardeleneşte. Şi ca şi carnea, obţinută ilicit, aveam şi un vin nu rău. La toate astea,
oaspeţii n-au zis nu, ba s-au arătat chiar încântaţi, aşa că am
lungit-o până târziu, necruţând nicio fărămitură.
Discuţia din acea seară, imposibil de uitat, a fost despre Varlam Şalamov. Prinţul gruzin ştia din auzite de
Şalamov, ale cărui proze circulau în samizdat la Moscova,
dar n-ajunseseră la Tbilisi. Marcel însă, pe filiera lui, primise şi citise Kolîma în traducere franţuzească şi, cu memoria lui de elefant, nu uitase nimic: ne-a povestit, bucată cu
bucată, toată cartea. L-am citit pe colosalul Şalamov şi eu,
mai târziu, ca şi alte câteva cărţi fundamentale ale secolului XX datorită generozităţii lui Marcel. Erau cărţi interzise,
a căror deţinere era un delict, Luca Piţu a păţit-o la Iaşi,
unde l-au turnat colegele filoloage. Cărţi care, cu atât mai
mult, nu se împrumută şi nici nu se ţin în raft la vedere, era
un risc să le rosteşti titlul faţă de martori. Marcel avea însă
tipul de curaj care alungă sau ţine la distanţă duhurile rele.
De ce povestesc toate astea? Sper să se fi înţeles că de
o prietenie necomună e vorba şi asta într-o perioadă când
nimeni n-avea încredere în nimeni şi orice apropiere putea
fi bănuită ca suspectă, mai ales în lumea literatorilor. M-am
gândit ulterior: un singur lucru nu mi l-a spus – nici n-aş
fi încercat să-l descos – Marcel Petrişor şi anume despre
cartea la care scria pentru sertar, fără speranţa de a o vedea
publicată. O asemenea carte de dare de seamă trebuia, logic,
să existe. Atât că preferabil era, pentru toată lumea, să nu
se vorbească despre ea.
Scos din ascunzătoare, manuscrisul secret intitulat Fortul 13 va fi editat abia la sfârşitul toamnei lui 1991. Am citit,
fireşte, pe loc, această primă variantă, pentru că,înţeleg, au
fost scoase în ultimii ani una sau două alte ediţii. Cum se
întâmplă la lectura cărţilor cu autori cunoscuţi, mai ales
prieteni, eşti atent după vocea familiară care „sună“ în
text. De data asta era un efect straniu: se deschidea parcă
uşă magică, păşeai crispat în necunoscut, în beznă, nu era
nimic de recunoscut.
După toate indiciile, textul probabil terminat înainte, a
fost finisat, pregătit pentru tipar abia după lunile de nebunie de imediat după 1990, când Marcel Petrişor, prezent în
emisiuni de televiziune, dar şi în prima „constituantă“, avea
şi alte preocupări presante decât literatura şi nu era cel mai
acribios redactor al propriei cărţi. Aceasta are supratitlul
Memorii I. Dezvoltarea textului spune însă altceva: e vorba
de un roman, după toate regulile genului deşi există pasaje
extinse cu factologie memorialistică. Cititorul va fi un pic
deconcertat de rupturile de perspectivă narativă şi critica
i-a şi reproşat asta. Memorii sau roman, aşadar? Ascuns sub
masca personajului principal Mircea Petre, autorul evită,
se sustrage, dintr-un motiv care poate fi şi de ordin nedivulgabil, de la răspunsul tranşant.
Important însă e că Fortul 13, ca dare de seamă privind
închisorile comuniste, răspundea unei datorii asumate. Ca
să fie mai clar: o calitate a lui MP, mai puţin cunoscută,
fusese vocaţia pedagogică a subversiunii intelectuale. Puţini
intelectuali au avut ca el nu doar curajul dar şi talentul sau
pur şi simplu generozitatea de a aduna pe lângă el tineri şi
de a întreţine cu fiecare în parte, dacă nu cu mai mulţi (în
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simpozioane ad hoc) o stare de insurgenţă în raporturile
cu sistemul, dar şi o necesară informare, în condiţiile de
clandestinitate, cu ceea ce reprezenta literatura, politica,
istoria interzise – de fapt, inaccesibile. Era dator acum cu
o carte care să circule liber însă pe care, aşa cum s-a văzut
în multe cazuri, n-o putea scrie oricine, e necesar un condei profesionist.
A scris-o, această carte-mărturie, a publicat-o, a avut şi
succes cu ea, chiar dacă neînregistrat de critica de la centru.
Curând însă interesul iniţial pentru tabuizata înainte literatură de închisoare şi, mai ales, odată cu epuizarea câtorva
nume importante, de la Paul Goma, Steinhardt, Teohar
Mihadaş, Remus Radina etc. s-a diminuat. A şi fost deturnat printr-o campanie susţinută, foarte subtilă (Sebastian
e mai important decât Steinhardt, Grossman e superior lui
Soljeniţîn, ca să dau doar două exemple) dar şi prin torentul memorialisticii scrise de D. Popescu (Dumnezeu), Ştefan Andrei, Curticeanu etc., etc. Dificil, dacă nu imposibil
de evaluat, azi, impactul real al literaturii „universului concentraţionar“, cum a fost numită. Numeroase titluri sunt
memorialistică şi nimic mai mult, strict cu interes documentar pentru specialişti. Kolîma lui Şalamov, carte fundamentală, a apărut cu o mare întârziere – pronosticul
meu scris şi tipărit că n-o să apară niciodată în româneşte
s-a infirmat – cu o singură consemnare, cea a lui Horasangian. Pe scurt, golul anterior din literatura română, cel al
temelor prohibite, îl pot umple, în condiţiile noi, cu generaţii noi de cititori, doar cărţile care satisfac condiţie literarităţii şi exigenţele ei.
După părerea mea, Fortul 13 e una dintre ele. Am reciti-o
recent, după două decenii, şi voi transcrie mai departe câteva
note pe marginea acestei re-lecturi.
Avem, aşadar, un roman, pentru că aşa l-a vrut autorul.
Toposul său este celula. Cu inevitabilii săi patru pereţi care
reprezintă orizontul, eliminând aproape integral descrierea şi, în general, aventura, este un topos foarte ingrat pentru construcţia epică. Aici sunt constrânşi să convieţuiască patru personaje: Mircea Petre, Gore Bolovan, Costache Oprişan şi Iosif V. Iosif. Primul e cel mai tânăr şi, cum
menţionam mai sus, el e travestiul autorului. El este novicele, cel care parcurge dubla experienţă a iniţierii în anticamera morţii: şi nemijlocită, prin trăirea personală, şi indirectă, ascultând confesiunile celorlalţi trei şi luând act de
experienţa lor. Un alt personaj pe care l-am identificat e,
sub nume schimbat, părintele Calciu-Dumitreasa, figură
proeminentă (în viitor) a emigraţiei anticomuniste dar care
şi în ţară, înainte de a emigra, în anii 80, a angajat un conflict deschis cu sistemul, fiind trădat, repudiat, renegat de
ierarhii BOR. L-am cunoscut personal după revenirea în
patrie, când i-am tipărit la Editura Dacia articolele publicate în SUA: era o figură cu un magnetism ieşit din comun,
anturat în permanenţă de credincioşii pe care-i păstorise şi
îi rămăseseră tot timpul fideli. (Stau şi mă întreb: şi totuşi,
azi, pentru generaţiile mai tinere şi nu numai ce reprezintă
numele Calciu-Dumitreasa?)
Revenind la Fortul 13: treptat, din alternanţa
trecut-prezent, cu numeroase inserturi explicative, care
rup fluxul epic, se desenează tot mai pregnant „celula morţii“. Monotonia, care e regulă de existenţă în condiţii de claustrare forţată, nu e deloc un obstacol. Osândite la nemişcare nu doar de cuşca prea strâmtă în care sunt obligaţi
să convieţuiască, cei patru povestesc pe rând dar şi cad în
rememorare, într-un monolog interior desfăşurat pe cont
propriu. Dialogurile şi monologurile, explică vocea auctorială, conţin „coşmaruri, obsesii, remuşcări şi răzbunări“
HYPERION

179

şi totodată reconstituie şi explică, modul cum cei patru au
ajuns „mumii sau hoituri cugetătoare“. Explicaţia e reluată
într-un alt loc cu un plus de precizie: „Şi fiecare răgaz, oră,
noapte, zi sau clipă se destrăma în discuţii, certuri, reproşuri,
povestiri sau visări, în planuri, regrete sau făgăduinţe făcute
lor înşile sau lui Dumnezeu, cu glas tare sau mai încet…“
Pas cu pas, într-o proză minimalistă, e rememorată şi
transcrisă o lume a ororii. Nu e coşmarul suprarealist al
agoniilor onirice şi nici un delir cu oglinzile lui paralele în
care subiectul se pierde în abisuri. Avem, dimpotrivă, darea
de seamă cea mai scrupuloasă, atentă la toate detaliile, în
sens realistic, începând cu particularităţile infinitezimale
ale infernului. Mărturisesc că, deşi nu sunt o natură care
să nu reziste la şocuri, am dat de pagini care pun la grea
încercare fantezia cititorului, dificil, pagini aproape imposibil de citit cuvânt cu cuvânt.
Odată în plus, se dovedeşte că experienţa umană a închisorii comuniste cu regim de exterminare a fost cu totul
excepţională. Puţine alte situaţii de viaţă pun într-o lumină
atât de crudă valenţele ascunse ale spiritului, de la abisurile
unde zace fiara aţipită, până la sfinţenie şi sublim. Tema ca
atare poate fi ratată tocmai pentru miza ei uriaşă şi pentru obstacolele de artă narativă care sunt la tot pasul. Relevanţa artistică nu e obligatorie prin acumulare de atrocităţi,
de pildă. Conflictul unic: victimă-călău, chiar şi dacă victimele între ele devin călăi, are un singur sens de desfăşurare,
poate deveni monoton, redundant. S-ar zice că însăşi condiţia umană, tradusă în limbaj artistic, se dovedeşte refractară literaturizării odată ce expoziţiunea depăşeşte un anumit prag de suportabilitate. Vreau să spun cu asta că Fortul
13 parcurge o foarte dificilă cursă cu obstacole.
Pe de altă parte, literatura spaţiului concentraţionar e cea
a unei lumi cu o extremă particularizare. Lumea închisorilor e plină de legi şi regulamente, de cutume care reclamă
explicaţii la fiecare pas. În închisoare, totul e codificat, comunicarea se face printr-un jargon de neînţeles fără „glosar“.
Sunt mereu două nivele ale discursului, traducerea e mereu
necesară. Mircea Petre, de pildă, „n-a cunoscut Piteştiul“,
faimoasa „reeducare“ de la Piteşti, notează la un moment
dat autorul. Pentru a defini raporturile sale cu camarazii de celulă, care au trecut pe acolo, naraţiunea iese din
celula morţii din Fortul 13 în pasaje retrospective extinse.
Şi dintr-odată realismul naraţiunii devine unul înfricoşător.
Celula e spaţiul unde cei patru sunt duşi să moară, „să
crape“, spune într-un loc, sec, unul din gardieni, un topos
fără speranţă ca infernul lui Dante. În paranteză fie spus,
datele sunt strict autentice, verificabile cu documente. Autorul rememorează fotografic, fără să se piardă nimic. Şi tocmai această precizie e înfricoşătoare. Cum să spun altfel? În
vasta, imensa bibliografie a acestei teme s-a spus – ai putea
zice – aproape totul. Şi totuşi, de la Dostoievski, la ruşi, cu
lumea ocnelor siberiene, sau de la Stere al nostru, trecând
prin bibliotecile întregi care au descrise lagărele naziste, şi
până la recentele romane cu închisori chinezeşti sau cubaneze, lumea puşcăriilor comuniste româneşti ocupă un loc
care e doar al său şi e inconfundabil. Peste tot apare la un
moment dat o rază de lumină, fie ea cât de firavă. Chiar şi
la Şalamov, autor al uneia din cele mai negre cărţi despre
universul deţinuţilor, scânteiază fulgurant soarele Siberiei
într-o picătură de apă, primăvara, când se dezgheaţă permafrostul. Există, chiar şi subînţeleasă, o speranţă în mântuire, umanul n-a fost distrus în totalitate. Pentru cei din
Fortul 13 negrul e însă absolut. Oroarea e fără rest. (Îmi
reprim ispita de a da câteva citate.)
*
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Pentru învingători, închisoarea e soluţia de a-i izola pe
învinşi, posibil încă periculoşi, şi de a-i strivi, dacă e cazul:
aceeaşi partidă se joacă după reguli identice de secole. La
limită, soluţiile sunt ghilotina sau plutonul de execuţie,
cele 9 grame de plumb în ceafă ale lui Stalin, mai rapide şi
economice. Pentru comuniştii români cu care a avut de a
face Marcel Petrişor, numărul duşmanilor de clasă de neutralizat era prea mare, închisorile au fost repede tixite, au
fost ocupate cu lagăre şi Bărăganul, şi Dobrogea, şi Delta,
şi apărea necesitatea unei calificări speciale, cea a călăului.
Aşa au fost inventate, la Piteşti, spre exemplu, soluţii de o
originalitate frapantă, după unii unice, şi cu uneltele naraţiunii de rememorare în Fortul 13 acestea sunt descrise cu
toate tehicalităţile lor infernale.
Nemila – faţă de inamicul fost sau virtual – intră cumva
în logica represiunii. Cruzimea torturii care trebuie prelungită are însă un scop, obţinerea, smulgerea unui rezultat anume de la victimă şi e o formă „canonică“ de funcţionare a relaţiei călău-victimă peste tot, şi, azi, la Guantanamo
şi la chinezi, cu milenii în urmă. Înfometarea, privarea de
cele necesare vieţii sunt, şi ele, de rigoare. Cine nu rezistă
şi moare, la fel. În închisorile pe unde au trecut personajele
din Fortul 13 e însă altceva. Nu prezidează nimic de tipul
crimă şi pedeapsă. Dimpotrivă, vidul de sens e total. Peste
acesta vine în plus o revărsare, o explozie de abjecţie care
întunecă orizontul. Cruzimea e sălbatică, dar şi ea deturnată de la un scop, atrocitatea gesturilor rituale în spectacol e insuportabilă dar şi gratuită, absurdă, totul trece dincolo de limitele la care am putea să avem acces forţând fantezia. Fiara slobozită vrea parcă altceva decât sânge, ceva
pentru care a fost inventat cuvântul nu fără conotaţii sarcastice „reeducare“. De aici mai departe nu există nicio treaptă
coborâtoare. Hârdăul cu fecale ca element obligatoriu de
decor nu l-am mai întâlnit în nicio carte din numeroasele
pe care le-am citit dedicate închisorilor. Scufundată silit cu
capul acolo – şi nu o dată – în victimă se aneantizează tot
ce e uman, restul păstrat în cută a sufletului. După cum plăcerea dementă de a obliga o fiinţă să mănânce excrementele
altora e şi ea extrasă dintr-o zonă misterioasă a umanului.
Toate astea au ca efect, în text, o asfixie a funcţiei cathartice din conflictul tragic care are nevoie de un orizont. Or,
dincoace, macabrul pestilenţial ridicat la putere paralizează spiritul, scânteia moare înainte de a se naşte. Întrebarea care se pune e dacă există totuşi salvare şi răspunsul
e incert. Pare-se că ceea ce poezia a găsit, în câteva certe
capodopere de închisoare, ale lui Radu Gyr, de pildă, dar şi
ale altora, prozei încă i se refuză. Chiar şi pentru autor, şi
se simte imediat la lectură, nu e simplu: operaţiunea aşternerii pe hârtie a ororilor pretinde o anume amputare mentală, o lungă pauză de venire în fire după fiecare paragraf
scris. Nu se poate salva nimic esenţial.
În fine, impresia mea e că nu s-a discutat ce trebuie, sau
s-a evitat din necuraj, în ciuda reproşurilor prosteşti ale
unora că literatura de închisoare a devenit cantitativ abuzivă şi că efectul e de suprasaturaţie şi redundanţă. Nu s-a
lămurit, de pildă, de unde şi cum a apărut „originala“ reeducare de la Piteşti. Cine a elaborat-o, ca scenariu, pentru
că sunt aici o minte creatoare, o fantezie necomună. Pare,
la o analiză atentă, şi un tip divers de gândire, al unei alte
culturi, al unui trib străin, poate al unei rase extraterestre. Fortul 13 pune pe tapet aceste întrebări neliniştitoare.
Acesta e meritul romancierului Marcel Petrişor: provoacă,
deşi fără mari şanse.

Aniversări

Vasile Tudor – 60

Sonet către Ecleziast

Ce-am scris am scris: nimic nu-i întîmplare
Nici un cuvînt uitat printre hîrtii
Mototolite, aruncate vii
Printr-o fereastră-n ţăndări de visare.
Ce-am spus am spus: nimic nu-i nou sub soare
Aceleaşi cuvinte se rotesc
Interior, într-un vîrtej ceresc…
Iar vremea-n suflet mi-i numai o boare.
Ce-am fost voi fi: nor plin de fulgerare
Acelaşi individ între priviri
Mult mai absent, lipsit de amintiri,
Rîu rămuros întors înspre izvoare.
Ce-am scris voi fi, ce-am spus voi mai fi fost
Acel în plus, un altul fără rost.

Sonet către Gînduri

Departe eşti dar te preschimbi în gînduri
Iar frumuseţea tulbură cuvîntul
O piatră-mi aminteşte printre rînduri
Că mai presus de ceruri e pămîntul.
Cine desprinde numele din tine
A fi prin a nu fi cine-l împarte
Un vînt te cheamă-n litere străine
Şi umbra creşte-n mine mai departe.
Degeaba mă aud… cine mai schimbă
Lumina micşorată adormirii
Un gol salvează chipul în oglindă
Tristeţea-i împlinirea fericirii.
Trezită-n gînd, aducere aminte,
O, pasul tău e iarbă înainte…

Aniversări
https://biblioteca-digitala.ro

Sonet către Zidire

E orb şi-acel ce-şi face un idol din lumină
În blonde transparenţe mi-i sufletul neclar
Amiază în emoţii, tremol de minutar
(O, cifrele repetă vechimea în surdină)
Infuzii de-întuneric îmi limpezesc vederea
Materia-i străină de forme-n nevăzut
În reverii mă pierde cel dureros de mut
Cel care îmi împarte fantasmelor puterea
Iar lumea se transformă-n altă-închipuire
Surparea nopţii-începe din nou acelaşi zid
În care înspre mîine va fi să mă închid
(Singurătate albă cu inima-n zidire)
În jur se-înalţă-n turnuri molozuri de hîrtie
Fără durere totul e numai igrasie

Sonet către Fruct

… şi fructu-i o povară
m-apleacă în pămînt
cu visele-mi în seară
prin roua de cuvînt

nu-i nici o garanţie
că ziua voi sf îrşi
doar soarele-întîrzi´e
roş-galbenul în gri
o iarbă împresoară
căderile în vînt
nimic n-o să mai doară
nimicul în veşmînt
nici vreme nu-i în pace
o coajă a desface…
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Adrian ALUI GHEORGHE

Marginalii la „Carnete maro“

C

Amintiri
din „lagărul natal“
Cunosc povestea unui individ, din Cernăuţi, care s-a

născut într-un lagăr, în Siberia şi care a copilărit, pînă la
17 ani, în „lagărul natal“. Firesc, l-am întrebat, eu şi alţii,
ce-şi aminteşte din copilărie, dacă a avut vreun moment …
fericit. Ne-a răspuns că da. Născut în lagăr, toată lumea se
reducea la gardurile de sîrmă ghimpată, la soldaţii – gardieni, la cămăruţa dintr-un placaj gudronat în care soba
scoatea fum continuu, pînă la „libertatea“ de a merge pînă
în sătucul din preajmă, la vreo douăzeci de kilometri, o dată
pe an, la Crăciun. Nu era vorba de o „permisie“ oficială, ci
doar de o complicitate îndelung negociată, un an întreg, cu
paznicii care, din omenie, cedau. Riscul era enorm şi era
al tuturor. În 17 ani petrecuţi în lagăr, eroul nostru a fost
de unsprezece ori în satul acela, au fost unsprezece drumuri pe jos, obositoare, pînă la biserică, asistau la slujbă,
se bucurau două, trei ore de libertate, împreună cu sătenii,
beau două, trei pahare de vodka, copiii beau o citronadă
extrem de dulce, fermentată, după care o luau îndărăt. Din
ce vedeau şi simţeau, aveau ce povesti un an întreg. Ăsta era
unul dintre momentele fericite. Alte momente fericite erau
cînd adormea obosit la pieptul pufos al mamei sau gîdilat
de mustăţile arse de tutun iute ale tatălui… Făcea şi ghiduşii, împreună cu alţi copii. Vara furau, din nişte arbuşti
pitici, plantaţi în faţa posturilor de pază, un fel de scoruşe
pe care, de fapt, nu le-ar fi cules nimeni. Sau se mai jucau
cu copiii gardienilor, care îi lăsau uneori să privească, cu
mîinile la spate, jucăriile lor din tablă, nişte basculante
mari gri-cenuşii sau nişte tancuri argintii cu şine de cauciuc. Cu fiii gardienilor se mai jucau şi de-a prizonierii şi
gardienii, inversau rolurile şi petreceau de minune. Ei înşişi
mai făceau jucării din beţe, din linguri, din castroanele de
tablă sparte, din petece de pînză…
La 14 ani, pentru că era maturizat înainte de vreme,
din cauza vieţii aspre, a muncii şi chiar a climei vitrege, s-a
îndrăgostit nebuneşte de o văduvă, de vreo 45 de ani, bucătăreasă la „popota“ gardienilor. Iubire care exceda toate gar-
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durile de pe lume. Prima dată s-a culcat cu femeia aceea
în ieslea cailor de muncă, într-o zi cînd aceştia erau scoşi
la tras lemne în pădure. Apoi într-un pod cu f în. Apoi pe
sacii cu carne de cal, carne caldă încă, adusă pentru bucătărie. I se părea că iubirea aceasta îl mîntuie de toate relele
lumii, e capătul, e justificarea existenţei, e „romeoşijulieta“ lui, e abisul devenit pentru o clipă rai… Într-o zi însă
bucătăreasa s-a măritat cu un militar care părăsea garnizoana aceea, ieşea la pensie probabil, a plecat lăsîndu-l
ca pe o rîpă surpată de cutremur… La 17 ani ambii părinţi
i-au murit de tuberculoză. Lui i-au dat drumul. Unde să se
ducă? A stat pe lîngă lagăr încă vreo doi ani. Orice aşezare
omenească, în afara lagărului, i se părea stranie, imposibil să te adaptezi. Chiar libertatea i se părea stranie. Ce să
facă cu ea? Într-un tîrziu l-a luat o femeie, l-a domesticit,
l-a împins în lume. Dar visele lui tîrzii, visele care-i încălzeau inima, erau tot acelea din „lagărul natal“.
De ce spun toate acestea? De ce evoc asemenea poveste
în prefaţa unui jurnal? Pentru că pătrunzînd în atmosfera
jurnalului lui Aurel Dumitraşcu aerul şi viaţa devin irespirabile, de netrăit, ca în „perimetrul“ unui lagăr. Şi „lagărul
său natal“ e România redusă la nivelul unei aşezări, Borca,
sau invers, lagărul e Borca mărită la nivelul unei ţări.
În lagăr dacă nu te adaptezi, pieri.
Dacă nu cauţi să-ţi provoci bucurii, mai mari sau mai
mici, sprijinindu-te pe elementele din preajmă, disperi şi
pieri.
Un om care hălăduieşte prin ţinutul cel mănos al cărţilor intuieşte chipul libertăţii şi de aceea e mult mai nefericit decît ceilalţi. Ceilalţi nu ştiu ce le lipseşte, el ştie. Libertatea devine o chestiune de inspiraţie. Precum astronomul
care intuieşte, simte că mai există, într-o anumită constelaţie, o orbită pe care se roteşte o planetă, e secretul lui, e
rana lui, dar cel care o va descoperi cu adevărat nu-i născut încă, altul îi va vedea chipul.
Ochiul purificat prin litera cărţilor, prin poezia care „distilează“ lumea, vede feţele celorlalţi hidoase, îi vede risipiţi
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în băutură, în fleacuri, în meschine tîrguri zilnice, în iubiri
furate, murdărite, totul e un mărunţiş de lume…
În pasta aceea depistează cîte un grăunte de puritate,
cîte un gest, cîte o floare inconştientă de frumuseţea ei, de
aceea atît de expusă strivirii.
Frumuseţea nu poate fi îngrădită de garduri, de convenţii.
Jurnalele „bătrînilor“ care au fost în „lagărele de concentrare comuniste“, de la Teohar Mihadaş la N. Steinhardt, sînt
diferite de cele ale lui Aurel Dumitraşcu şi ale noastre. Lor
li s-a luat libertatea în urma sovietizării ţării, Aurel Dumitraşcu (şi generaţia noastră) s-a născut în lagărul comunist.
Ei tînjeau după libertatea interbelică, în care se născuseră, în
care se formaseră, noi am preluat aerul sufocant al lagărului şi cutumele lui, am fost crescuţi între gardurile de sîrmă
ghimpată care îngrădeau pînă şi cărţile, am crezut că libertate e faptul că putem iubi o fată, că putem să ignorăm Vestul
inaccesibil, chiar am crezut că „a nu avea voie“, a te supune
interdicţiilor face parte din condiţia umană, din condiţia
libertăţii noastre. Atît de tîrziu am aflat că Europa normală
trăia sub deviza: „Interzicerea
interzisă“! Eu am crezut, pînă
pe la 20 de ani, indiferent la
aspect, că în toate ţările lumii
copiii poartă „cravată roşie de
pionier“. Povestindu-i atunci
lui Aurel Dumitraşcu acest
lucru, l-am regăsit în jurnalul
lui, ca o chestiune de … haz.
Şi de reflecţie. Era un reflex al
„libertăţii din lagăr“, al „libertăţii de a nu şti“, al ideologizării prin laptele supt laolaltă
cu spaima şi laşităţile părinţilor. Noi ne-am născut – vrem
sau nu vrem să recunoaştem –
„slugi“ terorizate de biciul sistemului, născute gata „domesticite“. Jurnalul e, în aceste condiţii, aventura inconştienţei din „lagăr“ dar şi avatarurile trezirii pînă la descoperirea materialităţii gardurilor.
Aurel Dumitraşcu e un inadaptabil al „lagărului“. Adaptaţii erau cei care nu creau probleme, care se aşezau cuminţi
la coadă la ulei, zahăr, măsline, convinşi că în toată lumea e
o criză dureroasă de săpun, de cărţi esenţiale şi de citrice,
după care lunecau în sînul familiei, ferindu-se să iasă în
relief cu ceva, mîndri de anonimatul atît de drag partidului. Aurel Dumitraşcu însă îşi pune probleme. Se trezeşte
încet, dar ireversibil. În intimitatea sa el începe să combine
„elementele necredinţei“ şi observă că totul se transformă
sub presiunea lor. Jurnalul e mărturia acestei treziri, simptomatică pentru o întreagă generaţie.
Aurel Dumitraşcu începe să ţină jurnal încă de prin
1975. Însă abia de prin 1982 începe să vadă printre sîrmele
ghimpate ale lagărului, să zărească sau să intuiască o altă
lume. Libertatea ia forma poeziei mai întîi, abia apoi iese
din „regimul analogiilor“, al virtualităţii, devenind un deziderat care nu poate fi decît o chestiune colectivă. Libertatea individului într-o comunitate-societate de oameni neliberi, e o altă formă a închisorii. Putea fi artistul un om liber
într-o societate (Românie) aflată integral în lagăr? Aş putea
răspunde cu o aserţiune a lui Eugen Ionescu, spusă desigur în alt context: „Ştiu că sînt liber, dar simt că nu sînt“.
De aceea am început publicarea jurnalului lui Aurel Dumitraşcu pornind de la anul 1982, în momentul în care i se
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„moşea“ cartea la editură, cînd certitudinea cărţii îl face să
privească lumea de la „înălţimea“ celor optzeci de pagini
îndelung pitrocite de editori, politruci, cenzori etc., cînd
cunoaşte scriitori adevăraţi, cînd miturile Nichita Stănescu
şi Virgil Mazilescu se risipesc înainte de a-şi consuma uimirea că le-a descoperit … corporalitatea, cînd începe să intuiască faptul că propria libertate e captivă în somnul celorlalţi. Şi cum să trezeşti o lume cu un pumn de metafore şi
cu cîteva gesturi de nesupunere în faţa a ceva care n-are
chip şi care e doar o sumă de interdicţii?
*
Deşi jurnalul e, prin definiţie, o „întreprindere“ sortită
intimităţii, „rememberului“ personal, cînd e vorba de un
artist el capătă statut de „cealaltă faţă a creaţiei“, „faţa nevăzută a lunii“, laboratorul, ideile crude, coordonatele caracterului…etc. Nicolae Manolescu spunea sentenţios într-un
fragment de … jurnal din „Desenul din covor“: „Un jurnal are
tot atîta valoare cîtă are omul care îl scrie“. Tot aşa de bine
am putea parafraza spunînd:
„Un om are tot atîta valoare
cîtă are jurnalul pe care îl
scrie“. Sau: „O operă are tot
atîta valoare cîtă are artistul
care o crează“. Cînd jurnalul face parte din „disciplina
zilei“, scriind în el nu numai
seara, ca un bilanţ care îţi dă
prilejul autoevaluării, ci ori de
cîte ori ai ceva de comunicat,
el devine un „alter ego“ docil,
cu care te cerţi şi te împaci
ori de cîte ori ai chef, căruia
îi descrii o întîlnire memorabilă cu destinul dar nu uiţi să-i
aminteşti, în acelaşi timp, că
afară plouă şi tu trebuie să-ţi
pui galoşii. Eventual să-ţi atragă el atenţia la ieşirea din casă!
Căci zice Aurel Dumitraşcu: „Jurnalul vieţii tale anoste se
scrie singur, aproape inutil. Dar este singurul om cu care
poţi sta de vorbă. El este celălalt. El ţi-a rămas fidel. Nu
vor folosi nimănui aceste însemnări, aceste lungi dueluri
(deseori banale) cu tine însuţi. Dar continui să vorbeşti cu
aceste pagini pentru a-ţi stoiciza convingerea că eşti viu, că
nu eşti singur, că nu rumegă stele reci în sîngele tău. Eşti
viu! E ca şi cum ai spune: Mîine poţi să mori!“ (31 ianuarie
1984). De aceea în jurnal (ca şi la Renard, ca şi la Canetti,
ca şi la Pavese, ca şi la Camus…) nu găsim numai lucruri
deştepte, axiologice ci şi amănunte, anecdote, bîrfe, naivităţi… O intimitate nu-i făcută numai din adevăruri ultime,
dimpotrivă, adevărurile esenţiale sînt rodul unui lung şir
de ezitări şi căutări prin stufărişul clipelor gureşe. Dar au
şi naivităţile concupiscenţa lor…! Pentru mine e amuzant
modul în care tînărul poet, în numele apartenenţei sale la
cultura română (cea perenă etc.), simte nevoia, de exemplu,
să apere folclorul infestat de vulgarităţi, de la Borca, scriind un articol, certîndu-se cu toată lumea, scriindu-i pînă
şi primei secretare! E şi acesta un aspect al „conformismului“ inoculat de aerul lagărului. Astăzi am fi rîs amîndoi de
acest „exces“, vulgaritatea a cuprins de mult nu numai tradiţiile cît şi sufletul „colectiv“ şi individual. Dacă ar fi trăit
la Paris nu l-ar mai fi deranjat acest aspect, poate că ar fi
protestat împotriva faptului că turiştii îşi zgîrie numele pe
stîlpii de susţinere ai Turnului Eiffel! Nevoia de atitudine
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resimte necesitatea unei cauze, depinde la ce te raportezi, în ce mediu îţi duci veacul. A avea atitudine e, pînă la
urmă, o chestiune de igienă a intelectului. Un lucru nepus
la punct la timp devine mai apoi povară. În fond nu există
adevăruri ultime, depinde la ce te raportezi. Unul e adevărul victimei, altul e adevărul călăului. Tînărul poet Aurel
Dumitraşcu bate la porţile afirmării, ale debutului. Lumea,
simte, îi aparţine şi lui. Încă nu ştie cum să-şi ceară partea
lui de lume, încă mizează pe schimbarea naturală a generaţiilor. În schimb Mircea Sîntimbreanu e editorul, e, implicit, cenzorul, e „judecătorul“. Adevărul lui nu coincide cu
al poetului. El trebuie să ţină cartea pe loc, s-o amîne, să
folosească toate tertipurile, să se specializeze în „arta tertipului“, să se zbîrlească la autor cînd acesta dă impresia că
simte „corporalitatea gratiilor“, să se prefacă obosit de o
luptă cu o forţă pe care numai el o ştie, e secretul lui dureros pe care nu-l mărturiseşte tînărului autor, ca să-l ferească.
Ca mai toţi „aghiotanţii“ puterii politice de atunci, şi Sîntimbreanu arată cu un deget mai sus, e ceva care îl conduce şi pe el, părelnic e „şef“, în fapt e o rotiţă care poate fi
înlocuită, smulsă, aruncată. Şi el nu vrea să fie aruncat, el
vrea să rămînă acolo, e născut pentru asta, destinul, chiar
dacă îi dă dureri de şale din cauza temenelelor, nu poate
fi schimbat. Adică o fi el autorul tînăr, o fi şi talentat, cine
mai ştie?, dar e un punct de la care raporturile trebuie bine
cunoscute, locul în societate de asemenea. Cînd oboseşte el,
editorul şef, aruncă în faţă cîte o „armă uşoară“ din panoplie. Pe Gabriela Negreanu, de exemplu, consiliera sa. Ea
trebuie, la rîndul ei, să-l ţină de vorbă pe autor, să-i arate o
complicitate care rezonează cu aşteptările lui, să „compătimească împreună“. Lucrul era acelaşi la orice editură din
ţară. Peste tot era cîte un Sîntimbreanu şi cîte o Gabriela
Neagreanu, un Ion Acsan şi o Domnica Filimon, un Andi
Andrieş şi o Doina Ciornei… Ei erau interfaţa sistemului,
ei trebuiau să-l hărţuiască pe autor, să-l obosească, să-l
domesticească. După ce-l vedeau învins, lat, decepţionat,
îi aruncau „un rest de carte“. Autorul se mulţumea oricum,
recunoştea că „e bine şi aşa“, „măcar atît“, „tot e mai mult
decît nimic“… Deasupra, în planul superior, erau politrucii sau cei care „se convertiseră“ ca să le fie un pic mai bine.
D.R.Popescu, de exemplu. El e obosit (de atîtea şedinţe), nici
el nu mai ştie dacă nu-i „săpat“ şi de sus şi de jos, face şi el
cît poate, e şi el o biată rotiţă, şi el arată cu degetul „în sus“.
Acolo, „sus“, se pun la cale toate. E şi el victimă, dacă n-ar
fi el „şef“, ar fi altul, poate mai rău. Şi pentru acest „un pic
mai bine“ se sacrifică. Dulea, Chiriacescu şi alţii sînt mult
mai răi decît D.R., de asta „bine că ne-a dat Dumnezeu un
acest un pic mai bine“! Autorul tînăr crede orbeşte în D.R.,
acesta îl publicase masiv cînd era la Cluj, îi dăduse şi premiul „Tribunei“. Nu-şi închipuie că avansarea sa înseamnă
chiar o deteriorare a „raportului D.R.ului cu sine însuşi“, că
a ajuns să facă compromisuri, să se „prostitueze“ în fond.
Ca să ia o carte, „Moarte pe credit“ sau „Muontolive“ de
exemplu, tînărul scriitor are nevoie de un bon de la George
Bălăiţă. Un scriitor de talia lui Bălăiţă, un „Joyce al românilor“, dă bonuri! Nimic nu este mai acuzator pentru sistem decît ingenuitatea exprimată pînă la capăt. Şi jurnalul
lui Aurel Dumitraşcu e „proba ingenuităţii“, a încercării de
adaptare sf îrşită printr-o violentă neadaptare.
O secvenţă consistentă a primei părţi a jurnalului o
reprezintă primirea veştii morţii lui Nichita Stănescu. Există
o adevărată trăire graduală a evenimentului. Uluirea, foamea de amănunte, bocetul. Rememorarea e dusă pînă la
amănunt, toate adjectivele sînt transcrise pe pagina de jur-
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nal. Cineva spunea că marile dureri se tac. Să credem că
Aurel e ipocrit în durerea sa clamată? Nici pe departe. Jurnalul e locul în care vocea capătă ecou, în care durerea e
reverberată. Nu sînt uitaţi nici detractorii lui Nichita, printre cuvinte se întrevede blestemul la adresa lor. Chiar dacă
trist, momentul „e mare, e istoric“. De aceea şi „bocetul“ trebuie să fie pe măsură. Aurel Dumitraşcu suferă de un „conformism al valorii certe“, crede în imuabilitatea ei. Nichita
e „sf înt“, e „domn al limbii române“… Poetul tînăr nu distruge statuile pentru a-şi face sieşi loc, e altfel decît ceilalţi,
de la Borca pînă la Bucureşti e suficient loc ca să-şi plaseze toţi busturile lor în lut sau în marmură… Aurel Dumitraşcu ştia, ca mai noi toţi, că fără mituri nu avem imaginaţie ca să dezlegăm şaradele pe care ni le rezervă viitorul.
Şi că fără poezie ni se citesc în ochi toate păcatele, inclusiv păcatul originar.
*
Deşi omul nu trăieşte „tematic“, fiind la cheremul tuturor răscrucilor de drum pe care i le propune clipa, cînd e
vorba de un jurnal e normal ca în acesta să transpară ceea
ce îţi place sau ceea ce îţi displace profund. Pînă la un anumit punct aceste lucruri merg împreună. De aceea zic,
trei sînt temele care animă acest jurnal: poezia, iubirea
(femeia) şi prietenia. Toate aceste trei teme (cu variantele
lor) sînt văzute din interior, cu patimă, Aurel Dumitraşcu
a trăit pentru fiecare din aceste „provocări“ în parte şi pentru toate deodată. După intuiţiile sale, aşa cum transpare
din jurnal, poezia e o rană a destinului, iubirea (femeia) e
ceea ce umanizează zeescul din noi iar prietenia (literară)
e singura modalitate de a lupta împotriva celei mai teribile
maladii, singurătatea.
Citind de cîteva ori aceste prime carnete ale jurnalului lui Aurel Dumitraşcu, am avut impresia că am în faţă
… un roman postmodern. „Scriptorul“ foloseşte persoana
a doua, ca mai devreme Butor în cărţile sale. Aurel Dumitraşcu scrie despre un „tu“ care ia viaţa în piept, care scrie,
se bate cu cenzura, se bucură de prieteni, care iubeşte un
cîrd (scuzaţi!) de femei, care scoate o carte de poezie în final,
pe care acel „tu“ o priveşte cu o simulată neîncredere ca un
tată care vrea, din orgoliu, să i se repete că pruncul îi seamănă, că e în procent de două sute la sută al lui. Mergînd
mai departe, acest „roman“ are cîteva sute de personaje,
numite sau nu, mare parte cu nume cunoscute, care pornesc pe urmele … autorului. De fapt e şi o mică şmecherie (a mea) aici, pe care vreau s-o pun la cale în complicitate cu cititorul: să convenim că jurnalul unui scriitor e şi
el literatură, că şi aici descoperim printre rînduri straturi şi
mai profunde. Această convenţie dă „oarecare“ perenitate
textului, iar cititorul are posibilitatea să se înscrie şi el ca
personaj, pe pagina care îi convine. Pentru că Aurel Dumitraşcu fiind un moralist, e imposibil să nu găseşti un număr
de pagini cu care să-ţi împrospătezi revoltele cotidiene.
Trăind, risipindu-te, ceea ce-ţi rămîne e doar amărăciunea voluptoasă a clipei.
Există o EA care e doza (mortală?) de „donquijotism“
a autorului. Nu-i iubire, e risipire. EA este pusă sub lupă
şi analizată. Îndelung. De ce tace, cum tace, cum vorbeşte, ce vorbeşte, cît de profundă îi e tristeţea… În avîntul dorinţei sale, în căutarea certitudinilor într-o „zonă“
caracterizată tocmai prin imposibilitatea certitudinilor,
e în stare să-i disece inima să vadă care e „substanţa dragostei“, cîtă e, dacă el e oglindit în ea. Cică iubirea e, totodată, o „investiţie“. „Investeşti“ suflet în celălalt. Iubindu-l
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pe celălalt, practic îţi iubeşti propria „investiţie“, îţi cauţi
propriul suflet. Iubirea ar fi, în acest fel, cu cît e mai „profundă“, o mai înaltă treaptă (formă) a egoismului. Nu-i greu
să iubeşti (pe celălalt), e greu să suporţi iubirea (celuilalt).
EA n-a mai suportat şi după un zbucium de „cîteva caiete“
de jurnal dispare, în mod „clasic“, atrasă de ceva mai terestru. Vorba lui Sherwood Andersen, reluată de Aurel Dumitraşcu în jurnal: „Hei, hop! maică Doamne, ce mai nuci
albi, ce mai fagi!“.
*
Aurel Dumitraşcu a fost un epistolar „frenetic“. Nu exagerez spunînd că mii de scrisori au traversat ţara provocînd,
acolo unde erau deschise, fie jocuri de artificii, fie explozii
fără morţi şi răniţi, fie cîte o mică furtună în ceaiul „cu trei
linguriţe de zahăr“. Şi astăzi, nenumăraţi oameni, scriitori
sau nu, evocă surîzînd acel timp: „Da, domnule, îmi amintesc ce scrisori frumoase îmi trimitea de acolo, din munţi…!“.
M-am întrebat, parcurgînd jurnalul în care sînt o mulţime
de fragmente din scrisorile trimise, dacă acesta nu e „partea nevăzută a corespondenţei“ sau dacă nu corespondenţa
e prelungirea jurnalului. Oricum, sub presiunea timpurilor, atît jurnalul (ca literatură) dar mai ales corespondenţa
„literară“ au dispărut. Sînt specii aproape „clasate“. Jurnalul
lui Cărtărescu, din anii „aceştia“, apărut recent, e o excepţie care confirmă regula. E o atitudine „împotriva curentului“. Tipică lui Cărtărescu. Cu atît mai mult jurnalele lui
Aurel cît şi corespondenţa sa rămîn „exemplare“.
*
Am crezut, vai!, într-o vreme, că Aurel Dumitraşcu şi-a
(cam) încheiat opera. Ei, nu! Habar n-am cum funcţionează sub-teranele sau supra-teranele lumii acesteia, a vieţii în general, dar el pare să fie pus la caznele scrisului pentru veşnicie. Pentru că orice ar face, oricum ar trece vremea, Aurel Dumitraşcu scrie, scrie…! Pentru că „texte“ de
Aurel Dumitraşcu apar din toate „fisurile“ unei lumi care
se cicatrizează greu, care se hotărăşte greu să se facă veşnicie, să se „mortifice“, să intre în (pe) raftul cu „antichităţi“.
Că, pînă la urmă, în „imemorie“ opera (cuvîntul) lui Aurel
Dumitraşcu se întîlneşte cu piramida lui Keops, cu soarta
creatorului „marelui zid chinezesc“, pe toţi i-au mînat (ne
mînă!) aceeaşi (flagrantă) corupere de eternitate, aceeaşi
(cam) fleşcăită punere „de-a contra“ timpului în care sîntem fiinţe de probă, uriaşi cu genunchi de lut, cu inimi de
ceară (ieftină).
Văzuţi din afară oamenii par nişte platoşe în care poţi
lovi cu oricîte săgeţi, pare să îi apere ceva mai presus de
înţelegerea comună. Văzuţi din interior oamenii sînt nişte
vase de lut fragile în care nu este în siguranţă nici vinul de
împărtăşanie, nici apa pentru însetat, nici agheazma pentru
suferind. Nu altfel este (pare să fie) nici Aurel Dumitraşcu,
paginile lui de jurnal sînt proba unei fragilităţi fără limite,
a unei încercări de a stăvili valul nimicitor care vine, vine,
vine…! Catastrofa este iminentă. Ultimele sale pagini de jurnal, scrise pînă în preziua morţii, sînt ca paginile unui „jurnal de bord“ însăilate de un comandant de vas în furtună,
răspunzător fiind de soarta vasului pe care îl are în „inventar“. Şi Aurel Dumitraşcu a dat seama despre tot ce a avut
„în posesie“ pe lumea asta, talantul (biblic) primit la naştere l-a sporit cu asupră de măsură.
O surpriză a fost să constatăm că, în perioada în care era
muzeograf la Piatra Neamţ, Aurel Dumitraşcu scria două
jurnale, paralele, unul la Piatra Neamţ, unde locuia „la gar-
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sonieră“ şi un altul la Borca, unde se retrăgea cam la fiecare
sf îrşit de săptămînă. În jurnalul de la Piatra Neamţ scria
„cam de toate“, în jurnalul „pe săptămîni şi luni chiar“, de la
Borca, scria lucruri care, de obicei, trebuiau să fie mai puţin
cunoscute, un fel de „intimitate a intimităţii“. Aici revolta
era maximă, opiniile erau extrem de tăioase. Era vorba de
un dublu limbaj? Nici pe departe, omul (realmente!) bolnav
care era Aurel Dumitraşcu ar fi vrut să rupă lanţurile care
îl înconjurau, lipsa de forţă (fizică!) îl făcea să se simtă în
postura unui Anteu care simţea că nu poate ţine pe umeri,
nici măcar pentru o clipă, pămîntul. Dar cerul? Cerul, da!
*
În continuarea paginilor de jurnal am „trecut“ cîteva
dintre articolele apărute în presă în perioada 22 decembrie
1989 – august 1990, practic părţi dintr-un „jurnal cu martori“ de acum, „discursul“ lui Aurel Dumitraşcu e acelaşi,
compus din principii şi reguli, din speranţă şi disperare,
„lumea veche“ se lăsa greu dinamitată de suflul unei Revoluţii, mentalităţile şi obiceiurile ţineau „în chingi“ societatea.
E prilej de suferinţă, fireşte, pentru cei nerăbdători să trăiască într-o lume nouă, „civilizată“, democrată. Aurel Dumitraşcu nu reacţiona altfel în public decît în intimitate, „se
hrănea“ din starea de „igienă a relaţiilor“ cu ceilalţi, oferea
mult ca să poată primi şi el ceva, ceva. Articolele de presă
din acea perioadă sînt probe ale unei atitudini radicale, dezamăgirile par să fie, în ultimă instanţă, cele care aprind flacăra verbului. Am întîlnit o mulţime de idei din jurnale în
articolele sale aflate într-o polemică „principială“ cu lumea
care se dezmeticea greu după un somn istoric:
„Sînt, deci, împotriva adaptabililor şi mai ales împotriva celor prea uşor adaptabili. Înainte, existau destui care,
deşi (poate) nu erau de acord cu regimul lui Pingelică, trăiau într-o perfectă armonie cu el. Aceştia mi se par cei mai
periculoşi în noul context. Pentru că se pot „lipi“ la ORICE.
Se spune în mod repetat că singurele criterii valabile în noile
organisme trebuie să fie cinstea şi competenţa. În nici un caz
una fără cealaltă. Un profesionalism nedublat de caracter
se poate preface într-o lipsă de scrupule absolut distructivă.
În acelaşi timp, cinstea nu e suficientă pentru a rezolva problemele. Am întîlnit în aceste zile mulţi oameni care confundă dreptul de a fi aleşi în funcţii cu pretenţia de a se erija
în monumente de competenţă. Sigur că există şi intelectuali incompetenţi, dar refuz să cred că un grup de muncitori
poate conduce o întreprindere. E bine să nu formulăm altfel
năravul lui Pingelică al nostru – care, ştiţi bine, se pricepea
la toate? O zi serioasă de muncă face mai mult decît toate
vorbele de paradă. De asta: fiecare cu vocaţia lui. Oricum,
democraţia nu este o vocaţie. De asta nu-i prefer pe adaptabili, pe cei care se pricep brusc la orice, care pot face orice,
care pot trăi (mai bine, cred ei!) descurcîndu-se. Bunul simţ
nu se învaţă, e ca talentul: îl ai sau nu-l ai“.
Ei, lucrurile acestea le spunea, în ziarul „Ceahlăul“, la
9 ianuarie 1990. Apăruseră „adaptabilii“ la doar două săptămîni de la Revoluţie, oportuniştii îşi repetau noile discursuri, lumea nouă „se înnoia“ cu aceiaşi oameni vechi. Erau
zilele în care se fura de zor Revoluţia Română, speranţele
erau dirijate de tot felul de ipochimeni pe o linia moartă a
istoriei. Dar iată ce spune Aurel Dumitraşcu în „jurnal“ la
21 aprilie 1990:
„Balamuc electoral. FSN şi alte fantome. Cei care-l aclamau pe Ceauşescu, şi-au găsit acum alt nomenclaturist. Iliescu. Pupatul pupaţilor! Democraţie ugandeză. Dumnezeu nu poate exista de două ori. A fost în decembrie, peste
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o sută de ani dacă mai trece pe la noi. Scandalos! Securiştii
n-au tras, nimeni n-a tras! Toţi trag sforile! Numai putori.
Cei mai mulţi dintre cei ca tine vor fi posibili viitori deţinuţi politici. O să tăiaţi la sare! Prostimea înţelege numai
jegul din democraţie! E dureros. Rămîi elitist. Talpa ţării e
mucegăită. E dureros că acest popr e prea învăţat să stea în
genunchi. Obişnuit cu statul în genunchi, i-i lene să se înalţe
pe curăţenie. Şi toţi tinerii aceia care au murit împuşcaţi ca
nişte cîini. E stupid că se cer doar salarii mari, bunătăţuri
etc. În planul conştiinţei – un vax general. Alt soi de carierism, speculînd dramele unei revoluţii. Luca Piţu a rimat
perfect, în ianuarie: „Pleacă-ai noştri, vin ai noştri/ Dizidenţii mor ca proştii“.
Anii care au urmat au îngroşat tuşele acestei realităţi
coşmareşti. Ne-au înfrînt şi „dintr-o dată“, dar şi încetul cu
încetul. Cine?
*
Ultimile zile „de jurnal“, din septembrie 1990, sînt enigmatice. Sibilinice. Lumea este descărcată din conştiinţă,
totul se spiritualizează. Ca şi „străinul“ lui Camus, „omul
pieritor“ din fiecare e pregătit pentru „orice“. Dar ce i se mai
poate întîmpla esenţial omului după ce s-a născut? „Mesagerul“ Aurel Dumitraşcu vede cîteva lucruri şi (ni) le zgîrie
pe retina hîrtiei, le scrie cu sîngele propriu ca să înţelegem
şi noi cîte ceva.
În Epopeea lui Ghilgameş personajele părăsesc lacrima
pentru a se sprijini pe cuvînt. E, de fapt, singura mîngîiere
– cuvîntul – în evoluţia dramei fiecăruia:
„- Spune-mi, prietene, spune-mi, prietene,
spune-mi care-i legea lumii subpămîntene pe care o
cunoşti!
- Nu ţi-o voi spune, prietene, nu ţi-o voi spune:
dacă ţi-aş destăinui legea lumii subpămîntene pe care
o cunosc,
te-ai porni pe plîns!
- Ei, bine, fie, vreau să mă pornesc pe plîns!
- Ce ţi-a fost drag, ce-ai mîngîiat şi era pe placul inimii tale,
este astăzi pradă viermilor, ca o haină veche.
Ce ţi-a fost drag, ce-ai mîngîiat şi era pe placul inimii tale,
este astăzi acoperit cu pulbere.
Toate acestea sînt acum cufundate în pulbere,
Toate acestea sînt acum cufundate în pulbere…“ (Tableta
XI)
Apropierea acestui text, vechi de cîteva mii de ani, de
ultima zi din jurnalul unui om „condamnat la moarte“ nu
este întîmplătoare. Tensiunea cuvintelor îţi despică şi în
acest caz, sîngele:
Uneori te concentrezi şi te gîndeşti la Dumnezeu. Spitalul
este singurul loc în care te poţi gîndi profund la Dumnezeu.
Cînd te concentrezi înspre el, toate durerile de cap dispar
şi o linişte cum n-ai mai încercat în alte situaţii te inundă.
La ce echilibru universal ai acces?
De atîtea ori ai cochetat cu moartea, încît, într-o zi, poate
face greşeala de a veni cu adevărat. Ar fi păcat, acum, dar
nu ştii cu exactitate de ce anume ar fi păcat.
Mama te aştepta aseară.
E o toamnă frumoasă. Încă nu plouă.
Ai văzut ploaia într-un film, acum trei zile. Te-a înduioşat, ai simţit că ţi-e foarte dor de ea.
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Evenimentele din Golf, cu nebunul de Saddam Hussein,
nu-ţi mai spun mare lucru. Se poate întîmpla orice. Aveţi o
minciună naţională. Vă puteţi ocupa de ea.
Uşa salonului are ferestre dintr-o sticlă semi-transparentă.
Cei care trec au capetele foarte alungite. Dincolo de uşă e
o altă lume.
Te plimbi prin parcul din jurul spitalului. Numai o pisică
destrăbălată îţi atrage atenţia.
Medicul care vine la ora 18 îţi spune că „boala asta aşa
se manifestă“ şi că n-ar fi o problemă. Dar nu-ţi spune ce
boală. Nici nu-l întrebi.
Gura continuă să-ţi sîngereze. Apa oxigenată pe care ţi-au
dat-o nu stăvileşte sîngerarea. Vei mai pierde mult sînge.
Dureri de cap. Trec spre seară, în jurul orei 22. Aveai şi
doi vizitatori: Giusepe Asăvoaie (Borşa) şi Mihaela Săndulescu (biolog aici la spital). Trecuse şi Delia (?) şi-ţi adusese
flori. Şi Adrian.
Şi John şi Dana. Dana cea mereu dulce şi emoţionantă.
Ce minune de fată!
Ce nemoarte-şi spală chipul cu timpul tău? Acum.
(11 sept.1990)
Acum, ce?
Dacă o scoatem de sub tirania adjectivelor, viaţa devine
atît de simplă! Cutremurător de simplă. Nici poezia „mare“
nu arată altfel. „Odă în metru antic“, de Eminescu, ca să
exemplificăm cu un poem atît de drag lui Aurel, este o disperare la care Aurel Dumitraşcu şi-a raportat deseori „deriziunea“ personală. Ultimile pagini ale jurnalului lui Aurel
Dumitraşcu sînt, de altfel, prin tensiune, prin spaima controlată şi prin înţelegerea superioară a morţii, o spun fără
nici o exagerare, o replică personală la celebra „odă“ eminesciană…!
Ca şi ultimul poem, scris pe 12 septembrie 1990, în spital:
Alţii o duc mai rău şi trăiesc mai mult
să vadă soarele cum răsare. (Dacă eu
mai bine o duc voi muri timpuriu…?)
Şi cîţi ani cu lama aceasta am umblat
(şi) alţii citind rău credeau că sînt
sentimental (un poet de la est!) – şi
dacă lama care hăcuieşte creierul
meu e un sentiment stupid atunci
sînt un sentimental şi nu întîmplător pe balcon seara
mă gîndesc la
scriitorul mishima. Nu avea nimic de ascuns.
Pe balcon stau cu o (pasăre) moartă.
12 septembrie 1990, spital
Cîţi oameni au curajul şi puterea să se concentreze asupra propriei morţi? Să o facă exemplară? Cîţi oameni au
curajul să vorbească în preajma muţeniei absolute? Aurel
Dumitraşcu a făcut-o, a depus mărturie înainte de a o lua,
pe firul poeziei vieţii, îndărăt.
De fapt ăsta trebuie să fie blestemul intrării noastre în
„netimp“: că şi moartea trebuie trăită cu toate simţurile
treze…! Mama ei de viaţă!
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Daniel CORBU

Cu Aurel Dumitraşcu dincoace
şi dincolo de Stix

I

În această toamnă poetul şi prietenul nemţean Aurel
Dumitraşcu ar fi împlinit 60 de ani. De curînd s-au împlinit 25 de ani de la plecarea sa prin satele cerului, la poporul stelelor, unde ne vom revedea curînd. Trăitori în acelaşi spaţiu mirific nemţean, am visat şi ne-am format cultural umăr la umăr. Coletele cu cărţi circulau frecvent
între Târgu Neamţ şi Borca, ideile culturale erau prezente în scrisori (deţinem, fiecare, peste 400!) şi la întîlnirile / microcenaclurile, cum le numisem, de la Borca
sau de la Târgu Neamţ. Ne cunoscusem în 1978 (ajutase
la cunoaşterea noastră şi rubrica „Debut-Poşta redacţiei“ a lui Geo Dumitrescu, unde ni se publicau primele
poeme), în octombrie 1979 luam împreună premii la cel
mai important concurs naţional de poezie pentru debutanţi, „Nicolae Labiş“, Suceava: Aurel, Premiul revistei
„România literară“, eu „Premiul Uniunii Scriitorilor din
România“. Tot în acel octombrie 1979 debutam cu poeme
pe aceeaşi pagină de revistă „Tribuna“, giraţi de Dumitru
Radu Popescu. Curînd, le-am făcut cunoştinţă cu Aurel
poeţilor prieteni Nicolae Sava, Adrian Alui Gheorghe,
George Calcan şi Gheorghe Simon. Pe urmă, mai precis
din 1984, fiind instructor de teatru şi poezie la Casa de cultură din Târgu Neamţ, organizam dese întîlniri cu lecturi
de poeme, cu dezbateri pe teme literare, ceea ce l-a făcut
pe criticul literar Laurenţiu Ulici să numească grupul de
poeţi în discuţie (la care-l adăugam şi pe Radu Florescu)
Şcoala de Poezie de la Târgu Neamţ. Mai pe urmă, am
organizat (entuziasmul netrucat al lui Aurel era de neoprit!) Colocviile Naţionale de Poezie de la Târgu Neamţ,
prin care am reuşit să adunăm, în oraşul de sub Cetatea
Neamţului, nod cultural al zonei, toţi poeţii importanţi
ai generaţiei noastre.
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Proniile au făcut ca primele două cărţi să le edităm
la aceleaşi edituri, cu aceeaşi lectori: Intrarea în scenă şi
Furtunile memoriei, la Ed. Albatros, 1984 – lector Gabriela Negreanu, iar Plimbarea prin flăcări şi Biblioteca din
Nord, la Cartea Românească, 1988 – lector Florin Mugur.
Drumurile noastre la Bucureşti, întîlnirile cu prietenii
comuni (între ei, Nichita Stănescu, Cezar Ivănescu, Vişniec, Traian T. Coşovei, Zubaşcu, George Stanca, pictorul Mihai Bandac) sînt aventuri boemice de tinereţe care
ar putea acoperi multe pagini.
Trecut prea devreme în lumea umbrelor, ca şi Dan
David, Cristian Şişman, Horaţiu Ioan Laşcu sau Cristian
Popescu, cu puţin înainte de a împlini treizeci şi cinci de
ani, Aurel Dumitraşcu publicase, cum am şi precizat, două
cărţi de poeme (Furtunile memoriei, Ed. Albatros, 1984
şi Biblioteca din Nord, Ed. Cartea Românească, 1988),
pe care critica le comentase, cu câteva excepţii, destul
de favorabil, încercând să-i găsească un loc în cadrul
atât de discutatei (dar nu discutabilei!) generaţii ‘80. La
aceste cărţi s-au mai adăugat repede încă două, Mesagerul (1992) şi Tratatul de eretică (1995), iar în culegerea
Mesagerul (Ed. Timpul, 1997), care le adună pe toate, se
mai adaugă douăzeci de texte inedite. O culegere de postume, cu titlul Fiara melancolică, apărea la Editura Axa
din Botoşani, în 1998, iar o alta, cuprinzând toată opera
poetică, cu titlul Scene din viaţa poemului, la Editura
Conta, P. Neamţ –director Adrian Alui Gheorghe (2004).
Născut la 21 noiembrie 1955 în Sabasa, comuna Borca
de Neamţ, unde a şi urmat studii gimnaziale şi liceale,
Aurel Dumitraşcu şi-a petrecut aproape toată viaţa acolo,
în munţi, în ultimii ani (1977-1987) ca profesor suplinitor, după ce încercase mai multe meserii care nu i se
potriveau. Mare autodidact şi beneficiar al harului poetic,
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acest lungan suav, cum ar spune Nichita Stănescu, extrem
de exigent cu sine şi cu ceilalţi, aflat mereu pe picior de
război cu falsitatea şi impostura, a scris sute de scrisori
care-i trădează o autentică vocaţie a prieteniei, prin care
îşi domesticea singurătatea sau îşi clarifica, asemenea lui
Voltaire în alt secol, destule probleme estetice sau etice.
„Cu o sensibilitate de tip alexandrin“, cum spunea criticul ieşean Val Condurache încă din 1984, când debuta
cu Furtunile memoriei, Aurel Dumitraşcu a scris, fără
însă a forţa total barierele experimentului, o poezie nonconformistă, în descendenţa unor Trakl, Kavafis sau Ezra
Pound, în care îşi găsesc locul ironia, incongruenţa şi mai
ales livrescul. Lumea este descoperită odată cu scrierea
poemului, iar poetul, într-o proză histrionică, este un ales
al destinului: „Faţa mea este arsă scorojită/ nu s-ar uita
nimeni la ea/ – toate cum sunt -/ carnea aceasta ziceţi
voi, ziceţi voi/ nu ştiţi nimic – spun eu -, nimic nu ştiţi./
Ce poate face poetul? Închid radioul televizorul uşile casei
mă/ urc în pod sunt singur mă pot distra pe-ndelete portretul lui Blake alături de caricatura lui Stalin…/ Ce-aş
putea recunoaşte? Aceste jocuri sunt pentru/ totdeauna
făcute. Am fugit în poem vorbesc despre mine. / Asemenea morţii fiecare portret/ îşi bate joc de iubire.“ (Pierdut
în poem). De remarcat biografismul textelor lui Aurel
Dumitraşcu, precum şi tonul confesiv, grefat pe o tehnică a discontinuităţii, poetul se adresează mereu, fie unor
personaje reale, fie imaginare sau livreşti, ca în Vedenii
sau elegii: „Alte hârtii în care morţii familiei nu-s acasă
Te-am/ rugat să priveşti cum stau speriaţi prin oraş să-i
mai chemi/ la un ceai lunea sau marţea./ Nu-s de-ai
noştri mi-au spus hârtiile-s vechi decupate/ din aceleaşi
gazete centrale. Am plecat şi eu prin oraş/ n-am văzut pe
nici unul am privit hârtiile/ singur. Albe, albe.“
Poezia lui Aurel Dumitraşcu este o continuă oscilaţie
între epifania conţinută şi iconoclastia ostentativă. Poate
că aici trebuie căutată poetica lui Aurel Dumitraşcu, şi nu
întâmplător, la absolvirea Facultăţii de filologie din Iaşi, în
1987, îşi susţinea licenţa cu o teză despre doi poeţi şaptezecişti, dispăruţi şi ei prematur, Daniel Turcea şi Virgil
Mazilescu. La acestea s-a adăugat, de multe ori în exces,
livrescul. Spune poetul: „Voi fi găsit şi eu o nouă poetică
o experimentez/ umblând cu mâinile în buzunare înainte
de ziua/ numită marţi, Fac pe nebunul de sâmbătâ până
luni./ Astfel cu bucurie un pronume de politeţe/ bagă poemul la apă.“ (Deştept într-o marţi). Temele care revin cu
ostentaţie şi obstinaţie în poemele lui Aurel Dumitraşcu
sunt cele dintotdeauna: dragostea, moartea, fericirea. La
acestea se adaugă, într-o tratare absolut originală lectura (biblioteca) şi oraşul. „Eu/ nu vreau/ să trăiesc/ eu
vreau/ să citesc“, spune poetul în Ars dolores. Sau: „Am
trăit mulţi ani fericiţi am scris ce-am vrut./ Lutul măscăricii puii de raţă au învăţat cititul în cărţi/ au citit ce
au vrut./ Mai ales toamna eu sunt un bărbat fericit: ies
în grădină/ repetându-mi încrederea nemăsurată în prieteni/ le scriu lungi scrisori/ fiecare cuvânt umblă tăcut
prin ceea ce văd prin tot ce aud.“ (Mai ales toamna). Şi:
„Stau noaptea ca un boţ de răşină/ într-o colivie murdară/ gâtul miresei ca o poliţă plătită neantului/ alţii or
fi minţind-o acum!/ Ce să fac într-un templu? Copacul
spune/ că templul este orgoliul unui singur om./ Biblioteci nesfârşite m-au cerut de bărbat./ Jorgeeee borgeeees,
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leagă-te cu mine de întâmplări!“ (Teatru pustiu) Una
dintre marile obsesii ale lui Aurel Dumitraşcu, prezentă
în majoritatea poemelor sale, este fericirea. Abordarea
ei poate fi ironică, fantezistă sau tragică: „Fericit cel care
se naşte om – spune poetul – şi nu-şi aminteşte inconştienţa/ luxul de a fi integrat în marea mişcare/ a celulelor vii şi a celulelor moarte/ şi iar mă trezesc într-un pat
foşnitor/ într-o privire jilavă/ singur/ mai singur decât
mijlocul acestei planete/ ies pe terasă eu respir tu respiri. Sudalme în imponderabil// aerul, bietul nostru câştig.“ (Ars doloris, II, II etc). Din când în când poetul se
opreşte şi spune: „fericirea mea este luciditatea“ sau „mă
prefac liniştit fericit. Dar nu sunt./ Nici măcar stăpân peste
umbre dincolo de care/ hipnotice mâluri orbesc.“ Şi, până
la urmă: „- Vezi?/ Din casă/ iese/ singur/ un bărbat fericit.“ (Autoportret). Dar fericirea se găseşte, ca în toate
legile scrise şi nescrise ale lumii, în directă legătură cu
dragostea şi moartea. Tudoriţa song, Amândoi, Pereţi
goi, Merişorii sălbatici, An de graţie, Neştiutori prin
grădinile hokusai sunt doar câteva dintre poemele edificatoare în acest sens. Cititorul avizat, care va citi Mesagerul, fără îndoială cea mai bine structurată şi cea mai
profundă carte a lui Aurel Dumitraşcu, va observa că
întotdeauna erosul se găseşte în imediata apropiere sau
se amestecă cu thanatosul. Dragostea nu este decât un
joc, o himeră, un text, femeia este mereu „o altă sintaxă“.
Astfel, un dramatism bine temperat traversează textele
Mesagerului, unde poetul ajunge la o relativă perfecţiune a discursului şi a construcţiei.
Poemele lui Aurel Dumitraşcu sunt de un baroc impresionant, cu o imagistică bogată, cu asocieri insolite, şi,
asemenea labirintului regelui Minos din Knossos, au la
baza construcţiei o logică perfectă. Avem de-a face, pe
de altă parte, cu o întreagă instrumentaţie, cu o tehnică a
asedierii lectorului prin această viziune barocă, a violentării lui prin asocieri lingvistice, prin sincope, livresc, aparente deturnări de sens şi fragmente ale dicteului automat,
în poeme cu o ideaţie clară. La Aurel Dumitraşcu noaptea poate atârna de cer ca o halcă, Dumnezeu n-a citit
încă nici o carte, iarba poate fi roşie, picioarele femeilor
înverzesc toamna, morţii înverzesc în lunci, nourii sunt
ca nişte plămâni aprinşi, o femeie plimbă un leagăn pe
cer, revoluţia se poate naşte dintr-o pitulice adormită în
zaruri. Şi exemplele ar putea continua, pentru că astfel
de imagini cotropesc poemele sale, dându-le prospeţime.
Aurel Dumitraşcu şi-a construit prin fiecare poem un
univers insolit, în care neantul e condamnat la visare, iar
moartea alungată mereu la câţiva paşi mai încolo. Scriind
Mesagerul, Aurel Dumitraşcu s-a gândit la el ca la cel
care aduce un mesaj necunoscut acestei lumi, asemenea
lui Gibran scriind Profetul: „Cu toţii aşteaptă ceva, ne
spune Aurel. Un mesager să le spună un singur cuvânt,
să le aducă un vrej de lumină.“ Până la urmă lumina şi
bucuria sunt două dimensiuni-simbol propuse de Aurel
Dumitraşcu, pe care, chiar dacă a plecat prea repede în
lumea umbrelor, fără a-şi fi desăvârşit programul estetic,
pentru care avea atâtea disponibilităţi, îl considerăm unul
dintre importanţii poeţi tragici ai noştri din falanga moldavă şi o mare conştiinţă a scrisului între poeţii optzecişti.
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Nicolae SAVA

Aurel, afectat de moartea lui Tito

I

I-am scris prin februarie 1978 când, făcând cunoştinţă
la Piatra Neamţ cu Adrian Alui Gheorghe, acesta m-a
îndemnat să-i scriu lui Aurel, la Borca. Ei corespondau de
câteva luni. Citisem poeziile lui Aurel apărute în reviste
şi în ziarul local, dar nu
ne cunoşteam încă. Tot
de la Adrian avea să aflu
că la Neamţ mai există
un poet, Daniel Corbu,
care făcea pe atunci
armata la Fălticeni. Surpriza mai mare a fost să
aflu că Daniel Corbu îmi
este consătean…
Nu ne scriam foarte
des pentru că Aurel
ajungea aproape lunar
la Târgu Neamţ sau la
Piatra Neamţ cu diferite
ocazii, la unele şedinţe
de cenaclu, la evenimente culturale mai
importante sau pur şi simplu ca să ne vadă. Aş putea
spune că îi scriam lui Aurel doar atunci când simţeam
nevoia să-i comunic ceva mai deosebit. Îmi răspundea
cu promptitudine şi cu căldură. Nu ne-am certat niciodată, deşi i-am dat ocazii destule ca să mă dojenească. A
făcut-o în câteva rânduri, prieteneşte, iar eu l-am înţeles. A avut întotdeauna dreptate. Ciudat însă, înainte de
a trece Dincolo, fiind la Piatra Neamţ, vecin de cartier,
Aurel şi-a luat adio de la mine într-un fel deosebit, bizar.
A stat câtva timp, cum spuneam, vecin de cartier,
într-o garsonieră, la vreo 200 de metri de mine. Eu mergeam des pe la el, avea discuri multe cu muzică bună şi
ascultam împreună sau comentam ce se mai întâmpla
pe scena literară. Ştia unde stau (în fosta garsonieră a
prietenului nostru comun, poetul Radu Florescu, consăteanul lui), dar nu prea mă vizita. Poate din comoditate, poate din cauză că, oricum, ne vedeam des în oraş.
Însă, în ultimele două săptămâni înainte de a i se declanşa
boala ce l-a trimis în spital, Aurel a venit la mine în garsonieră exact de trei ori. Şi nu la ore de seară, cum vin
de obicei musafirii, ci la ore de dimineaţă. Şi nu cu un
scop anume. Chiar l-am întrebat în una din acele dimineţi de ce s-a trezit atât de devreme. Nu mi-a dat un
răspuns clar, poate l-a şi dernajat întrebarea mea. Nu
am mai avut timp să-i prezint scuze pentru acea întrebare stânjenitoare, care nu se pune unui musafir oricît
de apropiat ar fi…
Poate că starea lui de atunci aşa îi dicta. Cred că despre această despărţire de Aurel am mai scris undeva,
cândva. Ne-am mai văzut apoi, şi pentru ultima oară, la
spitalul din Piatra Neamţ. Din teancul de scrisori de la
Aurel, încă o epistolă din primii ani de cunoaştere între
noi. (Nicolae SAVA)
Borca, 3 mai 1980
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Buna, domnule Sava!

Mulţumesc pentru cuvinte! Salut noua poezie pe
care o scrii, detaşarea din ea, tonul ironic nu este neapărat ironie – ci tocmai
această detaşare de a de
A PRIVI! Mă bucur că
începi să iubeşti mai
puţin poeţii, că anunţi
o gravitate pe care o
doream. Cred că reuşitele mele vin tocmai
din faptul că nu iubesc
poezia nimănui în mod
deosebit, că îi iubesc pe
poeţi numai cît îi citesc,
nu şi după aceea; cînd
scriu sînt numai eu, cu
gîndurile şi disperările
mele. Chiar dacă scriu
prost uneori.
În acest zile sînt tare
mîhnit! Cum rar am fost. Pentru mine, Tito a fost unul
din puţinii politicieni pe care realmente i-am iubit. Pentru că el, în fond, a luptat pentru LINIŞTE. L-am iubit
de cînd eram puşti, chiar şi pe sîrbi, în general. Repet,
sînt tare mîhnit de plecarea lui. Parcă nu fusese destul
să ştiu c-au plecat Sartre şi Carpentier! Aş vrea să vă
pară rău şi vouă!
Pe 16 vin la Tg. Neamţ! Asta vreau să spun acum. Şi
vom mai „împărţi lumea“ atunci. Eu am fost întotdeauna
mai singur decît voi. Chiar dacă acesta, de fapt, este un
avantaj pentru creaţie. Dar oamenii nu vor şti niciodată
să se obişnuiască cu singurătatea deplină. Nu e în firea
lor. Mai ales cînd expresia naturală a lor este iubirea.
Despre Cluj şi alte miresme, tot atunci!
Învăţ mult! Ceea ce e mai important acum nu e cît de
bine sînt pregătit acum, ci faptul că încep să cred că pot
intra la filozofie, că pot şi eu învinge. Ar fi singura victorie pe care mi-o doresc. Pentru că poezia o am oricum,
aşa cum cred şi în cărţile mele. De multe ori ele nu-s
decît o chestiune de timp. Ca şi de… buna-dispoziţie a
altora. Trebuie să nu ne ascundem de conştiinţa valorii
poeziei pe care o scriem! Pentru că îngîmfaţi, oricum,
nu vom şti niciodată să fim.
Excelent acest poem: „Confuzie istorică“! Mulţumesc!
Poate că nu ţi-am spus niciodată, dar două din cele
mai frumoase versuri pe care le-am citit în viaţa mea
suna aşa: „De timiditate nici nu m-aş fi născut / aş fi trimis pe altul în locul meu să vină“…
Numai bine!
Te îmbrăţişez, Aurel
PS. E jalnic să fii profesor. Azi, la şcoală, 30 de copii
de clasa a V-a n-au ştiut cine a fost (şi sînt) fasciştii! Iată
o ştire ieşită din comun! A.
HYPERION
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AUREL DUMITRAŞCU – EPISTOLE INEDITE
Aurel DUMITRAŞCU (n. 21.11.1955, Borca, Neamţ – m. 16.09.1990, Bucureşti) către Gellu Dorian (Botoşani) şi
Lucian Vasiliu (Iaşi)
Am selectat din cele peste 500 de scrisori (veritabilă, verticală radiografie a anilor ’80 ai secolului trecut) expediate
de Aurel Dumitraşcu în perioada 1979-1990 (a decedat la 35 de ani!). Ele vor apărea în colecţia „Manuscriptum“ a editurii „Junimea“. În noiembrie a.c. admirabilul poet şi epistolier ar fi împlinit 60 de ani.
Destinatarii, Gellu DORIAN şi Lucian VASILIU

I

Către Gellu Dorian
Borca, – 9 aprilie 1984
Bună dragule!
Îţi răspund la epistola din 30 martie, venită tîrziu, e
drept, dar binevenită. În primele zile din aprilie am plecat la Iaşi. Sesiune. Am dat cinci din cele şapte examene
cîte am pe an. Le-am luat pe toate, descongestionîndu-mi
vara. Cred că fac toată chestia asta (filologia) din… orgoliul de a avea orgoliu. Ba chiar, la examene, ţin ca la unele
să fiu bun, cel mai bun. La unele şi sînt – teoria literaturii,
istoria literaturii. Mai am de dat filosofia şi slava veche.
La Iaşi era cald, reconfortant Aici, în schimb, a
nins şi e foarte rece. Vreme infectă. Stau în casă, ascult
muzică, citesc (acum Wittgenstein – din „Tractatus
logico-philosophicus“; îl găsesc deosebit de profund!),
scriu scrisori.
Şi cînd te gîndeşti că la Iaşi mă duceam zilnic cu Luca
(Piţu – n. red.) să privim magnoliile înflorite! Zilele cu
Luca, Lucian (Vasiliu – nr. red.) şi ceilalţi mi-au priit. Şi
ulcerul mi-a mai trecut. Mai ţin cont de regim, totuşi!
Mă simt rău deseori. Poate voi supravieţui. Asta ar fi!
Sînt anunţat cu cartea în buletinul 2/’84 al Centralei editoriale, deci pentru acest trimestru. O supra-comisie
(anul Congresului, deh!) va reciti manuscrisul. Doamna
Gabriela Negreanu, bolnavă, mi-a comunicat telefonic
că a venit confirmarea pentru tipărire. Habar n-am cum
va fi. Sper să nu-mi scoată (acei tovarăşi) şi textele „rele“
care au mai rămas!
Doamna Gabriela e o dulce, evident. Mi-e foarte dragă
şi-mi aminteşte mereu de Nastasia Kinski din „Tess“. E
cea mai plăcută femeie din toată Casa Scînteii! Lasă-mă
să cînt la enşpe… trişti!
Îmi pare rău pentru tot ceea ce nu ţi se întîmplă benefic!
Am avut şi am încredere
în tine şi pînă la urmă nu
se poate să nu ieşi şi tu cu
carte. E preferabil, însă,
să nu prinzi o vreme editorială ca cea de acum,
cînd totul se răstălmăceşte abuziv! Vorba lui
Evgheni Şvarţ: „Sîntem
atît de fericiţi că nici nu
ne vine să credem!“ Ţin să
rămîn curat şi bun. Că-s
şi intolerant deseori, asta
nu-i rău. Cinstea implică
întotdeauna şi o anumită
doză de intoleranţă. E o
chestiune de igienă.
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Cred că dac-ar veni mai curînd căldura, toate mi s-ar
părea mai uşor suportabile. Aş pleca undeva să nu mai
îndur umilinţa frigului. Îmi pare rău că atâta viaţă ni se
risipeşte prin ciuda întru frig. Prezenţa [T.] continuă să
fie ceas mai aleasă bucurie a mea aici. Dacă auzi că m-au
legat, să ştii că din cauza ei!
Îmi pare rău că nu prea apar cronici la cartea lui Daniel
(Corbu – n. red.). Ulici, cel puţin, a pălăvrăgit doar în „R.L.“
(revista „România literară“ – n. red.), fără ca să spună ceva.
În „Convorbiri“ va scrie Lucian (Vasiliu – n. red.). Ceilalţi s-au abţinut. Şi cartea lui nu-i slabă, e doar incompletă, forfecată de funcţionarii care controlează editurile!
Să sperăm că la a doua nu va mai fi tot aşa! Dacă, vorba
mamei, va mai fi lume!
Îţi doresc bucurie şi linişte! Şi succes la JUNIMEA
(editura – n. red.)! Poate va ieşi şi Adrian (Alui Gheorghe – n. red.)!
Mai scrie-mi! Eu-s cam împrăştiat acum!
Al tău, mereu,
Aurel Dumitraşcu
Borca, 6 iunie 1986
Dragul meu,
Nu ţi-am scris de multă vreme, împrăştiat de tot felul de
poveşti. Nu-s nici acum mai liniştit. În primăvara aceasta,
de fapt, am fost un epistolar dezastruos. Nu există prieten
căruia să nu-i fi scris cu întîrziere şi chiar unor feţe mai
oficiale nu le-am răspuns încă după luni (Grigurcu şi Paler,
de exemplu). În aprilie am fost la Iaşi; Lucian (Vasiliu – n.
red.) zicea că trebuie să treci şi tu pe acolo, dar cred că în
săptămîna de după ce noi terminăm examenele. Am luat
patru dintre ele (pedagogia – 6; socialism – 6 – o notă
mai mare m-ar fi compromis în proprii-mi ochi!; ist. lit. –
perioada interbelică – 10;
lingvistica romanică – 9),
la unul (cel de metodica
predării, cu Pavel Florea!) n-am fost primit
(cu Adrian – Alui Gheorghe, n. red.) pe motiv că
ne-am fi bătut joc într-o
lucrare. A ieşit cu discuţii. Deh, numai cu şefii de
cultură pe judeţ să nu ai
de-a face…
M-am întors în munţi
cu dorinţa de a-mi pune
la punct „Biblioteca de
Nord“, pe care n-am reuşit nici acum s-o duc la
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Bucureşti, deşi pe 17-18-19-20-21 am fost în oraşul cel
mare. Bălăiţă et comp. m-au mai păsuit o vreme, dar am
depăşit deja termenul şi trebuie să-l mai sun pe Mircea
Ciobanu. Vreau să scot o carte care să-mi placă mie în
primul rînd şi de luni de zile ard şi scriu şi schimb şi o iau
de la capăt. Acum mi-au ieşit primele două părţi, dar mai
am de bătut la maşină „Tratatul de eretică“ (o secţiune a
cărţii acum, şi un text – „Cîinele literaturii“, cafre, însă,
nu-mi iese cum vreau. Mi-a mîncat zilele cartea aceasta!
Ce eram eu schilod, acum sînt sfrijit peste măsură! Luna
aceasta am avut de vopsit (în crem) şi tabla de pe casă, în
fiecare seară mă duc patru kilometri pentru a privi meciurile de la C.M., aşa că mă culc numai după 12,30, în zori
urmînd să fiu prezent la şcoală. Sînt obosit. Pe 1 iulie am
şi primul examen, cred că cel mai dificil din toată facultatea – Ist. limbii române. Cu memoria mea… Mai am şi
două de franceză!
Deci, după 15 iulie (cînd sper să am veşti bune şi despre tine! – succes!) voi fi mai proaspăt şi mai pus pe spirit. Ca să mă mai reconfortez, citesc poeme de Gh. Azap.
Acest schivnic minunat mi-a mai trimis două din cărţile
sale pe care nu le aveam. Şi n-am mai ajuns la P. Neamţ!
D.R. (Popescu – n. red.)-ul iar dă telefoane, Săceanu
caută (ce caută?!), dar eu, din păcate (oare?), sînt tot aici.
Nu-ţi spun că, pe 14 iunie, Radu Florescu face nuntă
– eşti invitatul lui! – şi toţi nemţenii se vor aduna aici la
Borca. Uite, chiar ar fi fain să poţi veni (fără daruri, îţi
închipui!), să stai la mine două-trei zile, să fim toţi aici. […]
Dar vor veni toţi aici pe 14, inclusiv Livescu şi pictorii
etc. […] Sigur, la Bucureşti mi-am făcut veacul cu Eugen
Suciu în primul rînd. Cu Matei Vişniec am fost la film, cu
Mircea Cărtărescu m-am băut la „Berlin“, cu Stoica (Petre
– n. red.), Vasile Vlad, T.T. Coşovei, Britz şi ceilalţi m-am
încurcat pe la casa cu scriitori. Dar: Bucureşti mizer, mizer!
Te aştept sincer cu CARTE şi-ţi doresc mult succes în
demersurile ce însoţesc aşteptata ieşire!
Bucurie şi linişte!
Te îmbrăţişez cu gîndul cel sfînt,
Aurel Dumitraşcu
Către Lucian Vasiliu
Borca, 19 oct. 1979
Bună ziua, Lucian
Eu sînt! Nu ştiu dacă inconsistenţa este o tergiversare a
neîncrederii, dar sînt sigur că numai anotimpul de acum e
de vină. Absenţa ploilor a fost ca un elefant care mă călca
zilnic în picioare. N-am „legături de taină“ cu lutul, cu
fandoselile naturii, dar uscăciunea naturală mă inhibă. Şi
toamnele fără ploi sînt ca nişte tîrfe. Ele nu afirmă nimic.
Se întind, doar. Dar îţi poţi lega zilele doar de lenea liniei
orizontale?! Nu! Cu siguranţă, nu! Nu reprezinţi păzitorul unei graniţe pe care vreau s-o ademenesc, dar simt
că putem fi mari prieteni, că amîndoi sîntem marcaţi de
acea dezordine interioară care ne duce spre capodopere.
Nu, limbuţia nu este o sintagmă a celor aleşi, dacă vorbesc prea mult e semn că de obicei stau singur, pustiit, dar
ştiu că mă vei percepe, nu atît frumos, cît mai ales corect.
„Hazardul-rege“ ne-a întîlnit. Este bine că nu semănăm
cu răutatea, cu egoismul subţire al celor plini de truisme.
Corespondenţa noastră nu poate fi o plictiseală cu pene la
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pălărie, corespondenţa noastră are sens, ea va avea întotdeauna ceva constructiv în sine. Nu trebuie să spun că te
iubesc. Dar e suficient dacă-ţi spun: „cred în sufletul tău,
în POEZIA ta!“?!
Ştii, aş vrea să nu te „încurc“. Nu vreau să-mi scrii
dacă nu doreşti, un prieten este totuşi o religie: o „bisericuţă“ întîmplătoare n-ar avea sens. Spun aceasta pentru că şi mie-mi scriu tot felul de tovarăşi, dar nu-mi face
nici o plăcere să le scriu, deşi ei cred că-mi sînt prieteni.
Nişte discuţii plîngăcioase n-ar avea sens. Nu avem timp
de banalitate, de spînzurători cu şnur de catifea. Avem
de scris, de spus, de „încîlcit“ poveştile seci, eu unul trăiesc cu sentimentul că nu am scris capodopere (nu rîde!),
dar simt că sînt Altfel, simt că-n mine se-ntîmplă lucruri
grave, că mă sugrumă secunde de geniu. Sîntem nedecantaţi, tulburi, dar sîntem prea sinceri cu noi, prea desprinşi de egoismul general pentru a nu ne da seama că în
noi există lucruri nespus de grave în profunzimea lor. Îţi
spun sincer, nu ştiu dacă ţi-aş scrie dacă nu aş avea încredere în POETUL Lucian Vasiliu.
Marii prieteni sînt numai cei care se ocupă cam de
aceleaşi lucruri. Nu sînt damnat pentru că scriu, pentru
că fără să ştiu mă refuz fericirii, ci pentru că trăiesc printre oameni de copleşitoare incultură, oameni preocupaţi
numai de competiţii şi noroi (citeşte: bani). A pleca este
unica raţiune a salvării. Bine, nu mă pierd din cauza inerţiei seci din jur, dar îţi închipui că mă simt tare rău dînd
foc spiritului numai în singurătate: Natural vorbind, aici
e superb! Dar natura mai poate însemna totul la 23-24
de ani?! Sub nici o formă. Citesc, scriu şi am sentimentul că (straniu!) sînt totuşi un prost. Ador drumurile. Ce
bine semăn cu ţiganii, din acest punct de vedere! Eu nu
am cîştigat niciodată nimic, nu m-a interesat cîştigul, nu
doresc să fiu „cineva“, POEZIA nu mi se pare deloc o glorie, cred că nu mai doresc decît să fiu lăsat în pace, să nu
mă cert cu tot felul de impostori, cu haimanalele pline de
jeg. Sîngele îmi umblă repede (curios, am şi sînge, deşi-s
subţire ca iarba!), vreau să dau tot ce am bun frumuseţii. Dacă omul nu ar pleca de la frumuseţe nu ar şti cine
este, de unde vine şi unde se duce. Mă doare totul, dar nu
ca pe Adrian Păunescu. El consemnează. Eu învălmăşesc
totul, sînt sătul de poveşti, într-un fel eu vin „din cealaltă
parte“. Aceasta nu înseamnă că sînt un cîmp sterp, că ceea
ce scriu n-ar afirma existenţa unui om, dar (nu ştiu cum
să spun!) cîmpul meu stilistic este puţin invers. Este chinuitor cînd pe hîrtie nu ajunge ce simţi. Dar ce-ar mai fi
o epifanie fără sacrificiul cuiva!
Iartă-mă că mă pierd în tot felul de consideraţii, dar
trebuie să vorbesc cu oamenii pe care-i stimez. Provinciile frumoase nu-s accidente! Poate că epistolele noastre
sînt pîndite de o mare prietenie.
Suceava n-a fost un oraş cu cununi, ci doar o piaţă în
care am aflat că mai există oameni aparte. Tu, de exemplu. Publicarea este „interesantă“ în măsura în care ea
afirmă anumite valori din noi. Cred că-mi place încrederea, totuşi. De exemplu încrederea cu care pariază D.R.
Popescu pe mine, în TRIBUNA. Omul acesta face ceva-n
plus: îmi respectă textele. Poate a simţit că decenţa mea
nu este frică, iar sensibilitatea mea nu este nişte făină albă.
Horea (poetul Ion Horea – n. red.) spunea bine, noi acum
ne formăm. Nu reţin ce-a mai spus. În rest… a vorbit. Şi
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nu ştiu dacă avem nevoie de sfaturi. Poezia este un bizon
ultim. Ne sacrificăm pentru a-l prinde. Şi animalele rare
nu se prind cu sfaturi.
Tu ştii că n-am văzut Iaşi-ul!? Spune bisericilor că-ntr-o
zi va veni un turbat să le spună prostii. Şi vom bea un
pahar de otravă în ciuda lor!
Casa mea e plină de cărţi şi singurătate. Mă uit la ele, la
cărţi. Umblu toată ziua. Mă ciocnesc cu ele, stau întins pe
jos şi ne înjurăm, ascult muzică şi, uneori, nu mai ştiu unde
sînt. Dimineaţa mă duc la o şcoală unde încerc să-i învăţ
pe nişte copii puturoşi şi frumoşi că fericirea este numai
spirituală, că viaţa nu trebuie să fie un ciorap nespălat, că
moda, gustul, sexul, ţaţismul sînt simptomuri ale obişnuinţei, dacă nu şi ale ireversibilităţii pierzaniei.
Două cărţi rare sînt pe masă. De aceea mă abţin încă
să le încep. Ţi-am spus, cred, şi la Suceava că le caut: „Un
veac de singurătate“ şi Lautrémont. Sînt fericit!
Te-am căutat prin revistele din anii trecuţi. Mi-a plăcut tot ce-am găsit de tine! Nu o spun de complezenţă.
În poezie nu ştiu să fiu amabil. Pentru că o cultură nu se
face din amabilităţi. Şi nici prieteniile mari.
Dacă mă primeşti în parohia sufletului tău, scrie-mi!
Vreau să citesc şi revistele stud. ale Iaşi-ului. Literare, desigur! Poate mi le trimiţi tu! Şi să-mi spui ce să fac pentru
a putea citi în cenaclul „Junimea“.
Şi mai repet: salută-l pe Mitroi (Ştefan Mitroi – n.
red.) din partea mea! Ţin la el şi la poezia pe care o scrie!
Vom mai vorbi! Mai scrie-mi tu!
Îţi doresc linişte! Şi lumină!
Curat,
Aurel Dumitraşcu
P.S. – Şi să-ţi trimit poezii pentru „Dialog“ (parcă aşa
se cheamă! cert e că nu am citit niciodată rev. stud. literare – şi nu numai – din Iaşi)?!
A.D.
Borca, 17 ian. 1982
Bună, dragul meu
Cam după prea mult timp stăm din nou de vorbă! Drumurile noastre împrăştiate, vorbele noastre în preajma
altor urechi,… deh!
E un frig infernal afară, de aceea detest acest anotimp.
Dar continuu să ascult ore în şir muzică (la Bucureşti am
prins cîteva discuri excepţionale, cu Rubinstein şi Herbert von Karajan la pupitru, les autres) şi să uit prin cărţi,
prin scris! Şi citesc „Don Juan“-ul lui Breban, Bălăiţă mi-a
făcut-o cadou! Mai am o sută de pagini de citit şi recunosc că nu e o carte pe gustul meu, avînd ceva libidinos
în conţinut şi redundant în formă, un oarecare tezism de
care nu mă pot lăsa sedus, o „imoralitate“ pe care Breban o stoarce prea des pentru a şoca. Cred că-mi place
doar în pasajele în care personajele sale se poartă „normal“, preocupate de neconcordanţele dintre ele, dintre
adevărata-le vocaţie şi mărunţişurile în care se complac,
vorbind parcă, uneori, despre noi toţi!
Revelionul n-a existat! Aşteptam o fată din Constanţa,
pînă la urmă nu a mai dat semne, deşi plecase spre mine;
sper că nu i s-a-ntîmplat ceva rău! Nu aveam chef, cred,
mai de nimeni. […]
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Dar pe 2 ian. eram în Bucureşti, am stat pînă pe 9. Şi
cred că m-am simţit foarte bine! Acolo mă simt întotdeauna bine!
Nichita Stănescu îmi scrisese înainte de Anul nou că
mă aşteaptă! Din păcate, şi asta e unica mîhnire întîlnită
acolo, dumnealui era-n spital, la Fundeni, astfel că n-am
reuşit să-l văd. Dar sper că acum se simte bine! E cel mai
important!
Cele mai multe zile le-am împărţit cu Madi (Mariana
– n. red.) Marin! Tocmai îi apăruse cartea – grozavă!, după
părerea mea. O structură lirică ce se apropie de reflexivul
Ion Mureşan, un tragism senzual care sînt convins că va
convinge pe toţi! Madi e un prieten aparte, cred că şi vieţile noastre cam nenorocite ne apropie! Şi nu ştiu de ce
am simţit că singurătatea ei actuală avea nevoie de mine,
lucru împărtăşit şi de ea. Îţi trimisese cartea. Pentru alţi
cinci ieşeni le-a trimis prin mine! Sper că Liviu (Antonesei – n. red.) a primit pachetul în acest sens!?
M-am mai văzut şi vorbit, mai mult sau mai puţin, cu
Ion Horea, Iaru (nemulţumit, se pare, de cum ai scris despre el în „Convorbiri…“), Romoşan, Cărtărescu, George
Stanca (are o muzică grozavă!), Ion Gheorghe etc.
Am trecut şi pe la domnul Bălăiţă (D.R. era la Cluj).
Omul acesta îmi spune că manuscrisul meu e între cele
foarte bune, să nu-mi fac griji, totul e-n regulă! La astfel
de vorbe, repetate, îţi închipui că nu pot să-i mai zic prea
multe în acest sens! Nu-mi rămîne decît să aştept anunţarea rezultatelor, cu speranţa că George Bălăiţă nu poate fi
un ipocrit! E singurul fapt de care n-am deloc nevoie acum!
Să nu uit ceva: Daniel (Corbu – n. red.) şi Sava (Nicolae –
n. red.) au fost la Iaşi prin decembrie! Şi la o crîşmă, spun ei,
Brumaru (Emil – n. red.) le-a zis că tu ţi-ai făcut nu ştiu pe
unde pile, la Bucureşti, ca să intri tu la „Convorbiri“(revista
„Convorbiri literare“ – n. red.; eu eram muzeograf la MLR
– Casa „Vasile Pogor“, Iaşi), şi nu el! Am dezaprobat asta;
ei zic că totuşi aşa zicea Brumaru. Îţi spun asta pentru că
ştiu că nici tu nu suporţi ipocrizia! Şi ca să te aperi!
Mi-am adus discuri grozave din capitalie, muzică mare,
cu Herbert von Karajan şi Rubinstein la pupitru! Îţi închipui!
Am primit şi un dar din Franţa, de la Paris: Malraux
– „Antimémoires“, Céline – „Voyage au bout de la nuit“
şi Sartre – „Le mur“.
Astea ar fi faptele generale ce mi s-au mai aciuat în
memorie! Mai vorbeşte-mi şi tu despre tine, zilele petrecute la Bucureşti şi ce mai faci!
Mi-e dor de tine, dar pe frigul ăsta infernal nu ştiu cînd
vom reuşi să ne reîntîlnim! Poate vii tu pe aici! Ştii că eşti
invitatul meu veşnic!
Pe 28 ian., se pare, are loc premiera la T.T. (Teatrul
Tineretului din Piatra Neamţ – n. red.) a „Muştelor“, în
regia lui Ulici (Laurenţiu – n. red.)! Poate veniţi şi voi! Am
să te anunţ eu mai clar! Şi Madi vrea să vină!
Dacă apar prin vreo revistă ieşeană, ia-mi vreun număr
şi mie! La „Cronica“ nu-s abonat, celelalte toate-mi vin
anapoda! Dar cîte nu se-ntîmplă în socialism! Numai bine!
Aştept vorbele tale, nu puţine!
Şi te-mbrăţişez cu toată prietenia!
Aurel Dumitraşcu
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13 octombrie. Azi, 20 septembrie,
când scriu acest poem
Poţi recunoaşte, cine ar fi acela care
s-ar rostogoli de pe munte sub el
ca prietenul meu Aurel, faraon dînd
numele său piramidei verzi?
Nimeni.
Un om trist şi singur într-o carte.
Istoria banală a unei respiraţii
despre care aerul nu are habar. Tu,
femeie de ascuns sufletul,
treci urcă-n livada cu meri ca un cîntec în auzul meu
detonat de urale stridente. Ţi-e dor
de linişte, nu de moarte. Ea
este o nefericită femeie care şi-a
pierdut trupul şi umblă cu
sufletul între oase, pămînd ars de
secetă. Deşi alţii cred, ba
speră, că nu vor muri, ceea ce este foarte adevărat, aşa
cum adevărată este ziua cînd m-am
născut, cerşetor al vieţii
într-o carte ca-ntr-o viaţă fără sfîrşit.
(octombrie 1990)
Aurel
Îţi vine să turbi, între munţi ar trebui să nu suferi,
în singurătate îţi doreşti de toate,
numai singurătate nu,
nu eşti schimnic, nu îmbraci zilnic
straiele lui Dumnezeu,
zilnic îţi baţi joc de umbra în care trăieşti,
îi pregăteşti iluziile, le dai drumul prin sat,
satul e o cărare pe marginea unui pîrîu,
nimeni nu şi l-ar fi amintit acum dacă pe aici
n-ar fi trecut femeia
unei imaginaţii,
o nălucă printre cetini,
dar nu turbi, nici nu-ţi mai faci probleme
atîta timp cît viaţa este o travestire a morţii,
ca o femeie cu pletele-n apă, gîndurile curgîndu-i la vale,
tu neputînd opri decît pietrele în
motivele pe care le aprinzi,
năucit de stelele prefăcute-n cenuşă,
nici nu suferi,
suferinţa este lăsată-n biserici, pe chipul sfinţilor,
doar lacrimile pot lumina obrazul femeilor uitate în case
ca în biblioteci cărţile nescrise de mîini.
Nici de singurătate nu-ţi vine,
Vine ea să se gudure în sufletul tău,
n-o poţi izgoni, e ca pămîntul în care te retragi,
uiţi şi eşti uitat,
e ca tine cînd cerul cade în tine şi te rostogoleţti
în el fără oprire,
fără întoarcere,
nici măcar atît nu poţi fi, o fiinţă, îţi zici,
ce folos, nici măcar o fiinţă pînă la urmă,
nici măcar o urmă,
îţi vine să turbi,
între munţi ar trebui să te înalţi, să nu suferi,
să nu bagi de seamă că nimeni nu mai vine să te vadă,
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să te audă, nimeni
îmbrăcat în straiele tale părăsind casa
de parcă în ea ai fost găzduit doar pentru un timp,
nu priveşti înapoi,
înapoi rămîne întunericul,
din el nu te mai poate vedea nimeni,
nu-ţi vine să turbi de durere pentru că durere nu e,
nici întristare,
nimic nu e,
poţi locui acolo o veşnicie,
chiar veşnici eşti,
nu mai aştepţi pe nimeni,
e bine ca nimeni să nu vină,
orice nouă sosire acolo e o mare durere aici,
nu, pare a fi mult mai bine,
nici munţii, nici apele, nici femeia urcînd înspre munţi,
nici poveştile lor,
nici vecini, nimeni,
dar absolut nimeni,
toţi sunt atît de singuri încît cu atît mai greu este
singurătatea acolo
unde singur n-ar trebui să fii,
unde n-ar trebui să îmbraci zilnic hainele schimnicilor,
să te guduri între umerii tăi şi să plîngi,
să turbi de mînie,
să cazi,
n-ar trebui să fie aşa,
da nici tu nu înţelegi,
nu ştii,
nopţile sunt ca toate nopţile la un loc,
zilele sunt înghiţite de noapte,
tu însuţi eşti noapte,
nu este drept, nu e bine ca totul să se termine aşa,
totul aşa se termină.
(1990)
Dragă Aurel,
unii înţelegîndu-te greşit
te-au citit greşit,
tu vrînd să citeşti doar
n-ai trăit pe cît alţii au făcut din plecarea ta
prilej de a-ţi pune altfel de haine pe trup
decît cele cu care te ştiam îmbrăcat,
ba chiar au umblat în geanta
în care-ţi ţineai toate tainele despre ei
şi au făcut din tine însoţitorul lor
plin de bucurie şi tristeţe,
uneori le ieşi în cale
şi ei cred că e vîntul care urcă frunzele toamnelor la cer
aşezîndu-le în patul în care-ţi
aştepţi femeile pe care le-ai iubit toată viaţa,
în rest, vreau să-ţi spun că s-au întors
prietenii pe la casele lor
şi aşteaptă să le scrii
doar ceea ce vor ei
să citească,
cu drag
al tău bun prieten
gellu
azi, 11 octombrie 2015
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Radu FLORESCU

Fără tine mereu

e prima zi a lunii septembrie. fără memorie trupul meu
se întoarce în pămînt. e ca şi cum aş visa o altă
nenorocire pe un deal în noiembrie
unde strălucitoarele mele zile prevestesc întoarcerea ta aurel
se înalţă pămîntul în faţa ferestrelor iar eu tot mai singur
inventez stihiile cerului acoperindu-ne casa.
dacă aş putea să vorbesc
dacă aş putea într-un hohot de plîns
să străbat nopţile tale aş rosti deasupra mlaştinilor
deasupra pădurilor
precum se ridică la viaţă poemul aş rosti
e prima zi a lunii septembrie
copacii albesc lacomi sub stele aurel.
***
spun: a murit aurel şi plouă năpraznic în munţi.
o apă neagră spală ultimul nostru acoperiş.
era casa din carne şi oase zidită cu multă mînie.
acolo m-am dus în fiecare dimineaţă
uimit de cîte păsări zac moarte în livadă
şi am plîns în hainele noastre mai vechi.
(1990)
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Concursului Naţional
de poezie, debut în volum,
„Aurel Dumitraşcu“, ediţia 2015

O

Organizat de Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu“ Neamţ şi revista de cultură, arte & atitudine
„Conta“, în anul în care se împlinesc 25 de ani de la moartea poetului (16 septembrie) şi 60 de ani
de la naştere (21 noiembrie), Concursul Naţional de poezie, debut în volum, „Aurel Dumitraşcu“ şi-a desemnat cîştigătorul. Juriul format din scriitorii Vasile Spiridon (preşedinte), Liviu Ioan
Stoiciu, Emil Nicolae, Adrian G. Romila, Nicolae Sava, Vlad A. Gheorghiu şi Adrian Alui Gheorghe (iniţiator şi coordonator al proiectului), membri ai redacţiei revistei „Conta“, luînd în discuţie
manuscrisele prezentate în concurs, semnate de Ioan Bodiu (Ploieşti), Cristina Mihaela Botîlcă
(Gruiu, Ilfov), Ana Donţu (Sibiu), Tănase N. Grosu (Pseudonim: Th. Grossman; Bucureşti), Macrina Viorica Lazăr (Topliţa/ Harghita), Valeria Matciac (Republica Moldova, Chişinău), Alexandru
Povarnă (Bucureşti), Carla Francesca Schoppel (Braşov), Alexandru Strâmbu (Bucureşti) şi Andreea Voicu (Moreni, Dâmboviţa) a decis să acorde premiul „Aurel Dumitraşcu“ manuscrisului
cu titlul „Cadrul 25“, semnat de Ana Donţu (Sibiu). Manuscrisul premiat va fi tipărit la o editură
care promovează, cu precădere, poezia debutanţilor şi va fi lansat la Piatra Neamţ în cursul lunii
noiembrie.
La primele zece ediţii ale concursului, care s-a desfăşurat la Neamţ în perioada 1994 – 2003, au
fost premiaţi şi au debutat Florin Oancea (Sibiu) si Vasile Baghiu (Piatra Neamt) în 1994; Mihai
Ignat (Braşov) în 1995; Ana Maria Zlăvog (Iaşi) în 1996; Cristian Galeriu (Bucureşti) în 1997; Sorin
Gherguţ (Bucureşti) în 1998; Daniel Moşoiu (Cluj Napoca) şi Constantin Virgil Bănescu (Tîrgovişte) în 1999; Cătălin Chelaru (Iaşi) în anul 2000; Elena Vlădăreanu (Bucureşti) în anul 2001; Dan
Coman (Bistriţa Năsăud) în anul 2002; Mihai Curtean (Sibiu) în anul 2003.
Concursul a fost întrerupt după ce trei ediţii, consecutiv, organizatorii şi juriul nu şi-au dat
acordul pentru a premia şi publica volume care nu se suţineau valoric, după excelenta serie de
autori debutaţi în acest context. Din juriu au făcut parte, la primele zece ediţii, între alţii, Cezar
Ivănescu, Cristian Simionescu, Liviu Ioan Stoiciu, Radu Săplăcan, Cassian Maria Spiridon, Gellu
Dorian, Nicolae Sava, Radu Florescu, Cristian Livescu, Emil Nicolae, Lucian Vasiliu, Vasile Spiridon.
Ana Donţu (n. 1 decembrie 1985, Rep. Moldova) a absolvit Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu. Membru fondator al grupării „Zona nouă“, a publicat poezie
în mai multe reviste literare (Echinox, Corpul T, Hyperion) şi în antologia colectivă Zona Nouă
(2011). În 2015, a fost printre cei şase tineri scriitori selectaţi pe lista lungă a Concursului internaţional PEN NEW VOICES.
Adrian Alui Gheorghe, iniţiator al proiectului: „Dacă avem un cîştigător al acestei ediţii, trebuie să recunoaştem că demersul nostru a fost unul reuşit. Sunt un susţinător al poeziei tinere şi mă
bucură orice sunet original, proaspăt. Poezia este acea energie interioară a unei limbi, a unei culturi care îi dă vigoarea de moment. Au fost, în concurs şi alte voci notabile, care vor reuşi în final
dacă vor avea puterea să depăşească primele niveluri de comunicare, dacă vor intra în dialog cu
poeticile actuale. Mizez, de exemplu şi pe poezia foarte tinerei autoare Andreea Voicu, cu un manuscris aproape de debut. Voi urmări, fireşte şi evoluţiile celorlalţi. Manuscrisul semnat de Ana
Donţu ne-a convins pe toţi că avem de a face cu un poet format, aşteptăm confirmarea criticii
literare, a cititorilor. Acest concurs este, în orice caz, cel mai frumos mod de a-l omagia pe Aurel
Dumitraşcu, un poet optzecist care s-a risipit pe sine pentru ca poezia să aibă prezent şi orizont.“
Memoria
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Ioana DIACONESCU

Dosar Mihai
Ursachi

„PREFERĂ SĂ SCRIE LITERATURA PE CARE O
SCRIE ÎN SINGURĂTATEA IDEILOR ŞI SENTIMENTELOR SALE“
(dintr-o notă informativă aflată în DUI „privind pe
Ursachi Mihai – SCRIITORUL –“)
Arhiva CNSAS

N

„Note de analiză“. „Note- sinteză“. „Planuri de măsuri“.
Şi iar „Rapoarte“. „Note de supraveghere“. „Note de percheziţie domiciliară“. La intervale relativ egale, în cele peste o
mie de pagini de documente ale Securităţii. Dosarele Mihai
Ursachi – oglindă vie a încercuirii. A represiunii. Alcătuire ritmică a planificării măsurilor de constrângere, hărţuire şi oprimare a poetului de către serviciile secrete comuniste. Un astfel de document este şi cel de mai jos, extras
din dosarul său de urmarire informativă(DUI).
După întoarcerea poetului din călătoria în Occident,
din 1978, cadrele Securităţii ajung la concluzia că, deşi au
folosit toate măsurile uzate în cazurile speciale de urmărire
informativă, cum era cel al cuiva care circulase dicolo de
graniţe şi luase legătura cu „cercurile reacţionare“, rezultatele acestor măsuri sunt nesatisfăcătoare. Nemulţumită
de rezultatele mijloacelor de urmărire, influenţare şi constrângere şi mai ales datorită „neajunsurilor“, a nereuşitelor din “ lucrarea acestui caz“ Securitatea hotărăşte să sporească măsurile de represiune, devenind, (dacă mai era cu
putinţă!), mai drastică şi mai inventivă.
Ca în mai toate documentele Securităţii în cazurile creatorilor de artă, mai cu seamă ale scriitorilor, citim şi aici
pagini odioase în care insulta, calomnia, dorinţa intensă de
compromitere, comentariile insinuante sunt la ele acasă.
Dar, în cazul poetului Mihai Ursachi, putem citi printre
rânduri calmul său olimpian, capacitatea de a sfida şi de a
înşela „organele“ – lucru pe care l-a reuşit într-un fel inexplicabil, uluitor, aproape imposibil de înfăptuit în epocă.
Crearea unei veritabile structuri de încercuire, rapoartele
„speciale“ ale „organelor superioare“, nenumăratele acţiuni
întreprinse pentru a-i obstrucţiona viaţa şi creaţia dovedesc preţul mare ce se punea pe capul lui.
I.D.

*
DUI 256638 vol[umul].3 privind pe Ursachi Mihai –
„SCRIITORUL“ – vol[umul].2, fila 143
Ministerul de Interne Strict Secret
Departamentul Securităţii Statului Ex. Nr.2
I[nspectoratul]J[udetean] – Iaşi –SecuritateNr.1161 din 19 XI 1980
Notă de analiză
În dosarul de urmărire informativă „Scriitorul“
Dosarul a fost deschis la data de 19 III 1974, asupra
obiectivului „Scriitorul“ 1, fost condamnat la 4 ani închisoare pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei (1961), semnalat cu manifestări duşmănoase la adresa
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politicii partidului şi statului nostru şi cu legături în rândul foştilor condamnaţi politici.
Ulterior s-au obţinut date că se află în atenţia cercurilor reacţionare din exterior care în 1978 i-au intermediat
obţinerea unei burse din partea „Comitetului de întrajutorare a intelectualilor europeni“ iar în 1979 i-au înclus
una din poeziile sale în revista „Limite“, scoasă la Paris
de Virgil Ierunca. Cu prilejul călătoriei efectuate în 1978
„Scriitorul“ s-a întâlnit la Paris cu Paul Goma, Dumitru
Ţepeneag,Virgil Tănase, cu care s-a aflat în relaţii apropiate [încă] din ţară, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, ocazie cu care aceştia au exercitat asupra sa influenţă negativă şi l-au incitat la acţiuni ostile. În acelaşi scop l-a contactat (telefonic) şi Noel Bernard, directorul postului de
Radio“ Europa Liberă“.
Despre obiectiv se mai cunoaşte că întreţine relaţii cu
unii oameni de artă şi cultură din Bucureşti, aflaţi în preocupările organelor de securitate pentru atitudinea lor politică necorespunzătoare, între care scriitorul Dorin Tudoran,
criticii literari Eugen Simion, Nicolae Manolescu, pictorul
Sorin Dumitrescu. La începutul acestui an cel în cauză a
semnat alături de alţi scriitori un memoriu de protest faţă
de numirea în funcţia de redactor-şef la revista „Luceafărul“ a poetului Nicolae Dan Fruntelată 2, adresat conducerii superioare a partidului.
Măsurile întreprinse în acest caz, după întoarcerea după
călătoria efectuată în Occident în 1978 – reţea inf[ormativă]
3, T[ehnică]O[perativă] 4, filaj[„F“] 5, sursă „S“ 6, contactarea periodică a obiectivului în scop de influenţare, nu au reuşit să rezolve decât parţial sarcinile puse în faţa acestui caz.
În ce priveşte atitudinea şi preocupările prezente ale
obiectivului s-a stabilit că deşi continuă să aibă unele manifestări politice necorespunzătoare, i-a scăzut creditul de
„contestatar„ca urmare a facilităţilor de care se bucură (i
se publică aproape tot ce a produs, a fost premiat de Uniunea Scriitorilor, face parte din biroul de conducere al acestuia, i s-a acordat o bursă lunară ş.a.)
Se apreciază că „Scriitorul“ are o comportare mai puţin
„teribilistă“ decât în trecut. De reţinut un aspect nou semnalat de sursa „Pecheanu“ a I[nspectoratului]J[udetean]
–[Securitate] – Galaţi la 23 VIII 1980, respectiv intenţia
obiectivului de a se stabili curând în Occident […].
Nu s-au obţinut date din care să rezulte că „Scriitorul“ ar mai întreţine în prezent relaţii cu legăturile sale din
cadrul emigraţiei reacţionare, însă măsurile întreprinse nu
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ne dau certitudinea că obiectivul nu realizează comunicări
cu aceştia prin intermediari.
Necunoaşterea într-o măsură corespunzătoare a atitudinii, preocupărilor, relaţiilor, şi intenţiilor celui în cauză
se datorează şi unor cauze obiective (este izolat în mediul
scriitorilor ieşeni ca urmare a atitudinii sale de superioritate şi sfidare; obsedat că este urmărit de securitate îşi cenzurează atitudinea şi relaţiile; sunt dificultăţi la introducerea mijloacelor speciale T.O. la domiciliul său), însă, în primul rând neajunsurilor manifestate în lucrarea acestui caz:
– surselor „Stan Petru“ şi „Bodoga Nicu“ – singurele
cu posibilităţi pe lângă obiectiv – nu li s-a asigurat o dirijare şi instruire sistematică, continuă, ofensivă (sublinierea mea – I.D.)
– nu s-a efectuat o recrutare din anturajul apropiat deşi
măsura a fost prevăzută din 1979
– nu au fost operate momente operative pe care să le
controlăm prin mijloace speciale T.O., deşi această măsură
a fist prevăzută în mai multe rânduri
– nu au fost organizate temeinic, sistematic, contactele cu „Scriitorul“ în scop de influenţare, acestea lăsând
impresia unor întâlniri ocazionale cînd s-au discutat probleme generale despre situaţia sa actuală.
Având în vedere poziţia politică necorespunzătoare pe
care continuă să se situeze „Scriitorul“, relaţiile apropiate
cu elemente ostile din ţară, preocupări ale unor vârfuri
reacţionare din exterior de a-l influenţa negativ şi incita
la activităţi ostile este necesar să se intensifice măsurile
de cunoaştere şi prevenire luate în acest caz. În acest sens
am avut în vedere următoarele:
1. Instruirea mai concretă, ofensivă, cu continuitate a
surselor „Stan Petru“ şi „Bodoga Nicu“ ce au posibilităţi
în acest sens.
Sarcină permanentă,
Răspunde l[ocotenen]t.col[onel].Ştefănescu I[oan].
2. Recrutarea unei persoane din anturajul apropiat al
obiectivului
Termen 15 I 1981
3. Urgentarea trimiterii la Iaşi de către
I[nspectoratul].J[udetean] –[Securitate] – Galaţi a sursei
„Pecheanu“ şi organizarea controlării prin mijloace T.O. a
contactelor acestuia cu „Scriitorul“
Termen 15 XII 1980
Răspunde l[ocotenen]t.co[onel]l. Ştefănescu I[oan].
4. Organizarea într-o mai bună măsură a controlării
activităţii obiectivului pe timpul deplasărilor la Bucureşti
Sarcină permanentă
Răspunde l[ocotenen]t.col[onel].Achim Victor
5. Stabilirea, prin reţea sau alte posibilităţi, a faptului
dacă poezia obiectivului apărută în [revista] „Limite“ a fost
publicată în ţară pentru a clarifica dacă ea a fost preluată
de Virgil Ierunca dintr-o lucrare a lui „Scriitorul“ ori i-a
fost transmisă de acesta în manuscris cu prilejul călătoriei
din 1978 sau ulterior.
Termen 30 XII 1980
Răspunde L[ocotenen]t.col[onel].Ştefănescu I[oan].
6. Asigurarea unui caracter permanent, sistematic, organizat, activităţii de influenţare pozitivă a obiectivului atât
prin contactarea directă cât şi prin reţea ori alte posibilităţi din Iaşi şi Bucureşti.
Sarcină permanentă
Răspund l[ocotenen]t.col[onel. Ştefănescu I[oan].
l[ocotenen]t col[onel] Volf Mihai
l[ocotenen]t col[onel] Achim Victor
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Din partea Direcţiei I, Of[iter] specialist II
C[a]p[i]t[an] Mălureanu Vasile L[ocotenen]t col[onel]
Ştefănescu Ioan
De acord,
Şeful serv[iciului] I
Col[onel].(lipseşte semnătura – n.m.I.D.)
COMENTARII
1 „Scriitorul“ – unul dintre numele de cod de obiectiv
dat de Securitate lui Mihai Ursachi. Poetul a fondat în timpul studenţiei, împreună cu Sergiu Rusu şi Adrian Ochişor,
mişcarea anticomunistă „Marii Români“. În semn de protest împotriva „regimului bolşevic“, în 1960, a hotărât să
părăsească România trecând Dunărea înot şi apoi să ajungă
în America. I s-a alăturat bunul său prieten Doru Ionescu.
Au fost prinşi, arestaţi, judecaţi, condamnaţi şi întemniţaţi
în 1961, în acelaşi proces, în 1961, pentru „acte preparatorii de trecere frauduloasă a frontierei între R.S.R. şi R.S.F.
Iugoslavia“. Au fost eliberaţi odată cu decretul 174/1964.
Doru Ionescu dispare în floarea vârstei (la 38 de ani) în
urma unui accident de bicicletă.
2 Nicolae Dan Fruntelată (n.1946, poet si publicist). În
anii ’80 izbucneşte un adevărat scandal în jurul numirii lui
ca redactor şef la revista „Luceafărul“, din partea „cabinetului 2“, fără a fi membru al Uniunii Scriitorilor. Consiliul
Uniunii Scriitorilor, la acea vreme, contestă această numire.
De altfel, după 1977, la conducerea revistei “ Luceafărul“
au fost impuşi, de către partid,activişti ideologici.
3 Reţea informativă – Totalitatea surselor din legătura
unui ofiţer sau a unei unităţi a Securităţii. Denumirea diverselor categorii de persoane care au format această structură considerată principal instrument de lucru în munca
operativă a variat în timp, dar noţiunile de bază s-au păatrat: colaborator, informator, rezident, persoană de sprijin,
gazdă(casă)de întâlniri.(După“ Index de termeni şi abrevieri cu utilizare frecventă în documentele Securităţii“ alcătuit de către Secţia de Cercetare – CNSAS. Nota este valabilă şi pentru termenii care urmează – n.m.I.D.)
4 Tehnică Operativă(T.O.) – Instalaţii de ascultare (audio
şi video), în incinte sau în spaţii deschise, a căror utilizare
constituia profilul de muncă al următoarelor unităţi: Direcţia a VII a (1948 – 1951), Serviciul „T“(1956 – 1967), Direcţia Generală Tehnico-Operativă şi de Înzestrare(D.G.T.O.I
– 1967-1972), D.G.T.O(Direcţia Generală de Tehnică Operativă – 1972 – 1973), Unitatea Specială „T“(1973 – 1989)
5 Filaj – „F“ – Supravegherea directă a deplasării unei
persoane în diverse locaţii efectuată de cadre specializate
ale Securităţii aparţinân direcţiei „F“(1951-1956), Direcţiei a VII a (1956 – 1967), Direcţiei a IX (1967 – 1972) sa a
Unităţii Speciale „F“(1973 – 1979). Ca metodă operativă,
filajul avea ca scop identificarea relaţiilor celor care prezentau interes pentru Securitate sau prevenirea unor acţiuni
(vizitarea reprezentanţelor diplomatice străine, contactarea cetăţenilor străini, etc.)
6 Sursă „S“ – Alte mijloace operative decât prin persoane pentru obţinerea de informaţii din interceptarea
corespondenţei.
(Din volumul în pregătire pentru editura „Junimea“
– „O conştiinţă literară. Mihai Ursachi în documentele
Securităţii.“).
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FestLit Cluj 2015

Între 4 şi 6 octombrie 2015, s-a desfăşurat cea de-a doua ediţie a Festivalului Naţional de Literatură, FestLit Cluj 2015 (www.
festlitcluj.wordpress.com). Iniţiat de Uniunea
Scriitorilor din România şi organizat de Filiala Cluj a USR, evenimentul a reunit în inima
Transilvaniei reprezentanţi ai celor 20 de filiale ale Uniunii Scriitorilor. Timp de trei zile,
Clujul a fost, din nou, capitala scrisului românesc. Programul a cuprins ronduri de gală ale
scriitorilor, lecturi publice, simpozioane, un
Desant scriitoricesc în facultăţi, colegii, licee,
biblioteci, lansări de carte etc.
Oaspeţii din ţară ai acestei ediţii au fost:
Nicolae Manolescu, Gabriela Adameşteanu,
Adrian Alui Gheorghe, Aurel Maria Baros,
Mircea Braga, Rodica Braga, Leo Butnaru,
Al. Cistelecan, Nicolae Corlat, Gabriel Coşoveanu, Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache,
Adi Cristi, Vasile Dan, Marius Dobrescu, Traian
Dobrinescu, Gellu Dorian, Horia Gârbea, Ion
Horea, Irina Horea, Mircea M. Ionescu, Adrian
Lesenciuc, Emil Lungeanu, Angelo Mitchievici, Ioan Moldovan, Eugeniu Nistor, Nicolae
Oprea, Aurel Pantea, Antonio Patraş, Emilian Galaicu-Păun, Ioan Es. Pop, Nicolae Prelipceanu, Cassian Maria Spiridon, Victor Gh.
Stan, Lucian-Vasile Szabo, Traian Ştef, Petre
Tănăsoaica, Cornel Mihai Ungureanu, Cornel Ungureanu, Răzvan Voncu, Mihai Zamfir.
Ei au fost însoţiţi la Desant (Colegiul Studenţesc de Performanţă Academică, Departamentul de Jurnalism al UBB, la Biblioteca
Judeţeană „Octavian Goga“ Cluj, în liceele şi
colegiile Clujului: G. Bariţiu, G. Coşbuc, M.
Eminescu, Avram Iancu, Romulus Ladea, Gh.
Lazăr, Emil Racoviţă, Gh. Şincai, şi la Seminarul Teologic Ortodox) de scriitori membri ai
Filialei clujene a USR: Irina Petraş, Elena Abrudan, Horia Bădescu, Mariana Bojan, Ştefan
Borbély, Hanna Bota, Corin Braga, Florica Bud,
Constantina Buleu, Dumitru Cerna, Ruxandra
Cesereanu, Doina Cetea, Ion Cocora, Ion Cristofor, Constantin Cubleşan, Vasile Sebastian
Dâncu, Dinu Flămând, Rodica Frenţiu, Mariana Gorczyca, Săluc Horvat, Vasile Igna, Florina Ilis, Gabriela Lungu, Rodica Marian, Şte-
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fan Melancu, Virgil Mihaiu, Ion Mureşan, Marcel Mureşeanu, Olimpiu Nuşfelean, Maria Pal,
Marta Petreu, Ion Pop, Mircea Popa, Adrian
Popescu, Ilie Rad, Daniel Săuca, Virgil Stanciu, George Vulturescu.
Invitat special al FestLit Cluj 2015: Ionuţ
VULPESCU, ministrul Culturii.
Duminică, 4 octombrie, a avut loc la la
Muzeul de Artă Cluj-Napoca (Amfitrion Lucian
Năstasă-Kovacs) Deschiderea festivă şi Rondul
de gală al scriitorilor. De asemenea, vernisajul expoziţiei de pictură a Irinei Petraş Locuiri provizorii. După amiază, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei (amfitrion: Tudor Sălăgean), lectura publică – „Microfonul vă aparţine“ cu un moment Poemele locuirii în colaborare cu Bienala de Arhitectură Transilvania
2015 (http://batra.ro/).
Luni, 5 octombrie, două simpozioane:
Şcoala Ardeleană şi începuturile modernităţii româneşti. Au susţinut comunicări: Comunicări: Nicolae Manolescu, Marta Petreu, Al.
Cistelecan, Daniel Cristea-Enache, Constantin Cubleşan, Vasile Sebastian Dâncu, Adrian
Lesenciuc, Angelo Mitchievici, Eugeniu Nistor,
Ioan-Aurel Pop, Răzvan Voncu, Cornel Ungureanu, Mihai Zamfir. Amfitrion: Irina Petraş.
Farmecul etimologiilor. Elogiu limbii române.
Comunicări: Nicolae Manolescu, Aurel Maria
Baros, Ştefan Borbély, Daniel Cristea-Enache,
Emil Lungeanu, Rodica Frenţiu, Rodica Marian,
Irina Petraş, Ioan-Aurel Pop, Lucian Vasile
Szabo, Mihai Zamfir. Amfitrion: Corin Braga.
Expoziţii: la Galeriile de Artă ale revistei
Steaua – Rada Niţă, gravură; la Galeriile Scriptorium ale Filialei Cluj a USR – Laura Poantă,
desen.
Juriul FestLit Cluj 2015, alcătuit din Cornel Ungureanu, preşedinte, Gabriel Coşoveanu,
Daniel Cristea-Enache, Emilian Galaicu-Păun,
Antonio Patraş, Irina Petraş, Răzvan Voncu,
membri, a decis câştigătorul Marelui Premiu
FestLit Cluj: Corin Braga cu cartea sa Acedia
Jurnal de vise, Polirom, Iaşi, 2014 (au fost nominalizaţi: Graţiela Benga, Corin Braga, Rodica
Braga, Al. Cistelecan, Dan Cristea, Vasile Dan,
Mircea A. Diaconu, Mircea M. Ionescu., Angelo
Mitchievici, Doru Munteanu, Aurel Pantea,
Doina Ruşti, Octavian Soviany, Victor Gh. Stan,
George State, Maria Şleahtiţchi, Cornel Mihai
Ungureanu, Dumitru Ungureanu). Filialei Cluj a
Uniunii Scriitorilor i s-a decernat Premiul pentru cea mai bună filială a anului.
Echipa UBB Tv (coord. Elena Abrudan) a
filmat de-a lungul întregului eveniment.
Dragă Irina Petraş,
Mulţumesc pentru nemaipomenitele zile
petrecute la (în) Clujul vostru care e, prin tot
ce are, o poveste. Le-am şi spus tinerilor de la
Liceul „Mihai Eminescu“, cu care am dialogat/
monologat la sediul Filialei, că trăiesc în cel
mai frumos oraş din Europa. Şi nu e o gratuitate, m-am plimbat la un moment dat cu Dinu
Flămând pe străzile din centru şi ne imaginam
ganguri, străduţe, faţade de clădiri din cele mai
cunoscute oraşe din Europa. Şi jocul memoriei şi al imaginaţiei era numai în favoarea oraşului vostru. Îmi pare rău, e prea tîrziu pentru
mine să îmi mai schimb domiciliul, dar măcar
mă pot uita spre voi ca spre un orizont îmbi-

etor. Căci dincolo de loc (locuire!), dacă e, de
asemenea, să îmi fac o listă rapidă cu oamenii
frumoşi pe care îi cunosc, trei sferturi sînt din
spaţiul vostru. De asta, îţi mulţumesc pentru
invitaţie, pentru prilejul de a fi emoţionat atîtea
zile. Pentru mine n-a încetat niciodată starea de
fascinaţie în preajma scriitorilor, prin faţa multora îmi vine să trec cu sfială, în vîrful picioarelor deşi mi-au acordat privilegiul de a le fi prieten. Irina Petraş, Ion Pop, Ion Mureşan, Adrian
Popescu, Marta Petreu, Constantin Cubleşan,
Mircea Muthu, Doina Cetea, Ruxandra Cesereanu, Corin Braga şi mulţi, mulţi alţii, care nu
îmi vin acum în minte sînt dintre cei pomeniţi. Manifestări ca acestea ne fac să simţim
că literatura are şi o dimensiune concretă. Că
ea, literatura, ne poate şi mîntui. Încă o dată,
mulţumiri din suflet! (Piatra Neamţ, 7 octombrie 2015) (Adrian Alui Gheorghe)
Un festival de ţinută
Am fost şi la prima şi la a doua ediţie a
FestiLit-ului clujean, un proiect al Uniunii
Scriitorilor din România prin Filiala sa din
Cluj-Napoca. Pot face, desigur, deosebiri între
una şi alta, dar mai ales asemănări. Şi prima şi
a doua ediţie au fost de ţinută, elegant organizate, cu ospitalitate şi programe de interes
atît pentru participanţi cît şi pentru cei care
au aşteptat întîlnirile cu poeţii invitaţi, cu criticii literari şi, desigur, cu premiile care au ţinut
răsuflările pînă în ultima clipă.
Zilele superbe de toamnă aş putea spune
că au întărit tuşele lirice din poezia lui Horia
Bădescu, devnită, iată, de la această a doua
ediţie „un soi de imn al FestLit-ului“, cum a
încercat să impună ideea Irina Petraş, o foarte
bună organizatoare, discretă şi în acelaşi timp
impunătoare, atrăgătoare. De la Rondul poeţilor, o idee excelentă de debut al manifestărilor FestLit-ului de la Cluj, la continuarea lor
cu lectura de la Muzeul de de entografie şi la,
cu precădere, cele două teme ele colocviilor,
precum şi desantul din liceeale clujene, dar şi
aerul de miere de pe străzile şi terasele încă
fremătînde de trecerea verii şi revenirea strudenţilor la studii, toate la un loc au demonstrat că chiar şi fără tam-tam-ul confratelui
mai mare (doar cu o ediţie de la Iaşi), Festivalul Naţional de Literatură de la Cluj are şansa
să devină cel mai important festival de acest
fel nu numai de la noi, ci şi din această parte
de Europă. Paşii lui sunt sigur, neşovăitori, nu
ascund alte intenţii, ci sunt decisivi şi decişi să
meargă pe o cale bună. Pe această cale bună
dorim să ne revedem la Cluj şi la anul şi peste
zece ani. (Gellu Dorian)

FACE …FEŢE (le) …
Interferenţe (lor) în
spaţiul EXPO B 2015

Asemenea toamnei, anotimp preţuit de
toată lumea şi consacrat drept „corn al abundenţei“, în prag de toamnă Galeriile de Artă
„Ştefan Luchian“ au adus în faţa botoşănenilor o bogată şi variată paletă expoziţională.
Astfel, între 7 – 25 septembrie 2015, Galeriile au găzduit expoziţia de grafică şi pictură
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„FACE … FEŢE“ a artistului plastic botoşănean
Florin GROSU.

Pasionat de artă, cu o bogată activitate
expoziţională, participant la numeroase tabere
de pictură – naţionale şi internaţionale, cu
lucrări in diverse colecţii particulare din ţară şi
străinatate, Florin GROSU s-a prezentat publicului botoşănean cu prima sa „personală“ deschisă la Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“ Botoşani.
Această expoziţie de autor a evidenţiat
în mod fericit atât talentul său artistic deosebit, cât şi atracţia aparte pe care o are pentru o zonă mai greu accesibilă multora dintre
artişti: portretul. Şi nu orice fel de portret, ci
portretul caricatural.
Personalităţi botoşănene din diverse
domenii, oameni de cultură şi artă, directori
de instituţii şi oameni politici locali au fost
cei „surprinşi“ artistic şi ale căror chipuri s-au
regăsit pe simezele Galeriilor, în cele apoximativ 100 de portrete caricaturale, realizate
în tehnică mixtă (acrylic şi pastel) şi reunite
sub denumirea de „FACE … FEŢE“.
Vernisajul care a avut loc sâmbătă, 12 septembrie 2015, ora 12, a reprezentat pentru cei
prezenţi o invitaţie la a privi viaţa cu umor, de
a fi capabili să-şi descopere calităţi şi defecte
şi, totodată, de a aprecia talentul unui artist
care a trecut dincolo de chip, descifrând partea lăuntică a modelelor sale. Graţie lui Florin GROSU portretul caricatural poate fi simţit într-o altă valenţă. Caricatura este asociată
cu umorul şi aşa cum spuneau latinii «Ridendo
castigat mores» – Prin ras se corecteaza moravurile. Numai oamenii deştepţi ştiu să râdă,
restul sunt …trecători prin viaţă“.
La doar două zile după „FEŢE“-le urbei,
Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“ Botoşani au
devenit, pentru perioada 27 septembrie – 25
octombrie 2015, gazdă a Salonului Naţional
de Arte Vizuale „INTERFERENŢE“ – ediţia a
IV-a. La iniţiativa curatorului expoziţiei, artistul plastic Liviu ŞOPTELEA, evenimentul expoziţional a fost dedicat pictorului botoşănean
Aurel MOCANU AGRIPPA (1940-2000), la 15
ani de la trecerea sa în nefiinţă.
În cadrul acestui Salon, în care îmbinarea
armonioasă a mai multor stiluri, precum şi
varietatea temelor abordate au stimulat plăcut simţurile, reuşind să-i introducă pe cei
prezenţi într-un spaţiu privilegiat s-au regăsit atât autori participanţi şi la ediţiile anterioare, dar s-au semnalat şi prezenţe noi, semn
că acest eveniment cultural capătă o impor-
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tanţă din ce în ce mai mare în rândul artiştilor contemporani.

La ediţia actuală au expus artiştii:
Ana-Maria Rugescu, Aurelian Antal, Mihaela Roca, Ion Burlacu, Aurelia Cionga, Mihai
Frunză, Vasile Mureşan, Florin Prodan, Rodica
Banciu, Laura Macri, Silviu Babii, George Burlacu, Dan Geleleţu, Oniţa Mureşan, Marta
Deleanu, Oana Călinescu, Alina Păduraru
Balan, Sabina Voinea, Laura Ungureanu,
Veronica Mocanu, Liz Martoncsak, Gheorghe Huivan, Talida Grunzac, Theodor Şoptelea, Mihai Pastramagiu, Alina Daniela Deaconu, Valeriu Gorgan, Rodica Jianu, Rodica
Melisch, Florin Grosu, Doiniţa Andronic, Cosmin Iaţeşen, Emilia Burlan, Lidia Margelu, Oana
Coman Sipeanu, Olimpia Coman Sipeanu,
Marius Coman Sipeanu, Margareta Toderică,
Ciprian şi Maria Ailoaie, Robert Cobuz, Gabriela Pârvuleţ Aramă, Maria Alexandru Ursachi,
Ciprian Voloc, Petronela Ţurcanu, Clara Tudoran, Alfred Schupler, Eugenia Goraş, Constantin
Surugiu, Robert Maniga, Liviu Şoptelea, Roxana
Constantinescu, Valentin Barbălată şi Maria
Untanu, din oraşele: Bacău, Bistriţa, Botoşani,
Bucureşti, Constanţa, Craiova, Dorohoi, Iaşi,
Râmnicu Vâlcea, Slobozia, Suceava, Tg. Frumos,
Târgu-Mureş, Timişoara, Tonbridge şi Turda.
De asemenea, în expoziţie au putut fi
văzute şi câteva dintre creaţiile plastice ale artistului Aurel MOCANU AGRIPPA (1940-2000) –
nume de referinţa în arta plastică românească
contemporană, graţie amabilităţii doamnei
Oana MOCANU – fiica artistului.
Artistul, unul dintre cei mai bine cotaţi ai
generaţiei sale, s-a născut în 1940, la Botoşani.
În 1967 termină Facultatea de Arte Plastice a
Institutului Pedagogic Bucureşti, alegându-şi
numele de pictor Aurel Mocanu – Agrippa,
întrucăt semăna izbitor cu portretul-bust al
generalului roman Marcus Agrippa.
După facultate, pictorul se întoarce la
Botoşani, unde va avea o biografie de „actor
american“, cum însuşi artistul spunea, fiind,
pe rând: profesor de desen, vitrinier, pictor
de firme, redactor şi tehnoredactor la ziarele
locale. Dar scrie şi poezii şi cronică de artă plastică. La fel va face mai târziu la Bacău şi apoi
la Bucureşti, unde va lucra ani buni la Oficiul
Naţional pentru Expoziţii de Artă („slujbaş la
Oficiu şi pictor de duminică“, după cum se
autoironiza el).
Înainte de toate Aurel MOCANU AGRIPPA
a fost un artist care şi-a iubit cu pasiune meseria, pictând cu răbdare, dar şi cu fervoare, ale
cărui lucrări, deşi par a se trage dintr-o zonă
nonfigurativă, păstreaza sugestii din lumea
concretă. Nu întâmplător ultimul ciclu din
creaţia lui A. M. Agrippa este dedicat inimii –
acest centru al coincidenţei între Om, Univers
şi Creator. Aşa cum menţiona criticul de artă
Alexandra TITU, de-a lungul întregii sale evo-

luţii de la un figurativ deformat de filtrul afectiv, de un discret, temperat, dar nu mai puţin
operant expresionism, la abstracţie si la descoperirea suportului figurativ simbolic, materia a fost, neîntrerupt, partenerul sau pentru
pictura de un senzualism rafinat. Renunţarea
la figuraţie s-a produs ca o disolutie a formei,
care a lăsat liber dialogul între materie si spaţiu.
O intuiţie a infintului a marcat această etapă a
modificării raporturilor sale cu lumea, care a
încetat să mai fie definită doar ca „lume sensibilă“. Nevoia regăsirii unui punct, unui loc al
identificării, în această expansiune spaţială, a
unei materii controlate, până atunci, mai mult
senzorial, I-a condus înspre o primă intersecţie
cu sacrul. El a descoperit semnul emblematic
al centrării, semnul care face să coincidă mişcarea perpetua şi creatoare cu oprirea identificatoare – Crucea.
Într-„o mărturisire de credinţă“ emoţionantă, din 11 noiembrie 1986, Aurel MOCANU
AGRIPPA spunea despre creaţia sa: Acopăr
şterg şi revin. Aşez culoare în straturi subţiri,
transparente. Desenez cu creionul, şterg. Pun
zemuri colorate ce curg, împing lucrul pînă acolo
unde rezultatul trece peste ceea ce ştiu şi ce
pot şi atunci e bine, ştiu că atunci sînt pictor.
Numai atunci sînt pictor cînd rezultatul muncii mele trece dincolo de ceea ce ştiu şi dincolo
de ceea ce pot.
Cu numeroase lucrări de pictură şi grafică expuse din Elveţia, Germania şi Franţa,
până în Portugalia, Olanda şi China, care i-au
adus consacrarea, Aurel MOCANU AGRIPPA
„rămâne, eminamente liric, hrănit din darul
culorii“, aşa cum îl caracteriza reputatul critic
de artă Constantin PRUT.
Având printre obiectivele principale şi
valorificarea expoziţională a patrimoniului
instituţiei, Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“
– ca parte din Secţia de Artă şi Etnografie a
Muzeului Judeţean Botoşani au propus iubitorilor de artă o interesantă expoziţie de muzeu,
cu lucrări valoroase, eveniment denumit „EXPO
B 2015“.

Deschisă publicului duminică, 25 octombrie 2015, ora 12, pentru o perioadă de două
săptămâni, expoziţia reuneşte opere de artă
(pictură şi grafică) din patrimoniul Galeriilor, lucrări semnate de artişti din generaţii
diferite, al căror nume de familie începe cu
litera B. Sunt prezente pe simeze 45 de creaţii
plastice ale unor nume de referinţă ale artei
româneşti contemporane, precum: Corneliu
BABA, Emanoil BARDASARE, Ludovic BASARAB, Aurel BĂEŞU, Lucia DEM BALACESCU,
Adam BĂLŢATU, Octav BĂNCILĂ, Mihai BEJENARU, Dumitru BÂŞCU, Angela BRĂDEAN
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POPA, Traian BRĂDEAN, Marius BUNESCU,
Aurel BUTNARU, s.a.
FEŢE (le) artei, succesiuni de generaţii,
INTERFERENŢE, valorificare şi afirmare, loc
pentru evocare şi univers al artei… un singur nume: Galeriile de Artă „Ştefan Luchian“.
(Ana-Elisabeta Florescu)

In memoriam
Stela Covaci

Stela Covaci, soţia eminentului traducător Aurel Covaci, a plecat dintre noi la o vârstă venerabilă, cu o suferinţă neascunsă faţă
de o viaţă nedreaptă cu ea.
Cele două volume, redactate cu obiectivitate şi amar, „Timpul asasinilor“ şi „Percheziţia“, sunt mărturii zguduitoare despre
mijlocul anilor ’50, atunci când regimul Dej,
simţindu-se periclitat, nu ştia ce să mai facă
pentru a se menţine la putere.
Stela Covaci a intrat în „lotul Labiş“, aşa
cum este cunoscut de istoria recentă acel grup
de studenţi care s-au solidarizat cu revoluţia
maghiară din 1956 şi care au pus, fără să ezite,
degetul pe rănile infectate ale comunismului
românesc. A fost arestată şi a primit trei ani de
detenţie. Şi-a întrerupt studiile ca toţi ceilalţi
tineri curajoşi. Memoriile ei ne-au înfăţişat o
scriitoare care nu mai are nevoie de ficţiune
în condiţiile în care adevărul sare la beregată
şi ne sileşte să-l mărturisim.
Chiar acum, guvernul de la Budapesta aniversează 59 de ani trecuţi de la declanşarea
acelei memorabile revoluţii. Stela Covaci a fost
şi ea o fărâmă din sufletul generos de atunci
care i-a împărţit pe oameni în fricoşi şi bravi.
Cine a parcurs cărţile Stelei Covaci remarcă
şi admiră îmbinarea dintre spiritul sobru al
reconstituirii obiective şi un patos drămuit,
dar care respiră în mod autentic tumultul
acelor teribili ani.
Faptul că în primăvara acestui an a fost
somată să părăsească locuinţa de pe strada
Theodor Aman este încă o dovadă a injustiţiei în care trăim şi care ne batjocoreşte existenţa. A intrat, astfel, în greva foamei, vrând
să-şi ducă eroismul până la capăt. Într-un
fel, unea capătul buclei schiţate în tinereţe
când se opusese regimului comunist. Gestul
ei din prezent a demonstrat moralitatea neabătută a unei fiinţe pe care vremurile nu au
îngenuncheat-o. Dar peste toate vine moartea care ne împacă cu ce e mult mai presus
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decât noi. Timpul asasinilor, însă, nu aparţine
doar trecutului. Plecarea Stelei Covaci apasă
un destin spre o limpezire generală. Dar tăcerea este, totuşi, cea mai înţeleaptă.

Stela n-a învins ciuma roşie

O viaţă în care a încăput tot. Ba chiar totul!
Neşansa Stelei Covaci, născută Pogorilovschi,
la Rădăuţi-Prut, în ziua de 13 martie 1935,
a fost aceea de-a vedea sosind prin satul ei,
trecînd podul de peste Prut, trupele eliberatoare ale Armatei Roşii, de a vedea apoi, la
doar doisprezece ani cum se instalează bolşevismul la noi, cum tatăl ei nu se mai întoarce
de peste Prut, cum mama ei, o fiinţă aleasă,
şi-a ţinut copiii la şcoală, i-a îndemnat să privească realitatea cu ochii deschişi, nu visînd.
Dar şi şansa ei a fost, de la început, să se
fi născut într-un regat al României, în care se
putea visa. Era copil pe atunci şi putea visa
mult, la orice. Şi Stela a visat cu ochii deschişi o
lume nouă, dar nu una bolşevizată, împotriva
căreia a luptat. A făcut din cauza asta puşcărie, şi-a schimbat total destinul. La fel, şansa
ei a fost, într-o lume a totalelor deformări şi
mistificări, să-i întîlnească, mai întîi, pe Nicolae Labiş – a cărei iubire primă a cunoscut-o,
a cărui moarte timpurie a văzut-o şi a încercat din toate răsputerile să o divulge, să o clarifice, dar, cu toate eforturile, se pare că încă
nu a elucidat-o, aşa cum ar fi dorit –, apoi, sau
în acelaşi timp, l-a cunoscut pe Aurel Covaci,
care-i va deveni coleg de închisoare şi apoi
soţ, în casa cărora s-a petrecut o bună parte
a adevăratei istorii a literaturii române, loc
unde vorbele şi iubirea lui Nichita Stănescu
au fost aşa cum nimeni nu le-a putut vedea cu
adevărat, auzi cu adevărat, trăi cu adevărat în
altă parte, loc în care nu există mare scriitor
român contemporan să nu fi intrat şi să nu fi
simţit libertatea aceea pe care mult mai tîrziu doar unii dintre ei au prins-o. Casa aceea
se afla undeva în buricul Bucureştilor, pe Ana
Ipătescu, mi se pare. Ani buni au trăit acolo,
s-au bucurat de şansa de a renaşte după chinurile coerciţiunilor regimului comunist, perioadă de glorie mai ales pentru Aurel Covaci,
cel care a stat la capul lui Labiş, pe patul de
moarte şi a scris la dictare poemul Pasărea
cu clonţ de rubin. Casa aceea, o adevărată
poveste de mare roman, pe care unul dintre
acei scriitori care au trecut pe acolo ar trebui
să-l scrie. Stela era atracţia acelei case. Ştia să
gătească, ştia să cînte, ştia să povestească, ştia
să trăiască. Nimeni nu pleca de acolo nemulţumit, ci cu dorinţa de a se întoarce, aşa cum
se întorc la un club adevăraţii membri.
Fericirea aceea supravegheată nu a durat
mult, pentru că acea casă a viselor, a libertăţilor într-o ţară concentraţionară cum era
România ceauşistă, a fost demolată şi familia
Covaci a trebuit să se mute în altă parte, tot în
Bucureşti, pe o stradă tot centrală, a regalităţii
cum i se mai spunea, strada Theodor Aman,
la numărul 9. Acolo am ajuns şi eu la cîteva
întîlniri. Nu atît de bogate în lume scriitoricească, dar încă cu prezenţe atractive. Stela
intrase în obsesia Labiş. Era şi firesc. Murise,
în 1993, soţul ei, Aurel Covaci, marele tradu-

cător, ştiutor al mai multor limbi străine, bun
cunoscător al literaturilor de calitate, care, prin
mîna lui, au intrat şi pe rafturile bibliotecilor din România stalinizate cu cărţi de Macarenko, Jdanov, Nicolski şi alţi ideologi bolşevici, la care se adăugau cu duiumul op-urile
proletcultiştilor români. Moartea lui Labiş nu
era elucidată. Trăia deja într-o democraţie, fie
ea şi originală, cînd se putea bate pentru adevărul ascuns, fie de unele cărţi comandate cu
grijă de regimul comunist, cum ar fi Moartea
unui poet, semnată de Gheorghe Tomozei,
„prieten“ de cerc, fie de grija mare a securităţii care ascundea în depozitele sale dosarele
cu adevărurile despre o tragedie a unui geniu
într-ale poeziei, care, ce-i drept, a cochetat şi
cu poezia de entuziasm faţă de viaţa nouă,
poezia „evului aprins“, căruia i-a dat vamă
tinereţea şi viaţa sa.
Cînd aceste dosare au ajuns la CNSAS,
Stela Covaci s-a bătut să ajungă la ele. Acolo
şi-a redescoperit tinereţea pierdută, adevărul pe care-l ştia şi pe care l-a ascuns o viaţă
întreagă, chiar dacă gura ei nu a tăcut nicio
clipă, pentru că se ştia datoare faţă de prima
ei iubire, faţă de un mare poet, căruia i s-au
retezat aripile în plin zbor de început. Şi bătălia a fost anevoioasă. Stela a ştiut să facă şi din
această oportunitate o şansă. N-a făcut concesii nimănui. N-a făcut jocuri ascunse, ci a
adus pe masă documente care s-au constituit în adevărul vieţii ei. Unele au apărut în
cîteva cărţi documente. Altele aşteaptă să
apară. Pentru că anul acesta, al morţii Stelei,
la optzeci de ani împliniţi, viaţa i-a mai jucat
o festă şi, prin grija camarilelor noului regim,
emanate din „meandrele concretului“ şi, evident, din „sinergia faptelor“, care au falsificat totul, pentru a retroceda celor iviţi astfel, averi nemeritate, din casa din Theodor
Aman, numărul 9, unde încă se mai derulau
momente ale istoriei literare vii, a fost evacuată
cu scandal de presă, cu televiziuni, cu liste de
semnături de protest. Astfel că în final, viaţa
tumultoasă a Stelei Covaci, capitol fără de
care istoria literaturii române contemporane
nu este întreagă, s-a încheiat într-un apartament de două camere, cu chirie de 200 euro,
undeva lîngă Gara de Nord. Loc în care a trebuit să înghesuie o bibliotecă şi documente
adunate o viaţă. Noroc, dacă noroc se poate
numi acesta, parte din biblioteca lui Aurel
Covaci şi a ei a fost donată cu o lună în urmă
de a muri, comunei Coţuşca, judeţul Botoşani, cu ocazia venirii scriitoarei la Botoşani,
la „Scriitori pe meleaguri natale“, moment
cînd trebuia ca Primăria municipiului Botoşani să-i confere titlul de Cetăţean de Onoarea al Botoşanilor. Dar timp de un an de zile,
de cînd s-au făcut demersurile către Primăria
Botoşani, edilii nu şi-au găsit timp să confere
acest titlu unei personalităţi care ar fi făcut
cinste şi onoare locului. Şi-au făcut timp însă
să dea aceste titluri unor fotbalişti!
Asta a fost altă neşansă a Stelei Covaci,
să dea la conducerea Primăriei Botoşani tot
peste urmaşi ai celor împotriva cărora a luptat o viaţă. Şi n-a învins! (Gellu Dorian)
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