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Scriitori de conjunctură

M

Mai mult ca oriunde în lume, dar cu precădere în ţările
care au suferit din cauza ideologiilor perdante, la noi, în
rîndul celor care au ales literatura ca mod de viaţă şi de
exprimare a acesteia în formele estetice impuse de timp,
a apărut, de la început, o categorie de scriitori, pe care
îi voi numi în continuare scriitori de conjunctură. Ei pot
fi lesne confundaţi cu scriitorii oportunişti. Însă nu este
acelaşi lucru. Deşi, dacă ar fi să ne luăm după înţelesul
exact al termenilor, am putea să-i numim scriitori de conjunctură pe cei care au pîndit anumite perioade ale evoluţiei sociale şi s-au mulat pe ideologia care le-a asigurat gloria, fie ea şi de moment, glorie care le-a adus un
trai bun şi o recunoaştere aproape instantanee la apariţia
operelor lor: drepturi de autor din care puteau trăi, succes de casă (adică tiraje mari – dacă ne uităm în casetele
tehnice ale cărţilor ce apăreau în perioada proletcultistă
şi nu numai, ci chiar pînă în 1989, doar la astfel de scriitori, vom vedea cifre care acum sunt doar de domeniul
viselor) şi de critică, operele acestora fiind imediat lăudate, impuse în manualele şcolare, iar scriitorii respectivi
devenind vedete incontestabile, ocupînd, în cazul carieriştilor, funcţii şi posturi care le asigurau o demnitate
ieşite din comun. Or, după opinia impusă, aceştia au fost
scriitorii oportunişti. (Conjunctură: Totalitatea factorilor
de ordin obiectiv şi subiectiv, de condiţii şi de împrejurări
care exercită o influenţă asupra evoluţiei unui fenomen
sau asupra unei situaţii la un moment dat, într-un anumit sector de activitate; concurs de împrejurări DEX. pag.
186. Şi: Oportunism: Atitudine lipsită de principialitate
a unei persoane care, pentru a-şi satisface interesele personale, adoptă şi aplică, după împrejurări, principii şi
păreri diferite. DEX, pag. 629) Chiar dacă, aşa cum vom
vedea, oportunitatea este pîndită şi de scriitorii de conjunctură, dar de data aceasta criteriile fiind altele: unii zic
că de valoare, alţii, doar de imagine de moment, de succes, de impunere cu orice preţ pe piaţa naţională a cărţii,
cu reale perspective de impunere mondială.
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Dacă pentru scriitorii oportunişti, de ocazie să le zicem,
ideologia a însemnat criteriul valoric de promovare, pentru scriitorii de conjunctură reţeta este cu totul alta. Categoria este diversă şi implică, de data aceasta, nu un spirit partinic, ci unul de grup – hai să nu-i zic gaşcă, mafie
(pentru că, vorba unui prieten, acestea au reguli, au onoare
etc.), spirit care-i adună în jurul unei potenţiale pîrghii de
promovare. Există, dacă există şi se impune, un standard.
Privirea nu este aruncată în curtea proprie, unde amalgamul valorilor şi confuzia acestora nu le sunt modele
(doar poate modele negative, de neurmat!), ci ochiul este
iute aruncat în curţile din afară (şi scriitorii proletculţi
de la noi s-au uitat la modelele scriitorilor bolşevici!) în
care reţetele de succes au dat roade. Pîrghia poate fi o
editură importantă, cu reale posibilităţi de promovare,
care îşi permite riscul de a încerca un nume de scriitor,
un grup apoi, la care aderă – conjunctura astfel fiind creată – alţii şi alţii, cu latitudinea de selecţie a posibilului
Mecena, ori o instituţie de stat (vezi I.C.R., fie din perioada Buzura, cînd se numea altfel, fie, mai ales, în ceea
ce vreau să demonstrez în acest articol, perioada Patapievici – acum nu mai e cazul, pentru că această instituţie fiind parlamentarizată nu-şi mai găseşte rostul pentru care a fost creată). Năvala e mare. Selecţia de asemenea. Nu neapărat pe criterii valorice, ci pe spiritul de grup
deja impus, care ţine de simpatii, de empatii, de linguşeală sau de posibile afinităţi elective. Valul se ridică de
la an la an, iar ruptura între astfel de scriitori şi scriitorii
de tradiţie, să le zic aşa celor care s-au născut din pura
dorinţă – dacă nu cumva chiar dintr-un datus nascendi!
– de a scrie şi a continua cu adevărat şirul valorilor reale
al şcolii literare româneşti de la începuturi şi pînă în prezent. În esenţă un modus vivendi literar normal, firesc,
fără scopuri imediate de succes sau glorie.
Ce poate fi lesne observat la scriitorii de conjunctură,
dacă acceptăm această sintagmă ca definitorie, aşa cum
trebuie să acceptăm deja clasificata definiţie de scriitor
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oportunist, menţionată mai sus, după încetăţenitele criterii ale istoriei literare româneşti, este faptul că reţeta lor
nu diferă prea mult de a scriitorilor care s-au impus în
perioada de tristă amintire, fie cea proletcultă, fie a realismului socialist sau a celor care şi-au îngroşat bibliografia personală cu cărţi cu subiecte ale obsedantului deceniu. Adică, la cei mai mulţi, fie chiar şi scriitori buni, în
aparenţă, cu talent, aplicarea tehnicii de creare a operei
pe inversul modelului clasat al scriitorului de succes din
perioada menţionată cade ca untul pe pîine. Lumea din
cărţile lor este una ce se opune lumii din cărţile celor clasaţi şi uitaţi sau daţi uitării. Pe modelul cărţii de succes
din Occident, la care se poate ajunge acum lesne, fie prin
internet, fie direct la sursă, călătorind, participînd la tîrguri internaţionale etc., aplică aluatul dospit al modelului de succes perimat şi ascuns de timp. Combinînd bine
tema şi materia existentă din abundenţă, ies pe piaţă, aşa
cum cere editura, cu cartea care merge, care are succes.
Totul se stinge încet, încet şi ochiul ager este atent iarăşi
la modelul de succes din altă parte. Lumea literară evoluează destul de repede, se uită repede succesul odată
furibund, dar sec, se aliniază rapid la noul boom. Astfel genul mimetic, chiar dacă bine făcut, împlinit, scris
bine, devine perisabil. Dar scriitorul de conjunctură, care
a urmărit calea cea mai rapidă şi uşoară de succes imediat, nu observă acest lucru. Lauda internă, de grup, de
cerc, în care este implicat şi criticul literar de conjunctură (în fond şi el scriitor de conjunctură), îl orbeşte, îl
face chiar intransigent cu altfel de scriitor sau scriitură
decît cea cerută de reţea. (Apare astfel scriitorul de reţea,
tolerat de cerc, promovat, că e nevoie şi acolo de un soi
de caracudă.)
Este foarte greu să te apropii de jucăria unor astfel de
scriitori. Chiar dacă, privind acum doar în curtea noastră,
în selecţia scriitorilor de conjunctură se aplică aşa-zisele

criterii de valoare, acestea se dovedesc a fi, în esenţă, o
gravă confuzie a valorilor. Pe lîngă nume meritorii, care
chiar dacă nu aduc un succes de casă, dar aduc greutatea valorică a politicii editoriale, apar scriitorii de conjunctură – nume noi -, definiţi sumar aici, care, mimînd,
ies în pluton cu cărţi şi chiar au succes. Citeşti, atunci
cînd un astfel de scriitor a deschis o portiţă în afară, de
marele succes al respectivului, de imaginea adusă de el
literaturii române contemporane. Laudele se multiplică.
Apare ameţeala şi din elanul creat, respectivul scriitor
defineşte cu scrierile lui „esenţa reprezentativă“ a literaturii române de succes. În realitate este altfel, adică trist.
Aceştia, scriitorii de conjunctură, prin spiritul lor de grup,
de cerc restrîns, poate, în concepţia lor, şi elitist, nu fac
nimic altceva, prin atitudinea lor intransigentă, decît să
subţieze rîndul scriitorilor, reflectînd astfel în imaginea
percepută în afară, o literatură română subţire, mimetică,
nereprezentativă, săracă. Ceea ce duce în final la lipsa de
interes a traducătorilor nativi faţă de adevărata literatură
română contemporană, cea care stă şi aşteaptă în rafturi
alte timpuri mai bune. Dar scriitorul de conjunctură, cu
sprijinul potenţialelor proptele, are grijă, prin modelele
de succes imediat, să ocupe şi acele timpuri. Se iveşte astfel întrebarea: Cine ar trebui să-i aşeze pe aceşti scriitori
de conjunctură pe raftul pe care au fost aşezaţi scriitorii
oportunişti? Cei care o vor face, că va veni şi acest timp,
vor avea mult de lucru. Între oportunism şi conjunctură
a mai apărut o categorie de scriitori şi anume scriitorii
de pensie, care, la rîndul lor, se împart în două categorii: cei care-i amînă scrierea operei pentru cînd vor ieşi
la pensie şi, mai ales în ultima vreme, cei care îşi doresc
cu ardoare intrarea în rîndul breslei pentru a beneficia de
efectele legii care le oferă 50% din pensie. Dar asta este o
cu totul şi cu totul altă discuţie.

Poeţi români la Eminescu
acasă, 13-15 iunie 2015,
centrul istoric Botoşani.
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Vorbind cu Ion Pop,
mai ales despre poezie
GELLU DORIAN ÎN DIALOG CU ION POP

D

Gellu Dorian: Domnule profesor Ion Pop, sunteţi un
maramureşean veritabil, născut la Mireşu Mare. La
prima vedere, nu s-ar observa acest lucru, ci mai
curând ochiul admirativ – mai puţin cel curios –
v-ar plasa undeva pe malurile Senei. Eleganţa şi discreţia, prestanţa şi notorietatea, distincţia şi sobrietatea, dar şi jovialitatea şi sociabilitatea ar fi primele caracteristici ale omului şi profesorului. Aveţi
în spate anii frumoşi ai unei cariere universitare
şi diplomatice. Dar şi pe cei ai poetului, la care,
sunt convins, ţineţi foarte mult. Recent aţi publicat o carte nouă de poezie – Casa scărilor –, din
care v-am auzit citind în câteva rânduri, cu diverse
ocazii. Despre poet vorbiţi-ne la început. Ştiu că aţi
debutat în revista „Steaua“, în 1059. Cine v-a deschis porţile spre poezie?
Ion Pop: Începeţi foarte măgulitor acest dialog, –
vă mulţumesc pentru (prea) generoasele atribuiri de calităţi… Maramureşean în sensul cel mai
propriu al cuvântului nu sunt, totuşi, m-am născut într-un sat pe care l-aţi numit, cred că există
cu acelaşi nume şi în Maramureşul istoric. Al meu
se află undeva pe Someş, în aşa-zisa zonă a Codrului, spre Sălaj, aproape de Chioar şi de Baia Mare,
deci mai la margine, unde, poate, şi absenţa vânjoşeniei afişate de unii admirabili oameni ai acelui
Nord românesc, producători prin vremuri ai uneia
dintre cele mai tulburătoare lirici populare de la noi.
Modestul Someş precede, aşadar, nobila Senă, eu
ivindu-mă doar ca odraslă de ţărani onorabili, truditori ai pământului prea repede şi brutal smulşi
de pe ogorul lor de regimul de teroare comunist al
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anilor ’50, siliţi să devină muncitori foarte simpli
la Cluj, pe când aveam doar 11 ani, ca să-mi asigure accesul, altminteri interzis, la studiile gimnaziale şi la celelalte: nu aveam, se zicea, „origine
sănătoasă“ – bunicul meu dinspre tată fiind declarat
„chiabur“ şi întemniţat degeaba vreme de trei ani…
Pe ceilalţi bunici n-am ajuns să-i cunosc, muriseră
deja pe când mama era copil, bărbatul, pe la patruzeci şi ceva de ani, – am aflat că îi plăceau caii şi
cânta la vioară – iar femeia înecată în apele Someşului, împreună cu două fiice şi un frate (mama avea
atunci doar şapte ani), pe când traversau râul cu o
luntre, ca să participe la dezvelirea unui monument
de Ziua Eroilor, în statul de peste apă, Tohat. Acea
virtuală bunică se trăgea de-acolo, era din familia
care l-a dat şi pe foarte popularul autor al Isprăvilor lui Păcală, Petre Dulfu… Un unchi al meu a şi
rămas cu porecla de „Păcală“, probabil din pricina
asta… În privinţa studiilor, am avut totuşi noroc, la
terminarea, în 1964, a celor cinci ani de la Filologia
clujeană, am fost reţinut ca asistent la Catedra de
Literatură română, în aceeaşi promoţie cu Ioan şi
Liviu Petrescu, cu profesori ca Iosif Pervain, Mircea
Zaciu, Ion Vlad, Leon Baconsky… Am fost preparator, apoi asistent până în 1972, iar de atunci până în
1990 tot lector am rămas, – nu se mai făceau avansări… După Revoluţie, am fost promovat direct profesor, şi activitatea mea academică a continuat, cu
destule satisfacţii, până în 2007, la pensionare. Pe
parcurs, etapa „Echinox“ (1969-1983) a fost cea mai
însemnată dintre toate, schimbându-mi, fără exagerare, în chip fundamental viaţa, împreună cu anii
petrecuţi ca asistent asociat la Universitatea SorHYPERION
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bonne Nouvelle-Paris 3, între 1973-1976. Detaşarea „diplomatică“ din 1993, ca director al nou înfiinţatului Centru Cultural Român din Paris,s-a adăugat anilor de graţie, foarte importanţi, de asemenea,
pentru formaţia şi scrisul meu. Se vede că există un
fel de compensaţie în toate… Se întrezăresc şi mâini
ocrotitoare deasupra noastră… De debutat, cum am
mai spus şi cu alte ocazii, am debutat la Steaua, în
ultimul an de liceu, cu o uşă întredeschisă de Gheorghe Grigurcu, cu o poezie mai degrabă convenţională care elogia, sub titlul Mâinile lor şi dedicaţia
„Luptătorilor revoluţionari din 1917“, truda oamenilor simpli, încrezători într-un viitor mai bun, –
fără, totuşi, lozinci; era însă, desigur, o concesie, ca
şi obligatorie pentru a fi publicat atunci, a şi fost singurul text ales dintre mai multe, care nu aveau nimic
de-a face cu „angajarea“, şi din care nu s-a reţinut
nimic… N-am mai publicat apoi multă vreme în
Steaua, revistă pe care o citeam însă cu mare interes, era unul dintre cele mai consistente, exigente
şi elegante periodice româneşti, – Aurel Rău abia
preluase conducerea după înlăturarea abuzivă a lui
A.E. Baconsky, care-i trasase direcţia majoră, „neomodernistă“. Poeţi de mare prestigiu erau republicaţi acolo – Arghezi, Bacovia, Vinea, Adrian Maniu,
şi Blaga, acesta abia cu un an înaintea morţii. Dar
adevăratul meu debut s-a produs la Luceafărul, în
mai 1963, cu o generoasă prezentare de Mircea
Zaciu, după lectura unui ciclu de poeme în cenaclul „Nicolae Labiş“, prestigios pe atunci, condus de
Eugen Barbu. Din versuri tipărite mai ales aici şi
după un premiu II, acordat de revistă în acelaşi an
(Gabriela Melinescu îl luase pe primul), s-a alcătuit
şi placheta Propuneri pentru o f întînă, apărută în
colecţia „Luceafărul“ a Editurii pentru Literatură.
Erau versuri cam amestecate, cu accente nostalgice,
vag „tradiţionaliste“, de accent blagian, cu un ciclu
„brâncuşian“ destul de melodios, cu o „baladă“două pe urmele lui Doinaş, dar şi cu câteva mici
compuneri în vecinătatea lui Geo Dumitrescu. Pentru ediţia foarte recentă de Poeme (Editura Şcoala
Ardeleană, 2015), am ales doar puţine, care mi s-a
părut că schiţează ceva din liniile micului meu univers imaginar, marcat de voinţa de echilibru existenţial dar, mai ales, obsedat de pericolul stagnării,
al inerţiei şi sterilităţii. Să nu uităm că sloganul labişian al „luptei cu inerţia“ era încă foarte viu pentru
generaţia mea şi că „epoca“ nu prea încuraja ieşirea
dintr-o asemenea stare…
G.D.: Prima carte a venit abia în 1966, când linia dezgheţului se arătase deja, iar poeţii şaptezecişti, cei
desprinşi din rândul rezistenţilor postbelici şi rupţi
de tentaţia proletcultismului, începeau să se afirme.
Ce „propunere“ se ascundea în acea carte ca o fântână?
I.P.: Pe copertă apărea, într-adevăr, din neatenţia graficianului, titlul „Propunere pentru…“, la singular, dar
cum am apucat să spun, sumarul aduna mai multe
„propuneri“-aproximări a ceea putea fi poezia mea
la acel început. Aspiraţia – poate reverberaţie din
Fântânile lui Blaga, poemul splendid apărut în 1960
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în Steaua, prim titlu al celui care se va numi Sapă
frate, sapă, sapă… – era, evident, spre o anumită
profunzime şi gravitate a expresiei şi cugetării, cu
întoarceri spre obârşii şi rădăcini, cu o anume ritualitate sugerând statornicia legăturilor cu cosmosul mare şi cu lumea temeinic aşezată în tiparele ei
solide. Dar şi, cum bănuiam, cu confirmări mai târzii, cu acea primejdie a împotmolirii în cadre sterile
şi sterilizante, inerţiale.
G.D.: Până la doctoratul despre avangardismul românesc, cu o primă publicare în 1969, aţi mai publicat poezie – Biata mea cuminţenie. Părea un titlu
deloc în siajul poeţilor avangardişti? Ce le datoraţi,
ca poet, avangardiştilor români?
I.P.: Aveţi dreptate, zisul „siaj“ avangardist nu era
câtuşi de puţin cel urmat de a doua mea carte de
poeme. Titlul ei era, în fond, o replică la angajamentul meu critic avangardist, căci versurile de sub
el nu păreau a avea nimic contestatar şi iconoclast,
iar contrastul cu nonconformismele avangardei era
frapant. O notă de autoironie, amară totuşi, putea
fi citită acolo, însă, spre nenorocul meu, expresia
a fost luată ad litteram, şi nu fără un pigment ironic şi el, de unul-doi critici, ca expresie a unei aparente superficialităţi a opţiunii mele pentru studiul
acestei mişcări. Voi spune însă încă o dată că nu e
deloc aşa, fiindcă nesupunerile avangardiste m-au
atras din primul moment – mi-am ales ca subiect
al tezei de licenţă poezia lui Ilarie Voronca, de pe o
listă propusă de profesorul Zaciu. Simt astăzi că, în
fond, această alegere venea tocmai din nevoia unei
compensări a modului meu de a fi, cam prea „academic“, „cuminte“ la început, – un soi de delegare
a protestului faţă de o stare de spirit de fapt apăsătoare; căci o simţeam, cum am spus deja, ca foarte
periculoasă pentru ceea ce am numit astăzi autenticitatea unui mod de a fi, dar care stare era generată
şi de contextul socio-cultural, ideologic, al momentului, cu inerţiile pe care le evocam. „Cuminţenia“
se dovedeşte a fi, sper şi cred, la o lectură mai atentă
acestei cărţi, un obstacol în faţa trăirii adevărate,
a unei manifestări dorite mai libere a subiectului.
O poezie precum Să lăudăm, care deschide volumul, ascunde sub aparentul elogiu al marginii, al
limitei echilibrante, al tiparului stabil, o profundă
nemulţumire, tocmai fiindcă marginea e şi obstacol, limită frustrantă, marcă a însingurării, muchie
pe care ni se usucă sângele viu. Provocat de Petru
Poantă la un „estuar“ critic din Echinox, pe tema
acestei compuneri, chiar am propus o astfel de
interpretare a ei, – iar tonul constant-elegiac al
versurilor-variaţii din restul volumului, pe această
temă a ambiguităţii ordinii geometrice, ca expresie a voinţei deopotrivă de unitate şi siguranţă de
sine, ca şi de limită mutilantă, confirmă, poate,
organicitatea acestei obsesii ambigue. Frecventarea scrierilor avangar diste n-a rămas, totuşi, fără
consecinţe importante în propriul meu scris liric,
căci îmi dau seama, recitindu-mă în calitate de critic, că tematica aceasta a marginii, limitei, geometriei pozitiv-negative în jurul căreia mi s-a crista-
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lizat universul imaginar, poate fi pusă în legătură,
printr-un proces de subtilă mutaţie, cu adevărata
obsesie avangardistă privind convenţia ca… limită
a expresiei poetice, cu nevoia de eliberare de constrângerile impuse nu doar de o anume tradiţie literară, ci de chiar statutul limbajului poetic, inevitabil
convenţionalizant şi obligat la o permanentă confruntare cu depozitul de formule-convenţii moştenite. Dar poate chiar faptul biografic de a fi fost
rupt relativ de timpuriu de mediul „natural“, „elementar“, pentru a trăi în mare parte în lumea cărţilor, a Bibliotecii, a marcat toată experienţa mea de
poet. Aşa-numitul caracter „livresc“ al poeziei mele,
interpretat, pe drept cuvânt, până la un punct, ca
marcă a frustrării de elementar, cu nostalgiile inerente unei asemenea situări, va fi avut, totuşi, un
rol mai important decât aceste lecturi avangardiste;
fiindcă observ că tematica marginii şi a limitei frustrante, a geometriei în egală măsură dorite şi ameninţătoare, şi-a asociat pe parcurs într-un mod destul de organic, mi se pare, aceste obsesii ale spaţiului închis, cu supape restrânse către exteriorul viu
(vezi motivul ferestrei, permanent, de la un timp
încolo, al ferestrei de bibliotecă), în osmoză cu sentimentul deficitului de „real“, de trăire frustă, de contact nemediat cu lumea din afară şi cu propriul eu,
tentat să medieze mereu imaginea despre sine şi
lume prin lentila cărturărească. Expresia blagiană
a ieşirii „din cuviinţă şi din pravili“ ar putea aproxima şi aspiraţia mea mereu inhibată, de libertate
pe toate planurile… De aici, din nou, ambiguitatea
simbolurilor, semne ale unei securităţi numai relative, precare: căci fereastra mărgineşte şi ea geometric suprafeţe ale realului, dând un anume – provizoriu – sentiment de siguranţă a vederii înrămate
asupra exteriorului, dar ea nu ascunde lipsa spaţiului ieşit din cadru, spre care omul dedat lecturii tânjeşte totuşi, ca un fel de deţinut liric… Istoria, cea
cu majusculă şi cea mică a făpturii care sunt, a avut
însă grijă să corecteze din mers această tensiune
dintre „gramatică şi sânge“ (era titlul propus iniţial
pentru următoarea mea carte de versuri, devenit,
Gramatică târzie, 1977), ce sugera, mi se pare, şi un
soi de neutralizare dureroasă ori măcar melancolică
a dramei lăuntrice, prin captarea cu o anume „întârziere“ a senzaţiei în alambicul imaginii/metaforei,
al scrisului în general; a avut grijă, zic, să devină
agresivă şi să oblige la ceea ce s-a numit apoi, în
mod curent, „coborârea poeziei în stradă“. Cutez să
cred că versurile mai decis ironice, uneori sarcastice, din Amânarea generală, au marcat chiar o cotitură în scrisul meu: „deceniul satanic“, cum urma
să-l caracterizeze Mircea Zaciu, era inacceptabil ca
să poată fi contracarat, în efectele lui nefaste, de un
refugiu, fie el resimţit ca frustrant, în călduţa, totuşi,
Bibliotecă. Chiar titlul cărţii apărute în 1990, dar
scrise în deceniul opt, cred că spune destul pentru
cei atenţi despre sentimentul amar şi opresant al
stagnării lumii din jur, despre starea de revoltă mocnită a celor cu gura închisă de un alt soi de limite
şi aparente geometrii, acum mai evidente ca fiind
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sociale, politice, o lume în care apare o adevărată
„panică în proverbe“: adevărurile oficiale, minciuna
ideologică sunt înfruntate chiar şi cu teama şi ezitările celui obişnuit cu dublul limbaj, cu lipsa de solidaritate a semenilor, aproape generală şi ea. De aici,
expresii ca „şoaptă sfâşietoare“, în piaţa paginii albe
ca unic spaţiu de protest mut, elogiul măturii şi al
radierei, ori, însumându-le pe toate, al „elegiei în
ofensivă“. Iar dacă recapitulez date ale experienţei
biologice strict personale, atunci am un alt motiv,
mai târziu, nu mai puţin dramatic şi tensionat, de
a fi ieşit din „ramele“ deopotrivă dorite şi reprobate, la limita dintre haotizarea fiinţei şi teribila,
urgenta nevoie de reconstrucţie interioară. Ceea ce
mă bucură, totuşi în această melancolică trecere în
revistă este faptul că deja amintitele dialoguri încordate dintre „natură“ şi „cultură“ se regăsesc remodelate în foarte frământata zonă de seisme intime a
Elegiilor în ofensivă, publicate în 2003. S-a şi remarcat în diverse lecturi critice această schimbare de
accent existenţial, din care elementul „livresc“ nu
lipseşte, însă unde – mi se pare – el este asimilat efectiv ca fapt de viaţă (şi de moarte) autentic.
Istoria mare, dramatică şi ea în aceşti ultimi ani de
după 1989, a adăugat frustrări noi, tristeţi şi disperări, sarcasme şi proteste consonante cu drama
strict subiectivă, agravând-o îndeajuns, pe fundalul general-deceptiv al ultimilor vreo douăzeci şi
cinci de ani, cu atâtea trădări şi falsificări de prea
frumoase idealuri… În orice caz, – ca să revin la
avangardă – limbajul versurilor mele nu a fost, nu
a urmărit şi nici nu a putut să fie unul al destructurărilor de tip avangardist propriu-zis. Eu mi-am
delimitat în timp micul teritoriu liric prin dialogul
mereu reluat dintre „viaţă“ şi „texte“, căci am sentimentul că am chiar trăit literatura şi cultura în
general şi nu mă puteam preface că nu le-am trăit.
A fost şi mai este în acest dialog şi o relativizare permanentă, o punere sub semnul întrebării, ce nu mi
se pare superficială, a relaţiei noastre ca oameni vii
cu Biblioteca vie ori moartă. Celor care au trecut
mai puţin printre cărţi sau nu le-au asimilat îndeajuns, această competiţie li se poate părea doar de
suprafaţă şi retorică, ţinând de un „elitism“ cultural depăşit, pe care n-au cum să-l priceapă, preferând imediatul mărunt şi derizoriu, adesea imund
şi trivial. E treaba lor..
G.D.: Totodată aţi fost, ca profesor de data aceasta,
în preajma junilor echinoxişti, care au creat un val,
dacă nu chiar un curent literar în acea vreme. Privite acum, de la începuturi, numele care au fost
în jurul revistei „Echinox“ – cea mai bine conturată revistă studenţească din ţară la acea vreme –
sunt numele de marcă ale poeziei noastre de azi.
Vorbiţi-ne şi despre acea perioadă, care, dacă nu
greşesc, v-a format şi pe Dumneavoastră ca spirit de
direcţie al Clujului universitar şi creator.
I.P.: M-am grăbit să spun chiar mai sus că momentul
„Echinox“ a fost unul major pentru mine, că mi-a
schimbat chiar, în multe privinţe, viaţa. Cine a ajuns
să citească micul volum de corespondenţă a mea cu
HYPERION
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Marian Papahagi, unul dintre întemeietorii revistei,
minunat, neuitat prieten al meu (vezi La Echinox,
în atelier, tipărit de Muzeul Literaturii Române în
acest an) îşi poate da seama despre ce vorbesc. A
fost şi pentru mine un moment de angajare totală
în serviciul unei idei culturale, al unei construcţii spirituale de care eram deplin conştienţi, într-o
vreme de libertăţi foarte relative, pândite mereu
de foarfecile cenzurii. Or, în perioada 1969 (când
am venit eu la conducerea revistei, de la numărul
2), până în 1983, când am fost „eliberaţi din funcţie“, alături de Ion Vartic, de organele de partid,
îndrăznesc să afirm că am chiar construit ceva, –
o spuneţi şi Dumneavoastră. Recitite azi, paginile
Echinox-ului nu-mi apar deloc veştede, iar tinerii
din vremea noastră sunt ei înşişi – foarte numeroşi
– dovada acestei solidităţi şi rezistenţe a proiectului cultural la care am lucrat. Am profitat, desigur,
de zisa „liberalizare“ ideologică, care nu ne-a scutit de mici compromisuri, am avut şi norocul unor
serii redacţionale şi de colaboratori de mare talent,
care au vrut să se cultive, să scrie bine, au crezut
în scrisul lor, în cultura română, ca nişte noi „şcolari ardeleni“, au avut, cei mai mulţi, şi o frumoasă
ţinută etică. Promoţia dintâi a revistei poate fi evaluată astăzi ca ultimă expresie, dar de înaltă calitate, a ceea ce s-a numit „neomodernism“, cel puţin
în plan poetic, pentru ca promoţia „optzecistă“ să
întregească, prin câteva nume de referinţă astăzi, şi
imaginea despre evoluţiile mai noi din spaţiul literar
naţional. Am afirmat mereu, şi eu, şi Marian Papahagi, că „Echinox“-ul a fost în primul rând un atelier, o şcoală în sensul pedagogic al termenului, şi
mai puţin promotorul unei direcţii, cu program teoretic distinct. S-a înscris, însă, organic, cred, în mişcarea generală a literaturii române. Şi nu oricum. A
promovat, mai ales, un spirit critic exigent, neconcesiv, deloc provincial, a cultivat, aşadar, valoarea
estetică (dar şi etică!) a scrisului.
G.D.: Două lucruri distincte în poezia română a secolului douăzeci – avangarda şi echinoxiştii. Ca unul
din criticii de întâmpinare şi de direcţie chiar ai acelor ani, ce aţi mai adăuga valid, ca paradigmă poetică definitorie a jumătăţii a doua de secol XX?
I.P.: Am urmărit destul de atent evoluţia poeziei româneşti din acea jumătate de secol oarecum din interior, fiind şi eu un soi de „şaizecist“, aşadar „neomodernist“… Lucrez chiar, de vreo câţiva ani, la o
sinteză despre Poezia românească neomodernistă,
pe care o doresc a fi cât mai cuprinzătoare… Reperele pe care le propuneţi sunt doar două, şi ele nu
sunt simetrice: avangarda, cea „istorică“, a acoperit doar o mică parte din istoria poeziei noastre din
prima jumătate a secolului XX, de la Dadaismul lansat de un român, dar în afara spaţiului românesc
încă insuficient pregătit pentru astfel de răsturnări
radicale, a traversat şi adunat aluviuni din întreaga
mişcare europeană, de la futurismul ceva mai timpuriu la Dada, constructivism şi suprarealism –
acesta din urmă cunoscând expresia cea mai autentică în raport cu doctrina europeană în anii răz-
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boiului al doilea mondial şi imediat după el, adică
până la ocupaţia sovietică şi instalarea comunismului la noi. Poezia modernistă aşa-zicând mai moderată a dominat tot acest spaţiu istorico-literar, avangarda fiind doar expresia „extremistă“, radicală, privită cu multe rezerve, a procesului de modernizare
a limbajului poetic, de la post-simbolismul imediat
de la începutul veacului, la impulsuri expresioniste
în anii ’20, la forme de ermetism în preajma anilor ’30, sub pecete şi imbold barbian, apoi cu reacţii de tip neoavangardist la „generaţia războiului“.
Sunt tendinţe, de fapt şi interferente şi coexistente,
urmând unei logici interne a limbajului, în funcţie de conjuncturi punctuale socio-literare, însă ce
pot fi situate, în ultimă instanţă, în corpul „numitorului comun“ modernist. Recrudescenţele „tradiţionaliste“ propriu-zise (să zicem la Goga, Voiculescu) sunt totuşi puţine, zisul tradiţionalism fiind
mai curând tematic şi nu ca modalităţi de expresie rămase în tipare vechi. G. Călinescu a spus
lucrul esenţial despre aceşti poeţi, apreciind „tradiţionalismul“ (la Fundoianu, de pildă) ca fiind, „în
fond, o formă de modernism“… – căci e vorba de
poeţi trecuţi prin experienţele mari ale modernităţii… A urmat, cum se ştie, în epoca stalinistă,
aşa-zisul „realism socialist“, nou cimitir al literaturii române, din care s-a „înviat“ cu greu, după un
deceniu de cenzuri şi umiliri al poeziei obligate la
discursul strict propagandistic. Treptat, generaţiile
marelui modernism interbelic au început să reintre, cu mari dificultăţi, în scenă, de la vârstnici la
cei mai tineri, nu fără compromisuri, dar reuşind în
cele din urmă să-şi regăsească ritmul firesc al creaţiei. Fenonemenul cel mai impunător a fost însă
cel al anilor lirici ’60, cu pionierul Labiş, cu poeţii de la „Steaua“ clujeană, apoi cu strălucita vârstă
lirică dominată de Nichita Stănescu, dar cu componenţi recuperaţi şi dintre unii tineri „proletcultişti“ înzestraţi, care s-au desprins treptat din chingile ideologice. S-a spus, pe drept cuvânt, că acei
ani au fost în esenţă ai refacerii legăturilor organice
cu poezia interbelică, întrerupte brutal de sincopa
„realist-socialistă“ – şi lucrul e, în linii mari, adevărat, botezându-se relativ mai recent acest fenomen
cu atributul „neomodernist“. Nu e locul să dezvolt
aici această complexă chestiune, dar vreau să atrag
atenţia asupra a ceea ce se poate vedea relativ uşor
dacă suntem atenţi, anume că noul modernism nu-l
preia ad litteram pe cel de dinaintea numitei paranteze jdanoviste, ci propune universuri imaginare şi
forme de limbaj puternic individualizate, dincolo
de posibilele, vagi afilieri la repere precum Blaga,
Barbu, Bacovia. Prefixul „neo“ e, aşadar, de relativizat mult, chiar dacă miza pe medierile simbolice,
limbajul majoritar „elevat“ şi „pur“, pot trimite, în
linii mari, la estetica modernismului de referinţă,
interbelic. Dacă nu avem prejudecăţi, – şi le cam
avem -, e de subliniat cu două linii că această generaţie a dat un număr însemnat de nume şi opere
mari, ce nu merită insinuările peiorative pe care le
conţine, de pildă, calificativul superficial, lansat în

Invitatul revistei

mediul „optzecist“, de „tardo-modernism“. Căci nu
de un modernism anacronic e de fapt vorba, ci de
un limbaj – de limbaje – mult nuanţate şi adesea
transformate, supuse şi nesupuse „tiparelor“ dogmatic trasate de o anumită critică literară angajată
pe baricadele mai noilor promoţii sau generaţii poetice. În interiorul acestei generaţii mult diversificate
stilistic s-au pus, de altfel, în chestiune multe dintre convenţiile modernităţii „înalte“, în foarte frecvent scrisa „poezie a poeziei“, având ca temă criza
„cuvântului“, cu semnificative relativizări şi note
polemice la adresa zisului elitism liric… Prima vârstă echinoxistă încheie, cum ziceam, etapa „neomodernistă“ a liricii noastre, pentru a lăsa deschisă
– chiar în paginile Echinox-ului – poarta noilor
tendinţe ce se anunţau în apropiere, de substanţă
marca „neo“- sau post-avagardistă“, având în vedere
programul acelei „coborâri a poeziei în stradă“, în
„viaţa imediată“, cu un discurs mai „democratic“,
mai tranzitiv, mai „realist“. Va fi, aceasta, mişcarea efectiv novatoare la care s-au asociat Cenaclul
de Luni, bucureştean, sub îndrumarea lui Nicolae
Manolescu, dar şi clujeanul „Echinox“, cu avantajul, acesta din urmă, de a avea la dispoziţie o revistă
serioasă, în care şi-au găsit spaţiu de exprimare şi
„lunedişti“ ca Mircea Cărtărescu, Magda Cârneci şi
alţii. Să ne aducem aminte că, deja în urmă cu câţiva
ani, poeţii de limbă germană care publicau în Echinox, îndrumaţi de Peter Motzan, anunţaseră ceva
din schimbările „optzeciste“ prin linia lor „brechtiană“ şi o angajare social-politică chiar mai marcată
decât la tinerii poeţi de limbă română… Iar poeţii tineri clujeni ai anilor ’80, începând cu un Virgil
Mihaiu, Emil Hurezeanu, apoi Ion Mureşan, Marta
Petreu, Aurel Pantea, Augustin Pop, Andrei Zanca,
Ioan Moldovan, dar şi alţii, unii de marcă „neoexpresionistă“ puternică, adusă la zi, au concretizat
substanţial ceva din programul de „reontologizare“
a discursului liric al generaţiei ’80 în ansamblul ei.
G.D.: Optzecismul, care-i incumbă în spaţiul lui cronologic şi nu numai şi pe unii dintre echinoxişti, vi se
pare la fel de valid, definitoriu pe un capitol important de istorie a poeziei româneşti?
I.P.: Tocmai asta începusem să spun… În „logica“
metamorfozelor poeziei româneşti a epocii, anii ’80
se situează, ca poziţie în istoria limbajului poetic de
la noi, într-o oarecare simetrie cu „generaţia războiului“, adică cea a lui Caraion, Geo Dumitrescu,
Tonegaru, şi nu mai puţin cu semnatarii manifestului lui Geo Bogza de la Viaţa imediată, Poezia pe
care vrem să o facem (1933), cu miza majoră pe un
anume „realism“ şi pe autenticitate. E de reamintit
şi polemica acestora cu mica şcoală „ermetică“ barbiană, constituită în jurul Jocului secund, calificată
drept „poezie de cabinet“, care „trişează“… Schimbând ce e de schimbat, „optzeciştii“ vor avea şi ei
respingerile lor, tot radicale, mai ales prin vocea lui
Mircea Cărtărescu, Alexandru Muşina şi Gheorghe
Crăciun, ţintind spre poeţii anilor ’60, în numele
cam aceloraşi principii şi cu excesele inerente. Tinerii de atunci au devenit de-acum din „juniori“ seni-
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ori respectabili, şi unii dintre ei au sub numele lor
opere de certă valoare, ilustrând major acest „capitol“ important de istorie literară.
G.D.: Discursul dumneavoastră poetic a evoluat de la
unul, stilistic vorbind, metaforic, liric, de nuanţă
şaptezecistă, la unul epic, lucid, analitic, nu şi
neoavangardist, cum s-a sperat. Greşesc?
I.P.: Cred că aceasta a fost, în linii mari, evoluţia poeziei mele. Medierile metaforic-simbolice au rămas
importante până astăzi pentru felul meu de a scrie,
şi nu văd de ce limbajul în sine mai direct, mai „tranzitiv“ ar fi, în principiu, mai convingător decât cel,
să-i zicem, „modernist“. Sunt tipuri de discurs ce
pot foarte bine coexista, cu condiţia ca acesta din
urmă să nu se împotmolească, inerţial, în convenţiile „estetizante“ ale „limbajului înalt“. Tot aşa, versul
bazat pe expresia de factură metonimică, poate fi
foarte inexpresiv dacă e mânuit prost şi e lipsit şi de
o miză existenţială mare. În ce mă priveşte, observ
– cu ochii criticului din mine – că am înaintat în
vârsta lirică nu neapărat prin abandonarea simbolurilor mari sau a uzului metaforei, – s-au schimbat doar ponderile, cred, între „metaforic“ şi „metonimic“, dintre distilările „estetice“ ale imaginii şi
„corelativele obiective“ angajate în jocul poeziei şi,
desigur, „tonul“, eliberat de orice emfază. Am sentimentul că „obsesia modelatoare“ a lumii mele poetice, atâta câtă este ea, adică aceea a tensiunii dintre „poetic“ şi „existenţial“, m-a salvat, ca să zic aşa,
de „purismul“ pus sub acuzare de poezia mai nouă,
căci aspiraţia spre o anume autenticitate a trăirii
trecute în vers nu m-a părăsit niciodată. Am avut de
la început conştiinţa faptului că nu trăiesc suficient,
că nu am curajul de a înfrunta realitatea mea intimă
şi pe cea a lumii din afară, am avut mereu teama
că „gramatica“ poeziei ameninţă prin structurile ei
„geometrice“ libera manifestare a eului profund, a
fiinţei de carne şi sânge, mult vulnerabile sub verniurile şi glazurile limbajului. În „amânarea generală“
a lumii în care trăiam sub regim totalitar, am simţit puternic şi propriile mele amânări, în sensul că
aveam un grav deficit de vocaţie… „eroică“, – să nu
spun una, mult mai exigentă, de „martir“ – pe toate
planurile. Momentul Elegiilor în ofensivă a corectat,
mi se pare, mult din aceste „întârzieri“ la întâlnirea
cu mine însumi şi cu „realitatea aspră de îmbrăţişat“, vorba lui Rimbaud… Biografia şi istoria au avut
grijă să intervină la timp… Pe de altă parte, aş zice
că nu era deloc cazul să renunţ în chip radical la
sedimentele culturale, „livreşti“ depuse în timp în
modul meu de a fi şi de a simţi, tocmai fiindcă Biblioteca a devenit foarte repede un spaţiu de viaţă, cu
nimic mai prejos decât cel al trăirilor „fruste“. Aşadar, pot constata că versurile mele au pus mereu
într-o ecuaţie osmotică cele două nivele ale vieţii
mele, menţinute, repet, într-un soi de tensiune productivă, între respingere şi asimilare. Pentru mine,
lumea asta e a noastră doar parţial, ea fost şi va mai
fi trăită de mulţi alţii de dinainte şi de după noi,
între repere care au perenitatea lor şi mărci simbolice care ne leagă de ea, o latură fundamental misHYPERION
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terioasă şi tulburătoare în nelămuritul şi clarităţile ei geometrice, pe care eu, unul, nu le pot eluda.
Dimensiunea mitică şi reverberaţia metafi zică a
concretelor printre care vieţuim sunt încă vii pentru mine, şi nu mă ruşinez deloc recunoscându-le,
printre atâtea relativizări. (Scriu aceste rânduri în
momentul când tocmai se transmite de la Bayreuth o operă de Wagner şi mai aflu o dată ce grozăvii demitizante mai inventează regizorii nemţi,
incapabili să mai trăiască dimensiunea spirituală a
acelei lumi, speriaţi desigur şi de manipulările ideologice naziste la care a fost supusă muzica marelui compozitor. Această „dezvrăjire“ extremă a lumii
nu-mi pare, însă, doar un semn al unei conştiinţe
critice sănătoase dacă e afirmată în limite… rezonabile, ci un simptom al incapacităţii unei părţi a
omenirii de astăzi de a mai trăi cu adevărat autentic, şi nu pe suprafeţe derizorii, complexitatea condiţiei noastre umane în raporturile ei cu universul
mare. Relativizăm, relativizăm, însă există, îmi pare,
şi o limită – ori, invers, o ne-limitare – la care invită
partea de „absolut“ a fiecăruia dintre noi, pe care
nu e nevoie s-o proclamăm emfatic)… În fine, revenind la.. oile mele, îmi dau şi eu seama – am ştiut
asta de la început – că nu am o fire de avangardist
definibil în termeni de „opoziţie şi de ruptură“ –
cum zicea Eugène Ionesco. Am însă o acută conştiinţă a convenţiilor literare, le resping, în genere,
ironic (dar şi cu melancolia celui care ştie, ca atâţia alţii, că nu putem ieşi total din convenţie), însă
cred că le pot pune şi într-un dialog fertil cu acea
parte din mine care nu vrea deloc să li se supună.
Acest joc, ca să-i zic aşa, dintre sentimentul grav
al unei apartenenţe funciare la structurile arhetipale ale imaginarului universal, la valorile „tari“ în
care mai putem crede (sau ar mai trebui să credem,
chiar cu „gândirea slabă“ la care am ajuns), şi conştiinţa firesc relativizantă despre tot şi toate, chemată să umanizeze, într-un fel, „geometriile“ austere, trag nădejde că fereşte, măcar parţial, scrisul
meu poetic de anacronismul steril, menţinându-l
într-o zonă în care naturalul şi culturalul pot convieţui într-un echilibru fie şi instabil şi precar, ca tot
ce e viu. M-am şi „epicizat“, un pic, e drept, obligat
cumva de nişte situaţii concrete de la care au plecat cele mai recente poeme ale mele, „ocazii“, nu-i
aşa, goetheene, dar nu departe nici de ceea ce Camil
Petrescu-poetul, numea „acel memento necesar al
realului“, invocat ca argument al autenticităţii scrisului. Poate am devenit şi eu mai atent şi mai sensibil la nişte realităţi, inviduale şi sociale, în lumea
ce ne provoacă şi sfidează tot mai mult, şi chiar o
anume violenţă, după cum „vrea muşchii“ ei… Or,
nu mai poţi rămâne indiferent la asemenea provocări, chiar dacă armele şi scuturile de care dispui
sunt foarte fragile…
G.D.: Fiind un foarte bun cunoscător al fenomenului
poetic românesc, vă rog să menţionaţi cele mai bune
momente ale poeziei noastre, începând de la Eminescu şi până la poezia ce se scrie azi de către cei
mai tineri poeţi români. La ce trebuie renunţat? Ce
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trebuie păstrat şi adus pe masa elevului şi a studentului?
I.P.: E evident, ca să reiau câteva truisme, că reperul
mare al poeziei româneşti, de la care suntem obligaţi
să pornim înaintând spre vremea noastră poetică,
rămâne Eminescu. De la el moştenim limba poetică
românească ajunsă, în fine, la maturitate expresivă,
iar ca mare romantic (fie şi „ultimul mare romantic“), e punctul de plecare de la care se pot măsura
mai toate experienţele moderne ale liricii noastre,
cum s-a întâmplat ceva mai devreme şi în Europa
mare, a cărei modernitate tot cam de la Romantism încoace se evaluează. Ceva mai devreme, desigur… Cronologic, din simbolism e de reţinut, cum
ştie toată lumea, Bacovia, poet cu o carieră neaşteptată, cu o operă „deschisă“ spre vremea noastră de
tragic degradat şi de derizoriu. Îl avem şi pe inclasificabilul, uriaşul Arghezi, ireductibil la vreo formulă literară anume, apoi pe exemplarul „expresionist spiritualizat“ Blaga, dar şi pe B. Fundoianu; pe
emblematicul, ca poet ermetic, Ion Barbu, cu al său
„joc secund“… Printre moderniştii „moderaţi“, pe
un Ion Vinea, pe Adrian Maniu, pe „tradiţionalistul“
Pillat… Philippide şi Voiculescu, poeţi importanţi,
totuşi, îmi pare că trec într-un raft mai jos… Din
zona insurgentă, avangardistă, trei nume cred că
rezistă cel mai bine, – Ilarie Voronca şi Geo Bogza,
iar mai aproape de noi, Gellu Naum. Nu se va putea
trece nici peste Ion Caraion, poet de forţă, la intersecţie de avangardă, bacovianism şi arghezism,
nici peste impunătorul artizan al versului Ştefan
Augustin Doinaş ori peste fantezist-tragicul Emil
Botta… În generaţia ’60, domină, evident, Nichita
Stănescu, poetul cu universul cel mai complet, mai
liber în expresie, mai inventiv… Mai bine recitit a
fost, recent, şi Marin Sorescu, iar Mircea Ivănescu şi
Leonid Dimov au fost aşezaţi pe raftul de onoare şi
de generaţiile mai noi. Numărul poeţior de valoare
certă e mare în această suită, pe unii i-am comentat
deja în Poezia unei generaţii… De (re)citit cu dioptrii mărite sunt, între alţii, Constantin Abăluţă şi
Gheorghe Grigurcu… Dintre „optzecişti“, am numit
mai devreme câţiva autori de referinţă, – lista nu e
completă… Nu uit că prin apropiere se află Ioan Es.
Pop… Aşa-numiţii „douămiişti“ mai au de prezentat… certificate de valoare. I-am citit pe mulţi, nu
puţin dezamăgit, mai ales de opţiunile deja calificate
de „mizerabiliste“, „minimaliste“ – care n-au prea
ieşit încă din zona minoră a liricii. Câteva nume ies
mai în faţă – de la Komartin, Sociu şi Manasia, la
Radu Vancu… Dar poezia românească din ultimele
decenii e un fenomen foarte viu şi complex, în ciuda
marginalizării sale în acest moment… „Pe masa elevului şi a studentului“ sunt de oferit, desigur, doar
numele-reper, precum câteva dintre cele pomenite,
dar bine înrămate în contextele socio-literare corespondente, pentru ca tinerii învăţăcei să aibă o imagine cât de cât ordonată despre o anume „logică“ a
evoluţiei poeziei şi a limbajelor sale. Minima bază
informativă trebuie asigurată, oricum, nu se poate
sări lejer peste etape de dezvoltare – elevul trebuie
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să ştie cum s-a schimbat poezia de la cele dintâi
expresii româneşti ale ei până la cele mai recente,
desigur cu o selecţie severă, dar, repet, cu situări
istorico-literare foarte atent făcute. Dacă elevul şi
studentul sunt aruncaţi pur şi simplu în realitatea
literară imediată, fără nicio bază de natură istorică,
nu vor înţelege mare lucru din ceea ce li se propune.
Limbajul literar actual intră inevitabil în dialog cu
trecutul mai îndepărtat ori mai de aproape, iar antecedentele trebuie, măcar în liniile lor mari, cunoscute. Aş adăuga şi aspectul de pedagogie sui generis al acestei atenţii acordate istoriei literare: unul
de factură… patriotică, da, patriotică, de natură să
cultive ataşamentul faţă de valorile naţionale, despre care se vorbeşte cu prea multă reţinere, ba chiar
cu un anume dispreţ… Legătura cu istoria poeziei
– cu referinţe istorico-literare bine făcute, în stare
să dea orientările mari în mişcarea literelor noastre
nu poate fi eludată. Se va renunţa, desigur, la excesul
de informaţie de strictă memorizare, dar esenţialul
trebuie comunicat. Nu poţi elimina, de pildă, Şcoala
Ardeleană şi Ţiganiada lui Budai-Deleanu pentru că
n-ar mai fi „actuali“, iar a începe direct de la „optzecişti“, să spunem, un manual, pe un teren gol de
alte repere ar fi (poate este deja) o eroare gravă, în
absenţa amintitelor situări de context socio-literar.
G.D.: Cum definiţi canonul literar? E el un şablon, o
grilă sau un moft?
I.P.: „Canonul“ – se ştie – un soi de repertoriu de autori
şi opere exemplare, de repere majore ale literaturii,
apreciate ca atare de critica „specializată“. La noi,
teoreticieni de prima mână, precum Mircea Martin şi Paul Cornea, au analizat pe larg acest concept. Sunt cercetări ce evidenţiază rolul experţilor, al criticii literare profesioniste, în fixarea acestei „liste“ selecte de nume şi cărţi, asupra căreia presează, desigur, şi opinia „democratică“, însă fără un
efect foarte însemnat. La noi, „bătălia“ canonică a
fost relansată mai ales sub impuls „generaţionist“ –
se ştie cu ce înverşunare au încercat „optzeciştii“ să
scoată din canon „tardomodernismul“ celor din anii
’60 pentru a-şi propune propriii reprezentanţi. Unii,
nu mulţi, par a fi în pragul „canonizării“ (un exemplu ar fi Mircea Cărtărescu), însă pentru moment
tot „catalogul“ zis „elitist“ al modernismului primează. „Marii clasici“ sunt de drept în „canon“,
vârfurile poeziei româneşti ale secolului XX sunt
recunoscute tot la primele litere ale alfabetului, în
proză şi în teatru „stâlpi“ de rezistenţă rămân tot
Rebreanu, H.Papadat-Bengescu, Sadoveanu, Camil
Petrescu, Mateiu I. Caragiale; în ciuda „revizuirilor“
recente, Marin Preda, N. Breban, Augustin Buzura,
Nichita Stănescu, Marin Sorescu se află în zona Listei restrânse canonice, ca şi alţii câţiva. „Canonul“
nu poate fi, aşadar, trecut printre „şabloane“ şi, mai
ales „mofturi“. O „grilă“, da, de vreme ce presupune
triere şi selecţie conform unor criterii cu precădere
estetice, cărora li se adaugă şi componente din afara
esteticului. Literaturile, deci şi a noastră, au nevoie
de acest registru de onoare, ca să zic aşa, ca de argument al valorii, cu criterii de ordonare-ierarhizare

Invitatul revistei
https://biblioteca-digitala.ro

cât de cât stabile a perspectivei axiologice. Dar acestea sunt, orice s-ar zice şi face, stabilite tot de către
profesioniştii criticii literare şi rezistă chiar în faţa
extremelor relativizări postmoderne. Discuţiile despre canon sunt necesare, dar din această luptă pentru „putere“ (simbolică) nu câştigă neapărat cei mai
combativi şi mai vocali dintre oşteni. Canonul are
multă răbdare, valorile sigure sunt calme.
G.D.: Aţi scris despre „poezia unei generaţii“, în anul
1973. Ştiu că vă preocupă poeţii şaptezecişti. Profilurile lor pot contura profilul unei etape distincte a
poeziei româneşti?
I.P.: Spre deosebire de alţi critici, şi mai ales de regretatul Laurenţiu Ulici, care a introdus la noi conceptul de „promoţie“ literară, delimitată pe decenii, cu
un exces ce n-a rămas neamendat, eu nu sunt obsedat de originalitatea, fie şi procentuală, a fiecărei noi
serii literare, deşi am studiat mult avangarda obsedată tocmai de noutate. Dintr-o perspectivă mai
largă, la care mă obligă şi formaţia de istoric literar,
văd lucrurile sub semnul unor „generaţii de creaţie“, şi nu cred că asemenea strâmte periodizări pot
da cu adevărat seama de modificările semnificative
de paradigmă literară. Pot apărea şi excepţii, desigur, dar regula nu-mi pare a fi asta. Vârstele poetice
avansează adesea paralel, cu limbaje destul de diferite între ele, interferează adesea, apar şi nuanţe de
mică etapă, dar ele nu se pot generaliza şi nu apar în
fiecare zi. Fiindcă ştim acum că spre sfârşitul deceniului şapte s-a conturat ceea ce se va numi „generaţia '80“ cu un stil oarecum unitar, cu un program,
mai ales, articulat pe tendinţe ideatice şi de sensibilitate asemănătoare (dar nu fără destule excepţii),
putem vorbi de un fel de încheiere, în linii mari, a
vârstei „neomoderniste“ a liricii româneşti. Priviţi
îndeaproape, cei din deceniul şapte sunt de afiliat cu
precădere acestei orientări largi – de pildă, prima
promoţie de la „Echinox“, cu un Adrian Popescu,
Ion Mircea, Dinu Flămând şi alţii câţiva. Tot aşa,
numiţii „nouăzecişti“ – cine ar fi?- un Ioan Es. Pop,
un Cristian Popescu? – sunt şi „optzecişti“, şi continuatori, pe unele coordonate ale modernismului
precedent (la primul amintit, cu prelungiri individualizate de Arghezi sau de Ion Alexandru)… Despre cei de la 2000, am mai scris că duc până la capăt,
în fond, programul optzecist pe latura lui de „autenticism“, cu nuanţa că radicalizează anumite date ale
programului schiţat de precursorii imediaţi, pretinzând, unii, tranzitivitatea cvasiabsolută a limbajului, lipit de o realitate precară, cu noi variante de
cenuşiu, de cotidian banal, derizoriu, cu un minim
efort de organizare a discursului, cam lăsat în voia
lui. Neoexpresionisme cerute de şocul mizeriei zilnice, materiale şi morale, cu ingrediente de trivialitate, apar şi aici, alteori această „visceralitate“ a
viziunii (dacă o mai putem califica de „viziune“) e
de un expresionism slăbit, al unei revolte fără vlagă,
cu angajare existenţială extenuată încă din punctul
de plecare… Din cauza sărăciei de substanţă, şi ca
experienţă de viaţă, şi ca instruire culturală, mulţi
autori din această serie şi-au epuizat foarte repede
HYPERION
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„mesajul“, insistând, eventual, în registrul minor,
monoton, inexpresiv… Laudă, desigur, celor câteva
excepţii… Numai că „douămiiştii“ pretind că-i lasă
în urmă pe cei de la ’80, tot aşa cum aceştia dăduseră cu pietre în „şaizecişti“, ocolind câteva busturi
precum Mircea Ivănescu ori, foarte diferit de el şi de
ei, Leonid Dimov. – Un alt exemplu: Angela Marinescu a început ca „neomodernistă“ de un expresionism exsanguu, stilizat, traklian, ca să-i întreacă
apoi în cutezanţe reale şi programatice, chiar pe
douămiişti… Vreau să spun că „ramele“ generaţiilor
şi promoţiilor sunt, până la urmă, cu s-a spus mai
demult, nişte convenţii necesare pentru a ordona
cât de cât peisajul literar, că în fond contează portretele din rame, fiecare – dacă o are – cu individualitatea lui. Insistând prea mult asupra unităţii
de „generaţie“, unii optzecişti şi-au făcut chiar un
deserviciu, sugerând involuntar un soi de nivelare,
din fericire neadevărată, a stilurilor unor poeţi destul de diferiţi între ei…
G.D.: Unde ne aflăm acum, poeţii români contemporani, în contextul poeziei universale? Ne deosebim?
Mimăm? Ne orientăm din mers spre ceea ce se cere?
Dar oare se cere ceva de către cineva în poezie, în
scrierea ei?
I.P.: Aş zice că ne obsedează cam prea mult numitul
„context“. Multă vreme, lirica noastră a fost atentă
la mişcarea europeană a poeziei – mai ales de la
simbolism încoace – însă ceea ce apreciem astăzi la
poeţi ca Bacovia, Arghezi, Blaga, Vinea, sunt prea
puţin înrudirile cu familiile respective din Europa
mare – la fiecare reţinem mai ales nota particulară.
De pildă, poezia „săracă“ bacoviană, cu omul ei
devenit tot mai „concret“ şi strivit de vremuri, lirica
de un expresionism foarte aparte, stilizat, „bizantin“, a lui Blaga, întoarsă spre metafizic şi departe
de „ţipătul“ unor nemţi de mare calibru, asimilarea
foarte puternic personalizată a „baudelairianismului“ la Arghezi şi multele lui ieşiri din această zonă
de reverberaţii, (h)ermetismul lui Ion Barbu, în care
rigoarea şi fervoarea, geometria şi extaza comunică
organic, de neconfundat cu cel, să zicem, al unui
George Guillén… Şi aşa mai departe. „Realismul
socialist“ ne-a rupt o vreme de cealaltă modernitate,
şi a noastră, şi a Europei, s-a tăiat firul de legătură
cu avangarda, – însă „recuperările“ de după 1956 nu
cred că sunt neapărat anacronice şi defazate. Dacă
Franţa, să zicem, admite că un Pierre Emmanuel e
un mare poet, nu văd de ce l-am considera pe inspiratul şi subtilul artizan al limbii, Doinaş, în contrast
cu timpul poetic modern. Un Caraion s-a putut traduce tot în franceză, fără nicio dificultate ori senzaţie de anacronism; Nichita Stănescu a fost citit în
mai multe spaţii literare ca un mare poet, Sorescu
e departe de a fi un simplu Prévert; cu lecturile sale
americane, Mircea Ivănescu nu e deloc un imitator
şi epigon, oniricul ludic Dimov, e citit, cât poate fi
tradus, fără rezerve, Blandiana are ecouri excelente
în multă lume bună a liricii internaţionale… Optzeciştii, cei bucureşteni, au (a)fişat lecturi din beatnicii americani, dar formulele lor sunt mult diversifi-
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cate şi originale, un anume minimalism mai recent e
raportabil la o parte din poezia italiană mai recentă;
Ion Mureşan, Marta Petreu, au fost receptaţi cu
mare interes în Franţa, Andrei Zanca, „neamţ“ în
felul lui, poate fi citit foarte bine şi în spaţiul german… Exemplele s-ar putea înmulţi… Există şi la
noi, ca în toate literaturile, întoarceri spre anumite
retorici ale poeziei mai tradiţionale, avem, printre
şaizecişti şi baladişti, şi „trubaduri“ care sună un
pic desuet, dar aceste prezenţe dau petele lor de
culoare în spaţiul mai vast al liricii noastre. În orice
caz, obsesia „alinierii“ necondiţionate la arii poetice mondiale nu e deloc productivă, multă lume
din afara hotarelor noastre recunoaşte, citind antologii de versuri româneşti, valoarea foarte multor
voci autentice, situate şi situabile fără complexe în
contemporaneitatea cea mai vie. O ciudată mentalitate negativistă afectează încă opinia critică, complexele vechi mai funcţionează cu un fel de ciudată
inerţie. În realitate, poezia românească e încă vie,
mult mai vitală decât în spaţiile multor literaturi
cu tradiţii mai vechi decât a noastră, marginalizarea ei e un fenomen comun şi cu al altor naţii. Nu
cred că mimăm ori că ar trebui să mimăm fenomenul poetic străin nici nu cred că acesta e chiar atât
de cunoscut în variile sale dimensiuni ca să preseze, cerând „imitaţia“. În peisajul foarte fărâmiţat
al scrisului poetic mondial nici nu prea se ştie ce se
„cere“ – şi nici nu e nevoie, „postmodernismul“ pare
binevoitor, în principiu, faţă de toate formulele. Fiecare literatură îşi urmează drumul propriu, continuând sau punând sub semne de întrebare trecuturi proprii, căutând soluţii care pot fi şi sunt, uneori interferente cu ale altora, căci se circulă relativ
mult acum, poeţii se întâlnesc adesea în spaţii de
creaţie comune, speţe de „rezervaţii“ protectoare
pentru făpturile periclitate, mai fac lecturi publice,
se mai citesc între ei, fără mari speranţe, totuşi, că
vor stăpâni pământul, căci audienţa lor nu mai e de
multă vreme foarte mare. Dar, de scris, scriu şi vor
continua să scrie, fiecare pe limba lui…
G.D.: Daţi-ne câteva poeme din noua dumneavoastră
carte – Casa scărilor (şi de ce acest titlu?) –, apărută recent la Editura Cartea Românească.
I.P.: Voi alege, desigur, câteva, deşi am ocupat deja
un spaţiu cam mare din revista Dv. – Noua mea
carte de poeme, Casa scărilor va fi ieşit de sub tipar
când va apărea acest dialog. De ce „Casa scărilor“?
Fiindcă un poem la care ţin mult se intitulează aşa
şi pentru că modestul topos ales ca să reprezinte în
emblemă noul ciclu poate spune ceva despre coborârea de pe piedestaluri ce se petrece de la o vreme
în poezia mea. Sunt acolo şi nişte sugestii simbolice, cu urcuşuri (nesigure) şi descinderi, chiar şi
împleticiri şi căderi, „nobile aspiraţii“ şi recunoaşteri de realităţi la nivel de sol şi de subsol… Toate, în
fond, sub semnul „elegiei în ofensivă“, încăpăţânată
să-şi continue bătălia îndoielnic victorioasă. Dar să
aşteptăm să apară cartea şi, poate, să fie şi citită.
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Ion POP

DUPĂ ATÂTEA OCOLURI

După atâtea ocoluri metaforice
şi zumzet al conotaţiilor,
nu mi-a mai rămas, în tăcere,
decât să spun lucrurilor pe nume.

Nu e deloc uşor, ar fi ca un soi de impoliteţe
şi nici nu-i frumos să-i spui porc
cuiva care se poartă, totuşi, ca porcii –
deşi vezi că şi până şi cercul
a prins osânză şi jeg.
Te opreşte mereu excepţia, te gândeşti totuşi
că în băltoaca şi mâlul lui
glodosul dobitoc scaldă, poate,
o inimă curată.
Tot aşa şi cu triunghiul
pe care-l ghiceşti, după miros, putrezind
sub pletele zeiţelor de odinioară,
în văzduhuri de focuri stinse, turtit în capete aplecate
pe care nu le mai taie nicio sabie, dar poţi oare să-i spui triunghiului „mă, boule!“,
fără să fii trăsnit de fulgerele lui Dumnezeu?
Şi ţie, fereastră iubită, supapă
a bietei mele singurătăţi şi melancolii
cronice, anacronice,
cum să-ţi înjur, tocmai eu, fragilul, statornic pătrat,
despre care am, totuşi, nu rareori,
cele mai groaznice bănuieli?
Şi, Doamne, dreptunghiul, – ştiu eu de ce
de dreptunghi mi-e teamă,
trebuie să-l las neatins, în cartea de Geometrie.
…Foarte frumos! – îmi spun acum
către sfârşitul acestui poem
care voia să laude autenticitatea,
da, foarte frumos! – şi aud cum mă strig,
acum, când mai toate adjectivele şi adverbele mele
nu mai sunt decât nişte începuturi de cicatrici,
când se deznoadă conjuncţiile iar virgulele
se înmulţesc ca termitele,
acum când verbele se târăsc şi mai lasă abia
o firavă dâră de sânge pe pagină, când
eu stau între şoapte ca între urlete
foarte obosite.
Aud cum mă strig, din rărunchi, „Tu, ăla,
Ion Pop, Pop V. Ioan!“
Dar acela nici nu tresare, rămâne în banca măgarilor, nu mi se-ntoarce capul, nu-mi văd
nici mâna care să tremure, întinsă.

SCULPTURĂ PENTRU ORB

Nu vă bucuraţi prea devreme, nu-i un fenomen
de falsă memorie, - ştiu
foarte bine cine
a rotunjit „Sculptura pentru orbi“.
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Eu folosesc influenţele
numai împotriva singurătăţii
şi nu-i nimic ruşinos în asta,
e, poate, doar puţin trist.
Fapt e că,
descumpănit şi cam dezorientat,
am început şi eu
să mă descopăr prin pipăit,
de când am simţit un miros suspect
ce nu-mi părea a fi doar de transpiraţie, nu alergasem, nu urcasem trepte,
nu cărasem mai mult
de cinci kilograme de cărţi.
Vreau să ştiu, pur şi simplu,
(Doamne iartă-mă!)
dacă sunt cel care sunt.
Căci nu-i decent şi nu-i nici frumos
să te descompui când tocmai încep
să pâlpâie-n iarbă brânduşile
sub fluierat de mierle. Mă tem, însă,
că tocmai asta mi se întâmplă.
Aşa se face că mă trezesc dimineaţa,
numărându-mi cu grijă coastele,
că verific dacă-s rotunde rotulele,
că mi-e frică să nu simt, alunecând prin dreptul inimii,
nu ştiu ce muşuroi,
îmi trec palmele, lent, peste ochi, tremurând
să nu dau cu degetele de peşti şi pietre.
Doamne, am ajuns să mă-mbrăţişez cu mine,
ca morţii!
Mai ciudat e că am început să vorbesc singur,
deşi cred că sunt încă în toate minţile.
Bine măcar că nu va afla
aproape nimeni despre toate astea.
Şi sunt foarte sigur că nici mierlele,
nici brânduşile.

AM CITIT ATÂTEA
PARABOLE

Am citit atâtea parabole clasice,
da, povestioare cu tâlc, în versuri sau în proză,
cu lupul moralist şi vulpoiul predicator,
corbu-şi pierdea caşul din cioc, păcălit
de linguşirile altei vulpi,
tot de-o vulpe era înşelat ursul,
racul, broasca şi ştiuca uitau că trăiesc
în aceeaşi baltă nenorocită,
pe când musca bâzâia arii pe spinarea
boului asudând la arat,
pe când leul îşi lua mereu partea leului,
iar Samson, dulăul de curte,
se scăpa, la capătul unui lung discurs,
HYPERION
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mărturisind că mult lăudata egalitate
nu era, totuşi, şi pentru căţei.
De când poezia tot spune lucrurilor pe nume,
pentru ca nu cumva sensul să obosească
până la capătul versului,
de când chirurgii şi-au scos mănuşile
şi-ţi umblă de-a dreptul cu unghiile prin măruntaie,
de când interjecţia şi onomatopeea
au devenit desuete eufemisme
pentru scrâşnet şi urlete,
iar „noi muncim, nu gândim“,
poate că singurul lucru cu-adevărat
cinstit şi în pas cu vremea poetică
ar fi să ieşim în stradă şi noi, ăştia,
pentru o ultimă, definitivă manifestaţie,
şi să strigăm din rărunchi: „Jos cu noi!“
Să dispară odată concurenţa neloială
dintre păcatul din cuvânt, din lucru, din gând!
Ar fi o sigură dovadă de autenticitate,
fiindcă se pare că n-am căzut încă
destul de jos,
ca să fim siguri că existăm, sub praf şi pulbere, sub molozuri,
mai răzbeşte câte un smoc de fragedă iarbă,
şi câte-o floare de mac
îşi mai flutură, din loc în loc,
eşarfa însângerată
sub picăturile de rouă. Oho,
e totuşi frumos!
Iar în mlaştina puturoasă
gunoiu-i călduţ încă şi se mai poate
geme şi mârâi, ba putem imagina chiar nuferi
şi flori de lotus.
Aşadar, cât mai repede,
„Jos cu noi, şi mai jos cu noi!“
Să vină strivirea ideală,
malaxorul, compresorul, buldozerul absolut,
vrem tăişul fin al satârului de ultimă generaţie, docamdată doar muşte moarte,
mult prea puţine, plutesc
în supa generală,
scuipatul din pâinea noastră cea de toate zilele
nu-i destul de gros, mai poate fi confundat
cu o drojdie argintie.
Mâncăm, mâncăm. Şi fiecare înghiţitură
e-un nou căluş în gâtlejul rănit. Mâncăm.
Şi creierul nostru, ca un biet monarh constituţional,
domnind peste digestia tăcută.
Ca să bage spaima-n alegorii şi-n pilde,
ar trebui un urlet încăpător precum…
Spun asta cu toate că eu,
doar cu mine însumi rămas,
mai aştept,
ca într-o imorală morală a Fabulei,
versetul care să mă fulgere
lăsându-mă putrezind în ploaie, vag înviat în vânt,
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zbierând ca o vită ori scâncind
precum un greier însingurat,
incapabil să ridic măcar un păcat al lumii,
căzut în ridicola disperare
de psalmist ratat, de Iov părăsit, împuţit sub soare,
răzuindu-şi zi după zi rănile,
ca să dea de triunghi şi de obelisc.
O, Doamne, Doamne,
ca să dea, totuşi, într-o bună zi,
de triunghi şi de obelisc…

O FARSĂ MUZICALĂ

Ah, şi ziua aceea în care
divinul Cantor
întâmpinat de-o ceată de cerşetori
a făcut pentru prima oară
risipă de gologani!
Erau, mi se pare, vreo patru,
cu vocile lor tânguitoare,
când ascuţite, urcând,
când coborând, răguşite,
însă atât de expresive,
apoi suind iarăşi, ce splendide intervale muzicale
în milogeala, în văicăreala aia
de îngeri căzuţi!
Şi la fiecare treaptă a portativului
le mai arunca un bănuţ.

I-a plăcut – povesteá – mai ales
acel crescendo
ce promitea să adune toate glasurile
într-o ultimă, desăvârşită
armonie.
„Poate că, dezlegându-mi mai tare punga,
aş obţine
chiar tonalitatea de bază“.
Aşa a şi fost. A ajuns,
în duminica următoare,
la tonalitatea de bază.

MÂNA RUPTĂ

Să am măcar un folos poeticesc
dacă tot mi-am rupt mâna, chiar cea dreaptă,
cu care scriam până ieri. Mai greu, mai stângaci,
învăţând, dacă nu ştiam,
că scrisul e şi durere.
Cum să nu profiţi, dacă tot ţi-ai frânt mâna
alunecând, bătrânel ridicol, pe o zăpadă
de numai doi centimetri,
să scrii un demn poem, chiar cu mâna stângă?
Cineva poate zice: lasă mâna
aşa ruptă, fără metafore, este
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mult mai concretă, mai adevărată, dar noi, ăştia, credem că, totuşi,
o accidentală fractură e cam prozaică şi măruntă –
am vrea să întindem mâna, fie şi ruptă,
către Universal.
Din păcate, ori poate din fericire,
avem şi o anume cultură heraldică – mai sunt steme
cu mănuşi de fier care strâng
o sabie eternă,
pe veci neruginită şi uneori
dai şi peste câte-o mână
cu trandafir în pumnul netocit. Unde mai pui
că poţi cuteza o măreaţă comparaţie
cu Venus din Milo,
regretând o clipă că nu te-ai născut
femeie de marmură,
ori poţi imagina
că mâna întinsă cuiva
nu ţi-a mai fost eliberată,
a rămas acolo pe veci, ca o fraternă legătură,
un pic desuetă, caldă totuşi,
chiar şi aşa, căzută între clişeele
unui expirat sentimentalism.
Şi, ca într-o paranteză, nu uşor de deschis,
simţi că se-anunţă, totuşi,
pura şi simpla, fireasca sfărâmare, o spargere
ca de oale şi de ulcele. Voi avea şi eu, iată,
şansa de a muri şi de-a învia
în ştiuta străbună zicală. Cuvinte,
moaşte de peste şapte
ori şaptezeci şi şapte de ani, de veacuri
dezgropate în voci ce nu vor mai şti
despre cine vorbesc, uitare, dar hrană
a veşnicei pomeniri. Vorbe ceva mai mari
lângă modestul lut al olarului.
Şi cum să pot, pe deasupra,
să nu-mi aduc aminte de-acel
minunat poem irlandez
în care cineva, scoţându-şi mâna
pe fereastră, nu şi-o mai poate
retrage, fiindcă o pasăre
a apucat să-şi facă-n ea cuib
şi e nevoit să aştepte
până ce puii, într-un târziu,
îşi vor lua zborul?
Dar am văzut odată şi nişte cioburi
de vitraliu, cu mâna lui Isus ruptă, a mea, cea de-acum, îmi pare
că seamănă puţin cu a Lui,
(dar numai puţin, desigur).
Şi-am mai simţit cândva începutul morţii
în somnolenţa din tălpi, în ciudata
dorinţă de a urca pe socluri
rămase goale. Acum,
la un capăt de mână ruptă,
începe un fel de zare, pipăitu-mi tresare-n ceaţă,
ca şi cum ar fi dat
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de puţin Dumnezeu.
Nu mai este al meu, degetele mă lasă
în ariergardă, departe de tobe, de drapele,
greoi şi smerit. Mirarea
poate pluti în voie, depărtată adulmecare
de miresme de nicăieri, restul pute oricum,
împiedicat în noroaie şi gropi.
Proba zăpezii pare
să fi fost convingătoare:
ce era de alunecat trebuia
să alunece până la cădere, fie şi foarte târziu
o greşeală se plăteşte, greşiţii noştri
aşteaptă de mult, răbdători,
în firide, clipa prielnică. Iată
că-a şi venit, iată ştiu
că am ceva şanse
să fiu iertat. Ispăşesc pe bucăţi, etape,
sau poate chiar această fractură neaşteptată
e semnul pedepsei şi-al îndurării –
un fel de metaforă
pentru întoarceri de fii foarte risipitori,
intrând în chip de vânt, de mici vârtejuri
de praf de pe lungile drumuri, pe poarta
casei părintelui.
(Mâna mea dreaptă bănuia desigur ceva,
acum i s-a oferit doar prilejul
s-o ia puţin înaintea braţului ce-o purta,
grăbită să facă semnul – atâta doar că distanţa
doare, desigur, puţin).
Nu e nevoie
nici de viţelul cel cel gras, nici de
exclamaţii, oftaturi şi gemete, îmbrăţişări, pe toate le îmblânzeşte
dreptunghiul porţii,
convingându-le, fără grabă,
să se odihnească. Se vor regăsi, în sfârşit,
în râvnitul vitraliu,
calcar, cărbune şi fier,
sare de lacrimi şi mări, sânge lucind în soare,
aramă de foste chimvale, pulberi
de aur, între linii nemuritoare.
Încă o vreme, desigur,
mica distanţă va mai durea. Mă doare.
Însă ortopedul, un mare specialist
demn de toată încrederea,
mi-a dat asigurări că osul se va reface, natura are mereu, nu-i aşa,
oroare de vid. Bănuiam şi eu
că piatra pândeşte dintotdeauna,
că nu-şi pierde lunga,
lunga răbdare.
Cu braţele amândouă, întregi şi puternice,
ridicate-n sfârşit,
salutând marea victorie,
mă voi putea preda pietrei.
HYPERION
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Eu cred că m-aş muta
în gura mea dacă aş putea
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU ROBERT G. ELEKES
Robert G. Elekes s-a născut într-o familie multietnică pe 28 ianuarie 1985, în Brașov. A absolvit Facultatea de Litere a
Universităţii Transilvania din Brașov. A primit titlul de doctor de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, în 2012, pentru
o lucrare despre literatura de expresie germană din România în perioada comunismului. Debutează în revista Corpul T,
în 2012. În prezent, predă literatură și traduceri la Universitatea Transilvania din Brașov și la Universitatea Sapientia din
Târgu Mureș. A debutat cu volumul aici îmi iau dinţii-n spinare și adio, Editura Tracus Arte. 2015.

B

Andra Rotaru: Bolile copilăriei şi bolile maturităţii“
reprezintă şi hărţi ale nivelului de dezvoltare psihică.
Ele se reflectă şi sunt integrate diferit de personajul
cărţii. Cum intră şi cum ies acestea din Patrocle?
Robert G. Elekes: Atât bolile copilăriei cât şi cele ale
maturităţii sunt tremure ale aceleiaşi umbre. Şi nu
vorbesc despre umbra care trăieşte pe cimentul
încins al zilei prin care ne mişcăm, care ne parodiază
fiecare pas, ci de acea umbră care se aruncă în noi
atunci când ne naştem, o umbră care creşte, îmbătrâneşte împreună cu noi, primul şi ultimul nostru
amic, moartea. La fel ca omul, moartea îşi schimbă
caracterul şi comportamentul pe parcursul timpului.
Când suntem copii e jucăuşă, îi place să joace ascunselea şi prinselea cu noi, să îşi descopere trupul noaptea sub plapumă la lumină de lanternă, să pună tot
ce găseşte prin noi în gură, să se facă neînţeleasă şi
să râdă cu lacrimi de cei care încearcă disperat să o
înţeleagă. Când ne facem mari şi ea se face mare, se
face grasă, vrea tot timpul să consume ce e în jurul ei.
Şi ca să poată consuma cât mai mult, devine pragmatică, eficientă, calculată, îşi cumpără o casă prin tine,
în ficatul, creierul sau stomacul tău, scoate nişte plozi
din ea – toţi maligni, desigur – şi munceşte până câştigă destul ca să îşi poată permite inexistenţa ta. În
Patrocle intră şi din Patrocle ies toate astea, aşa cum
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ies şi din mine: prin fiecare orificiu, prin fiecare atingere, prin fiecare cuvânt.
A.R.: Care este relaţia personajului cu lumea înconjurătoare?
R.G.E.: Depinde de personaj. Patrocle se proiectează
pe lume ca un film low budget pe pânza de cinematograf, în speranţa că cineva o să aibă timp şi chef să
îl vadă. Gabriela e ca un personaj dintr-o pictură de
Arcimboldo, ea nu se poate disocia de lumea înconjurătoare. Blocurile, mucurile de ţigară aruncate pe
străzi, pietonii, semafoarele, totul creşte prin ea. Iar
Cocoradă, nu ştiu, sincer să fiu nu îl înţeleg nici eu pe
Cocoradă. El există ca noi să putem să murim. Mai
mult nu vreau să zic despre el. Îmi e cumplit de antipatic şi exact de aceea îl iubesc în tăcere.
A.R.: Anumite detalii ale corpului sau mediului în care
se află un personaj reflectă sau creează un anumit
comportament, trăsătură de personalitate sau rol
social. Mecanicitatea circadiană e în strânsă legătură cu ceea ce este sau poate fi un personaj al cărţii.
Lumea oferă o replică fidelă a tipurilor de comportament pe care le primeşte. Ce s-ar întâmpla fără astfel de oglinzi şi aşteptări?
R.G.E.: Întotdeauna mi-a fost frică de oglinzi. Când
eram mic credeam ferm în faptul că oamenii când
mor se mută în oglindă şi stau acolo şi se uită la noi
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ca la televizor. Cred că şi eu şi personajele mele avem
o relaţie similară cu realitatea socială. Un spaţiu plin
de ochi, ochi morţi, printre care mai găseşti, dacă
te uiţi bine, şi ochii celor apropiaţi. În rest, cred că
realitatea socială este şi un spaţiu al proiecţiei. Dacă
proiectezi ceva pe o oglindă, ai să vezi pe suprafaţa
ei doar ceea ce este aruncat înapoi pe tine.
A.R.: Cum se cunosc oamenii în lumea lui Patrocle?
R.G.E.: Patrocle şi Gabrielea sunt colegi de muncă
şi ceea ce am putea numi, nu
foarte delicat, dar sincer, fuckbudies. Cocoradă este dentistul lui
Patrocle şi e ce a fost Leopold
Bloom pentru Stephen Dedalus.
Dacă mă gândesc bine, şi Gabriela e un fel de Molly. Gabriela
şi Cocoradă trec unul pe lângă
celălalt pe străzile cărţii, însă
niciunul dintre ei nu-l consideră
pe celălalt demn de a fi perceput. În afară de aceste coordonate textuale, ei se cunosc pentru că mişună prin mine toată
ziua, se duc la muncă în mine, se
hrănesc în mine, merg la veceu în
mine, se culcă în mine şi visează
în mine.
A.R.: Patrocle pare să fie lipsit de
„simţ al timpului şi spaţiului“, se
simte „într-o scenă de film“. Viaţa
lui e legată uneori de acele particule de smalţ, dentină şi cement care intră şi ies din
oameni, simte apropierile umane „cu dinţii“.
R.G.E.: De când îmi amintesc de mine m-a fascinat
gura. E un spaţiu al vieţii şi al morţii, al senzualităţii şi al eroticului, al interacţiunii, al ruşinii. E un
spaţiu prin excelenţă intim, dar totuşi guvernat de
reguli şi tabuuri sociale. Eu cred că m-aş muta în
gura mea dacă aş putea. Frumos e că dacă limba ta e
românească, atunci nici măcar de cer nu trebuie să
te lipseşti făcând asta. Da, într-adevăr, Patrocle simte
lumea şi apropierile umane cu dinţii, dar doar pentru
că lumea e în gura lui şi el trăieşte în ea, are o garsonieră într-o carie.
A.R.: Un cumul al intruzivităţii fiecăruia în viaţa altuia
şi disponibilitatea de a accepta sau tolera aceste
manifestări: „fiecare îşi va deschide gura în faţa fiecăruia/ pentru a cunoaşte şi pentru a se lăsa cunoscut“. Care e diferenţa între intimitate şi intruziune
pentru Patrocle?
R.G.E.: Nu prea cred că există o diferenţă pentru el.
Ceea ce numim intimitate se arată cel mai clar atunci
când ea este violată. Iar Patrocle, în sensul acesta,
am putea spune un pic exagerat, trăieşte într-o continuă stare de viol. Intimitatea lui, cum am mai spus
deja, se proiectează pe real şi aşa fiecare melc călcat
din greşeală în picioare, fiecare copil care îşi scapă
îngheţata pe jos, fiecare balon care se sparge, fiecare
cuvânt, gest pierdut, fiecare privire, atingere scăpată
pe străzi şi apoi adunată dimineaţă de gunoieri, toate
reprezintă o intruziune pentru Patrocle, una care îi
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cutremură intimitatea ca un orgasm şi i-o transpiră
la vedere prin toate cutele pielii. Patrocle e un hipersensibil nenorocit. Mi-ar fi milă de el, dar mi-e frică
să nu mi se facă milă şi de mine din greşeală.
A.R.: După o mare prietenie, „noaptea îi va separa şi
dimineaţa câţiva vor ceda durerii“. Se mută accentul pe individualitate?
R.G.E.: Clar. Aştept momentul în care se va inventa un
mecanism sau un software sau ceva drăcie care ne
va da voie să simţim durerile altora,
fie ele emoţionale, psihice sau trupeşti. Atunci o să avem parte de
toleranţă, democraţie şi compasiune adevărată. Cred că în momentul de faţă doar poezia poate cât de
cât să îndeplinească această sarcină.
Dacă nu aş crede în acest lucru, cred
că de sub cerul gurii mele n-ar mai
ieşi niciun vers.
A.R.: Ilustraţiile volumului sunt
realizate de Roxana Târziu. Care e
rolul text-imagine, mai ales în acest
volum? A existat şi o expoziţie în
Braşov cu aceste ilustraţii…
R.G.E.: Da, a existat un aşa numit
Poetry and Jam Session în Braşov şi
în cadrul acestui eveniment a avut
loc şi vernisajul ilustraţilor Roxanei
Târziu. Ilustraţiile au putut fi apoi
vizionate în Tipografia Coffee &
Tea House timp de aproape o lună.
Cred că relaţia între text şi imagine în volumul meu
corespunde cu relaţia pe care o am cu ilustratoarea. E plină ură şi iubire debordantă. Ştii cum e când
te cerţi crunt cu cineva toată noaptea şi dimineaţa
adormi în braţele aceluiaşi om? Cam asta e dinamica
text-imagine în volumul meu.
A.R.: Chiar dacă a avut parte de o primă lansare eşuată la Bucureşti, un astfel de volum iese cu mult din
tiparele debuturilor, fiindu-şi aproape atotsuficient
prin valoare. Ţi se pare că mai există şi critici literari
care ar putea digera un alt tip de poezie?
R.G.E.: Din punctul meu de vedere, cam naiv de altfel,
prima lansare la Bucureşti nu a fost eşuată. Am
avut lângă mine doi oameni care îmi sunt foarte
dragi, Nora Iuga şi Teodor Dună, care m-au făcut
să mă simt ca acasă în încăperea aceea plină de scaune goale. În rest, am încredere în faptul că şi criticii literari sunt oameni, oameni care şi-au arătat la
un moment dat, cu sinceritate, poate cu un strop de
ruşine şi foarte multă speranţă, gura unui alt om, aşa
cum o fac eu în această carte. În acest sens, nu ştiu
de ce nu ar putea aceşti oameni să îmi digere cartea.
A.R.: Care este cea mai mare bucurie post debut? Dar
dezamăgire?
R.G.E.: Cea mai mare bucurie este că nu i-am dezamăgit pe cei care au avut încredere în scrisul meu şi
m-au susţinut. Dezamăgiri nu prea am în momentul de faţă – dar o să apară, inevitabil. Deocamdată
I am enjoying the ride, ca un copil care se dă prima
dată în carusel.
HYPERION
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Maestrul cel mai bun
al echilibrului e fără
îndoială dezechilibrul
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU SVETLANA CÂRSTEAN
Svetlana Cârstean s-a născut la Botoșani. A fost membru co-fondator al cenaclului Central de la Facultatea de Litere din București. A publicat pentru prima dată poemul Floarea de menghină în 1995,
în volumul de debut colectiv Tablou de familie (alături de Sorin Gherguţ, Răzvan Rădulescu, Cezar Paul-Bădescu, Mihai
Ignat și T. O. Bobe). Volumul de debut individual, Floarea de menghină (Cartea Românească, 2008), a primit numeroase
premii. Poemele sale au fost traduse în germană, engleză, franceză, italiană, catalană, suedeză, cehă. Volumul Floarea
de menghină a fost publicat și în Suedia, în traducerea poetei Athena Farrokhzad, sub titlul Skruvstädsblomman (Editura Rámus, 2013). Este prezentă în volumul Povești cu scriitoare și copii, antologie coordonată de Alina Purcaru, Editura
Polirom, 2014. Cel mai recent volum: Gravitaţie, Editura Trei, 2015. Andra Rotaru a dialogat cu autoarea despre cel mai
recent volum, Gravitaţie.

E

Andra Rotaru: Există plăcere în durere, aşa cum există
şi o suferinţă care ne poate însoţi toată viaţa, care
face parte din structura noastră. Ne poate proteja
durerea de viaţă, de trăirea ei?
Svetlana Cârstean: Cu întrebarea şi răspunsul ăsta ne
aruncăm inevitabil într-o perspectivă psihanalitică
asupra lucrurilor. Sigur că durerea poate fi în mod
paradoxal un mecanism de apărare faţă de viaţă, o
interfaţă-pretext pentru a nu intra direct în contact
cu lumea şi cu trăirea ei. Orice somatizare stă mărturie pentru asta la urma urmei. Şi orice somatizare, aş
spune, e un rudiment de instinct poetic, de traducere
„dureroasă“ a acelor elemente pe care ne străduim
să ni le traducem şi nu reuşim altfel decât printr-un
fel de suferinţă, printr-un fel de utilizare a corpului
pentru a negocia cu lumea care pare de neînţeles,
neacceptat, necontrolat, care nu poate fi determinată
să ne iubească exact aşa cum ne dorim. Durerea se
poate transforma într-un cocon în care ne cocoloşim pe noi înşine, reciclând la nesfârşit doar propriile resurse, propria respiraţie şi atât.
A.R.: Care e legătura dintre durere şi
frică?
S.C.: Durerea poate fi un sinonim
convenabil pentru frică, un sinonim glorios, poate fi scutul în spatele căruia se ascunde însăşi frica
noastră de tot ceea ce vine peste
noi. Uneori durerea şi frica merg
mână în mână, e simplu, ca atunci
când ai o întâlnire sau un examen şi
te ia durerea de cap sau de burtă şi
uiţi de frică, dar te poţi extrage mai
uşor de la a fi prezent la locul faptei.
A.R.: Uneori trebuie să facem momentul prezent bun, pentru că el va
deveni în curând un trecut.
S.C.: Asta poate să sperie, obligaţia
permanentă de a face un prezent,
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mai ales bun. Cred că în ciuda avalanşei de scrieri
motivaţionale, spirituale, reflexul de a aluneca în alte
timpuri decât cel prezent e inevitabil, cu atât mai
mult cu cât la nivelul cel mai mărunt, al clipei, prezentul şi trecutul şi viitorul coexistă permanent, e
imposibil să te opui convertirii lor continue. Altfel nu
ar mai scrie nimeni literatură dacă ne-am opri doar
la prezent. Deşi literatura e prezent pur atunci când
o scrii şi uneori şi bun, dacă îţi reuşeşte. În Gravitaţie am tradus foarte pe scurt această convertire a prezentului în trecut şi în viitor printr-o scenă simplă,
familiară, aceea a pâinii pe care o frămânţi, a făinii
pe care o modelezi, a uleiului care se pierde în anonimatul pâinii ce va fi mâncată de păsările la fel de
anonime ale marelui oraş, care la rândul lui înghite
orice şi pe noi toţi, nediferenţiat.
A.R.: „ce va fi după nu va mai egala vreodată/ ce-a fost“
Ne ajută scrierea unei cărţi să spunem la revedere
încă o dată unor traume, pierderi?
S.C.: Nu cred cu adevărat în scris ca terapie. Pentru
că privesc scrisul şi literatura ca pe un
alt regn, unul nou, care se instalează
în viaţa ta şi aduce noi frustrări, exigenţe şi bucurii. A scrie despre traume, a folosi scrisul ca instrument de
conştientizare şi a scrie literatură sunt
două drumuri diferite, care se pot
suprapune doar pe porţiuni mici. Cel
care scrie vine cu toate ale lui în acţiunea asta, inclusiv cu traume şi pierderi,
dar problema lui obsedantă nu e să se
vindece, ci să creeze limbajul, un corp
nou, viu, palpabil, mai mult decât credibil, iar aici intervin alte reguli, alte
nevoi, alte resurse. Nu dorinţa de vindecare îl aruncă în luptă pe scriitor,
uneori chiar dimpotrivă.
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A.R.: „Pe mine viaţa m-a interesat întotdeauna mai
mult decât moartea şi/ pământul decât cerul“.
S.C.: Aici am să spun o poveste. Mama, bunica mea
maternă, este acel om din viaţa mea care s-a temut
cel mai puţin de moarte sau oricum cel care avea cea
mai mare curiozitate faţă de moarte. Ea trăia, fără
să se grăbească însă, ca să ajungă de partea cealaltă.
Ea îşi proba zilnic propriul sicriu în ultimul deceniu de viaţă şi asta fără să fie morbidă, depresivă sau
funebră. Era la fel de dedicată celor plecaţi deja, precum ne era dedicată nouă, Tatei, mie, păsărilor ei din
curte, caprelor şi iezilor, primăvara. Ea putea funcţiona perfect în ambele planuri. Iar eu am fost mereu
intimidată de asta. Eu eram o explozie de vitalitate,
eu nu voiam decât realitatea asta de care eram îndrăgostită fără scăpare. Mama e singurul om pe care
l-am lăsat să mă domine, fiindcă m-a dominat blând,
şi despre care am fost convinsă că ştie lucruri teribile. Nu avea nimic dintr-o vrăjitoare, o magiciană,
nu exista magie în viaţa mea de copil cu ea. Dar avea
nişte puteri nebănuite.
A.R.: Cine poate fi „maestrul echilibrului“ şi ce aduce el?
S.C.: Maestrul cel mai bun al echilibrului e fără îndoială
dezechilibrul. La fel cum la un moment dat durerea
poate fi cel mai bun instrument de explorare a corpului. Acolo la Arles, pentru că şi despre asta-i vorba,
nu?, traversând Ronul dintr-o parte în alta, pe podul
lung care ducea spre Trinquetaille, ca să-mi repar
coloana la un osteopat vietnamez şi apoi să iau un

vin roşu sec de la cavist, am simţit că Mistralul, în
zilele lui cele mai turbate, mă provoacă să mă dezechilibrez, dar că nu vrea să cad. Oricum, gustul echilibrului nu e nicicând mai dulce şi mai sinonim cu
cel al stabilităţii ca după o perioadă semnificativă de
dezechilibru.
A.R.: Este necesară învăţarea unei raportări cât mai
obiective la lume, bogăţii, reuşite, viaţă, moarte etc.?
Se poate învăţa lupta împotriva propriei gravitaţii?
S.C.: Asta e o întrebare care cere înţelepciune şi nu ştiu
dacă pot oferi un răspuns pe măsură. N-aş rezista la
o luptă nesfârşită împotriva propriei gravitaţii. Gravitaţia e un dar complicat ce-i drept, rămâne însă
un dar. Nu am făcut din cartea mea cea nouă chiar
un imn de slavă adus gravitaţiei, în stil biblic, nu am
epuizat toate vorbele pe care le-aş fi putut spune despre ea şi nici nu am vrut asta, dar gravitaţia mi se
pare cea mai mare dovadă de solidaritate cu fiinţa
umană în complicata ei existenţă pe acest pământ
– asta în contextul în care totuşi imponderabilitatea
pare mai poetică decât gravitaţia, iar ele sunt surori
oricum. Să nu mă întrebi a cui dovadă.
A.R.: „revoluţiile/nu ne plac/fiindcă ele/n-aduc decât
schimbarea“ Care este rolul gravitaţiei în procesul de
transformare, tranziţie, acceptare?
S.C.: Păi când dezechilibrul e mai mare, te lipeşti bine
cu picioarele de pământ şi mergi. Mergi aici, acum.
Mersul vindecă mai bine decât scrisul, dar îl completează perfect pe cel din urmă.

Gesturile din vremea când
eşti copil sau adolescent se
transformă în gesturile de
adult
ANDRA ROTARU ÎN DIALOG CU DMITRI MITICOV
Dmitri Miticov (n. 1980) a absolvit Facultatea de Matematică. A debutat în 2006 cu volumul de poezii Efectul de peliculă, urmat de Numele meu e Dmitri (2010), Dmitri: uite viaţa (2012) și Dmitri: genul cinic (2015). În prezent locuiește
în București și lucrează în domeniul bancar. Andra Rotaru a dialogat cu Dmitri Miticov despre cel mai recent volum al
acestuia.

E

Andra Rotaru: Este estetic să scrii poezii? A fost vreodată altfel? Contează?
Dmitri Miticov: E cinic. Uite cum e: săptămâna trecută am venit de la Bistriţa de la festival, luni am ajuns în
Bucureşti la 7 dimineaţa şi la 9 eram la birou. Apoi câteva
zile am stat aşa fără să fac mai nimic gândindu-mă că nu
le poţi avea pe toate în viaţă. Dar aşa a fost şi după festivalul Discuţia Secretă, aşa a fost şi după atelierul de traduceri de la Stockholm. Estetic e nu să scrii poezii, ci să
poţi trăi din scris, dar asta rămâne o utopie. În schimb
lucrez la bancă pentru că trebuie să îmi plătesc datoriile
(credit la casă în CHF, credit la maşină), aş fi preferat să
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nu fie nevoie sau să nu mă simt constrâns în vreun fel,
dar cum ar fi ca tocmai asta să fie varianta ideală în care
îmi găsesc echilibrul? Aşa cum ziceau băieţii din True
Detective sezonul doi: câteodată cea mai rea variantă a
ta e şi cea mai bună. Prin urmare, există părţi bune. Am
invitat oameni de la bancă la lecturile publice, le-a plăcut, m-au privit aşa admirativ. A doua oară când i-am
chemat, n-au mai venit. Zi şi tu dacă aşa ceva e estetic
sau nu. Câteodată trăiesc cu senzaţia că fac ceva bun şi
atunci mă bucur într-adevăr, pentru că ştiu că şi în cazul
în care dau greş, tot am mişcat ceva acolo cât să apară
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cineva care să preia, să ducă mai departe şi să facă diferenţa. Abia asta e estetic.
A.R.: Există vreo limită a eticului, inferioară sau superioară? Ne putem da seama că ne înşelăm?
D.M.: Citind întrebările tale văd că ai structurat şi tu
estetic, etic şi cinic, sper să nu te superi dacă divaghez cu
răspunsurile şi fac şi puţină teorie (defect de Fecioară).
Am fost tot timpul surprins când, referindu-se la volumul Dmitri: genul cinic, oamenii l-au catalogat ca fiind
un volum despre etic, estetic sau cinic. Fără a fi necesar
voi spune totuşi: nu, nu e asta. E o capcană a modului
în care poezia se mişcă în zilele noastre.
O capcană în care uite cad până şi tineri
nerăbdători şi ambitioşi ca Ştefan Baghiu
(de altfel foarte prompt când vine vorba
de a scrie despre cărtile în vogă). E frumos să îţi îngroşi vocea spunând „defineşte concepte din sfere ontologice“, dar
şi imprudent când vorbeşti despre un
text care funcţionează pe principiul alegoriei („all conceptual writing is allegorical writing“). Nu fac poezie conceptuală,
dar nici aşa departe de ea nu sunt cât să
fiu confundat cu filosofii. Prin urmare nu
am cum să răspund la întrebare, nu sunt
expert în etic, estetic sau în cinism. Îmi
pare rău dacă eu scriu poezie şi s-a înţeles că fac eseu. Nu cred ca există limite
ale eticului, e etic pur şi simplu. Etic in
poezie este ca despre cărţile care nu-ţi
plac să nu spui nimic. Dar ăsta e doar un principiu de-al
meu. De exemplu când simpaticii mei prieteni de pe Discuţia Secretă au facut Canonul, un site în care desfiinţau cărţile pe care le considerau proaste (şi unele chiar
erau), am ales să nu particip, ba cred că m-am şi certat
cu unii care nu păreau să accepte că poţi avea o părere
diferită despre acest subiect. Când citesc o carte de poezie proastă, prefer să nu vorbesc despre ea, nu-mi provoacă nici un fel de plăcere. După mine să iubeşti poezia înseamnă să te entuziasmezi fără pic de reţinere la
cărţile care-ţi plac. Să nu faci strategii prin care doar să
te impui, să nu ai reflexe competiţionale.
A.R.: Dacă ai aplica testul 3, există momente lipsite de cinism în biografia unui cinic pasionat de propriile acţiuni?
D.M.: M-a întrebat cineva la un moment dat, după
publicarea cărţii Dmitri: genul cinic cum e să fii un poet
cinic. A fost aşa, amuzant. Era tot o confuzie între temă
şi instrumente, între ce spui şi cum spui. Ca să dăm cărţile pe faţă, a spune „daţi minimum două/ şi maximum
cinci exemple/ de momente din viaţa voastră/ lipsite de
cinism“ e acelaşi lucru cu a spune „Şi vremuri mai bune/
Nu vin, nu mai vin,/ Şi nici mângâieri…“. Pentru că poezia
n-a fost niciodată despre ce spui (deci nu despre temă),
ci despre cum spui (utilizarea instrumentelor). Acum,
ca să orientez răspunsul spre biografia mea, bănuiesc
că există multe momente lipsite de cinism, dar ele sunt
toate din perioada copilăriei şi adolescenţei, momente
care se întorc pe neaşteptate încărcate cu prea multă
nostalgie. Le-am pus şi în cărţi, sunt acolo. De multe ori
le văd cum vin şi le ţin la distanţă pentru că nu mai am
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tăria sentimentală să le pot revizita. În privinţa asta sunt
ca o gospodină care plânge la filme siropoase.
A.R.: Cum se transformă limbajul în gest? Care e legătura dintre universalitatea gestului şi limbajele multiple?
D.M.: Acum mă obligi să dau din casă şi să spun că
în versul la care faci referire şi care sună aşa: „ia limbajul fă din el un gest“ mă referisem la o radicalizare a limbajului. Conceptualismul o face prin recontextualizare,
prin schimbarea mediului. Chiar dacă eu nu fac (deocamdată) poezie conceptuala, ci doar tatonez terenul,
totuşi sunt foarte interesat de felul în care m-aş putea
apropia de un mod nou de a face poezie,
de a vedea dacă pot contribui la ce tinde
să devină poezia, pentru că eu văd poezia ca pe o cercetare ştiinţifică, un domeniu care se dezvoltă treptat şi neîntrerupt. Pleci de la rezultatele obţinute până
la tine şi încerci să împingi mai departe,
să (te) dezvolţi, să evoluezi. Cred că de
aceea şi cărţile mele sunt foarte diferite
între ele şi, citindu-le, îmi dau seama cât
de vizibil este acest drum, în ce mă priveşte. Pentru că tot timpul cred că am dus
mai departe discursul în zona în care credeam eu că trebuie să evolueze. Acum,
ca să mă întorc la întrebare, în „Notes on
Conceptualisms“, Vanessa Place şi Robert
Fitterman afirmă că „words are objects“.
Felul meu de a spune acelaşi lucru este „ia
limbajul fă din el un gest“. Gestul este de
a trece limbajul prin mai multe medii, uite asta e cartea pe care visez să o scriu cândva. E, până la urmă, un
mesaj al meu către mine. Prin urmare nu cred în limbaje multiple, cred în limbajul care îşi schimbă mediul.
După mine e o diferenţă esenţială.
A.R.: „orice gest te poate urmări prin timp“. Ce faci
ca să scapi de gesturi sau de timp sau de urmăritori?
D.M.: Nu scapi. Contextul din care e luat versul ăsta
e aşa: gesturile din vremea când eşti copil sau adolescent se transformă în gesturile de adult. Nu scapi de
ele. Ele doar se modifică subtil sau câteodată în asemenea măsură, că nu le mai recunoşti, dar tot ele sunt. Te
urmăresc prin timp. E, dacă vrei, concepţia mea despre
viaţă, daca e să formulăm pretenţios. Viaţa ta durează
câţiva ani, sunt copilăria şi adolescenţa, după asta vine
doar o inerţie inutilă care preia gesturile esenţiale, le
prelungeşte, îngroşate caricatural, le expandează. Ce să
mai, fac din tine o fiinţă ridicolă.
A.R.: „Pentru mine cred că a trecut vremea răspunsurilor palpabile“
D.M.: Visez să scriu o carte în care să existe mai multe
medii între care să mut limbajul şi el să se modifice la trecerea dintr-un mediu în altul. E ceva ce am făcut de fapt
tot timpul, dar mereu am simţit ca n-am făcut suficient.
S-ar putea nici să nu fiu în stare să realizez aşa ceva vreodată. Mi se pare că asta înseamnă „pentru mine cred
că a trecut vremea răspunsurilor palpabile“. Şi ca să fim
şi mai corecţi faţă de mesaj, trebuie adăugat ca în poezie: „Ocrotesc un smoc de iarbă/ la marginea terenului
viran făcut din toate/ definiţiile impecabile“.
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„Pentru ca un autor să fie receptat
la justa sa valoare într-o cultură diferită
de cultura care l-a creat, el trebuie să fie
nu tradus, ci, mai cu seamă, transpus
într-un alt context cultural“
AMELIA SANDU-ANDRIEȘ ÎN DIALOG CU CHRISTIAN TĂMAȘ
Christian Tămaș (n. 1964) – licenţiat în limba și literatura arabă (Universitatea din București), doctor în folosoﬁe
(Universitatea „Al.I. Cuza“ din Iași) și autor al unor importante lucrări de specialitate între care: Crize contemporane: Disoluţia sacrului (Ars Longa, 2003); Crize contemporane: Ofensiva islamului (Ars Longa, 2004); Strategii de comunicare în
Coran (Ars Longa, 2007); Communication Strategies in the Qur’an (Lambert Academic Publishing, Germania, 2011); El.
Avatarurile unui articol hotărât (Ars Longa, 2012); Modelul medinian și islamul global (Ars Longa, 2014).

D

Amelia Sandu-Andrieş: Dumneavoastră sunteţi profesor de limba şi literatura arabă, expert deci într-o cultură străină de mistica occidentală. Ce înseamnă pentru dumneavoastră a traduce din spaniolă? De ce aţi
ales să traduceţi în limba română operele (aproape)
complete ale Sfintei Tereza din Avila?
Christian Tămaş: Da, sînt expert în limba şi literatura
arabă, dar îndrăznesc să spun că mă mişc cu aceeaşi
lejeritate şi în alte şapte limbi străine şi în culturile aferente lor. În ceea ce mă priveşte, toate cele aproape 80
de cărţi pe care le-am tradus şi publicat în ultimii 25
de ani din spaniolă, din arabă, din celta irlandeză, din
franceză, din engleză, din catalană, italiană sau portugheză, au însemnat o permanentă căutare a comunicării cu „celălalt“, a înţelegerii şi a redării cît mai
corecte a spaţio-temporalităţii sale, a universului său
interior şi exterior. În ce o priveşte pe Sfânta Tereza,
nu cred că eu sînt cel care am ales, ci, mai degrabă,
ea m-a ales pe mine. Aşa se întâmplă, chiar dacă nu
ne dăm seama sau nu vrem, de multe ori, să o recunoaştem, cu lucrurile care îl privesc în mod direct pe
Dumnezeu. Dincolo de toate acestea, am considerat
că societatea românească din ultimul deceniu al secolului trecut, cînd am tradus şi publicat în primă ediţie
operele Sfintei Tereza din Ávila („Cartea vieţii“-1994,
„Castelul interior“ şi „Drumul perfecţiunii“-1995,
„Întemeierile“-1998), avea mare nevoie de astfel de
cărţi. Schimbarea radicală survenită după decembrie 1989 trezise în plan spiritual o sete mare de tot
ceea ce fusese interzis şi/sau necunoscut pînă atunci.
Societatea românească a acelei perioade mi-l reaminteşte pe Gargantua, celebrul personaj al lui Rabelais,
care, abia născut, îşi ţipa prin acel nu mai puţin celebru „À boire!“, setea – în cazul nostru, setea de a şti, de
a cunoaşte. În România de atunci, în ciuda unor neînţelegeri generatoare de convulsii, libertatea îşi făcea
simţită prezenţa. Şi în ceea ce priveşte religia. Biserica
romano-catolică şi Bisericile protestante se reorganizau, Biserica greco-catolică din Transilvania, interzisă de comunişti în 1948, renăştea, iar Biserica orto-
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doxă îşi turna cenuşă în cap şi construia biserici pentru a se răscumpăra pentru cele distruse cu încuviinţarea ei născută din laşitate sau din patimi omeneşti
Într-o astfel de perioadă, scrierile Sfintei Tereza, ca
şi ale altor sfinţi apuseni şi răsăriteni, au încercat să-l
repună pe Creator în locul de unde fusese alungat. De
aceea am tradus şi eu operele Sfintei Tereza: pentru a
pune, după puţinele mele puteri, umărul la conştientizarea sau reconştientizarea de către om a calităţii sale
de fiu al lui Dumnezeu.
A.S-A.: Când aţi iniţiat traducerea operelor Sfintei
Tereza din Avila, care era stadiul receptării în România a acestei autoare?
C.T.: În 1994, cînd am tradus şi publicat Cartea vieţii,
despre Sfânta Tereza a lui Isus nu se ştia mai nimic
la nivelul publicului larg. Nici catolicii, atît cei de rit
latin, cît şi cei de rit bizantin din Transilvania, nu stăteau mult mai bine la acest capitol. Se ştia, în general,
că era vorba despre o sf întă din calendarul liturgic,
dar… cam atît. Mai importantă şi mai cunoscută era,
pentru mulţi dintre cei cu care am vorbit în acea perioadă, Sfânta Tereza a Pruncului Isus.
A.S-A.: Care au fost dificultăţile la nivel de transpunere
în româneşte a textului terezian?
C.T.: Pentru ca un autor să fie receptat la justa sa valoare
într-o cultură diferită de cultura care l-a creat, el
trebuie să fie nu tradus, ci, mai cu seamă, transpus
într-un alt context cultural, făcut să corespundă orizontului de aşteptare al noilor săi cititori, fără ca acest
proces să impieteze asupra individualităţii sale. Cu alte
cuvinte, autorul respectiv trebuie să pară că a scris
direct în limba în care a fost, de fapt, tradus. Iar atunci
cînd este vorba de un autor religios, lucrurile se complică şi mai mult. În România limbajul teologic este
ortodox, abundă de termeni de origine slavă şi, în
mai mică măsură, greacă, termeni intraţi demult şi în
limba literară. Există şi un limbaj romano-catolic, plasat la „antipozi“ faţă de cel ortodox, un limbaj încărcat de neologisme, calcuri şi barbarisme de origine
latină, preluate nu direct, ci prin intermediul limHYPERION
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bii italiene moderne, şi grefate de cele mai multe ori
forţat în limba română. Şi mai există şi un altul, cel
greco-catolic, şi el destul de forţat, care se străduie să
păstreze o cale de mijloc între limbajul religios ortodox şi cel romano-catolic. Ca să nu mai vorbim de
cel protestant. În ceea ce priveşte traducerea operelor Sfintei din Ávila în româneşte, cele mai multe bătăi
de cap mi le-au dat nu atît stilul şi arhitectura frazei
tereziene, pe care am încercat şi, în mare măsură, am
reuşit să le păstrez, cît vocabularul, găsirea celor mai
potrivite elemente lexicale care să permită receptarea
în România a operei Sfintei de către toate tipurile de
public, laic şi religios deopotrivă.
A.S-A.: Care dintre cărţile Sfintei Tereza a rezistat cel
mai mult în procesul de traducere, a necesitat cel mai
mult timp de reflexie, de interpretare sau a întârziat cel mai mult în găsirea expresiei juste în limba
română?
C.T.: Cu siguranţă „Cartea vieţii“. Era primul meu contact direct cu universul terezian.
A.S-A.: În ce măsură v-aţi implicat afectiv în munca de
traducere, ţinând cont că nu e vorba de un text oarecare, ci de un text care mobilizează resurse interioare
având legătură cu intimitatea spirituală a fiecăruia
dintre noi?
C.T.: Eu nu pot să traduc texte oarecare, cu alte cuvinte
nu traduc decît ceea ce consider că merită să fie tradus, ceea ce poate conduce la îmbogăţirea interioară
a persoanei umane. Cînd traduc, încerc să pătrund în
intimitatea autorului, în mintea şi în sufletul lui aşa
cum mi se dezvăluie ele dincolo de cuvinte, caut să
mă transpun în epoca lui şi în interiorul personajelor care îi dau viaţă, pentru a le putea înţelege şi a le
putea comunica. La fel am procedat şi în cazul Sfintei Tereza.
A.S-A.: Ce v-a impresionat, personal, în scrierile Sfintei
Tereza din Avila?
C.T.: Iubirea de Dumnezeu. Iubirea lui Dumnezeu. Faptul că El vorbeşte şi atunci cînd tace şi că este prezent
pînă şi în cele mai neînsemnate şi mai anoste evenimente din viaţa noastră.
A.S-A.: Cum aţi caracteriza-o dumneavoastră pe această
scriitoare? Ca persoană, aţi considera-o drept un
model uman? Ce ar putea să ne transmită ea, acum,
în 2015, ca valori?
C.T.: Sfânta Tereza spunea despre sine că „scrie aşa
cum vorbeşte“. Un stil colocvial, direct şi spontan, cu
puţine artificii, dominat de un caracter aproape plastic
al exprimării. Ca om, după cum reiese din întreaga sa
activitate, reformatoarea Carmelului era o persoană în
care se îmbinau sensibilitatea, abilitatea şi forţa, avînturile mistice cu spiritul practic, era „magnetitul care
îi atrage pe toţi“ după cum o numea Fray Luís de León.
Ce ar putea să ne transmită acum, peste timp? Exemplul întregii sale vieţi, iubire de Dumnezeu, tenacitate
şi curajul de a înota mereu şi constant contra curentului într-o lume globalizată, manipulată, materialistă,
superficială şi lipsită aproape în întregime de orice orizont transcendental.
A.S-A.: Din perspectivă cronologică, ne situăm în secolul
al XVI-lea, într-un context istoric şi cultural anume,
cu o politică incipientă de consolidare a statelor naţionale; limba castiliană, ca simbol al monarhiei cato-
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lice, se vede întărită după finalizarea Reconquistei, ale
cărei ecouri se regăsesc încă la scriitoarea noastră. În
ce măsură este opera Sfintei Tereza din Avila un produs al epocii sale?
C.T.: Într-o foarte mare măsură. Epoca Sfintei Tereza din
Ávila a fost o epocă de mari bulversări pe plan european. Din punct de vedere instituţional Biserica catolică intrase într-o fază acută de decădere morală, iar
în 1517, cînd viitoarea Sfântă Tereza avea vîrsta de doi
ani, Martin Luther redacta celebrele 95 de Teze care
aveau să marcheze începutul oficial al Schismei din
Occident dintre catolici şi protestanţi. În 1524 începeau Războaiele religioase, cele mai notabile fiind
Războiul Schmalkaldic (1546-1547) purtat în interiorul Sf întului Imperiu romano-german între împăratul Carol al V-lea (în acelaşi timp şi rege al Spaniei
sub numele de Carol I) şi Liga Schmalkaldică reunind
cîţiva principi protestanţi şi, mai ales, Războiul de 80
de ani (1568-1648) din Ţările de Jos. Pe plan intern,
Reconquista se încheiase de puţină vreme (1492), iar
Spania căuta pe de o parte să se consolideze ca regat
şi, în acelaşi timp, să-şi afirme tot mai mult influenţa
pe plan continental. În plan spiritual, deşi Inchiziţia
reprezenta o instituţie de temut, laxismul religios era
însă, şi aici, extrem de răspîndit, ceea ce dusese la apariţia unor mişcări mistice, de tipul celei a „iluminaţilor“ (alumbrados), cu vederi gnostice, de influenţă italiană, şi chiar a unor grupuri protestante. Într-o astfel de context, în ciuda pericolelor reale care o pîndeau din cauza originii sale (chiar dacă făcea parte
din cea de a treia generaţie de evrei converitiţi la catolicism, aceştia erau în continuare supravegheaţi atent
de Inchiziţie şi lesne acuzaţi de apostazie) şi în ciuda
faptului că femeile erau considerate ca fiind lipsite de
inteligenţă, slabe şi susceptibile de a fi seduse foarte
uşor de diavol, fără a mai vorbi de faptul că în rîndul
iluminaţilor, socotiţi eretici, se numărau multe femei,
Tereza, călăuzită de Dumnezeu, a intuit într-un mod
admirabil că Biserica nu se putea salva decît printr-o
întoarcere la sensurile sale originare, fapt care va sta
la baza întregii opere tereziene îndreptate spre reformarea Ordinului carmelit şi, indirect, a întregii Biserici. Prin eforturile Sf întei Tereza a lui Isus, ale Sf întului Ignaţiu de Loyola şi ale altora, Contrareforma avea
să-şi facă simţite din plin efectele.
A.S-A.: Textele Sfintei Tereza spun multe. Cât credeţi că
tac ele? Ce lasă cititorului ca muncă de reflexie, de
dezambiguizare, de descoperire? Sunt tăcerile importante într-un text?
C.T.: Scrierile Sfintei Tereza tac atît cît a vrut autoarea
să treacă sub tăcere. De exemplu originea sa ebraică.
Sau alte lucruri pe care preferă, din prudenţă, să nu le
scrie, ci să le comunice prin viu grai, între patru ochi.
Multe lacune voite din scrierile tereziene sînt explicate
de Sf întă în scrisori. Acestea însă nu au fost traduse în
româneşte. Mă întrebaţi dacă tăcerile sînt importante
într-un text. Da, sînt, în măsura în care îl stimulează
pe cititor să le completeze el însuşi. Depinde însă de
intenţia autorului, de cît vrea sau nu vrea el să spună.
A.S-A.: Limbajul este comunicare a sinelui, dar mai cu
seamă, alteritate, comunicare cu ceilalţi. Aţi regăsit la
Sfânta Tereza această dimensiune? E o scriere în sens
unic (autorul, supus ascultării, în cazul nostru con-
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cret, are ceva de spus şi spune, conformându-se superiorilor) sau e o scriere plurisens, în care cititorul care
caută se regăseşte, prin autor, şi poate, la rândul lui,
să împărtăşească ceva mai departe? Aţi remarcat o
bucurie a scrierii?
C.T.: Întotdeauna cînd scrii, comunici cu cititorul tău,
real sau ipotetic, te comunici lui, iar el este susceptibil de a te comunica mai departe fie că este sau nu de
acord cu punctul tău de vedere. Nu are importanţă
dacă scrii din propriul tău îndemn sau dacă alţii te
îndeamnă sau îţi poruncesc să faci acest lucru. Contează să ai ceva de comunicat, să ai un mesaj de transmis şi să ştii să îl transmiţi în aşa fel încît el să poată fi
receptat şi valorificat. În acest caz va exista şi bucuria
scrierii. La Sfânta Tereza, poate mai mult decît o bucurie a scrierii, se simte bucuria misiunii îndeplinite.
A.S-A.: În afară de Sfânta Tereza, aţi mai tradus şi Exerciţiile spirituale ale Sfântului Ignaţiu de Loyola. A
fost o experienţă traductologică diferită?
C.T.: Da. Exerciţiile spirituale ale Sf întului Ignaţiu de
Loyola diferă mult de scrierile Sfintei Tereza. Exerciţiile sînt un manual, un ghid constituit dintr-o serie
de meditaţii, rugăciuni şi exerciţii de concentrare care
se întind pe parcursul a 28 sau 30 de zile şi care, pentru a avea efecte pozitive, trebuie efectuate sub călăuzirea unui indrumător spiritual. Ele au fost iniţial destinate formării spirituale a tinerilor membri ai Ordinului iezuit. Spre deosebire de scrierile Sfintei Tereza,
din punct de vedere literar valoarea Exerciţiilor ignaţiene este aproape inexistentă. Sf întul Ignaţiu era un
oştean şi scria ca atare. Limba Exerciţiilor este una
necizelată, greoaie, cu multe greşeli de exprimare. Din
punct de vedere stilistic, se remarcă uneori prin concizia aproape spartană şi prin energia cu care sînt exprimate unele idei, dar cam atît. Important este conţinutul, nu veştmintele sale. Pentru un traducător reprezintă un efort suplimentar atît în ceea ce priveşte înţelegerea corectă a ideii, cît şi în ce priveşte redarea,
adecvarea ei, avînd în vedere că Exerciţiile nu se adresează publicului larg.
A.S-A.: Este important ca traducătorul să iubească textul de plecare, să empatizeze cu autorul, să-i împărtăşească gândirea, să-i cunoască îndeaproape biografia,
să fie, în ultimă instanţă, o „prelungire“ a autorului?
C.T.: Depinde de tipul textului. Dacă nu este vorba de un
text literar, nu. Şi nici în cazul literaturii nu este o condiţie obligatorie. Este de-ajuns să cunoşti foarte bine
limba sursă şi limba ţintă şi subtilităţile lor. Şi, fireşte,
să fii bine orientat în ceea ce priveşte contextul cultural al operei pe care o traduci. Faptul că eu mă implic
ceva mai mult în cazul traducerilor literare este, cred,
o chestiune de opţiune personală, dar şi această implicare îşi are limitele ei. Nu trebuie în niciun caz să-l faci
pe un autor mai mare decît este el cu adevărat, dar nici
să-i diminuezi, prin traducere, valoarea. Dacă nu vrei
să ţi se strige: Traduttore, traditore!, aşa cum se spune
că le-ar fi strigat italienii francezilor atunci cînd aceştia au tradus pentru prima oară opera lui Dante. O trădare există însă în orice traducere. Este cu neputinţă
să păstrezi intacte şi sensul şi forma. Dar te orientezi.
Uneori este de preferat să păstrezi cît mai intact sensul. Alteori, forma. Sau poţi să sacrifici cîte ceva din
fiecare, în mod aproximativ egal… depinde de text.
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Dar în niciun caz nu ai voie să i te substitui autorului, să-l completezi. Dacă vrei altceva, nimeni nu te
împiedică să devii tu însuţi scriitor. Bineînţeles, dacă
eşti în stare.
A.S-A.: În ce măsură consideraţi că este necesar (sau nu)
ca traducătorul de texte religioase să aparţină aceleaşi
confesiuni ca şi autorul tradus?
C.T.: Nu cred că este necesar să aibă aceeaşi confesiune şi
nici măcar aceeaşi religie. Poate fi chiar ateu. Cunosc
cîteva persoane din această ultimă categorie care au
tradus texte religioase într-un mod admirabil. Problemele de conştiinţă, dacă acestea apar, nu au a face cu
actul traducerii în sine. Iată, eu de pildă nu aş traduce niciodată şi nu aş publica un text care l-ar putea
îndepărta pe om de Dumnezeu şi de fundamentele
etico-morale care ne califică drept persoane umane.
Dar nu pentru că nu aş putea să traduc la cele mai
înalte standarde de calitate un astfel de text, ci pentru
ca urmările acestui bine imediat (traducerea textului)
să nu constituie din punct de vedere moral, de fapt, un
rău. Într-una dintre cărţile sale, intitulată Ajută necredinţei mele, iezuitul irlandez Michael Paul Gallagher
relata o întîmplare al cărui protagonist fusese: Într-o
seară, trecînd pe o stradă văzuse un om în faţa unei
curţi căznindu-se să treacă peste gard un sac foarte
greu. Şi s-a grăbit să-i vină în ajutor. Abia după ce
omul plecase cu sacul în spate, autorul s-a întrebat
dacă necunoscutul acela, căruia îi făcuse un bine, nu
era, de fapt, un hoţ care jefuise o casă şi încerca să
fugă cu prada lui, binele făcut fiind, în acest caz, un
rău. Cam aşa stau lucrurile şi în ceea ce mă priveşte.
A.S-A.: Care este rolul traducerii, în general şi în cazul
concret al autoarei de faţă? E traducerea un instrument mediat de cunoaştere?
C.T.: Da, atît în cazul Sfintei Tereza, cît şi în general acesta
este rolul esenţial al traducerii: cunoaşterea „celuilalt“,
înţelegerea lui ca alter ego al nostru.
A.S-A.: Pentru cine traduceţi? Aveţi în minte un anumit
tip de public?
C.T.: Traduc pentru autor şi cititor deopotrivă. Pentru autor, ca să-l fac cunoscut. Pentru cititor, ca să
cunoască ceea ce merită, în opinia mea, cunoscut.
Pentru ca şi unul şi celălalt să ajungă să se cunoască
şi să se înţeleagă. Nu traduc pentru un public anume.
Traduc pentru „cine are urechi de auzit“.
A.S-A.: Editurile care v-au publicat traducerile v-au condiţionat în vreun fel? Care este rolul editurii în ce priveşte influenţarea/direcţionarea unei traduceri?
C.T.: Numai din punct de vedere al termenului de predare a traducerii respective. Editura apreciază dacă o
lucrare merită să fie publicată ţinînd cont de valoarea
de piaţă a lucrării respective, adică de interesul pe care
l-ar putea trezi aceasta în rîndul unui anumit număr
de cititori. Şi decide să publice sau să nu publice. Iar
la baza deciziei sale stă, din păcate, mai puţin valoarea intrinsecă a lucrării respective, cît plus valoarea
ei. Şi nu este de cele mai multe ori vina editurii. Acestea sînt regulile lumii în care trăim. De multe ori, editorul recunoaşte valoarea unei scrieri, dar nu poate
să o publice pentru că părerea lui nu este împărtăşită
decît extrem de puţin sau chiar deloc de destinatarul acelei scrieri, care este cititorul. Fireşte, o editură
care se pretinde o instituţie de cultură, nu doar una
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comercială, va încerca întotdeauna să-şi facă cunoscute părerile referitoare la valoarea unui autor sau a
altuia, a unei opere sau a alteia, dar nu va reuşi să se
facă auzită decît cu sprijinul familiei, al şcolii, al Bisericii şi al celorlalţi factori formatori dintr-o societate.
A.S-A.: Care ar fi atitudinea critică pe care aţi adopta-o
referitor la propria dumneavoastră muncă de traducere? Aţi schimba ceva din ce aţi scris?
C.T.: Nu ştiu. Poate. Dacă aş reciti ceea ce am tradus în
ultimele decenii. Dar, avînd în vedere că, pînă în prezent, lucrările pe care le-am publicat, originale şi traduceri, însumează peste treisprezece mii cinci sute de
pagini, nu am avut timp să o fac niciodată. Şi nu cred
că voi avea nici de acum încolo. Mai sînt încă multe
de scris, de tradus.
A.S-A.: Ca specialist într-o limbă şi cultură relativ marginalizate, şi care ies la suprafaţă doar ca producătoare
de panică (vorbesc de arabă), aveţi cunoştinţă dacă
literatura religioasă occidentală, în speţă spaniolă, a
cunoscut vreo breşă de intrare în spaţiul islamic, prin
traducere? Sau constituie o imposibilitate culturală?
C.T.: În primul rînd, doresc să precizez că limba şi cultura arabă nu sînt deloc marginalizate, ba dimpotrivă,
chiar dacă interesul crescînd de care se bucură acum,
mai mult ca niciodată, se datorează acestei panici despre care vorbiţi. Este regretabil că o mare cultură a fost
forţată să se facă auzită prin astfel de manifestări de
violenţă. În ce priveşte spaţiul islamic, din punct de
vedere mental acesta este închis literaturii religioase
creştine. Este adevărat că operele complete ale Sfintei
Tereza din Ávila au fost traduse în arabă de Antoine
Khater şi publicate anul trecut prin grija Fraţilor carmeliţi desculţi din Liban, fiind în prezent difuzate în
Egipt, Irak şi în alte cîteva ţări arabe, dar acest lucru
nu dovedeşte decît eforturile creştinilor adevăraţi de
a-şi face cunoscute valorile şi de a se delimita de acţiunile popoarelor, statelor şi guvernelor creştine doar
cu numele, considerate de islam o ameninţare directă
la adresa existenţei sale, nu şi atitudinea musulmanilor faţă de aceste scrieri.
A.S-A.: Consideraţi că opera Sfintei Tereza şi-a găsit
locul în România, că este receptată, cunoscută suficient? Ce ar trebui făcut pentru a o aduce mai concret în
faţa publicului român actual? (un public grăbit, uneori marcat de prejudecăţi, oarecum mefiant în ce priveşte textele venite din alte orizonturi de credinţe).
C.T.: Niciodată un autor nu este cunoscut suficient în
România zilelor noastre, în condiţiile în care, conform
celor mai recente statistici, 50% dintre români se pare
că nu au deschis în viaţa lor nici măcar o singură carte.
Dacă în primul deceniu de după Revoluţia din 1989
s-a înregistrat un reviriment al lecturii, începînd cu
noul mileniu priorităţile s-au schimbat. Astăzi trăim
într-o lume interconectată şi marcată de dezechilibre economice, ideologice şi politice majore în care
Dumnezeu fie nu mai înseamnă nimic, fie înseamnă
prea mult. Lumea creştină din vremea Sfintei Tereza
nu mai există. De fapt, cred că nu mai prea există
deloc. Biserica a fost împinsă la marginea societăţii
umane şi Dumnezeu împreună cu ea. Mamona domneşte în voie. Chiar şi la noi, care ne lăudăm cu rădăcinile noastre creştine bimilenare. În condiţiile actuale,
nu văd ce s-ar putea face pentru a o aduce pe Sf înta
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Tereza mai concret, după cum spuneţi, în faţa publicului larg. Sf înta Tereza şi-a găsit la noi un loc, atît cît
şi l-a găsit şi, din păcate, cred că va trebui să se mulţumească cu el. Într-un con de umbră au intrat nu
numai scrierile ei, ci şi alte capodopere ale culturii universale. În rîndul tinerilor abia dacă se mai ştie cîte
ceva despre marile valori ale culturii române. În anii
’90 situaţia era diferită. Proaspăt scăpaţi din cuşca
totalitarismului, românii erau dornici să recupereze
timpul pierdut, ca să mă exprim astfel, iar opere cum
ar fi cele ale Sfintei din Ávila pe care le-am tradus eu
au avut un mare ecou.
A.S-A.: Care este momentul când o persoană este suficient de pregătită pentru a recepta mesajul Sfintei
Tereza din Avila? Poate fi înţeles la orice vârstă, în
orice loc, de orice public şi în orice circumstanţă?
C.T.: Mesajul Sfintei Tereza nu este uşor de înţeles şi de
acceptat de către oricine, la orice vîrstă. Pentru aceasta
este nevoie de un anumit grad de maturitate a gîndirii şi, mai presus de toate, de o asumare ontologică a
unei relaţii mai mult sau mai puţin personale cu Dumnezeu. Nu poţi înţelege mesajul Sfintei din Ávila dacă
nu eşti pregătit să rosteşti, în cel mai tainic ungher al
sufletului tău, aidoma orbului din Ierihon „Domine,
ut videam!“
A.S-A.: Credeţi că lectura unor autori precum Sfintei
Tereza ar putea contribui la palierea efectelor sărăciei lingvistice, a anemiei semantice pe care le vedem
manifestându-se la adolescenţii români?
C.T.: Da, cred că da, cu condiţia ca scrierile Sfintei Tereza
să poată fi receptate la această vîrstă. Scrierile Sfintei
din Ávila sînt destul de greu de înţeles de către adolescenţii de astăzi, atît în România, cît şi în altă parte. Ca
să te apropii de Sf înta Tereza în mod nemijlocit este
nevoie, după cum spuneam, de o maturitate a gîndirii
şi de un bagaj minim de cunoştinţe pe care, în general, le dobîndeşti ceva mai tîrziu. În plus, este nevoie
de un orizont interior a cărui conturare şi consolidare
se construieşte în ani, prin studiu şi prin experienţă
de viaţă.
A.S-A.: A o citi pe Sfintei Tereza din Avila constituie o
trădare, într-o cultură majoritar ortodoxă, cum e cea
românească?
C.T.: Da, dacă nu eşti în stare să vezi mai departe de vîrful nasului şi dacă, ortodox fiind, te consideri ieşit de-a
dreptul din coapsa lui Jupiter, ca să mă exprim astfel.
Există încă destul de multe asemenea specimene, dar
acestea nu se numără, de obicei, în rîndul iubitorilor
de lectură, atîţia cîţi au mai rămas, aşa încît părerile
lor nu contează prea mult. În general, chestiunea referitoare nu numai la scrierile Sfintei Tereza din Ávila,
ci şi la cele ale altor sfinţi sau teologi neortodocşi s-a
pus destul de puţin în termenii restrictivi ai unei culturi orientate confesional şi, mult mai mult, în termenii culturii în general, iar în acest cadru astfel de
lucrări au fost receptate, acum un deceniu şi ceva, la
justa lor valoare.
A.S-A.: Ce carte aţi salva dumneavoastră, dacă ar trebui să alegeţi?
C.T.: Nu ştiu. Există atîtea cărţi pe care s-a construit de-a
lungul atîtor milenii fiinţa umană. Dacă ar fi să aleg,
aş alege-o doar pe aceea care le-ar conţine pe toate
celelalte.
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Scriitorul
- destin și opţiune -

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

NICOLAE CORLAT
1. Mai întâi, sesizez o contradicţie între cei
doi termeni: destin presupune un dat, primit
odată cu naşterea, el cuprinde şi harul primit tot atunci; în schimb, opţiunea este tocmai contrariul destinului, este ceea ce alegi
la un anumit nivel al conştiinţei tale împotriva a ceea ce ţi-a fost dat, împotriva destinului. Ce se poate spune despre destinul frunzei de a fi
frunză sau depre cel al calului de a fi cal? Pot aceste entităţi schimba ceva în existenţa lor aici? Dacă privim astfel, datul în literatură este substanţial, fără destin nimic
nu se poate împlini. Iar alegerea poate fi acceptarea destinului, a harului ce ţi-a fost dăruit. Opţiunea de a accepta
destinul de scriitor vine odată cu conştientizarea propriului tău rost în viaţa aceasta. Mai departe zilele vin şi
pleacă; ce laşi în urma ta poate fi împlinirea destinului,
conştiinţa propriului destin este de asemenea esenţială.
Dacă ar fi să privim în urmă, dar nu retrospectiv în sen-

Anchetele revistei
https://biblioteca-digitala.ro

sul statistic, ci al venirii şi devenirii mele pe aceste locuri,
cred ca nimic nu a fost întâmplător, nici locul, data sau
ora naşterii, cum n-au fost întâmplători nici primii paşi
făcuţi spre culmea dealului din faţa casei, copil fiind, învăţând de unul singur drumul spre exteriorul curţii (sensul
exoteric al destinului), să prind soarele cocoţat acolo pe
deal, la răsărit, pentru a-l aduce mamei în dar. Destinul
mi l-am recunoscut atunci, odată cu uimirea din ochii
mari de copil, când, ajuns deasupra satului, am văzut cum
lumina îmi fugea de sub picioare şi cum aripi mari de
înger de copil mă poartă mai departe spre înălţimi nebănuite. Apoi am învăţat să zbor de unul singur prin verdele
minunat al dealurilor copilăriei, să hoinăresc prin desişuri de pădure, să trec apele cu trupul şi cu gândul, pentru că nimic din ce poate creşte sufletul unui om n-au lipsit copilului care am fost. Inocenţa acelui început a fost
mereu prezentă în viaţa mea conştientă şi în cea onirică.
Cred că un Creangă, dacă n-ar fi avut copilăria fericită
din anii de la Humuleşti, n-ar fi devenit cel de mai târziu.
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Sau Labiş, care a avut şi el destinul căprioarei lui dintr-o
copilărie, cu paideuma locurilor, care l-a zămislit şi format. În noi poezia începuturilor nu se sfârşeşte niciodată. Cândva, tot la o vârstă fragedă, un poet, tânar şi el,
dar cu poezii publicate la acea vreme, îmi spunea că dacă
poezia nu mă lasă să dorm, mă chinuieşte, atunci să continui să scriu. Altfel nu are rost, pentru că poezia îmi va
aduce numai nefericire. Îmi vorbea despre destin bunul
meu prieten, mă învăţa deschiderea ochiului lăuntric spre
înafara fiinţei, dar nu pentru a o risipi, ci pentru a o înveşnici. Ce se întâmplă atunci când te opui, când negi sensul existenţei tale, când abandonezi? Se naşte contradicţia din care nu vei reuşi să ieşi niciodată, iar destinul va fi
amânat, va fi transmis altei existenţe. Raportat la lumea
în care trăim, destinul literar al unui scriitor ar trebui să
reprezinte chiar cheia prin care cei mulţi au acces la frumuseţile nebănuite, cele zămislite prin condei. Scriitorul trebuie să fie vârful de lance al societăţii, înaintemergătorul. Ce rămâne necuprins în umbra aceasta nu este
nici spaţiu, nici timp, ci cunoaştere pură din care izvorăsc
alte destine care vor duce mai departe conştiinţa neamului care ne-a născut, limba în care am scris.
2. Debutul meu s-a făcut în clasele gimnaziale, atunci când,
primind teme pentru acasă compuneri şcolare, scriam
doar în versuri. Caietul de compuneri, devenite poezii,
a căpătat şi un nume la sfârşitul anului şcolar, „Primele
poezii“. Le citeam profesoarei de limba română, iar ea le
citea colegilor mei. Primele încercări literare tot în şcoala
gimnazială s-au petrecut, atunci când, în cadrul unui cerc
literar, am compus prima strofă şi am avut curajul să o
citesc profesorilor şi colegilor. Era un catren stângaci,
nu-mi amintesc despre ce, probabil despre flori, animăluţe sau mai ştiu ce. Dar acele lecturi au reprezentat ieşirea mea în lume ca scriitor. Profesoara mea de atunci îşi
aminteşte şi astăzi desprea acele scrieri. Apoi, la şcoala
noastră a venit un tânăr profesor de istorie din sud, tocmai din Giurgiu, oraş pe care nici pe hartă nu prea ştiam
pe unde să-l caut. S-a aşezat în prima casă din sat, una cu
stuf, fără curent electric, dar racordată la energiile universului, pentru că de pe dealul la poalele căruia era căsuţa
lui răsărea luna, la fel ca la mine, în celălalt capăt al satului; apele unui pârâu curgeau pe lângă grădina casei lui,
la mine luna se oglindea în iazul din apropierea casei. Era
armonia din care poezia se naşte fără să o chemi. Profesorul scria poezii. Uneori, nu des, ne citea din scrierile lui.
Eram atât de surprins de forma lor şi, mai ales, de forţa cu
care ştia el să atingă cuvântul, că m-am ruşinat de rimele
mele săltăreţe. Aşadar, debutul se amână mereu, iar la fiecare scriere publicată sau citită ai din nou emoţia debutantului, a veşnicului debutant.
3. Drumul poate fi unul lung şi întortocheat, sau poate fi
unul facil, norocos. Pentru mine, prima carte a reprezentat o cărămidă de care voiam să scap. Voiam să uit, să dau
la spate ce a fost, pentru a găsi un alt început. Asta îmi
dădea prospeţime, îmi deschidea noi drumuri către necunoscut. Prima carte a fost editată în urma unui concurs
literar, o editură s-a angajat să o publice, iar la un an după
premiere nu mai voiam să predau manuscrisul, pentru
că timpul trecuse peste toate, iar ce aveam eu scris până
atunci aparţinea trecutului care nu mă mai definea. Iată
cum drumul se întortochează de la sine, devine sinuos şi
poate lăsa în tine un conflict, nu cu lumea exterioară, ci
cu tine însuţi. O carte ce se scrie perpetuu visez de atunci.
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4. Viaţa ca scriitor, ca om, mi-a influenţat-o lectura legendelor greceşti. Eroii şi zeii din carte năşteau în mine altă
lume. Citeam din acea carte la un colţ al pădurii, lângă
marginea unui pârâu, aşezat pe covorul verde crud al primăverii, iar de peste tot vedeam cum apar, cum se întrupează personajele cărţii pe care o ţineam în mână, şi, ca
un actor într-o dramă, interpretam primul meu rol. Eroii,
zeii, aveau locurile lor prestabilite. Nimic nu te absoarbe
şi nimic nu se lasă absorbit ca o lectură la care participi
cu totul, fără să laşi nici o fărâmă de gând să te tulbure.
Prieteniile literare rămân pe termen lung în viaţa unui
scriitor, pe când grupările mai mult rău fac decât bine,
ele limitează, pun graniţe şi ascund adevărul şi libertatea
de creaţie. Atunci când scriem lăsăm robinetul să curgă
neîncetat, fără să intervenim cu apartenenţa noastră la
ceva, altceva sau grup care creează şabloane şi ziduri
atât de înalte în jurul nostru că nici noi nu ne mai ştim.
Atunci când evităm tiparele rămânem originali. Găştile
nu şi-au găsit niciodată locul în vreo literatură, pentru că
au încercat să pătrundă cu forţa, mai mult prin mijloace
administrative decât prin valoare, ele sunt reminiscenţele unor societăţi comunistoide. Marii scriitori au trecut prin curentele literare fără să fie marcaţi, pe când cei
minori au rămas acolo, în interiorul unei teorii, al unor
limite impuse. Scriitorul nu poate crea decât liber.
5. Tema este una vastă ce nu poate fi dezbătută în câteva rânduri. Mai întâi, opera scriitoricească nu se naşte decât
dintr-o conştiinţă liberă. Scriitorul nu este numai un creator de noi lumi, ci şi un formator de opinie în rândul
cetăţenilor printre care îşi duce veacul. Iar opera se naşte
dintr-o mare iubire a lui pentru ceilalţi, pentru tot ce-l
înconjoară. Dacă şi politica ar fi făcută de oameni cu conştiinţa liberă, cetăţenii pe care-i reprezintă politicianul ar
fi satisfăcuţi de activitatea lui. Dar se vede că la noi lucrurile stau invers, politicianul se îmbogăţeşte chiar din vânzarea conştiinţei, în timp ce cetăţeanul de rând sărăceşte
de la o zi la alta. Rolul scriitorului ar fi să trezească în ceilalţi conştiinţa, nu să fie indiferent. De aici vine şi marea
ură manifestată de politicieni împotriva scriitorilor. Eminescu este blamat şi astăzi, prin „grija“ unor publicaţii
care ascund în spate interese meschine, în care scriu, din
păcate, şi unii care se consideră scriitori. Astăzi, politicienii dintr-un partid pe care poetul îl critica în presa vremii, se adună la Ipoteşti, fără a scoate unul o vorba despre Eminescu, fără a fi citit măcar un articol dintre cele
publicate în urmă cu aproape un secol, dar atât de actuale. Şi murdăresc cu prezenţa lor acolo memoria, numără
arginţii în templul culturii româneşti. Într-o „dimensiune
românească a existenţei“ s-ar cuveni să ne scriem operele,
şi nu inventând nu ştiu ce filozofii antinaţionale care vin
să anuleze întreaga existenţă a unei culturi încă de la facerea ei. Dacă politicul votează legi împotriva fiinţei naţionale, scriitorul are obligaţia să iasă în faţă, nu să strige,
dar să scrie aşa cum îi dictează conştiinţa naţională. Asta
au făcut înaintaşii noştri, iar noi, astăzi, îi condamnăm cu
tăcerea noastră complice.
6. Literatura română a depăşit demult frontiera mileniului
III. Din perspectiva perenităţii, literatura română cred
că va lăsa destule urme pentru posteritate. Scriitorii
interbelici au deschis de multe decenii drumul literaturii române în contextul literaturii europene, cu opere de
mare valoare, devenind universali. Scriitorii români s-au
înscris în curentele literare ale timpului lor, depăşind cu
mult tiparele impuse de acestea si de grupările literare.
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Astăzi, poeţii români sunt invitaţi pe toate meridianele,
sunt traduşi în limbile de circulaţie, publică oriunde, scriu
o poezie luată în seamă în multe literaturi. Suntem universali prin manifestare, putem şi trebuie să rămânem
universali prin valoare.
7. Există un timp al facerii şi unul al prefacerii. Creaţia este
dincolo de timp şi de cunoaştere, orizontul nebănuit în
care spaţiul se absoarbe. Creatorul se confundă atunci cu
demiurgul. Alegoria textelor biblice lasă să se înţeleagă că
totul s-a făcut după un plan prestabilit. Atunci când apele
se despart de uscat, când elementele naturii prind formă
şi conţinut, cuvântul vine nu să definească, ci să provoace
naşterea prin el însuşi, dar nu numind într-un plan superficial, ci manifestându-se vibratoriu ca o forţă lăuntrică.
Dacă poezia reprezintă un cod iniţiatic prin inducerea în
cotidian a stărilor înalte de reverie, dincolo de abstract,
fiind egalată între arte doar de muzică, nefiindu-i necesară o programare, proza presupune experienţă şi exerciţiu, o continuă transformare a eului creativ care se raportează nu numai la personaje şi locuri, ci la întreaga lume
exterioară fără de care scriitorul cu greu ar reuşi să lase
lumii opera în care fiecare se regăseşte pe sine într-o ipostază sau alta. Prezentul pentru mine nu poate fi definit ca
aici sau acum, ci în afara spaţiului şi timpului, aşa cum
stă bine unui poet cuprins de febra creaţiei. Nu pot spune
că există un timp în care lucrez la o carte, cum nu există
un timp al apariţiei unei cărţi pe o piaţă tot mai dezinteresată de carte, de lectură, de frumos şi înălţător prin
cuvânt, prin literatură.
7+1

Ţipătul

doar un cuvânt cu miros de tămâie
întrebarea deschide mormântul în ceruri
şi nu găseşte începutul/sfârşitul
un cuvânt stăpâni deodată întinderea
de granit, de iarbă, de aer, peste ape
peste înserarea cea mai tăcută
cei mai mulţi se odihnesc în întuneric
lumina e o fată frumoasă cu şoldul descoperit,
adulmecă poftele, însetează neînsetaţii
cu privirea risipită peste ochii lor injectaţi de dorinţă
se odihnesc în întuneric
în ei coboară apusuri, uitări
adorm visul în cea mai tainică umbră
devenind sclavi tăcerii din afara fiinţei
în ei fulgerul îşi potoleşte mişcarea
despre dragostea lor viermii scriu cu gesturi discrete
cu discreţie ronţăie patul naşterii făcându-l sicriu
doar cuvinte excremente aşezate în ordinea lor firească
despre dragostea lor morţii scriu cu ţărâna ascunsă
aşternută în litiera de la marginea clipei
iată, cum dau cuvântului scop şi urâciune
şi cum din nimic desfac adevărul în mii de bucăţi
să-l împart lumii în ziua în care norii
vor împrăştia pe pământ
otrăvuri, când ploaia va fi de partea lor
îmi voi găsi mormântul gol străbătut de o rază
voi căuta piatra răstignită între două tăceri
şi mărturia soldatului – vestitorul luminii
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GEORGE GEACĂR (1953-2015)

„cred în opţiune. nu știu mare
lucru despre destin, în afară de
ceea ce am citit prin cărţi. dar
lucrurile adevărate le trăiești cu
mintea ta, nu cu a altora, de la
ei îţi poate veni o sugestie, nu mai mult. e
adevărat că nici asta nu e puţin.“
1. cred în opţiune. nu ştiu mare lucru despre destin, în afară de
ceea ce am citit prin cărţi. dar lucrurile adevărate le trăieşti
cu mintea ta, nu cu a altora, de la ei îţi poate veni o sugestie, nu mai mult. e adevărat că nici asta nu e puţin. în fine,
destin o fi pt mine că m-am născut într-un sat fără să pot
învăţa să fiu ţăran, că m-am născut în anul în care a murit
stalin – n-am putut fi contemporani decât vreo două luni
cred, nu ştiu din vina cui – că nu mă puteam integra în
lumea comunistă din vina familiei şi din vina mea, dar mai
ales din vina lor, că nu mă pot integra nici în această lume
capitalistă, vorba vine capitalistă, pt că nu e, e un joc tragic, pt că e stupid, de-a hoţii şi fraierii.
2. debutul unui scriitor e un motiv de broderie. putem face
mileuri cu motivul ăsta, dacă mai ştiţi ce e e un mileu. sau
putem face carpete, ştiţi ce e o carpetă? aveau vecinii părinţilor mei pe pereţi unele cu păunaşul codrilor, spune-mi
de cine mi-e dor. mama a avut o viaţă foarte grea, n-a avut
răgaz să brodeze, cred că nici nu avea talent pt asta. i-a
murit tatăl când ea era adolescentă, a trebuit să muncească
pământul cu boii şi plugul în locul lui, fraţii erau mai mici
decât ea. eu am încercat ceva chiar şi în acest context ostil,
îmi ieşeau nişte relatări ce s-a mai întâmplat pe uliţa mea
pe un caiet pe care l-au găsit ai mei şi mi l-au citit. şi au
râs, se pare că le-au plăcut relatările mele, o fi fost ceva în
ele, ştiu eu. textele s-au pierdut, nu poţi fi un autor grijuliu cu opera la 10 ani, dar a rămas în memoria mea, nimeni
nu mai poate schimba nimic, e perfect. altfel, îmi amintesc că am mai debutat o dată, debutăm de câte ori vrem,
ce mare lucru, de-abia prin 1979, ianuarie, în două reviste
simultan, amfiteatru şi luceafărul, fără ca revistele să fi ştiut
una de alta, de ce au de gând să facă, adică. una din părţi
s-a supărat, pe motiv că aş fi omul celorlalţi. de fapt, eram
omul nimănui, duceam şi eu poeziile pe care le scriam pe
la reviste, ce să fi făcut altceva cu ele. e adevărat că la revista
amfiteatru mergeam de multă vreme, duceam poezii constanţei buzea, citeam în cenaclu, oamenii care veneau acolo
erau în viitorul apropiat de atunci cenaclul de luni.
3. drumul spre prima carte a fost foarte nasol, am ratat un
concurs la editura albatros când aveam un volum gata, din
motive de aiureala în care trăiam. pe urmă n-au mai fost
concursuri, pe vremea aia, anii 80, se debuta doar aşa, s-au
închis porţile generaţiei, gata. dar scriam continuu, conduceam cenaclul din târgovişte, unde invitam tineri scriitori afirmaţi deja, frecventam numele poetului, cenaclul
lui cezar ivănescu, trăiam în atmosfera aia şi publicam în
reviste, ceea ce pe vremea aia nu era puţin. pe urmă a venit
1989, m-am implicat foarte mult, mergeam la mitinguri
anti-fsn, eram în alianţa civică, scurtă vreme şi în partidul alianţei civice, mi se părea f important să contribui la
schimbarea la faţă a româniei în direcţia democratizării.
acum, la ceea ce trăim acum, aş putea spune că mi-am pierdut timpul, dar nu mai pot face nimic decât să urmăresc
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dut timpul, dar nu mai pot face nimic decât să urmăresc
împietrit ce fac şi ce spun vectorii de opinie ai societăţii
civile foarte exigenţi, pe bună dreptate, cu iliescu atunci,
foarte permisivi, inexplicabil aparent, cu băsescu acum.
deşi lucrurile stau exact la fel. revenind, drumul spre prima
carte a fost aşa: în 1997, editura cartea românească a organizat primul concurs de debut de după 1989. am trimis, am
câştigat şi cartea a apărut. era o carte, întâmplări cu creierul meu, scrisă prin anii 80, a doua jumătate a deceniului,
şi a apărut în 1998, primăvara, pe ea scriind ca an de apariţie 1997. sentimentul meu era de înstrăinare, şi de debut
şi de carte şi de lumea literară cu strategiile ei pe care nu
le cunosc pt că n-am vrut să le învăţ. editura a luat un premiu al us pt debuturile pe care le-a făcut (!), cartea mea a
luat şi ea un premiu, nu mult după aceea, al asb. preşedintele juriului era eugen simion, care mi-a strâns mâna puternic, să mă trezească la realitate, cred. peste câţiva ani, urma
să scrie nasol despre autorul necunoscut al eseului marin
preda şi mitul omului nou, eu adică, deloc trezit la realitate, din moment ce scrie aşa liber despre literatura de sub
comunism. de vină e, cred, dan cristea, care mi-a omologat
premiul de debut al cărţii româneşti, deşi depăşisem limita
de vârstă. s-a făcut că nu observă, din motivele dumnealui,
deşi am văzut că i se reclamase flagrantul. iar apoi, în 2004,
mi-a publicat şi eseul despre preda, care a supărat atâta pe
unii, taman la cartea românească!
4. te influenţează ca om şi scriitor mai tot ce trăieşti, într-un
sens sau în altul, să faci sau să nu faci ceva. m-au influenţat
lecturile, cred, dar ce ştiu eu, oamenii pe care i-am cunoscut, cenaclurile, sau mai nou internetul literar, clubliterar,
poate. dar nu înveţi numai lucruri bune, e f complicat. să
lăsăm aşa cu influenţa…
5. am mai zis, nu pot să rămân indiferent la ce e în jur. scriitorii mai tineri sunt nepăsători, îşi văd de scris după modelul
scriitorului profesionist american. dar nu pot să nu observ
cum o dau în bară când se apropie de real. îmi amintesc
de motivele rizibile pt care l-au votat ei, unii dintre ei, pe
băsescu în 2009, îmi amintesc reticenţa cu care au privit
evenimentele din r. moldova, când cu revolta aceea, care
a dus, după un timp, la căderea comuniştilor de la putere.
dar acum, din păcate, nu mai există societate civilă în formă
organizată în care să mă implic. scriu pe blog când am ceva
de spus, nu cât ar trebui, sau cât aş avea de spus. societatea românească s-a atomizat, instituţiile statului au decăzut
chiar şi de la puţina credibilitate la care ajunseseră în vremea lui iliescu şi a lui constantinescu. susţinătorii intelectuali ai lui băsescu îşi apără idolul politic exact cu argumentele susţinătorilor lui iliescu şi par a nu-şi da seama de poziţia grotescă în care se află. ba chiar şi cu argumentele susţinătorilor lui ceauşescu, dacă e să ne gândim că ei aprobă
tot ce face prezidentul, în mod necondiţionat, pe motiv că
ne face binele cu forţa (!), şi că reformează nu ştiu ce. românii trăiesc în mizerie, mulţi dintre ei, intelectuali mai ales,
profesori şi medici, dar şi alte categorii profesionale intelectuale, în numele unor cuvinte-fetiş, cum sunt reforma, sau
criza. în acelaşi timp, banii de la buget sunt cheltuiţi aiurea,
pt a ajunge în buzunarele cui trebuie. să dau un exemplu
minor, dar sugestiv: o şcoală din judeţul meu, dâmboviţa,
propusă spre demolare, a fost mai întâi renovată, termopanizată, faianţată, lambrisată, dotată cu încălzire centrală
şi abia apoi, adică aproape imediat, la o săptămână adică,
demolată. asta e puterea astăzi, respectiv dezinteresul pt tot
ce e durabil, de viitor, adică dezinteresul pt instituţii credibile, dublat de interesul pt noi şi ai noştri. evident, ai lor.
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6. literatura română contemporană este aşa cum o vor cei care
o scriu. nu e cazul să ne facem griji pt ea, se descurcă. o
parte dintre scriitori se comportă ca nişte profesionişti,
care scormonesc să găsească ceva nou, plăcut şi profitabil
la lectură. altă parte trăieşte în trecut, roteşte caleidoscopul
modelelor vechi, vorbeşte o limbă literară care nu aparţine
nimănui în mod special, sau aparţine tuturor. dar, ce contează? lumea merge înainte.
7. timpul creaţiei e cel în care creezi, restul sunt poveşti, unele
dintre ele coerente, dar poveşti. scriitorul urmăreşte ceva
cu scrisul lui, acuma depinde şi dacă îi reuşeşte şi dacă ce
urmăreşte el contează. şi cât contează. am o carte gata de
publicat şi alta gata de scris.

7 + UNU.

flower power
e zăpadă: o pânză subţire.
dacă treci printre blocuri
dacă laşi urme
aş putea să le văd
dimineaţa când iau pâine din colţ.
sunt un înger sunt ca un înger pot să te văd
dar nu pot să fac nimic pentru tine.
te văd pe străzi
şi simt aerul tău nepăsător dar degeaba.
acum e iarnă şi ninge la greu şi orice siluetă
poate eşti tu. sufăr pentru toate
siluetele care dispar la colţuri.
poate bate vântul şi nu auzi strigătul meu
eu te văd iar tu te uiţi spre mine şi nu mă vezi
nu mă auzi iar eu te aud foarte bine
şi asta nu-mi foloseşte la nimic.
aş vrea să pun o capcană
ca pentru o sălbăticiune de pe discovery.
o să pun pantalonii ăia evazaţi maro
pe care i-am sfâşiat în gardul viu de la mitropolie
ştii tu în ce noapte. şi mocasinii ăia cu franjuri la glezne.
şi cămăşile înflorate cu guler mare rotunjit.
cât am bătut gangurile bucureştiului după mocasinii ăia
şi căminele studenţeşti după super riffle de la arabi.
cămăşile negre cu guler ascuţit tighelite cu alb
pantalonii de prelată kaki.
cămăşile uni cambrate.
scurtele de iarnă viu colorate.
am căutat de multe ori prin buzunarele lor
am găsit fel de fel de prostioare
hârtiuţe scrise din care n-am înţeles nimic.
am găsit scrisori şi bileţele de dragoste
şi nu mi-am adus aminte nimic.
2011, Târgovişte
„PUBLICAREA ÎN NUMERELE ANTERIOARE ALE „HYPERION”-ULUI
A RĂSPUNSURILOR DATE DE DL. GEORGE LUCA LA ANCHETA „SCRIITORUL – DESTIN ȘI OPŢIUNE”, DESTINATE EXCLUSIV SPAŢIULUI INTERNET, RESPECTIV SITE-ULUI MODERAT DE DL. P. PÂRVESCU, S-A FĂCUT
FĂRĂ ACORDUL SĂU ". (George Luca)
Notă: Publicarea răspunsurilor Domnului George Luca în numărul
trecut al revistei a fost făcută cu responsabilitatea Domnului Petruţ Pârvescu, coordonatorul anchetei.
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Ion Tudor IOVIAN

1. dar ea este dintotdeauna
în AND-ul tău
cinci paşi de dans cu mica vicioasă
poezia spre infranegru

C

pasul 1
şi ea
mica vicioasă poezia
e Îmbufnată
se hlizeşte pe străzi fără sine ambetată
de absinturi şi minciunele
Îşi scuipă În sân când Îşi vede
chipul
În apele tristeţii de după-amiază
deja desfigurat deja străin
Îşi dă foc literelor de carne şi sânge Îşi dă foc
sunetelor căzute-n delir
nervilor traşi pe roata norocului
din înserarea neobişnuit de rece
ah
În joacă
Îşi moaie degetul În acidul sulfuric al lunii În descreştere
În ochii mielului În sângerare
continuă din praful drumului
Îşi scrie prefăcuta epitaful pe rouă pe oglinzi oarbe
În inimile nou-născuţilor
şi apoi
îşi strânge plasele în care ai căzut şi tu şi tu şi voi
tot mai puţini tot mai însinguraţi şi vulnerabili
Îţi scrie bileţele indecente ţie
cititorule
orbule
Întunecatule
poate că aşa o vei băga În seamă o vei primi
sub cortul tău
În povestea ta fără sare şi piper
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pasul 2
şi ea
mica vicioasă
Îşi arată ca stricatele sânii lăsati pe
tejgheaua cu bănuţi unsuroşi
poate că aşa
Îţi va stârni pofta de a te regăsi de a te recuceri
de a-i face din nou ochi dulci
de a-i găsi din nou un loc în viaţa ta –
dar ea este dintotdeauna în ADN-ul tău şi nu poate fi
ucisă
şi nu poate fi uitată cu adevărat
niciodată –
şi ea
mica vicioasă Lolita răzbunărilor din dimineţile pierdute Îşi arată dinţii cariaţi de atâtea acadele
cu
care
au tot Îndopat-o
poeţii nimicului cu scârlionţ buni
pe orice vreme şi la orice
printre trandafirii opăriţi de alcool
când dă să articuleze
o odă pentru două păhăruţe de turţ psihedelic
pentru un petec de zăpadă În Place Pigalle
pentru un imperiu de linişte În vârful seringii cu ecstasy
pasul 3
şi ea
sărăcuţa
mica vicioasă poezia
Îşi scrie cu unghiile deja rupte şi Îndoliate
cu minţile pierdute prefăcuta actul de deces şi actul de renaştere–ah că bine îşi mai joacă rolul ticăloasa draga de ea« căci bobul de grâu
va trebui
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mai Întâi
să moară
ca să odrăslească Însutit şi Înmiit“
într-o altă lume o altă frumuseţe
în alte inimi şi alte minţi
dar acolo în grădină între măslinii
de întuneric şi piatră vie
Iisus plângea
(ţine minte neghiobule tot mai puţin omule)
pasul 4
şi ea mica vicioasă poezia
Îşi scuipă fierea În farfurioara cu Îngheţată la 6 d.a.
În birtul Nevermore de pe Golgota
Îşi taie venele
la bară
În bistroul strivit de fum şi vise Înşelate
şi vise cumpărate de la tonomat
Îşi taie cu bisturiul
sufleţelul ei uitat printre primii fulgi de zăpadă
alb pe alb
singurătate pe singurătate
viaţă pe moarte
şi ea mica vicioasă poezia
doldora de ovare şi « vino-ncoa »
Îşi bea lăpticul Îşi bea minţile imaginile
din viitorul fără trecut fără prezent
tristeţea mai grea decât o lespede
se hrăneşte cu himere
din telenovele şi ciocolată cu stricninăasta-i tot ce îi dai ca să-ţi producă realitate –
dar azi
e bătută În cuie În piaţa Matache
pe crucea de piatră
a tuturor celor pierduţi a celor fără
ziua de mâine fără ziua de ieri
În aplauzele unor omuleţi de gumă
şi vânt şi hârtie boţită
omuleţi ai nimicului
oamenii aplatizaţi din prezentul recent
« ce aş fi putut să fac când totul era deja
scris să se Întâmple aşa şi nu altfel »
când textul se autodevoră
şi nu mai e dragoste
şi nu mai e ziua de mâine
pentru nici unul dintre noi cei care n-am văzut
n-am auzit
n-am atins cu degetul rănile Aproapelui nostru
din noi înşine
pentru tine pentru nimeni
pasul 5
dar ea
se hrăneşte cu irizările picăturilor de
ploaie pe corola de floarea-soarelui
cu albastrul vineţiu
din ochii copilului uitat pe o piatră de hotar
într-o benzinărie
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“ şi-l vom trăda În fiecare clipă a vieţii noastre “
« nu mă urÎ pentru ceea ce Îţi voi spune »
« şi după ce a zis aceste vorbe,
le-a arătat mâinile şi coasta Sa »
şi-n ele Încă
palpita textul ăsta plin de durere şi bucurie şi amar şi cer
şi au sărit zăvoarele care ţineau încuiată
realitatea nevăzută
« dar nimeni nu mă vrea În preajmă în aerul
lui în ADN-ul lui în povestea vieţii lui »
zice mica vicioasă poezia – nici tu nu mă vrei nici el
deşi eu sunt gena supravieţuirii voastre
frumuseţea care nu vrea să moară
« şi tu te vei lepăda de mine de trei
ori până a nu cânta cocoşul »
şi de pe cuie din rănile unse cu oţet din cerul de catran
se-ncheagă în dureri o durere nouă
o frumuseţe nouă
o lumină cu adevărat vie
dar nimeni nu mă vrea În preajmă – zice – şi
Îşi ridică braţele şi braţele se fac aripi
şi cuvintele doldora de ovare noi
crapă pe caldarâm
crapă În minte
Într-o mie de alte cuvinte
pentru mielul tăiat la gât care sângeră
În iarbă de două mii de ani
şi tu nu-l vezi şi tu nu-l auzi
şi lângă el mica vicioasă poezia
aşteaptă să te trezeşti
« şi a fost o seară şi a fost o dimineaţă »
şi va mai fi o seară şi va va mai fi o dimineaţă
o lume
alte cuvinte

2. pe apa Lacului Bâlea
înainte de a da zăpada

aveam o viaţă liniştită – aş zice – de un alb
funebru care se visează albastru plutind
pe apa Lacului Bâlea înainte de a da
zăpada – neclintit metalic senin
şi nu simţeam durere şi
eram o frunză una cu cerul
şi dintr-o dată
o privire de-a ta
mi-a făcut viaţa zoberam în supermarket – aşteptam
pasărea roc să înşface în gheare Cartierul Cursa
de şoareci şi să-l ducă pe pustia neagră
…dar n-a mai trecut
pe aici
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şi tot trimite mesaje într-o limbă necunoscută
scrise cu-n cui direct pe osul frunţii…
căutam andive de Iceland pentru poeţi
gravizi de intelect şi slabi de înger
căutam un pălărier care creşte pe
tăcute prigorii în pălăriile lui
pentru copilul care a fugit asţă-noapte
din mine
de mână cu moartea
dar chiar atunci am scăpat de pământ floarea de colţ
ţinută captivă nopţi în şir în gheaţa minţii
şi ea s-a spart
în mii de funigei şi cântecele
şi un iureş de prigorii în flăcări
mi-a fost de atunci fiecare dimineaţă
îţi spun acum toate astea
în timp ce pe fundul Lacului Bâlea
îmi aşez fotoliul ca să urmăresc cu o cafea
cu jamaică strong şi stricnină alături
filmul căderii cu tine
în INFRANEGRU
unde clocotesc
poemele luminiscente din nopţile fără adevăr
pe ecranul incredibil de liniştit şi de albastru şi
de un alb funebru

3. frigul dimineţii

şi ne luăm rămas bun în frigul dimineţii
în gări
printre scrâşnetele frânelor de tren ziare
încleiate în grăsimi şi muştar
bilete ţipete spume surâsuri de plastic
de la luna cu zgârieturi pe obraz
care se smiorcăie când
îşi răzuie chipul de pe geamuri şi rufe murdare
de pe suflete
cu briceagul
şi ne luăm rămas bun de la călători de pământ
de piatră
de carne vânătă
dar ei nu au nimic de spus şi privesc
în gol şi frica le pune
lacăt pe gură
şi câini
şi ducem cu noi
valize cu ochi morţi şi peisaje pârjolite
de var şi de vânt şi de urât
împăturite anesteziate
vieţi tocate mărunt
vieţi de care şi-au şters picioarele
îngeri cu bocanci soldăţeşti şi oameni
cu glod mult în suflet
daţi la strung câte sapte pe oră
cu creiere spălate în motorină şi rachiu

şi ne luăm rămas bun lângă ghereta cu ziare
si migdale şi prezervative şi lame de ras
din colţ
după ce ne-am băut păhăruţul de fiere
şi ne-am spălat feţele obosite
cu fiere
care nu mai sfârşeşte
şi oţet şi ceaţă
şi ne luăm rămas bun
de la merişorul sălbatic pe care
l-am lovit cu securea în vis
şi l-am găsit doborât în patul nostru
de la luna verde a lui Garcia
de la pisica chioară de pe casa scărilor
unde am iubit şi am urât şi
am dat sânge patriei în seringi cu ecstasy
dar ei au scris cu briceagul pe bancă
vorbe grele despre viaţa care abia îşi trage sufletul
când o ia în sus spre mansardă şi apoi spre cer
şi ne luăm rămas bun printre cărţi
din care n-a citit nimeni niciodată şi
nu le-a răsfoit nici vântul
ci doar moartea
şi
singurătatea şi-au pus semnătura
şi de ce ne luăm rămas bun
cine cu gheara ne alungă din noi
înşine de pe bălegarul nostru
şi smulge copilul din noi cu tot cu paradis
şi smulge şi lumina din ochii lui
când îşi înalţă zmeul peste peste turnul de apă
şi ne luăm rămas bun
de la bărbatul acela tăcut care bate
posomorât apele cu nuiaua
care taie cu briceagul cuvintele-miei la gât
şi le bea sângele şi cântecul şi zorile
beat de singurătate
vom mai alerga pe coline
în calea stelelor căzătoare
după zmeie şi zmei de turtă dulce şi vată
de zahăr şi puf fierbinte de păpădie
vom mai alerga pe coline
în calea Ta Doamne al durerilor
cu frunze de finic în mâini cu stele
de dimineaţă în priviri
dar noi vom fi cei care vom striga:
“ Osana! Osana!
Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului!“
şi tot noi vom urla între zidurile urii
„Ucideţi-L! Ucideţi-L!
şi ne vom scufunda cu tot cu stelele de dimineaţă
în INFRANEGRU

cu peria de sârmă în oraşele pierzării
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afară e din ce în ce mai frig.numele
tău e trecut sub tăcere.
prin oraş nu se mai aude nimic despre poezie.
intri în casă ca într-un adăpost antiatomic şi taci.
prin ferestrele nişă pipăi cu privirea linia orizontului.
afară e frig.
sufletul tău pare un peşte uscat care
înoată pe cerul ca sticla.

Radu FLORESCU

Simple exerciţii de bunătate

Z

zile la rînd simt frica cum lucrează sub stern.
scoate în faţă sufletul ei roşu
amintirile din viitor
cerul din peretele plin de cari.
în jur nu văd nici o fereastră
doar ticăitul suprem care surpă temelia casei
şi drumul pe care merg.afară e frig.
o ploaie măruntă schimbă ordinea lumii
şi chipul celui învins.
dincolo e marginea şi cerul coborît pe pămînt.
casa în care trăiesc urcă încet dealul.
între patru pereţi aştepţi somnul care nu mai vine.
eşti lucid gata să ridici tavanul camerei
acoperişul casei să vezi cum e noaptea dincolo.
pentru o clipă eziţi.
mîinile tale mişcă aerul din preajmă
ochii rup încet din lumina lăsată
aprinsă la capătul patului.
fiecare secundă îţi aprinde în creier un far
care luminează discret celulele albe şi roşii.
pentru o clipă
simţi mirosul crud al ierbii intrînd prin fereastră
auzi apa curgînd prin subteranele casei.
o călătorie cu circuit inchis pare viaţa ta aici.
la marginea patului cu capul în mîini aştepţi
să renască-n tine speranţa
dorul de viaţă
ziua de mîine.
o amiază fierbinte ţi se arată la celălalt capăt al zilei
un timp palid te împrăştie prin casele oamenilor.
tăcut
priveşti cum la celălalt capăt al nopţii
un pămînt negru se îndoapă cu oasele tale.
un cîmp alb şi pur pare moartea
atunci cînd are gijă de tine.
prin fereastra deschisă intră noaptea vălurind totul
în cale. trăieşti înconjurat de cutiile goale de analgezice
lăsate în soare ca nişte cartuşe trase demult.
totul în jur pare răsturnat şi trist.
o ameţeală bruscă nivelează pereţii camerei
mîinile apasă un trup străin
cauţi în mintea ta o zi cînd totul era sigur
acea zi cînd în oasele unui peşte pe ţărmul mării egee
ţi-ai văzut viitorul.
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cîteva fotografii de familie pe masa
de scris. alături un pahar
cu apă şi cîteva cărţi par a împăca viaţa cu moartea.
nu ştii zilele care vin. nu ştii cine aduce întunericul
în camera ta
în sîngele tău.în mîinile tale se sfărîmă chipul tatălui
aproape plecat. nu-l tulburi.
viaţa îşi ia rămas bun de la el
risipindu-l în puţine cuvinte.
cîteva fotografii pe masa de scris.
ziua de mîine ca un nod în gît.
în burta întunericului tu încă mai cauţi secunda de graţie.
în urmă rămîn zilele de pîslă
amintirea casei şi spaimele rupînd din tencuiala pereţilor.
te pregăteşti pentru un atac de panică cînd cerul coboară
din tavanul camerei iubirea aproapelui
ca pe un bun de consum.
rătăcit prin lume nu am obţinut nimic.la mine acasă
se adună morţii mei să-mi spună că
pentru vremurile de acum
ei duc acolo o viaţă normală
încărcată de sens plină de energii.
în amintirea timpurilor bune ciocnim
paharele pline cu apa vieţii
şi vorbim.îmi spun că nu mai au nimic de vînzare
dar uneori îmi cer bani cu împrumut
să cumpere de la noi ceva timp de trăit.
şi vine acea zi în care lumina curge din pereţii casei
înapoi înspre mare.

Un om tînăr
de cîteva zile plouă la marginea cerului.
găsesc de cuviinţă
să tac atunci cînd sub unghii se adună pămîntul.
împovărat de lucruri mărunte
ascult ropotul ploii
şi sîngele năvălind prin artere.
din loc în loc pereţii camerii se
acoperă cu nori mari cenuşii.
sînt fericit.întorc inima pe toate feţele
şi nimic nu-mi mai aminteşte de mine.
în memoria casei
în varul pereţilor sînt un om fericit.
de cîteva zile port pe braţe sufletul
uşor ca o rază de lună.
de cîteva zile pămîntul rodeşte la mine acasă
un bărbat tînăr.
moartea lasă întotdeauna locul curat.
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George VIDICAN

BEŢIE

învălmăşala viselor într-un turn cu pereţi acvatici
îmbătrânire
sărutul tău întors pe dos
amestecă lumina lunii cu fumul de ţigară
un cântec ostăşesc îmi tăvăleşte patul
ultimul batalion pleacă din mine la război
mai avară decît durerea
uitare complicelui tău în uterul femeii iubite
mută visele în coşul cu mere
cenuşa tăcerii
doarme în cana cu vin
îndoielile tale se joacă cu somnul pisicii
soldaţii ţin dangătul clopotului
pe braţele lor puternice
înroşit de praful de puşcă
eu- l metalic al tancului salvează
demnitatea erorii umane
moartea în care ne trăim viaţa
sângele se preface în vin
apa se preface în sânge
curge ca o ceaţă
miros de cafea peste buzele noastre
găsim vin în uitarea bunicii
ne face semn cu mişcarea ochiului ei să-l degustăm
până nu se învălmăşeşte cu uitarea bunicului
în cana cu vin tremură îndoielile
alunecă împreună cu mine peste sânii tăi
îmbrţişările cad peste cearşaful
tăvălit de cîntecul ostăşesc
dorinţele tale
dincolo de noi
mirosul de vin
dăruit de uitarea bunicii
un dans al mirosului
în formă de cerc
jumătate întuneric
jumătate lumină

DIMINEAŢĂ LA ORADEA

o dansatoare la bară umbra cetăţii
lasă o dâră de înţelepciune
nimicul ancestral al pustiului
subţire şi sticlos
atârnă în paznicii hătuiţi de somn
umbre seismice în iarbă
subonştientul trădat
stropul de rouă e din platină
privirea periferică a nopţii desprinde
un trup de alt trup
huliganii înşiraţi pe calea ferată trag
soarele din buzunarele navetiştilor
forţa centrifugă ne lipesc tălpile de mirosul cafelei
terasierii au ochii plini de noaptea în
cap a funcţionarilor publici
foşnetul fustelor bandajează ţipetele
cu zâmbetul chelneriţei
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curge ipocrizia fumului prin elasticul
larvelor rod dimineaţa
ruptă pe alocuri
mirosul cafelei trage cu coada
ochiului umbra tramavaiului
ţipătul femeii îşi apără demnitatea
năpârleşte lătratul câinilor în luna
uitată de noapte pe cer
şuieratul îngălbenit al dimineţii acoperă
umbra cetăţii cu paşii paznicilor înfăşoară
faşa asfaltului rănile necredincioşilor
halucinaţii în mirosul cafelei
măreşte gaura foamei
răsăritul soarelui
orbii oraşului trec grăbiţi prin lumină
ridică fumul de ţigară la un metru
de-asupra ochiului cu degetul arătător
e zece şi cinci
prin acele ceasornicului din turnul primăriei
trece fericit tramvaiul galben
se aud râsete în roţile lui
în frigidere bolboroseşte foamea bunicului
mirosul cafelei înghesuie lătratul câinilor
nesfârşita intrare în linişte

NOAPTE DE IARNĂ

o cicatrice pe obraz frigul
un scripete ridică luna
mai aproape de sânul mamei
mă pătrunde până la dezvelire iubirea
fug
dinlăuntrul meu lumea aruncă fum şi chiştoace
seamănă cu un brici
bărbereşte noaptea
de dragul lunii felinarele mă poartă prin parcuri
mă plimbă de mână să nu îmi pierd originea
continuu să-mi strig sângele
intrarea în frig se face prin mine
întins pe o masă bunicul bucură nopţile de iarnă
desmembrează frigul
îl pune pe sobă
disperarea dă putere vinului să ţipe la oameni
în cameră se aud voci
urmează jocul flăcărilor
dacă vrei să ştii ce se întâmplă cu
frigul pe mine să mă întrebi
e făcut după chipul şi asemănarea mea
gaura cheii mişcă liniştea nopţii
luna sângerează în eu- l meu
întrebat de oameni când se sfârşeşte noaptea
torn frica astrală în felinar
pieptul meu respiră dimineaţa
din mine iese răsăritul
bunicul taie frigul bucăţele să-l pună la ciorbă
cineva mă întreabă care e ordinea lucrurilor
în gaura cheii îi răspund cu un strigăt al mamei
cântatul cocoşilor
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Miruna MUREȘAN

MONOLOG

Mamei, in memoriam

se vor lega cum la-nceput cuvintele
un templu-al lor va fi poemul martor
din care mă voi vedea atunci
din ce în ce mai puţin

era o răscruce aproape de margine
din care singurătatea se hrănea
uitată acolo de Dumnezeu
vulnerabil sunetul ei
în rugăciunea frigului exasperant
al unui timp fără memorie
prin care încercam să trec
cu genunchii plecaţi până la inimă

oprindu-mă la un moment dat într-un punct
precum un ţipăt scurt cât o întoarcere
într-o zi când toate vor fi fost spuse

aveam atât de puţine cuvinte la mine
şi-o umbră care mă însoţea cum un zid de lumină
hrănindu-mă doar din carnea ei palidă
şi dintr-un freamăt al stingerii sfios şi prelung
pe care îl evocam atunci când mă purta
spre o vale a plângerii

aveam toate cuvintele ascunse-n adânc
numai astfel puteam auzi
cum moartea se plimbă liniştită prin viaţă
povestind
aşezată-n memoria ei ca acasă

lacrima mea părând un dar de bunăvoie
pentru văzul cuvintelor
care exersau focul de dinainte de stingere
aveam genunchii plecaţi până la inimă
până la inima din lumină
la o răscruce aproape de margine
pe muchia dealului aştepta inima mea
în biserica în care nu mai fusesem demult
bătând în fiinţa mea absentă
fără să o audă nimeni
uitând că oricând s-ar fi putut întoarce
aş fi putut muri atunci cu mult mai liberă
fără să schimb cu nimic furtunile cerului
cum prima oară aşteptând limpezimea
în care ardea de-o veşnicie
precum o candelă aprinsă inima mamei
ascunsă în inima mea
eu purtam toţi ochii nopţii deodată
şi nu mă întrebau nici murii sălbatici de ce
un zbucium aspru şi desăvârşit
despărţea la nesfârşit de mine poemul
în biserica pe care-o uitasem aproape
curgând liniştită pe ape
primenind fiinţa dealului în mijlocul paginii albe
încât imaginaţia mea să se poată întoarce oricând
într-o zi când toate vor fi fost spuse
se va opri la mine Cuvântul
întrezărind în cuvintele mele-asfinţitul
ele vor fi din ce în ce mai puţine
de sfâşiere va fi ochiul meu şi de lacrimă
cu pleoape grele de lut
prin ele voi încerca să ajung
odată şi-odată la mine
aşezând pietrele templului una peste alta
întru arderea de tot de la poalele muntelui
iar când vremea se va fi împlinit cu totul
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un ochi crepuscular creştea încet bătând
precum un orologiu în valea inimii caldă
prin care treceam fără să ştiu
într-o sfâşiere înaltă

în penumbra ochiului mut
precum o ploaie peste pietrele cerului
stăteam să ascult râul cuvintelor
fremătând
în valea inimii caldă
eram ca acum fără mine acolo
alergând cu moartea de mână prin viaţă
prelungind la nesfârşit un sfârşit
cu infinită speranţă
o pajişte decolorată era precum un semn
tresărind în braţele mamei aproape uscate
era tot ce-mi mai puteam aminti
să pot locui
ochiul acela crespuscular crescând
precum un orologiu în valea inimii caldă
prin care treceam fără să ştiu
într-o sfâşiere înaltă
mă-ntrebam ce putea să însemne o lacrimă
a sufletului de pământ în trupul de cer
nu-mi rămânea decât să rătăcesc
pe urmele ei
să-i şterg sângele prelins povestind
râsul morţii îngheţat pe buzele clipei
când orice atingere a nevăzutului
putea întoarce lumina de pe drumul ştiut
eu îmi îmbrăcam în ea ochiul
cum într-o maramă de lut
trecând podul de lemn peste râu
să văd cum luna înoată în foşnetul lui înspre vamă
mă-ntrebam de ce braţele ei galbene reci
par să legene o veşnică rană
scrijelind cu ea sufletul meu de pământ
fără să spună nimic
atunci când atingeam ochiul de lună
încercam să visez frumuseţea mamei
ascunsă-n viorile neştiute-ale cerului
în formă de inimă
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Ioana IERONIM

CASA POETULUI

Casa lipită de câmp
casa poetului

respirarea ţărânii atinge ferestrele
mireasma pământului proaspăt arat
mireasma de mure şi soc, de iarbă
cosită până în zori
miresme trecând pervazul
de-a valma cu pulberi stelare.
Şi cărţile
cu flacăra lor supusă
ascunsă
răspândesc lumină.
O palmă deasupra ierbii, la intrare
pe zidul de piatră stă însemnat
nivelul mării
semnul mării nevăzute.
Casa – miezul lucrurilor
ochiul senin al furtunii
clădită cândva pentru alţii.
Pendula oprită cu generaţii în urmă
acum merge iar
tic-tac sunetul vechi, inimitabil
măsoară timpul cel adevărat.
Casa poetului
casa lipită de câmp
non-distanţa
îmbrăţişarea nudă

Picaj

fşşş coboară printre noi în picaj
copilul care ai fost, calcă liniile
de şotron ale conversaţiei din acest
no-man’s land al după-amiezei

când abia ne dumirim, suspendaţi
cu acea bucurie a revederii
în vis
- oh, nu crezusem vreodată când abia ne limpezim
el fşşş pleacă pe tangentă
şi ne lasă în urmă
în trena lui de râs
râsul pe care doar credem
că l-am auzit.

Coapse puternice

Da, femeile din partea noastră de
lume au coapse puternice
cum a fost nevoie în timp lung
abia ieşită din copilărie, fata „ieşea la horă“,
şi curând o măritau. Peste noapte
ea ajungea să poarte, fără să se frângă
greutatea bărbatului, a casei cu acareturi şi vite
pământ şi păduri
trebuia să-şi legene bărbatul pe făptura ei
plăpândă la început, să legene şi
să poarte copil după copil
până la zece poate ori paisprezece, născuţi, unii
după ce propriile fiice aveau copii.
Pe toţi şi toate le ducea
fără să se frângă fără să se plângă.
De coapse puternice era nevoie
ca să ţeasă ierni lungi la război
şi când era vremea să ducă sape şi greble,
hrana caldă secerătorilor la câmp
cositorilor peste munte
să-şi ducă acasă în spate bărbatul sau fiii
beţi la petreceri, zdrobiţi la muncă
tăiaţi în vreo încăierare
să-i ducă să-i spele să-i primenească
în haine albite la râu, să-i aşeze în aşternut curat
şi ei să doarmă ca pruncii nou-născuţi
pentru o nouă zi.
Ea şi-a primit acasă bărbatul şi fiii şi fraţii
veniţi în cosciug de la război, ani şi veacuri
mulţumind lui Dumnezeu că i-a mai văzut
şi somnul cel lung le va fi în ţărâna de-acasă.
I-a dus în braţe cât a fost să fie, i-a spălat şi îmbrăcat
în haine pe care le închinase
înainte ca ei să le poarte,
haine pe care tot ea le ţesea, le cosea
cu dragoste şi bucurie,
cântând. Şi asta se numea odihnă.
Iar acum – să-şi îmbrace bărbatul sau fiii ultima oară,
să-i bocească şi să-i îngroape. Fără a se prăbuşi.
Are coapse puternice femeia din partea asta de lume
cum a fost nevoie în timp lung.
Nu se mai poartă, e drept. Nu e fashion.
Dar corpul dat omului se schimbă mai lent ca istoria
nu urmează prezentul nostru continuu
cel deocamdată
cu tocuri stiletto mai înalte pe zi ce trece.

Nevăzut, el ne vede
el din locul lui noptatic ne mută
pietrele de hotar
când e bezna mai adâncă
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Mareele de semnale în labirinturi celulare
îşi urmează căile
povestea vieţii noastre pe care abia o silabisim
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Mircea LUTIC

ÎNŢELESUL DIN ÎNSEMNE
Prin Duh, veacul al treilea înplină
Eonul întocmirii lumeşti
Şi-al consubstanţierii celeste –
Veracitate, necum poveste,
Însăvârşirea prorocitei Veşti
Într-o epifanie divină.
Dinspre lege şi har calea duce
Către Spiritul fără prihană,
Veghetor lacrimii de pe cruce
Din îndumnezeitoarea geană.
Mângâierea în El se arată
Cu-angelice rostuiri solemne –
Preaplinul înţeles din însemne,
Faptă miriadian venerată.

NEXUL CTITORIT DE VIAŢĂ
Trăim ca să ne naştem din nou, în suflet pur,
Să-nsomnorăm postum în a veciei plasmă,
Învăluiţi mereu cu olmuri de agheasmă
Şi nouri de tămâie şi smirnă împrejur?..
Ştim, moartea e absurdul fiinţei, întrupat:
Există doar atuncea când prezenţă n-are
Şi definită-i lămurit prin ne-nturnare
În creatură iarăşi, din datul necreat.
Pe ţărmul de dincolo, de heruvimi păzit,
Nemoartea este nexul, de viaţă ctitorit,
Legiuitoare plină, în ceasul împlinit,
Izbavă de păcatul din prour, adamit.
Ci nu în somn postum în a veciei plasmă,
Învăluit mereu cu olmuri de agheasmă.

ÎN PREVIDUL ETERN
Tu, Ce-ai rânduit firii număr, rost şi măsură,
Ai zămislit fiinţa din haos şi din nimic,
Rogu-te, Doamne, relevă-mi umila făptură
Şi fă haru-Ţi divin în cugetu-mi să dea spic.
Mă legi în duh cu Totul Tot şi cu nemurirea,
Eminenţa mi-o conscrii în previdul etern.
Raţiunea mi-e forma, materia mi-e simţirea
Şi-n nemărginirea Ta clipele mi se cern.
Revii în însinea-mi, să mi-o tulburi întruna,
Arătându-mă mie cum din veac m-ai gândit
Şi-astfel mă văd neajutorat, gol, împustiit –
Ca un arbor confruntat prelung cu furtuna.
Lumea lumeşte şi eu lumesc în ea, stingher,
Cutreierând vremile dintr-un ler în alt ler.
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ANDANTE AL INIMII
Liturghie interioară, tămadă prin mărturisire,
Rod al buzelor ce proslăvesc numele Eternităţii,
Cupă de-aur plină cu miruri şi întămâieri peste fire,
Treaptă celest străluminată întru înnoirea vieţii.
Braţele-mpreunate aspiră înnemuirea cu Cerul,
În aurora nădejdii gândurile se cuminecă,
Ca o livadă veşnică, înfloreşte în suflet misterul
Şi-n preajmă firea e într-o neamurgită duminică.
Intim andante al inimii, tainic murmurat pe rozariu,
Cu înclinarea frunţii a pioşenie; blagă de preţ –
Lacrima vie ce cade, fierbinte, pe sinaxariu.
Înălţându-l la pristolul dumnezeiesc
din oarba vremelnicie,
Comesenia prin rugă face pe credincios condrumeţ
Cu cei preafericiţi din străsempiterna Împărăţie.

ALTAR ÎN NEMOARTE
„Eternitate, o, eternitate!“
A exclamat, la şase ani, copila
Care trăia-n respirul lui Socrate
Şi se chema Teresa de Avila.
Parcă grăi de dincolo de vreme,
Din plin neant, din nefiinţă pură,
Ce n-are nici durată, nici măsură
Şi nu se întrupează în sisteme…
Un dor aprins de noime netrăite
Într-o mijire fragedă a vieţii,
Aprig fremătătoare de ispite,
Visând tărâmuri unde nasc planeţii –
Altar de-a pururi, respirând nemoarte,
De care numai îngerii au parte.

MISTER LITURGIC
Asemeni mădularelor în corpul uman,
Toate aici sunt armonios integrate:
Sinergie simbolizantă augustian,
Pios şi serafic interiorizate.
O neîntreruptă nedeie în imagini,
Afierosită să minuneze poporul –
Cartea Cărţilor în înzugrăvite pagini –
Şi-n centru, pe iconostas, Pantocratorul…
Totul e în aşteptarea sfintelor daruri,
A arătării sacrale în liturghie.
Într-o cunună de îngereşti osanale,
Răsună: „Ale Tale întru ale Tale“,
Prefigurând îndumnezeitele haruri,
Ce respiră a viaţă-n euharistie.
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Oameni ca noi

În vis mă tem că iubesc
E un supliciu trezia
Oameni ca noi se topesc.
Lupi sfârtecă agonia.

Ce biserici te vor, ce instanţe mă mint,
Arde-n dor de poeţi, izbăvirea, iubind
Nu sunt eu, nu eşti tu, ci doar măşti care ard
Ne chemăm, ne gonim, posesiv, revanşard
Cântă viaţa. eu plâng, tu ai vrea să te-mbeţi
Planuri tandre se frâng, sus, în nori violeţi
Şi acum, când îţi scriu, viaţa e ca oricând
Doar ratăm expresiv, clipa vieţii trecând
Ai bagajul făcut, pe un pat de hotel
Cuplul lumii e sfânt, rana vieţii, altfel,
E-o putere să taci, în război nevăzut
Când ispita e ştreang, ce mai e de făcut?!
Nimeni nu vrea ce sunt, şi aş vrea, tu să ştii
Vor bucăţi, vor fâşii iar eu mor, pe felii,
La povestea ce-a fost, un delir, un spital,
Dacă eu voi trăi, tu să scrii un final.

Clara MĂRGINEANU

Rană de copil

Aşchii de icoană

Dansează-n creştetul luminii noastre
Plesnind de sănătate, vânătăi
E neasemuită în dezastre
Iubirea celor care au dat în noi!

Rănesc lumina desuetă, cu spini pe creştet am iubit,
Un act, un pact, o verighetă, neverosimil, te înghit.

Eram copii, scăldaţi în mierea firii
Şi ne-nchinam păgânilor din ei
Şi nimeni nu a spus atunci iubirii:
„O rană de copil e tot ce bei, “

Îmi taie viaţa cu dreptate, un adevăr negat intens,
E cuplul ca formalitate, tânjind mereu perechea sens

Pentru iubirea cu hotare, pentru delirul în balans,
Perechea -sens cere iertare, formalitatea râde fals.
El e străinul, ea străina, cuplul se smulge din război
Bătăi de gong despart lumina, în poezia de apoi.
Nu te-am găsit în nici o carte, e scris în arşiţa din stele
Să fii şi să rămâi departe, arzând în rostul vieţii mele

Îmi este dor şi-acum de-o mângâiere
Tânjesc o cucerire fără rost
Aş vrea să am acum altă părere
Dar demnitatea lor atât a fost.
Să tot lovească, legănaţi de jale
O sărăcie, viaţă fără pâine
Doar rana de copil cerea iertare
Din monstrul ce putea să fie mâine.

Schimbăm tăceri, a câta oară, la
nunta noastră ne-ntâmplată
O stea în pas de dans coboară şi ne promite altă soartă. Un prunc lovit absurd, pe negândite,
Creştea la umbra mărginită doar
De-o rană de copil care nu minte
Numai din cer aştept opinii, despre
Ci tânguie psaltirea, spre hotar.
ce-a fost întâmplător
Şi când ne judecă străinii, ne-ascundem
Că poate nu e vinovat, că poate
chiar sub ochii lor.
Adulţii vremii lui l-au mutilat
El creşte şi încearcă şi străbate
Dragostea mea, cerească mană,
Vă traversează viaţa, imediat.
pierdută-ntr-un război nebun
În aer aşchii de icoană se-aşează şi te recompun.
Îngheaţă brusc un mugur din april
Dacă veţi smulge rana din copil.
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Grigore CHIPER

Asul din mânecă

Lucrurile de care te atingi tu
sunt calde poate fierbinţi
lucrurile de care mă ating eu
sunt reci poate îngheţate
Tu privești dincolo de mâine
eu nu văd dincoace de azi
Casa în care înnoptez nu are ferestre
casa la care te uiţi are uşă
Pentru mine anotimpul
e toamna ploioasă
şi drumul e linia frântă de terminus
Pentru tine anotimpul e
primăvara înstelată
şi frumuseţea şi tinereţea îţi
sunt asul din mânecă
Terenul pe care pășești
e sclipitor
Mânerul de care mă cramponez
e lunecos
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în josul mâinii cu care
întorc cheia in contact,
cea mai mică dintre noi,
cu ochi de piatră sleită
şi resemnarea
gâlgâind din inimă ca dintr-un
cuib de rândunele,
încă plăteşte
căldarea de sânge
şerpilor din iarbă.

Aproape
beznă

Zdrenţe de gânduri,
cioburi de ochi,
dâre de soare ucis,
Îndoiala –
singura lumină
pentru drumul
celor expulzaţi
din orice rost,
orbecăind către alţii.

Manon PIŢU

Femeia
perfectă

De la o vreme,
sunt iubită de toată lumea.
De bună-seamă,
toată lumea a devenit
îndeosebi bună.
Eu singură am rămas rău mirată.
Fireşte, sunt un poet minunat
întâlnit cu bucurie şi drag
de către toţi ceilalţi poeţi minunaţi.
Unde intru,
se face tăcere.
Duc o existenţă neverosimilă,
însăşi liniştea mi se-ncurcă
printre picioare.
Răspund serios oricărei întrebări.
Dar doar până la jumătatea
zâmbetelor:
extravaganta mea natură
contradictorie.
Nimic mai mult
care să lase la vedere
impecabilul alb al condamnaţilor.
Undeva,
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Trunchiuri negre,
aprinse ud,
spală
de pe fundul ochiului
toate nuanţele de gri.

Nu sunt
Manon

• Nu-mi plac biografiile,
relaţiile imediate,
cele cauză-efect,
proverbele stătute prin
gâtul avizaţilor,
isteţimea ce-şi suge
măselele la o ţigară:
un om e altfel el însuşi
câtă vreme respiră – chiar
în grabă – aer ne-nceput.
• Sunt fată de cititor.
Îmi plac cărţile. Şi ele mie.
Dacă tot e să fiu femeie pierdută,
măcar să mă pierd în cărţile tale.
Manon se întoarce cu aurul,
o ia de la capăt – candoare.
Mă dezbar de hălci întregi,
mă dizolv sub oasele unei
dorinţe leproase,
să nu mă găsesc
oricât de adâncă tăietura.

• Mă iubeşti ca un
inspector de asigurări.
Ţii la mine in forţă: moartă
sunt de-a dreptul valoroasă.
Telenovelă cu conservator.
Numai bine îţi poţi
permite câte o lacrimă
la răstimpuri contrapunctate
de-un corn fals,
sunând incert a Ceaikovski.
Sunt, insă, urma pasului
tău în marele stârv.
Şi teamă nu mi-e.
Nici de privirea ta.
Nu poţi tu tăcea cât pot eu asculta.
Caut un nume pentru cei ce se
lasă omorâţi cu zâmbetul pe buze.
• Toţi întorşii pe dos sunt
fascinant de frumoşi.
Asta nu-i face nici mai pricepuţi,
nici mai puţin bastarzi
şi cu atât mai puţin parte din ceva.
• Unghii verzi,
degete pe-aceeaşi măsură
şi-o dorinţă vagă
de a lăsa urme pe uşa unui lift.
Pe luciul dintre două etaje
Abia de-ţi pierzi o amprentă.
• Mai număr un bărbat
la care nu-mi ajung vorbele,
care poate-ar risca pentru mine
un poem furios
sau unul aproape explicit.
Nişte tărâţe buclate,
o paiaţă de tras funiile din plictis,
din oboseala oricărei trăiri,
ceva
care să îi ateste propria vieţuire,
să-i facă bine şi să îl bucure,
să spoiască jumătatea unui
secol de funingine.
Îmi curge prin creştet o
ninsoare verticală:
îmi voi purta de grijă până acasă,
mă voi descurca din
nou, cum se cuvine,
cu încrederea şi biciul de vene.
• Cât te poţi gândi la un om?
Până ostenesc toate cuvintele.
Ştiu cum fumezi.
HYPERION
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Marcel MIRON

Din nou

Te-ai bucurat că m-am trezit
din înecarea în timp
tu mireasă din vremuri
jucai în lumină
cu brațul plin de pruncii
pe care prietenele tale
i-au avortat
cu ani în urmă.
Mulțime de trandafiri
îți luminau chipul
și sânii – ți parcă
sporiți de bucurie
alăptau florile flămânde
fără lujere
ca niște bezele de foc
în aerul rarefiat
pe drumul către înălțimi.
Leagănă-mă
leagănă-mă maică
printre primăveri
anotimpurile blânde
renasc la pieptul tău.
Din nou încerc să mă desprind
de primăverile
cu albine care mă polenizează
spre anotimpurile cu rod îmbelșugat.
De lângă mine au zburat multe flori
eu am rămas pe ram
fruct al pasiunii
hrană insectelor parfumate
pe o parte mă roșesc de emoție
pe cealaltă
galben de iubire
în mânuța nepoatei mele de patru ani.
Doar un măr!
O! de m-ar mușca.
Într-un târziu
voi umbla printre oameni
făclie stinsă tânjind spre aprindere
întru ardere fără fumegare
căutând accidentul luminii
în moarte.

Trisfetitele
veacului nostru

Noi suntem uitaţii Duhului Sfânt …
pe stâlpul de lumină
nu mai priveghează sfântul
stâlpnicul

38

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

nebunul pentru Hristos
din care se cerneau
tărâţe de aur
şi frunzele uscate
înfloreau de umezeala lacrimilor.
Pe Dealul Căpăţânii
stau păsările prădătoare
să ciugulească ochii de sfinţi
limbi de sfinţi
urechi de sfinţi
Doamne dă-ne răbdare şi tărie de sfinţi.
Pe drumul Golgotei
stau sfinţii la rând
să se facă martiri
în guşile păsărilor răpitoare
au venit Trisfetitele
trei feţi frumoşi
să sfărâme ouăle răpitoarelor
în clocire sub talpa iadului
doar ei se încumetă
să înfrunte moarte.
Şi anticul Prometeu
bate la uşă fierbinte
să iasă la lumină
nimeni nu-l aude
nimeni nu-l vede
nimeni nu descuie uşa Gheenei
până la urmă
a fost salvat de Sisif
care şi-a stors setea
pe închipuitul lacăt fierbinte.
Sus pe stâlpul de lumină
şade un sfânt
parcă doi
poate trei
aşa le stă bine sfinţilor
buchet al arderii holocauste
tot câte trei.
Voi trei
noi trei
miluieşte-ne pe noi.
Voi toţi miei
noi toţi zmei
izbăviţi-ne pe noi.
Voi trei toţi
noi toţi morţi
înviaţi-ne pe toţi.
Se roagă iar şi iar
noii sfinţi din calendar.
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Vorbeşte despre mine, sunt ca un poem injectat
sub piele, ţi se strecoară în globulele roşii râzând,
te imobilizează în somn,
cu mine nu rămâi singur în camera de reanimare,
eu am fost de multe ori acolo şi ştiu
că ţi se face frig
la culcare,
vorbeşte cu mine, sunt vie şi am să mă opresc
în curând din alergat pe drumuri de şpan
în picioarele goale.

Liniştea

Ramona STRUGARIU

Vorbeşte despre mine

Aşa cum stai, mut, în colţul acela,
semeni cu un ventriloc în agonie.
Vorbeşte cu mine, mi-ai scris, pe
valea dintre şold şi tibie,
o carte frumoasă, atunci încă mă mai citeai,
am ochii întredeschişi, îmi place să fluier, sunt
flowerpower, alerg pe toate corzile tale dacă mă-nvii,
ştiu să păşesc în vârful degetelor când îmi amintesc
te cunosc încât dacă aş semăna un pumn de iarbă a
fiarelor pe insulele virgine pe care ţi le-am cutreierat,
în şoaptă sau poate strigând,
ar creşte din tine un arhipelag sau un alt
continent în care toate punţile către artere
şi vene ar fi împletite din măduva mea.
Vorbeşte cu mine, am atâtea de povestit despre
cum se poate iubi cu funia înfăşurată pe glezne
sau atârnată la gât, despre cum se poate minţi
că eşti frumoasă, când în loc de câmpuri roşii
îţi zac în stern mirişti arse, gropi excavate
despre cum florile sunt un short-story pentru oameni
de rând iar misionarismul s-a inventat ca să poţi
întoarce toate secundele în locul din care-au plecat.
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care s-a aşezat peste lucruri, pentru că ele oricum
nu pot vorbi, maşinile care nu se opresc,
trecerile de pietoni par un intermezzo între
noapte şi ce-a mai rămas dintr-o zi în care
din celălalt capăt al oraşului mi s-a spus că
mai am 71 de ore în care să-mi suprapun
zâmbetul cu al oricărui alt trecător, femeile
în care el a crezut se vor fi reflectat atunci
în umbra trecerii mele printre pereţii tubului alb,
anatomic, poate fi în ziua în care afli că
până şi actele de laşitate pot alina.
M-am visat într-o cabană de munte fără nimic
altceva decât ţoale, pereţi din buşteni,
focul în care ard, pe rând, pagini din jurnalul
unui soldat. Cum el se înrolase şi ea a numărat
orele dintre ultimul strigăt al luişi următorul
recrut, despre care mi-ar fi vorbit, dar eu
apucasem să adorm pe duşumele, nu le
cunoşteam povestea, mi s-a părut naiv
că el, pe frontul din sud, îşi săpase, în
pământ, un căuş din care să-i scrie, în
forma umărului pe care şi-l amintea.
Liniştea
care l-a mângâiat. Când merg, uneori, la tine, mă
opresc în drum copii de trupă, avioane de pânză
ce pare topită, cu aripi de hârtie pe care un om
mi-a lăsat într-o zi un mesaj cum că arşiţa asta
nu încetează şi dacă ar fi să obosesc înainte de
vreme pot urca la etajul trei, de acolo oraşul
se vede ca un pacient în sevraj, poate merită
cumpănit felul în care femeile calcă pe stradă
după ce omul invizibil le-a surprins fără
ierburi ocrotitoare cusute la tiv.
M-am trezit cu gândul să-ţi fac omletă şi mi-am
amintit că pentru asta e nevoie de o tigaie în care
să încapă, n-am, între timp, cât mi-au trecut prin
minte toate detaliile, soarele coboară deja, mă duc
să beau rom dintr-un pahar prin care să se vadă,
până la fund, râsul tău duplicitar, liniştea mea.
Cea pe care o ştiu.
Tocmai ea s-a urcat într-un taxi şi a coborât
la copacul de care s-a spânzurat.
Eu nu am nevoie de lucruri multe. Un caiet, o rochie
de vară, de iarnă, bocancii, aparatul de fotografiat,
o conservă de carne, un stilou, un cuţit. O bucată
de şmirghel cu care să frec, pe podele, până se
albeşte şi miroase a lemn, locul în care să scriu.
HYPERION
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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)

UnPiticdeliciu
artistic
Orfeanu nu părea deloc un om încrezut. Ba mulţi

P

chiar spuneau că-i de comitet. Nu-şi lua niciodată avânt să
jignească. Ţinea, e drept, în jurul său o şleahtă-ntreagă, dar
toţi se simţeau la el ca acasă la ei. Nu stăteau ca pe spini, aşa
cum stăteau la Gică Rasol. Orfeanu nu avea un fotoliu preferat. Nici o sofa. Fiecine se putea aşeza oriunde în living-ul
lui. Ba, unii mai intrau şi-n dormitoare. Să tragă un somn,
ori, cei mai puţin precauţi, să i-o tragă vreunei madmoazele,
că năzdrăvenele din port mişunau pe acolo. Pitic Orfeanu
nu le uitase, ba chiar avea slăbiciune la ele. Îi aminteau de
anii tinereţii, când era protectorul lor – şi le proteja mai
departe, trăgând şi ceva foloase pe urma lor. Vreo doi sena-
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tori îi erau datori. Dar datori cu acte-n regulă, fiindcă lui
Pitic Orfeanu îi plăcea să se joace cu camera ascunsă. Avea
filme şi cu parlamentari, cu prefecţi, cu primari, cu nenumăraţi poliţişti. Dar nu ceruse nimănui socoteală, aşa că toţi
o luau ca pe-o glumă. Mic de stat, cu ţeasta largă râurită de
şuviţe gălbui aduse de la ceafă, roşcovan şi pistruiat, zicea,
cu moliciune-n glas, când era apostrofat:
- E arhiva mea, dragilor, am şi eu o slăbiciune. Şi arhiva
sa, deşi inertă, stârnea un profund respect tuturor şi multă
solicitudine oricând, orice dorinţă ar fi exprimat, fie de-o
făcea doar în joacă, ori cu jumătate de glas. Nu l-ai fi auzit
o dată să spună:
- Bă, eu sunt Pitic Orfeanu! – adică să se dea mare.
Parcă nu ar fi avut orgoliu. Ai fi zis că i-a fost extirpat. Cum
extirpi un organ bolnav. O glandă nevolnică. O codiţă atavică! Orgoliul apărea totuşi uneori, dar numai când venea
vorba de scula lui, fără egal. Vorba nu venea ea de la sine, e
drept, ci o aducea Pitic Orfeanu.
Acum, el se afla într-o zonă a living-ului, aceea ce-o
numise „sera“. Era încărcată de flori ce adumbreau odaia şi
aşa întunecată, datorită termopanelor polaroide. Povestea
ceva unor inşi şi cucoane. Asta da! Îi plăcea să povestească!
Domnul Nica intrase, urmat de dr. Mânzescu, în acel
clar-obscur al imensului living. La început a fost nedumerit: de ce Pitic Orfeanu îl chemase, pentru a-l ignora acum?
Şi cu atât popor de faţă. Cum să dezbaţi aici un secret? Dar
gândi apoi că aşa e la case mari. Totul e o petrecere, iar afacerile se fac în treacăt, cu discreţie maximă, mai mult din
priviri. Şi, ca să nu pară cumva sărăntoc, aidoma unei rude
proaste nimerite la masă şi care nu ştie cum se foloseşte
furculiţa, a luat un pahar de şampanie şi-o limbă de pisică.
Muia „limba“ în băutură şi-o ronţăia. Doctorul Mânzescu
dăduse deja peste cap nişte cupe de şampanie, de pe tava
unui picolo ţinut cu meşteşug de vorbe lângă el. Nu-l lăsa
să plece cu nici un chip la alţi meseni. Dl. Nica l-ar fi tras
de mânecă de la bun început, dar se temea să nu-l apuce
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pandaliile şi să-i spună vorbe grele, ori, mai rău, să se dea
pe lângă vreun grup de oameni şi să peroreze. Dl. Nica se
dorea o prezenţă cât mai discretă în casa lui Pitic Orfeanu…
Asta e România Mare, îşi spuse dl. Nica, aici se află ţara
noastră, nu afară. Cine i-ar fi auzit gândul, şi-ar fi spus că
face apropo la Orfeanu: Pitic făcuse, cândva, parte dintr-un
partid cu acest nume… În ziua de azi, îşi spuse dl. Nica, nu
mai există etichetă. O bună gazdă, o gazdă nobilă, ar fi trecut prin dreptul fiecărui grup, i-ar fi spus fiecărui invitat o
vorbă, ar fi manipulat formarea grupurilor ca să nu stea…
ia te uită, Porumbelu (dl. Nica se întunecă pe dată), lângă
directorul ziarului local, dl. Nicodim, doi inşi de neîmpăcat… Dar, la vederea lui Porumbelu, dl. Nica se surprinse că
are gânduri răzleţe, fără legătură între ele. Ceea ce, în condiţii normale, n-ar fi fost rău: ar fi însemnat că s-a destins,
în sfârşit, după tărăşeniile acelei zile ce-i zdruncinase nervii, culminând cu telefonul lui Pitic Orfeanu, ce-l făcuse să
se simtă… nu, nu ca un trădător… nu… ci ca un om hăituit, ca un om ce poartă o imensă povară, ce cară în cârcă
o vină de nedisculpat. De fapt, era teama. Teama că primarul Gică Rasol ar fi putut afla că s-a dus la chemarea rivalului său. Gândurile disparate, ar fi trebuit să-i arate că se calmase. Dar îi părea aşa tocmai din pricină că neliniştea l-a
cuprins iar. Ştia că Porumbelu nu-şi poate ţine gura. Dar
îşi căută liniştea în gândul că Porumbelu n-o fi nici el aşa
prost să se dea singur de gol că a fost la masa Harfistului,
divulgându-l pe el, pe dl. Nica. Deşi, la o adică, Porumbelu
nu se afla în solda primarului şi putea să meargă oriunde
vroia, nu era limitat în mişcări. Aşa că dl Nica nu se linişti
prea mult şi urmă pilda ţiganului. Mergând într-o noapte
întunecoasă pe-un drum lângă pădure, ţiganul tremura de
frica lupilor. Tufele mişcau, vorbeau: „te mânc, te beu!, te
mânc, te beu!“, încât ţiganul s-a aruncat într-o tufă, strigând:
ia, lupule, ţigan de-a gata! Tot aşa, dl. Nica porni drept spre
grupul lui Pitic Orfeanu, unde se afla, îmbrăcat în palton şi
cu căciula de miel pe cap, Porumbelu cel tare la vorbă. Of,
nu mare mi-ar fi mirarea, îşi spuse dl Nica, în timp ce înainta lent, ca Porumbelu să-şi bată joc de toţi şi asta să-i fie
singura menire. Dar, apoi, îşi retrase ideea, fiindcă nu-l putea
suspecta pe poet de-o atare înaltă conştiinţă…
Îşi făcu loc, cu „pardon“ şi cu cotul, prin grupul câtorva
bătrânei înţepaţi – îi ştia pe unii din vedere – îmbrăcaţi
aidoma unor dricari, negri din cap în picioare, în costume
rigide. Cu ceva vreme în urmă i-ar fi huiduit, fiindcă fuseseră demnitari comunişti. Dar nu ura faţă de comunism ar
fi fost pricina huiduielii, ci pofta de a se delimita astfel de
ei, de cei căzuţi în dizgraţie, de cei morţi. El era viu, şi cât
de viu, încă! Altfel nu avea nimic cu ei, nici nu-i ura, pentru că au dus-o mai bine ca el, nici nu-i respecta, deşi fuseseră mai marii lui. Iar pe vremuri, nici nu se întâlnise cu
vreunul din ei nas în nas, la o adică, ei fiind cu treaba lor, el
cu-ale lui. Prinse frânturi de fraze. Vorbeau despre politică,
despre viitoarele alegeri. Nu s-au dat uşor din calea lui, dar
şi-a făcut el loc până la urmă, deşi aduna priviri distante…
Muzica în surdină nu-l deranja, dar nici nu-l bucura. Părea
un soi de jazz, de cafe concert, dar toţi ştiau că Pitic Orfeanu
pune la agape doar muzică de el compusă, pe vremuri. O
înregistrase pe benzi de magnetofon şi pe casete, iar după
apariţia computerului, plătise un tânăr să-i transpună capodoperele pe suport digital. Dl Nica nu putea spune de-i o
muzică bună sau rea şi nici nu-l interesa. Bine că nu era dată
tare, ca în crâşme, să te asurzească. Aşa, în surdină, puteai
crede orice despre ea. Ca şi despre vila lui Pitic Orfeanu,
calificată de stăpânul ei aşa: am o vilă modestă, cu numai
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douăsprezece dormitoare. Şi, un pic de orgoliu se ghicea
aici, dar nu pentru numărul dormitoarelor, ci pentru amenajările interioare. Pitic Orfeanu se considera un artist şi-şi
ornase singur casa. Dl Nica nu putea spune dacă bine sau
rău: era aidoma muzicii în surdină.
- Ce să-i faci, sunt un fost muzician – auzi, în sfârşit,
dl. Nica, glasul lui Orfeanu, când se alătură grupului său.
- Cum, cum un fost? – sări îndată la harţă Poetul Porumbelu. Întocmai aşa cum poetul se naşte, nu se face, şi muzicianul se naşte, nu se face. Dumneata eşti un artist din naştere şi n-ai să poţi spune vreodată că eşti un fost muzician,
mă-nţelegi, cum nici despre mine nu se va putea spune în
vecii vecilor că am fost poet!
Pitic Orfeanu zâmbi galeş, primi cu modestie tămâierea.
Domnul Nicodim, patronul unui ziar local, un ins sârmos ca un mistreţ, dar roşcat, cunoscut pentru limba vioaie,
nu se putu abţine:
- Ei, dar ce de-a dreptul le spui, boierule! Numai că de
data asta ai nimerit-o!
- Aşa mi-a mers buhul în târg, că sunt om dintr-o bucată
– ricană Porumbelu.
- Dragii mei, dragii mei – îi luă de după umeri Pitic
Orfeanu şi, cum era mic de stat, deşi masiv, parcă fusese
răstignit. Să nu tulburăm selecta noastră societate, unde
domneşte arta… să n-o tulburăm cu polemici!
Ia uite cum o-ntoarce, gândi dl. Nica.
- Haideţi mai bine să vă spun o poveste din tinereţea
mea – continuă Orfeanu.
Acum să te ţii, îşi spuse dl. Nica. Ştia cam ce are să
urmeze!
Şi Pitic Orfeanu începu să povestească despre vremea
când cânta într-o tavernă aflată lângă una din porţile portului şi era, pe-atunci, protectorul fetelor. Nu, nu era un proxenet, un peşte. Le ajuta pe gratis, din larga-i inimă filantropică. Una proaspăt venită-n teritoriu, de pe undeva, i
se înfăţişă într-o noapte, când el era în pauza de sintezizer şi, ca tot artistul, şedea la masa lui olimpiană să lingă
un Napoleon de şapte stele şi să înghită un cabanos, doi,
trei, cu cartofi pai, French chips (Orfeanu ştia romgleza). O
pofti să şadă. Oricum, nu-l băga nimeni în seamă când nu
cânta. De asta şi era singuratic. Când se ridica din faţa clapelor, era un ins oarecare, un anonim… Porumbelu, auzind
că Orfeanu ar putea fi anonim, protestă. Harpistul primi cu
modestie tămâierea.
- Mă bucur, spuse el poetului, că mă consideri un egal
al tău, deşi lumea ştie că eşti cel mai mare poet de la Eminescu încoace…
- Şi poate şi mai şi… spuse în cor asistenţa.
-De la Ovidiu… adăugă dl. Nicodim, din fire mai răutăcios, patronul cel ca un mistreţ al unui ziar local.
- Ei, dragii mei – continuă Orfeanu. Cum vă spun, cântam pe atunci la bufetul de la intrarea în port, la Poarta 1,
nu aşa, eram cunoscut, iubit şi respectat.
Barbugiu şi bătăuş, un zurbagiu – gândi dl Nica. Dar
Orfeanu nu fu tulburat de aceste gânduri. Continuă.
- Fata se aşeză la masa mea şi-mi povesti jumate din viaţă.
I-am oferit cabanosul meu, fiindcă era lihnită. Oful ei, era
unul mărunt. Vroia să intre în port să-şi vândă comoara, dar
grănicerul de la poartă i se împotrivea. „Se rezolvă, draga
mea“, i-am spus şi ca s-o liniştesc, am mângâiat-o pe bust.
„Dar eu cu ce mă aleg?“ – am întrebat-o. Fata era pregătită
şi, îndată ce-am spus vorbele, făcu semn spre toaletă. Am
urmat-o. Chelnerii, cum nu aveau clienţi, îşi dădeau coate,
se hlizeau…
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Odată ajunsă povestea aici, dl. Nica se încruntă. El era
un om onorabil. Cum oare a ajuns în societatea asta larvară? El era un om respectabil, ce stătea la lumină, avusese
slujbe onorabile şi nici ca pensionar nu s-a dat în stambă,
ci, voind să mai muncească, şi-a ales tot şefi pe sprânceană.
Se pare că renumele lui Orfeanu m-a orbit, îşi spuse el şi se
jură să nu calce a doua oară pe-acolo. Chestiile cu iz sexual
îi repugnau la fel de mult ca şi cele cu substrat religios. Crescut în comunism, orice obscuritate şi obscurantism îl scârbeau. Comunismul ţine omul la lumină, asta e, îşi spuse el
şi de aceea regreta vechiul regim şi purta dorul dictaturii.
Oamenii ca Orfeanu erau puşi, pe-atunci, la locul lor. Nu
ca acum, când toţi hoţii, escrocii, mafioţii, sodomiţii umblă
liberi prin lume, ba mai mult, ei o conduc. Dl. Nica se ştia
un om fără prea multe scrupule, dar totul avea o limită: să
rămâi om fără pată. În chestiuni politice, puteai încăleca
pe bec: libertatea acţiunii era absolută. În cele sexuale şi
religioase însă… dl. Nica făcu iar rictusul, dar îl mască sorbind din şampanie. Era acrişoară, cu o fină aromă de piersică. O şampanie ieftină, la o adică, îşi spuse el. Degeaba
i-a mers buhul lui Orfeanu că la el se bea numai şampanie.
Ăsta era vin spumos!
-Ei, dragii mei – continuă Pitic Orfeanu, încă răstignit pe
umerii poetului şi-ai ziaristului… Am intrat în budă, m-am
dezbrăcinat şi mi-am scos-o. Iar când mi-a văzut-o, numai
ce-o aud pe fată, uimită, cu ochii holbaţi: „Ce mare-o ai!“.
La care eu am replicat: „Dar ce credeai tu, fă?!“
Asistenţa se puse pe râs, ce e drept, cu un pic de întârziere. Fiecare râdea din altă pricină. Poetul Porumbelu
fiindcă nu înţelegea tâlcul, dar nu vroia să-l ia careva de
prost, văzându-i faţa de om nedumerit. Aşa că râdea forţat, în hohote, cu gura până la urechi, urmărindu-i pe ceilalţi ca să vadă când se opresc. Dl. Nicodim, patronul cel
sârmos ca un mistreţ al unui ziar local, fiind un om cu simţul ironiei, râdea de însuşi Orfeanu, ce-şi proslăvise sula. Dl.
Nica râdea silit. Pe lângă că povestea îl scârbise, nu-i găsea
nici o noimă, dar, învăţat să urmeze direcţia mulţimii, care
prin număr merge la victorie, îi ţinea isonul. Însă cu privirea căuta împrejur, să vadă, nu cumva dr. Mânzescu s-a pus
pe sfadă şi turbură lumea artistică din vila lui Orfeanu? Aş,
dl. Nica îl reperă. Dormea pe-o laviţă, sub scara ce ducea
la etaj şi sforăia. Peste murmurul vocilor şi muzica în surdină, sforăitul lui se auzea clar, mai ales atunci când, după
apnee lungi, relua horcăitul cu un răget de leu, parcă, de
n-ar fi fost atât de jalnic.
Orfeanu, se vede că mândru de spuse lui, îşi bombă pieptul, sau burta, cine ştie, încât carnea îi ieşi în ciucuri groşi,
cum e carnea trasă în ventuze, din costumul alb, italian,
prin cămaşa căscată între nasturi.
- Dragii mei!, spuse el efuziv, se înălţă pe vârfuri şi se
întinse ca să mângâie ceafa, ca semn de tandreţe şi preţăluire, a celor doi companioni de care stătuse sprijinit. Poetului nu-i mângâie decât căciula. Apoi, revenit pe picioare,
făcu un gest discret, amical, domnului Nica, sugerându-i că
va veni şi vremea lui. Dl. Nica îşi scărpină ceafa. Acum, pe
estradă, urcau doi bătrâni slăbănogi, în nădragi crem strânşi
pe pulpe şi cămăşi albastre strânse pe trup.
- Moda anilor şaptezeci – vorbi cu satisfacţie Pitic
Orfeanu. Ce muzicieni! – şi dădu din cap a pagubă după
acele vremuri şi acei muzicieni. Bătrâneii urcaţi pe estradă,
se vede că muzicieni (născuţi şi nu făcuţi), sau, cum gândea dl. Nica, muzicanţi, meştereau la fire şi amplificatoare.
În sfârşit, unul se aşeză la sintezizer, celălalt la valvă, pardon, harfă, fiindcă acestea erau cele două instrumente ce
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se aflau acolo. Pitic Orfeanu porni şi el spre scenă, urcă, luă
microfonul din suport. Asistenţa se îngrozi. Nu cumva îşi
descoperise Orfeanu talent de vocalist (de gurist, gândi dl
Nica)? Nu, el vorbi doar:
- Dragii mei – şi tuşi, să-şi dreagă glasul -, ca modest
compozitor (asistenţa protestă, dar dl. Nica nu pricepu
împotriva căruia dintre cuvinte: modest, ori compozitor?)…
aceşti doi domni muzicieni, prietenii mei Costăchel Dună,
la sintetizator şi Virgil Seferis, după numele său de artist,
vor interpreta modesta mea compoziţie, ultima mea compoziţie, ce poartă numele Helios, închinată Zeului Soare,
vechilor corăbieri şi mării cu hulă albastră.
Puse microfonul în suport şi vru să coboare de pe scenă,
când o voce din mulţime îl interpelă:
- Maestre, dar dumneata nu cânţi?
Orfeanu reveni la microfon, bombă pieptul, se ridică
pe vârfuri.
- Eu nu mai sunt decât un modest compozitor, dragii
mei. Iar casa mea va fi mereu deschisă artiştilor.
Autentici, a uitat să spună autentici, gândi dl. Nica.
Acum, ar fi vremea să-i schimbăm numele Harpistului în
Compozitorul, cugetă tot el, dar cu răutate. Abia apoi îşi
dădu seama că descoperise un secret: Pitic Orfeanu putea
fi numit Compozitorul, dar nu pentru serenade însăilate pe
foi cu portative, ci pentru că devenise un Arhitect, un Constructor al lumii în care ei toţi vieţuiau. În vreme ce dl. Nica,
îmboldit de nelinişte şi ură cugeta aşa, muzicanţii începură
să cânte, iar el, dl. Nica, nu putu spune nici astă dată dacă
muzica era bună sau rea. Îşi reprimă de câteva ori căscatul cât ţinu interpretarea şi, privind în jur, la început căutând din ochi pe dr. Mânzescu, să ştie dacă doarme şi e de
invidiat (sau de dispreţuit, ar fi zis Porumbelu, fiindcă nu
urma chemarea artei), îşi dădu seama că, deşi era zi, doamnele aveau toalete de seară, sclipind de paiete, de parcă s-ar
fi aflat la un bal, iar domnii erau în costume bine întreţinute, deşi se vădea croiala altei epoci. Ce-mi pasă mie? – îşi
spuse. Poate oamenii ăştia stau până mâine aici şi la noapte
fac bal. Treaba lor!… Harfa, greu încercată de sunete piţigăiate, îl enervă şi aşa îşi aminti că, la bodegă, cârciumarul nu-i
dăduse rest. Se supără cumplit, în sine. Mai ales că Grecul,
după cum îl porecleau, fiindcă avea ceva sânge de urmaş al
aheilor în vene, văzuse că vrea cu dinadinsul restul. Dar la
fiecare bere, Grecul lua banii din mâna întinsă a dlui Nica,
însă când acesta întindea mâna şi după rest, Grecul îi spunea apăsat: „Mulţumesc!“. Până la urmă, nedumerit, dl. Nica
nu reacţionase, cherchelit fiind, dar acum îi urcau umorile
la cap. Va merge mâine negreşit la Grecul şi va cere de băut
şi va bea cu dr. Mânzescu cât vor putea. Iar la sfârşit, îi va
spune Grecului: „Mulţumesc!“. Iar de Grecul va îndrăzni să
caşte gura, o să i-o taie de la obraz: ieri ai luat bani pe „mulţumesc“, azi beau pe „mulţumesc“! În cârciuma asta „mulţumesc“ e o bună monedă! Dar punându-şi asta în gând, tot
nu se calmă, ştiind că, până la urmă, va plăti consumaţia.
Dacă-şi chema Grecul odraslele, pe derbedeii aia doi umflaţi
cu pompa, umflaţi de steroizi, parcă, vestiţi ca bătăuşi? Dl.
Nica nici nu vroia să-şi imagineze! Dar îşi imagina, imaginaţia luase stăpânire pe el, deşi dl. Nica nu recunoştea că e
fricos – era sub demnitatea lui. Dar scena o va face, măcar
ca învăţătură să-i fie Grecului. Oricum, se simţea umilit, şi
de Grec, iar acum de Pitic, care prea îl lăsa să guste arta.
De ce l-o fi chemat? Să piardă vremea? Doar ca să-i asculte
compoziţia?… Şi tocmai pe când nutrea gânduri nimicitoare, muzica se opri, aplauzele explodară şi apoi rumoa-
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rea, printre clinchete de pahar, se porni ca sunetul unui râu.
Dl Nica se simţi atins pe umăr. Un picolo îi spuse şoptit:
- Domnul Orfeanu vă aşteaptă…
Dl. Nica se întoarse să-l urmeze. Şi, întorcându-se, dădu
nas în nas cu doamna Leopoldina, nevasta lui Gică Rasol.
Avu o clipă de asfixiere, apoi luă o gură de aer, dar ca şi
când s-ar fi aflat în valuri, înecat, înghiţind picătura fatală.
Maşinal, salută cu „sărut-mâinile“, iar doamna Leopoldina
îi zâmbi şi îl opri o clipă:
- Nu vă ştiam un iubitor al artelor – şi îi atinse braţul, în
semn de aprobare şi încurajare.
Dl. Nica blestemă, în gând, toţi sfinţii şi arhireii ştiuţi şi
neştiuţi, că nu-i dăduseră harul de-a gusta arta. Aşa, ar fi
privit, cine ştie, cu alţi ochi la cei din jur. Poate că oamenii
de aici erau de bună credinţă. Erau chiar firi poetice, firi de
artişti şi nu se aflau acolo pentru blestemăţii, ci pentru artă.
Asudat acum, dl Nica prindea fărâme de discuţii.
- Şi cum ai vrea dumneata, domnule dragă, să rezolvi
problema minorităţilor? – întrebă o doamnă opulentă, cu
evantai în mâna stângă vânturat pe sub bărbie, iar în acea
doamnă dl Nica o recunoscu pe nevasta prefectului.
- Dar aici nu e vorba câtuşi de puţin despre problema
minorităţilor, replică un domn masiv ca un bursuc, cu păr
creţ, ce-şi însoţea cuvintele cu gesticulaţii lente, vrând să
dea impresia că ar fi aristocrat. Unul al ideilor, aşa cum sunt
aristocraţii din zilele noastre, pentru că altfel dl Nica îl ştia
ce poamă e! Activist de partid încă din vremea lui Dej, apucase să pună umărul, dar mai cu seamă pumnul, în procesul complicat al colectivizării. Urcase cu încetul în rang
până ce nu mai avu unde să urce, că de s-ar fi înălţat încă o
treaptă, dădea de umărul lui Ceauşescu. La sfârşitul domniei tiranului, se afla şef de cabinet în unul dintre ministerele vitale ale ţării. Om de încredere al vechiului regim, o
fesenise şi sub cel nou, ajungând deputat. Ins fără elan însă,
fusese rejectat de sistem şi braţele posturilor teritoriale tv
i se deschiseră atunci şi îl îmbrăţişaseră ca analist politic…
De ţiganii sadea e vorba aici – perora el – pe care noi ne
străduim să-i educăm, dar ei nu vor să fie educaţi, cărora ne
străduim să le facem şcoli, dar ei cred învăţătura o samavolnicie, pe care… În sfârşit, dl Nica trecu de ei şi fu nevoit să
traverseze alt grup… De parcă alfabetizarea le-ar da o şansă
ţiganilor. Când nici românii super-instruiţi nu au vreuna!,
îşi spuse el, considerându-se însuşi un român bine şcolit…
- O scamatorie!, vocifera un alt bătrân, la fel de sobru
sau sumbru îmbrăcat ca şi domnul dinainte, cu un costum
aproape la fel, parcă tras la indigo. Dl Nica nu-l cunoscuse
direct, dar ştia că e un fost securist. Altceva nu auzise despre el şi chiar dr Mânzescu de-ar fi fost întrebat, n-ar fi ştiut
cum să-l deoache. Unele secrete se păstrează cu sfinţenie…
E o scamatorie!, spunea domnul. Cum de au acceptat oamenii ca într-o ţară liberă ca a noastră, să existe o lege prin care
Preşedintele Patriei să nu aibă dreptul decât la două mandate? Cum să ai stabilitate dacă nu ai un Preşedinte ales pe
viaţă? Regii nu domneau o viaţă? Nu vedeţi, e cusută cu aţă
albă! Vor să-l elimine pe Iliescu cu orice preţ. Nimeni nu
ţine seama că poporul îl vrea. E ca şi când ai zice că votul
oamenilor nu are valoare. Nu era şi înainte tot democraţie?
Nu se făceau alegeri şi înainte? Doar că nu se bagateliza, ca
acum, acest act. Legea nu mai ţine azi cont de voinţa poporului. Elimini omul care nu-ţi convine şi apoi aşezi în faţa
alegătorilor nişte neica-nimeni. Pe cine să aleagă oamenii? Ei
nu aleg, de fapt. Pun doar o parafă pe unii deja numiţi. Asta
nu-i democraţie, domnilor, trăim într-o ţară de scamatori!
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- Rău e când domnii sunt mulţi; doar unul trebuie să
fie-ntre oameni cârmuitor şi stăpân, vorbi dl Nica.
Din memoria sa de elefant ţâşnise citatul homeric fără
voie. Că doar nu-i venea dânsului să intre-n vorbă cu acei
mocofani! Netoţii au o cultură aproximativă, îşi tot spunea în gând şi toţi cei de acolo aveau cultura aproximativă. Singur dânsul, dl Nica, avea o cultură solidă: putea să
citeze fără greş.
Deşi se băgase în vorbă, răsuflă uşurat când nu-l mai
auzi pe securist. Nu pentru că propriile-i idei ar fi fost prea
departe de ale lui. Dar ideile securistului aveau ceva putred
în ele. Adică, ăsta ar vrea ca tot ăia de dinainte să roadă carnea de pe ciolan! Mai va! Ideea nu se potrivea cu ce vroia dl
Nica. Ia să mai vină şi oameni noi. Unul ca el, care n-a apucat… Ce n-a apucat? N-a apucat ţâţa patriei, s-o stoarcă! A
fost sărac mereu – dar cinstit! Asta e. Eşti cinstit, mori sărac!
Însă uneori dl Nica avea îndoieli că ar fi, într-adevăr, un om
cinstit. Nu-l prea dădea pe el cinstea afară din casă. Şi în
astfel de clipe, când îşi făcea mea culpa şi se auto-evalua, îşi
spunea: poate nu sunt cinstit, ci doar prost. Ăia mai deştepţi
s-au ajuns. Însă înlătura repede ăst gând şi ce s-ar mai fi aşezat el, aidoma unui bebeluş hulpav, la ţâţa ţării, s-o sugă, de
s-o secătuiască! Unii ar fi zis că, trecut de şaptezeci de ani,
şi-a trăit traiul, şi-a mâncat mălaiul. Hai sictir! Avea încă
vlagă şi nu i-ar fi stricat nici puterea, nici averea. Dar tot ăia
de le-au avut şi înainte trăgeau şi acum cu dinţii de ele. Iar
el, dl Nica, un om elevat, şcolit, inteligent şi cu o memorie
excepţională, cu o cultură categorică, nu aproximativă, era
nevoit să tragă mai departe mâţa de coadă, aşa cum făcuse
toată viaţa… Acaparat de gânduri, dl Nica nici nu-şi dădu
seama când Picolo îl introduse în biroul lui Pitic Orfeanu,
un birou decorat spre a semăna cu o cârciumă. Domnului
Nica, acest birou îi aminti de vivariile văzute odată la muzeele de ştiinţele naturii. Totul părea mort şi împăiat. Pe-un
perete sta timona unei corăbii, mare cât trei roţi de car. Din
tavan cădeau, ca falduri, plase pescăreşti. Oale şi blide de
lut erau agăţate ici-colo, într-un aranjament cu gust, cică.
Borcane cu murături erau aşezate în firide, sau pe mici stelaje prinse de pereţi. Şiruri de ardei iuţi, ceva tufe de mentă
uscată, nişte papură ce ar fi vestit, de-ar fi fost vie, vremea
mustului. Era şi o estradă şi de pe ea coborî Pitic Orfeanu
şi făcu un gest teatral, îndemnând pe dl. Nica să cuprindă
în sine tot ce se afla în jur.
- E o replică fidelă, spuse, a cârciumii în care am cântat,
„La marinarul vesel“.
Îl apucă pe dl. Nica de braţ şi-l mână către o laviţă aşternută cu broderii, îl forţă să ia loc şi se aşeză însuşi el, un pic
într-o rână, întors către companionul său.
- Ăla e primul meu muck sintezizer – spuse el, arătând
spre estradă.
Dl Nica, neştiutor în ale modei muzicii, privi spre nasul
lui Orfeanu. Chiar văzu un muc uscat ieşind-i harfistului
din nas.
- Am un adevărat muzeu aici!, continuă Harfistul. Sărmanul „Mariner vesel“! N-am aflat la timp că a fost cumpărat de o bancă şi făcut sediu bancar şi nu l-am putut salva.
Banii ne osândesc, nu-i aşa, domnule Nica?
Dl. Nica dădu aprobator din cap, dar într-un mod mecanic. Să ne osândească banii? Aud? Adică? Nu putea înţelege
una ca asta. Mai ales când era spusă de Pitic Orfeanu. Ce
cuget adânc ar putea sta în acest ins ce semăna cu Napoleon sau, mă rog, mai degrabă cu Danny DeVito. Ceva între
aceşti doi, doar că un pic mai grotesc, datorită şuviţelor sale
de păr vopsite într-un portocaliu roşcat… Nu înţelegea dl.
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Nica de ce banii ne osândesc, deşi, în ora petrecută în vilă,
începuse, parcă, să priceapă, până şi menirea artei: ea slobozeşte sufletul încătuşat al omului. Iar dacă omul gustă o
dată arta, nu mai are leac de vindecare, bine simţindu-se cu
un suflet slobod. Cine ştie, deşi se jurase să n-o facă, poate
va mai reveni aici. Fără nici o obligaţie, fără nici o datorie,
doar ca să existe stând. Asta înseamnă arta! Fără planuri
croite în cap şi fără gânduri, părăsindu-se pe sine însuşi în
vraja contemplării. De fapt, poate că tocmai asta i-a transmis doamna Leopoldina, nevasta lui Gică Rasol… Şi dl. Nica
se burzului în sine. Nu cumva face panegiricul artei tocmai
fiindcă a întâlnit-o pe marea doamnă a urbei şi se temea şi
se neliniştea, iar acum încerca să găsească o noimă nepericuloasă prezenţei ei şi-a celorlalţi acolo? Câte nu se pot
ascunde, doar, în dosul artei!… Încă de dimineaţă îi mersese rău. Se enervase cu Grecul, trăsese spaimă cu Amelia,
fiica primarului, îi ieşise în cale Triţă Costin şi, ca să pună
capac, primise telefon de la Pitic Orfeanu, un telefon ce-l
punea în postura de trădător. Iar aici, la Orfeanu, să dai de
gura slobodă a lui Porumbelu parcă n-ar fi fost de ajuns,
ci-ţi mai răsare-n cale şi doamna Leopoldina! Sit! Anatema!
Dl. Nica socoti în gând. E marţi! – îşi spuse cu subînţeles.
Fiindcă marţea, se ştie, sunt trei ceasuri rele, în loc să fie
Trei Graţii, mult mai plăcute gustului public. Şi-au fost pline
astă-dată, ba, vorba lui Porumbelu, şi mai şi! Chiar depăşiseră măsura. Dl. Nica nu îndrăzni să se uite la ceas de faţă
cu Orfeanu, de teamă să nu se interpreteze. „Dragul meu,
dar unde te grăbeşti?“, i-ar fi putut reproşa, blând, Pitic cel
roşcovan, fără a şti că dl. Nica îşi priveşte ceasul doar ca să
vadă de-au trecut cele trei ceasuri rele. În sfârşit, Orfeanu
veni, brusc, la subiect, dar mai bine ar fi uitat de el.
- Ia zi-mi, dragă domnule Nica – începu Orfeanu şi faţa
lui, atât de calmă şi binevoitoare până atunci, se înăspri şi
se strânse. Ce-mi poţi spune despre nepoată-mea Miruna,
fata părintelui Sorescu, cumnatul meu, că pentru ea fac
moarte de om!
Dl. Nica se fâstâci. Nu atât pentru că s-ar fi dat o bătălie morală în el, cântărind de e drept ori ba să vorbească.
Dar nu ştia „mare lucru“ de Miruna. E drept că făcea parte
din anturajul primarului, că stătea ziulica întreagă în casa
acestuia, dar nu primea decât informaţii „politice“ şi înjurături. La o adică, şi de-ar fi vrut, nu avea ce trăda, cum
trăda. Ca să trădezi, trebuie să fii, totuşi, cineva! Nu orice
pârlit poate trăda, nu din alt motiv, dar nu are ce şi pe cine.
Dl. Nica se simţi, dintr-o dată, mărunt, de unde, până abia
de curând, şi mai cu seamă după ce primise telefon de la
Pitic Orfeanu, se crezuse o persoană însemnată, remarcabilă. Acum, îşi dădea seama că e doar un pion. Un pion e un
ins orb, care doar execută, într-un angrenaj, un mic efort
şi asupra lui se exercită o mică presiune exterioară, dar nu
el pune ceva în mişcare. Ar putea, foarte bine, să dispară şi
mecanismul nu s-ar opri, ba nici n-ar băga de seamă că el,
dl. Nica, a fost scos la mezat. De fapt, îşi spuse, aş putea să
dispar şi totul ar merge mai departe fără să se ia aminte că
eu nu mai sunt. Inspiră adânc gândind asta şi parcă prinse
un pic de curaj. Câţi oameni nu mor, ba încă uneori unii de
vază şi pentru doar atât, lumea nu se opreşte în loc… Nu
avea ce trăda, deşi, chiar de-ar fi avut, oricum îşi punea fermoar la gură. Aşa să ştiţi!
- Hai, dragă – spuse Pitic Orfeanu -, ţie ţi-a mers vestea că ştii tot. Şi nu doar din cele trecute şi prezente, ci şi
din cele viitoare. Eşti, într-un anume fel, aidoma lui Calchas, profetul. Fă o proorocire, te rog.
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Sub aparenţa de amabilitate, dl. Nica simţi la Pitic
Orfeanu o mare răutate şi, cum tăcerea i-ar fi fost osândită, preferă să dea cu presupusul, în loc să spună că nu ştie.
- Miruna umblă cu Alecu, fiul lui Gică Rasol – spuse el de
parcă ar fi făcut vreo scofală rostind ceva ce ştia toată lumea.
- Ei, ei, ei – îl domoli Pitic Orfeanu. Dar unde-o ţine copilul ăla sechestrată? Şi ce zvonuri s-au împrăştiat că Triţă
Costin, afemeiatul ăla, ar fi cântat prohodul fecioriei ei?
Domnule Nica, ai intrat în bucluc! Ce e drept, se zvonise ceva în legătură cu Triţă Costin şi Miruna. Dar păreau
mai degrabă vorbe de clacă.
-Nici pomeneală – luă dl. Nica apărarea lui Triţă Costin. Lui Triţă îi plac bărbaţii.
Asta n-o mai auzise dl. Nica nicăieri, dar aşa salva aparenţele măcar.
- Eu am auzit cu totul altceva – zise Pitic Orfeanu şi îi
cuprinse domnului Nica umerii cu o mână, săltând în şa,
parcă. Era un gest protector, sau ameninţător? Dl. Nica mai
degrabă se temu decât se simţi protejat. Părea că Regele
Maimuţelor, King Louis, îl cuprinde protector pe Mougli în
braţele-i groase, noduroase.
- Acum spune-mi, unde mi-e nepoata! – continuă Pitic
Orfeanu.
Gura domnului Nica se pungi. Chiar nu ştia. Să-şi dea cu
presupusul, nu putea. Minciuna ar fi ieşit iute la iveală. Mai
ales că Orfeanu avea mulţi poliţai la picioare şi, deşi poliţaii
nu se puteau atinge de primar, îl puteau informa pe Harfist
de tot ce mişcă-n lume. Dacă Harfistul nu ştia, era semn că
nici poliţaii nu ştiu. Dacă Miruna s-ar fi dus cu Alecu undeva,
prin Deltă, pe la munte-n staţiune, s-ar fi aflat. O fi adevărat
că Triţă o ţine ostatecă?… Tocmai atunci în încăpere năvăli
dr. Mânzescu. Profitând de ocazie, dl. Nica strigă, şuierat:
- Nu ştiu, chiar nu ştiu!
- Iată-vă! – strigă dr. Mânzescu, se vede că bine aghesmuit şi se îndreptă spre ei.
Părea tare bucurat că-i vede. Privind în jur, turui:
- Ăsta-i „Marinarul vesel“! Aici mâncam ciorbă de burtă
cu oţet şi ardei iute şi smântână. Făceau o ciorbă de burtă
grozavă, de să dai cu…
Se pare că dr. Mânzescu ştia multe despre bodega replicată în casa lui Orfeanu. Şi mai ştia ce-i place gazdei să audă.
Ştia să tămâieze, dar o făcea cu vorbe piezişe. Doamne-feri să
fi spus, ca Porumbelu, ceva despre măreţia şi talentul omului.
Îi lăuda realizările, ştiind că-l fericeşte. N-o lua razna. Chiar
dacă nu era uns cu toate alifiile politicii, ca dl. Nica, îşi avea
şi el, înzestrările lui. La bârfe, era campion… Îşi frecă rădăcina nasului săltându-şi ochelarii şi zâmbi larg, lăsând să i se
vadă dinţii falşi, gălbui. Ştia cam tot ce se petrece în târg, era
un soi de biograf al tuturor şi-al fiecăruia în parte. Câte puteai
auzi de la el, Doamne-păzeşte! Unii ziceau că vorbele-i sunt
înflorite, dar ştiau că, mereu, au un miez de adevăr. Dacă era
cineva care să ştie ce s-a întâmplat cu Miruna, apoi el era acela.
Alt om mai nimerit nu găseai în oraş. Dl. Nica nu îndrăznise
să-l întrebe vreodată de Miruna şi nici acum nu îndrăzni să-i
paseze sarcina. Ar fi riscat să afle un secret al celor sus-puşi
şi asta nu-i bine. Ba chiar şi-ar fi astupat urechile cu ceară,
aidoma tovarăşilor lui Ulise când au traversat marea sirenelor, doar să nu audă. Aştepta. Dacă Pitic Orfeanu va pune
întrebarea şi dr. Mânzescu are un răspuns, pe unde să scoată
cămaşa? Ar fi ajuns pe rug, că doar pe el l-ar fi învinuit Gică
Rasol, chiar mai mult ca pe doctor. El reprezenta raţiunea în
ochii celorlalţi. Dr. Mânzescu era doar un terchea-berchea,
incapabil să se ţină singur în frâu. Putea fi acuzat, de la bun
început, că l-a dus la Orfeanu. Oricum, nu vroia să afle groaz-
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nicul secret. Au violat-o? Au omorât-o? Au sechestrat-o? Bârfele băteau scuturând oamenii, aidoma vântului marin ce scutură copacii, palmierii din Mamaia mai ales, puşi în butoaie,
fiindcă alţi arbori abia de mai găseai prin parcurile introduse, şi ele, în planurile de sistematizare urbanistică ale lui
Gică Rasol. Sistematizare însemnând că erau preschimbate
în mall-uri şi carrefour-uri. Îl auzise o dată dl. Nica pe primar: să fie rase cu buldozerul parcurile, că nu aduc nici un
profit… Pitic Orfeanu nu întrebă, dar dr. Mânzescu auzise
întrebarea şi tocmai de aceea venise, să răspundă.
- Miruna, nepoata dumneavoastră…
Dar abia apucă să scoată vorbele, că dl Nica îi trase un cotoi
în fluierul piciorului. Dr Mânzescu îl privi mai întâi năucit,
dar, deşi învăluit de aburii alcoolului, se lumină. Să tacă mâlc,
asta îi comunica prietenul său. Iar dl Nica nu era un oarecare, să nu ştie ce face. Cu siguranţă avea un motiv întemeiat. Aşa că îşi înghiţi cuvintele şi, ghiorţăind şi prefăcându-se
mai beat decât era, repetă:
- Miruna, nepoata dumneavoastră… fata aia frumoasă…
Orfeanu îl privi crunt. Fusese sigur că-i va fi dezvăluit
adevărul. Şi când colo, cu ce se alegea? Se uită să vadă de
nu sunt nişte cleşti pe-aproape. I-ar fi smuls unghiile doctorului, iar fi smuls nasul dlui Nica… Iar nu avea nimic. Aşa
că se apucă să calculeze consecinţele luptei sale cu primarul. Făcuse nenumărate pocinoage. Adusese prejudicii celui
mai puternic om din urbe. Iar colateral, i-a produs daune şi
lui Triţă Costin. Harpistul, când era vorba de familia lui, era
aidoma mistreţului din munţi. Altfel bonom şi de-o amabilitate vicleană, îl apuca nebuneala când unul dintre ai lui era
primejduit. Se repezea să sfâşie.
- Nici n-am aflat, nici nu pot da înapoi – spuse, trăgând
uşurel de şuviţele de păr aduse pe ţeastă de la ceafă.
Era semn că gândea, năuc. Calculase consecinţele şi ştia
că primarul nu-l va ierta.
- Acum totul e: ori el, ori eu – spuse.
Dl. Nica pricepuse despre ce-i vorba. Orfeanu mizase
că-şi va afla nepoata şi va arunca în spinarea lui Gică toată
vina. Acum nu mai putea. Bătălia se preschimba în una pe
viaţă şi pe moarte. Şi dl Nica se apucă să calculeze cum să
facă şi să dreagă să pară că e de partea fiecăruia. De-ar fi câştigat Orfeanu, să aibă de la el un ciolan, ori de-ar fi câştigat
Gică Rasol, să rămână mai departe omul lui. Încropi în forţă
un plan, pe care gândi că-l va pune curând în aplicare. Mai
bine era ca el să rămână mai departe cu Gică, iar pe dr. Mânzescu să-l dea pe lângă Pitic. Aşa se expunea şi mai puţin şi
oricare dintre ei, primarul sau harpistul, ar fi câştigat, unul
din ei (adică el pe doctor, de câştiga primarul, sau doctorul
pe el, de câştiga Orfeanu) îl va aduce în tabăra învingătoare
pe celălalt. Planul pus la punct îl mulţumi pe dl. Nica. Părea
atât de bun, încât îi aminti nişte versete. Şopti unul din ele,
pentru a-şi încerca memoria:
- Şi Dumnezeu a văzut că lumina e bună!
Acum, de unde atâta lumină la Orfeanu? Pesemne că
învăţat cu viaţa de noapte în crâşmele pe unde cântase (ziua
dormea cu storurile coborâte), nu-i plăcea decât clarobscurul, penumbra, umbrele. Gândind aşa, dl. Nica îşi spuse că
probabil de aceea toţi cei aflaţi aici au haine de seară. Pitic
Orfeanu preschimba viaţa diurnă în viaţă nocturnă.
Dl Nica se crezuse o clipă pierdut, iar acum, văzând că a
scăpat, ca un ins rostogolit de-o vâltoare ce-a prins un capăt
de funie, îşi corectă ţinuta. Îşi îndreptă spatele, îşi bombă
pieptul, deşi avea un piept plat ca biscuitul, îşi trase de poalele hainei s-o îndrepte, s-o întindă. Rotindu-şi privirea, dădu
cu ochii de dr. Mânzescu. Crescuse, enorm, în ochii lui. Dân-
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sul era păstrătorul tainei. Dânsul căra, într-un efort supraomenesc, ca Atlas globul pământesc în spinare, taina. Căra
taina, ferindu-l de ea pe el şi comunitatea lor gentilă şi toată
omenirea, bună, rea. Ce statură mitologică… un gigant…
Pitic Orfeanu, după ce respirase o vreme gâfâit, părea a
se fi calmat.
- Simţiţi-vă bine, îi invită pe cei doi şi plecă abătut, dar cu
pumnii încleştaţi şi fălcile strânse.
Dl. Nica atâta aştepta, s-o zbughească afară, să scape. Şi,
ca acum două ceasuri pe stradă, porni cu dr. Mânzescu la
remorcă. Însă, când intră în salon, lumea era într-atât bulucită, o mare de oameni, încât nu era chip să treci. Aplaudau,
cu un soi de plictiseală, parcă, dar asurzitor, sfârşitul unui
concert compus de Orfeanu. Iar când cei doi muzicieni, sau
muzicanţi, coborau de pe estradă, fără ca aplauzele să fi contenit, cine-mi urcă în bătaia reflectoarelor, cu siguranţă că în
afară de program? Nimeni altul decât bătrânul bard, Porumbelu, în palton şi având căciula de oaie ţurcană îndesată pe
cap. Luă microfonul şi vorbi:
- De unde cred oare unii dintre preacinstiţii oaspeţi că
vine numele de „Pitic Orfeanu“? Fără îndoială că v-aţi gândit
toţi la asta. Unii au crezut, şi poate încă mai cred, că „Pitic“
vine la acea făptură fabuloasă stranie, mică de stat şi bătrâncioasă, grasă cât un berbec şi la fel de fudulă. Se înşeală. Şi
în ce hal se înşeală! Ci vine de la Jocurile Pitice, căci strălucita noastră gazdă, Pitic Orfeanu, e un strălucit, un adevărat urmaş al lui Apollon, cel numit şi Pithius, zeul soarelui…
Şi, de aici, de la Pithius, printr-o translare în grai neaoş, vine
numele Pitic… au ce credeau unii? Iar „Orfeanu“? Ar fi trebuit să fie clar de mult pentru fiecare că vine de la cine altul,
dacă nu de la cântăreţul zeiesc al harfei, Orfeu… cel care
stăpânea prin muzică făpturile şi natura… le supunea… le
îmblânzea… Aşa e slăvita noastră gazdă…
Şi panegiricul se lungi, nu glumă, în gura aurită a poetului. Cât timp dură, dl. Nica, secondat de dr. Mânzescu, fu
obligat să stea în loc. Nu se putea mişca prin acea mare de
trupuri asudate, înţepenite, printre oamenii purtând costume în culori întunecate şi matroanele cu piepturi opulente,
cocuri, sulemeneli, podoabe şi ochi languroşi, de parcă ar fi
privit telenovela anului. Mirosul de sudoare era acoperit de
discrete parfumuri şi deodorante…
Şi, neavând ce face, pe dl. Nica îl apucă gândirea asupra
unor lucruri despre care nu avea habar. Îşi aminti, gândule,
de spusele lui Gică Rasol, repetate acum de Porumbelu: n-o
fi arta îmblânzitoarea fiarelor? Fiindcă, iată-l pe el, dl. Nica
după nume, în lumea artei, aşa cum trebuie să fi fost Alice
în Ţara Minunilor. Era un cu totul altul şi nici măcar nu ştia
dacă mai mare sau mai mic, mai important sau insignifiant.
Gândi, oare care o fi adevărata Românie, cea din casa primarului Gică Rasol, unde se luptă pentru supravieţuire îndârjit şi
pe faţă, iar dincolo de supravieţuire, pentru bogăţii şi putere şi
unde colcăie mulţimea paraziţilor oportunişti, sau adevărata
Românie e cea larvară din casa lui Pitic Orfeanu, în care ziua
se preschimbă în noapte, deşi gazda şi-a luat numele Soarelui însuşi, în care simulacrele artei s-au preschimbat într-un
neaşteptat drog şi unde colcăie mulţimea rataţilor aflaţi în
aşteptarea a încă unui ev ce să-i înalţe? Dl Nica avu un soi de
premoniţie, aidoma cu a unui profet, a Lui Calchas ori Tiresias, că primarul Gică Rasol va câştiga confruntarea cu Pitic
Orfeanu… Pe ce se baza, nu-şi dădea seama. Ştia doar că, analizând la rece faptele, după cum credea el, Gică Rasol va câştiga fiindcă în jurul lui stau oameni ce se înalţă cu el şi cad cu
el, oameni legaţi de el cu fire de nerupt şi toţi, lucrând la înălţarea lor, trudesc întru înălţarea primarului. Iar asta pentru
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că primarul îşi adjudecă domeniul public, populat de funcţionari, făcându-l o moşie a sa, deci a celor aflaţi lângă el. În
timp ce Pitic Orfeanu e-un singuratic, hoţ în umbră, şantajist persuasiv şi înconjurat de nostalgici ai fostei lor înălţări,
ce nu se vor mai înălţa vreodată şi care şi-au adjudecat, ce?,
se întrebă dl Nica şi răspunse cu dispreţul şi sarcasmul cerute
de-o comparaţie sau de-o metaforă: „lumea artei“! Apoi sări
în sus, strigând: „lunea artei“, ca să diminueze întregul la o
zi, să reducă eternul la vremelnic. Chiar se întrebă: n-o fi
luni azi?… când Pitic Orfeanu îşi ţine cenaclul?… Ce aşteptau toţi de aici, afară de câţiva naivi, sau pierde-vară, ca dna
Leopoldina, de la Pitic? Harfistul promisese că face un partid. Dar nu se încumetase încă. Se împotmolise la statut şi
reguli interne… Cei de aici, de la Pitic Orfeanu, erau lumea
politică ratată şi cum să lupte ea cu domeniul public, reprezentat de Gică Rasol?
Tocmai când gândurile dlui Nica ajunseseră la această
adâncime (alţii jură că e vorba, de fapt, de înălţime – au ajuns
gândurile sale sus, acolo unde proslăvim elevaţia spirituală!),
poetul Porumbelu îşi înălţă iar glasul:
- Au oare nu e casa scumpei noastre gazde, Pitic Orfeanu,
o cetate, însăşi Troia cu ziduri nerăzbite, la chemarea căreia
vin la război zeleienii, adrasteienii, pithienii, tereienii, percotienii, pelasgii, ciconii şi tracii… paionii, pephlagonii, emeţii…
alizonii, mysienii? Da, întocmai aşa este…
Dl. Nica gândi, în acea clipă, că oare la cine s-o gândi poetul când îi numeşte pe aceşti pelasgi şi traci şi mysieni? Are
în vedere poetul niscaiva oameni mari ai urbei, urmat fiecare
de-o mulţime, ce ar veni la chemarea lui Pitic Orfeanu, ori tot
ce spune el nu-i decât o bălmăjeală de poet, fără vreun cifru,
adică lipsită în miezu-i de orice realitate? Şi dl. Nica zâmbi la
gândul că ar putea urca el însuşi pe scenă, să-i ia microfonul
poetului din mână şi să înşire el însuşi în vorbe armatele lui
Gică Rasol, de la arcadieni, asanţi, beoţieni şi danai, până la
micenieni, perhabi, spartani şi triccieni. Că doar şi el, chiar
dacă nu era un om cult, avea o memorie fabuloasă. Astfel,
două armate ar sta faţă în faţă şi războiul ar căpăta bărbăţie,
măreţie. Numai că războaiele la noi, în societate, îşi spuse dl.
Nica, nu se dau pe faţă, ci pe ascuns, cu un sârg al prefăcătoriei şi minciunii ce nu cer strop de vlagă trupească şi de vitejie, ci doar minte vicleană, răutate şi lipsă de scrupule. Prefăcătorie, ipocrizie, duplicitate, făţărnicie – şi toate celelalte
sinonime potrivite, a toţi procleţii lumii româneşti.
În sfârşit, Pitic Orfeanu, deşi bucuros de laude, văzând că
slăvirea ce i-o făcea poetul nu mai conteneşte, urcă pe estradă,
îi descleştă mâna lui Porumbelu de pe microfon, îi mulţumi
pentru frumoasele cuvinte şi îl pofti să coboare între invitaţi.
– Dragii mei – spuse el. Mulţi ştiu că din fragedă juneţe am
studiat harfa. Dar cum în vremurile de tristă amintire oamenii nu erau lăsaţi să-şi împlinească harul, am fost nevoit, ca
mulţi alţii, spre a-mi câştiga firmiturile de pus pe masă zi de
zi, să cânt la keyboards – la keyboard sinthesizer şi apoi la
boss bass synthesizer, care impresionează mai adânc femeile… Deşi vremuri aşa grele, recunosc, uneori le ducem dorul.
Nu se mai poate juca azi măcar un barbut, fără zaruri măsluite, ca pe vremea aceea, fiindcă azi nu mai există aşa mari
caractere ca pe-atunci, nu mai e atâta curaj, spiritul de sacrificiu a fost uitat. Vă spun eu asta, un om pe urma căruia vin
multe vorbe grele, unele chiar sfruntate. Un om care a absolvit zece clase obligatorii! Dar şcoala nu e mare lucru. Modestele mele puteri şi talente m-au dus spre alte zări. În anul de
graţie una mie nouă sute optzeci şi şapte, în plin comunism,
dragostea pentru harfă şi electronică a îndreptat sărmanele-mi
puteri spre o invenţie. Divină. Eu am inventat harfa electro-
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nică – iar asta valorează în ochii mei mai mult ca toată şcoala
făcută, de pe urma căreia cu ce m-am ales? Abia de ştiu ceti!
Valorează cât un doctorat! Mai mult chiar! Cât becul lui Edison, aflat în fiecare casă! Harfa electronică, dragii mei! De nu
ar fi fost inventată de mine, aş spune că e un instrument epocal. Cum însă eu l-am inventat, îmi asum modestia şi las pe
scumpii mei oaspeţi să-i aprecieze calităţile, puritatea sunetelor… nu ştiu dacă nu invidiate de însuşi Orfeu, dacă le-ar auzi.
Am vrut să-mi patentez invenţia, dar nu a fost chip. Biroul
de invenţii şi brevete m-a dus doi ani cu vorba şi, din câte am
auzit, harfa mea fusese sortită să fie ofrandă fiului dictatorului, Nicuşor Ceuşescu, fiindcă aşchia nu sare departe de gard
şi, întocmai mamei lui, savanta de renume mondial de care
abia s-a auzit până-n Berceni, savantă prin lucrări furate de
la alţii, şi el, Nicuşor, se pusese pe furat plăsmuiri ale minţii şi
zidiri ale spiritului. Râvnea epocala mea invenţie. Dar a venit
Revoluţia şi măreaţa mea harfă electronică a scăpat de-a face
faimă dictatorilor, însă nici omologată nu a fost. Dar ea există…
Şi, spunând asta, Pitic Orfeau făcu un semn, la care lumina
în salon scăzu de tot, iar un reflector se aprinse, bătând pe o
uşă care s-a deschis şi pe ea cinci vestale-n robe albe intrară
încet, trăgând în urmă-le un mic car, pe care sta o harfă. În
lumina reflectorului apăru apoi un cortegiu ce urma carul, cinci
bărbaţi şi ei în robe albe, ce ridicară harfa când carul se opri,
o suiră pe scenă şi se apucară a meşteri la ea, înfigând mufe
în locaşe aurite şi legând-o astfel la amplificatoarele de sunet.
În acea clipă poetul Porumbelu, cu palton şi căciulă de oaie
ţurcană, urcă pe scenă iar şi luă din mâna lui Pitic Orfeanu,
se vede că neatent, microfonul.
- Priviţi acest car, despre care am putea spune că e un car
alegoric…
Atât apucă să spună, până ce Harpistul, având alte planuri,
fiindcă socotise, cumva altfel, impactul programului său, se
repezi la Porumbelu şi-i descleştă, cu forţa-i renumită, mâna
de pe microfon, i-l luă şi-l împinse înapoi în mulţime.
- Dragii mei – zise el, râzând nervos –, pentru că modesta
mea invenţie nu e omologată şi nici un muzician n-a studiat acest zeiesc instrument, sunt nevoit ca eu, nevolnicul, să
interpretez la el propria-mi compoziţie… şi când auzi aceste
vorbe, dl. Nica sări peste orice bun-simţ şi, îndârjit, cu coatele, cu palmele asudate, cu antebraţele, porni să-şi croiască
loc prin mulţime, pe lângă perete, printre oamenii ce întorceau spre el priviri încărcate de un adânc reproş şi dispreţ. Dr
Mânzescu îl urma, zâmbind larg şi salutând amabil pe cei dislocaţi o clipă de dl Nica din masa compactă a iubitorilor de
artă. Îl opri, pe dl. Nica, din drumul său, un obiect luat pieptiş, un obiect greu, un corp de mobilă sculptată. Îşi lipi palmele de suprafaţa sa şi, trăgând, simţi un mic obiect moale.
Nu-i scăpau, dlui Nica, asemenea ocazii, şi băgă obiectul în
sân. Şi iar îşi croi drum prin mulţime, cu puteri înzecite. Dr.
Mânzescu, vrednic bărbat neprihănit la chip, se ţinea destoinic după el. Şi se văzură, curând, la lumină.
Când au ieşit, dl. Nica se miră că afară era zi. Interiorul
casei lui Orfeanu te făcea să crezi că pe lume nu e decât noapte.
Dl. Nica simţi ceva la sân şi-şi aminti de obiectul aproape uitat.
Ia să vadă ce capturase! L-a scos din haină. Mare dezamăgire!
Era o carte. O privi pe faţă, pe spate şi vru s-o arunce. Dar
recunoscu fotografia autorului, era Homer, aşa cum a rămas
el cunoscut, ca orb. Deschise la întâmplare cartea şi găsi un
ţânţar strivit. Dl. Nica îşi aminti de ceaslovul lui Nică Apetrei. La asta folosea Orfeanu cartea… Merita, ţânţarul, sacrificiul lui! Cu Iliada-n spinare… un deliciu artistic.
(Va urma)
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Andrei POGORILOVSCHI

Răzbunarea tinerilor
(„CARTUȘE“ – PARTEA A III-A)

2 – TORŞONETA
DOMNULUI
KNOPFLER
– Cine vine cu mine în beci? strigă Studeno din pragul

C

uşii, lângă care lăsase două pungi cu cumpărături.
„Hop-ţup, direct în beci.“, gândi Roxana edificată şi cu
portretul unui Studeno pe cât de cuceritor pe
atât de libidinos deja înrămat şi plasat în pinacoteca în
care colecţiona uitarea sutelor de bărbaţi care o doriseră
de-a lungul vremii, dar care erau în mod evident incapabili de iubire, sau măcar de afecţiune.
Luana stinse a doua ţigară în farfuriuţa de cafea şi sări în
ajutor, spre dezamăgirea Roxanei, care deja îşi imagina un
Laurenţiu furibund, surprinzându-şi petunia goth în pat cu
Gică Petrescu. „Vreau înapoi în Franţa, la căţeii mei şi la.“,
gândi doamna Knopfler uitând pentru o secundă ce lăsase
acasă. „La căţeii mei.“, se corectă ea amintindu-şi de Horace
şi Minnie (Ho şi Min), singurele fiinţe apropiate din căsoiul ei, care în curând va rămâne gol.
Din nefericire, Roxana păţise ceea ce păţesc multe fete
frumoase, deştepte şi deloc frivole, aflate în căutarea unui
partener matur, atent şi bine crescut – şi anume îşi găsise
bărbatul ideal, se măritase cu el iar curând după aceea constatase că a trecut de treizeci de ani, că nu poate avea copii
(soţ vasectomie căsnicie precedentă), că întreţinerea proprietăţii cu teren de golf este un job în sine şi că nu o va mai
căuta nicio agenţie de modelling, nici măcar ca „soră geamănă a Candicei Boucher“. Instalarea propriei nefericiri, în
aceste condiţii, devenise însă în ochii Roxanei doar proba
faptului că femeile sunt în realitate nişte fiinţe bovarice cât
se poate de jalnice. Acest mic triumf al raţiunii îi mâncase,
însă, câţiva ani din viaţă.
De două-trei ori pe lună petrecea câte un sfârşit de săptămână în compania domnului Knopfler, care o răsfăţa cu
poveşti despre „oamenii stupizi“ cu care lucrează şi cu biju-
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terii ori parfumuri, întotdeauna însoţite, în cutiuţă, de bonul
de casă, uitat acolo din întâmplare. Apoi o „făcea fericită“
sărutându-i buzele şi sânii în baie, spatele şi umerii în timp ce
o ştergea cu prosopul, gâtul conducând-o către dormitorul
ei şi sexul în pat. De cum se producea penetrarea, domnul
Knopfler arunca o privire scurtă către ceasul stil Louis XIV
de pe noptieră şi împărţea următoarele treizeci de minute
în şase etape cvasiegale: misionariat, în genunchi cu perna
pusă sub fundul Roxanei, pe la spate peste picioarele Roxanei, pe la spate între picioarele Roxanei, pe la spate culcaţi
pe partea dreaptă şi, la urmă, cu Roxana deasupra. În etapele 1, 2 şi 6 domnul Knopfler ţinea privirea abătută sau
ochii închişi, pentru că altfel, privind chipul propriei soţii,
risca să termine prea repede şi să se facă fericit doar pe sine.
– Pot să termin, cherie? fluiera de fiecare dată domnul
Knopfler scurgerea celor treizeci de minute de sex conjugal.
– Oui! răspundea Roxana de la capătul benzii de asamblat relaţii de cuplu marca Knopfler.
Auzind silaba dorita, soţul Roxanei deschidea ochii şi
ejacula aproape instantaneu, rostind „Vous etes si belle…“.
Cui să îi explice Roxana faptul că, atunci când câştigi la
loterie potul cel mare de două-trei ori pe lună, vreme de
şapte ani, cea mai mare bucurie a vieţii tale ajunge să fie
acea buburuză apărută într-o dimineaţă pe paiul înfipt în
paharul cu aloe? Roxana citise prea multă literatură ca să
nu ştie cât de uşor pot femeile să dispere din plictisul repetitiv al fericirii, dar nicio carte nu i-ar fi putut explica lacrimile acelea ţâşnite fără motiv şi care descriseseră o mică
boltă, peste spatele cărămiziu al gărgăriţei, oprindu-se în
platoul cu fructe.
– Bu-bu-ru-ză! rostise fata cuvântul, pe româneşte,
nemaiştiind unde să ascundă atâta fericire câtă se putea
găsi în cele patru silabe.
A doua zi, în timp ce îşi verifica în oglindă machiajul
discret, de zi, repetă cuvântul şi, fără să mai plângă, începu
să chicotească auzindu-l şi simţind cât de bizar poate să
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sune într-un loc atât de îndepărtat de România. A treia zi,
Roxana promovase deja la „găr-gă-ri-ţă“! Într-a patra spunea
şi „mă-mă-ru-ţă“, iar după o săptămână îşi făcea tot mai des
de lucru în faţa oglinzilor din casă, hlizindu-se „ca proasta“
şi bucurându-se de micul ei vocabular recent recuperat.
Au urmat apoi înjurăturile, care o mulţumeau prin
umplere de gură şi schimbare de registru silabic, de la cel
al limbii franceze, la cel pornit ca dintr-o guşă de pelican: „ţâ-ţă“, „gâţi“, „pu-lă“ sau chiar „mă-tă-rân- gă“. Şi nu
fusese vulgară jamais! Doar se răsfăţa şi i se făcuse un pic
dor de casă.
Doar Laurenţiu ştia de amploarea nefericirii ei „doar
bovarice, din fericire“, dar nu ar fi putut-o ajuta decât cu
sfaturi din ediţia românească a revistei Cosmopolitan, în
paginile căreia aflase de importanţa conceptului de after sex
snugging. Funcţionase, în cazul lui, cu succes, chiar şi atunci
când post-coita Luana era cea care îi propunea partide de
„sex de dinaintea ţigării“ pentru că, între sex şi ţigară, iubita
tatuată discret cu imagini de bestiariu se lăsa ţinută în braţe,
ştearsă de prelingeri cu mângâieri atente sau umezită între
sâni de răsuflarea nazală a unui bărbat convins că învăţase
„ce vor femeile de fapt“.
– Roxana?
Cuvintele spuse într-o doară de fratele ei începuseră,
într-adevăr să o. doară, pentru că activaseră, dintr-o dată,
prea multe conexiuni neuronale.
– Te sun eu. apucase ea să rostească înainte să îşi alunge
pechinezii din poală, să zică „să mă fut.“ şi să se prăbuşească
sub greutatea propriilor gânduri.
Dacă cineva ar fi inventat o unitate de măsură a afecţiunii, îşi elaborase Roxana în zilele următoare teoria, ar trebui să existe un prag cuantificabil dincolo de care aceasta
ar trebui să te copleşească şi care, cum ar fi spus bunicii ei
din Banat, „să treacă din bun“. Iată un lucru ireproşabil pe
care i l-ar fi putut reproşa domnului Knopfler dacă Roxana
ar fi putut să-şi contabilizeze propriul bovarism fără ironie. Odată ce ai cuantificat excesul de afecţiune, nu îi poţi
spune soţului că te adoră 120% şi că ideal ar fi ca în următoarele luni să scadă proporţia cu 20 de procente de dragul unei juste „diete“ sentimentale. Nici nu ar fi vrut, nici
nu ar fi ştiut cum să câştige o astfel de discuţie cu un om
de afaceri care îşi apropiase impenetrabila algebră a negocierii ca pe o limbă maternă.
Până aici, gândurile Roxanei nu se deosebeau prea mult
de cele care îi otrăviseră inutil viaţa în ultima vreme. Stătea pe terasa proprietăţii, singură, şi se minuna că fusese în
stare să citească din scoarţă în scoarţă ultim ediţie franceză
a revistei Cosmopolitan, pe care o găsise stupidă, amuzantă
şi, pe alocuri fermecătoare. „Nimic, însă, despre after sex
snugging“ în numărul acela – conceptul care îi ridicase la
pătrat ecuaţia explozivă a vieţii. Din şezlongul lăsat pe spate,
privirile ei nu se puteau îndrepta fără efort decât către cerul
Franţei, acolo unde mii de stele străluceau la distanţe la fel
de „cuantificabile“ ca excesul repetitiv al afecţiunii care îi
copleşise mariajul. Îi era îndeajuns să închidă şi să deschidă
ochii şi să vadă într-o clipă stele pâlpâind în canava, la zeci
şi sute de mii de ani lumină. „Parc-aş fi Eminescu“, chicoti
ea amintindu-şi în aceeaşi clipă de poet şi de faptul că în
urmă cu douăzeci de ani ţinuse cu o echipă de fotbal care
se numea chiar aşa, Steaua.
– Stelele sunt acum! gândi ea cu voce tare ceva pe cât
de limpede, pe atât de greu de pus în cuvinte. Acum – şi nu
înainte cu jdemii de ani lumină!
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Tot astfel, afecţiunea domnului Knopfler, pe cât de îndestulătoare în termeni „absoluţi“, îi lipsea până la durere în
nenumărate „acum-uri“ care ajunseseră să conteze mai
mult decât bucuria faptului că Roxana avea parte de un soţ
îndrăgostit fără rest şi infinit de afectuos în restul timpului.
Exista un singur moment, un singur „acum“ în viaţa
familiei Knopfler în care lipsa afecţiunii se intersecta cu prezenţa fizică a bărbatului şi acel moment fusese relevat de
Laurenţiu în clipa în care rostise la telefon cele trei cuvinte
care puneau pe „i“ punctul unui uriaş semn de exclamare:
after sex snugging.
– Cocoloşeala de după futut, rosti din nou, cu glas tare,
femeia din şezlong, repezindu-se apoi în salon şi trezind
cu un clic de mouse calculatorul din sleep mode. „after sex
snugging cosmopolitan revista romania“ puse ea o gugălicitoare în cyberspace. Din fericire, articolul exista pe pagina
de internet a revistei, sub formă de teaser: titlu, şapou, rezumat, poze. Iar în şapou redactorii găsiseră cu cale să adapteze textul original din America astfel:
Ai avut vreodată senzaţia că partenerul tău atât de
atent şi drăgălaş devine un alt om imediat după orgasm şi
că tot ce îşi doreşte atunci este să scape de tine ca de o cârpă
murdară? Ei bine…
Ar fi fost îndeajuns ca traducătorul din România să fi
folosit o expresie diferită pentru ca viaţa Roxanei să urmeze
o cu totul altă traiectorie, fără popasuri în patul unei gorile
bătrâne şi suprasexuate din cartierul bucureştean Domenii. Dar cuvântul era acolo, compus din pixelii unui Arial
extra bold şi deşteptase în sufletul Roxanei neaşteptate
instincte de fiară.
– Păi atunci ia să-ţi fut eu cârpa pizdii mă-tii, rosti ea cu
glas dulce, acelaşi pe care îl folosise cu câteva săptămâni în
urmă, atunci când i se năzărise că silabele cuvântului „gărgăriţă“ au un neaşteptat efect cathartic.
Le petit chiffon, torşoneta sau cârpiţa domnului Knopfler
avea o lungă istorie, care debutase în acea zi din vara anului 1952 când odorul tinerei familii alsaciene umpluse cu
scâncete de metal frecat, pentru a două săptămână consecutivă, încăperile proaspăt tapetate ale casei şi făcând geamurile de la stradă să vibreze. Doctorul Steinbach constatase că sugarul era după toate aparenţele sănătos, dar nu
ascunsese faptul că, în această fragedă etapă a vieţii, „soldăţeii“ nu plâng niciodată fără motiv. După ce tot laptele
mamei era transformat în energia necesară producerii unor
interminabile avalanşe de urlete, afară începea să se întunece iar micuţul Jeannes (o combinaţie fără noimă între Jean
şi Johannes) redevenea îngeraşul nocturn de care părinţii,
cei patru bunici şi cele două străbunici aflate încă în viaţă
se arătau atât de încântaţi. Una dintre acestea, o bavareză
rămasă la şaisprezece ani însărcinată şi apoi văduvă a războiului germano-austriac, văzuse în secolul tinereţii ei zeci de
copii morţi în primele luni de viaţă, îşi îngropase ea însăşi
prima fată şi doi băieţi rezultaţi din a doua căsnicie şi de
aceea, la cei nouăzeci şi şapte de ani pe care îi număra în
acea vară, luase în serios necesitatea găsirii unui diagnostic pentru suferinţele pruncului. Se instalase de trei zile în
odăiţa acestuia, înarmată cu un bloc-notes, toc cu peniţă
şi cu o călimară plină de cerneală de intendenţă, violet şi,
la fiecare variaţie a lamentărilor de strigoi diurn ale strănepotului, nota nemţeşte tot ce i se părea relevant: ora, durata
micilor pauze, descrierea intensităţii şi anvelopei sonore a
ţipetelor primenite – totul! După scurgerea celor trei zile,
bătrâna doamnă, care ştia foarte bine că aller guten Dinge
sind drei, se retrase în camera ei de sub scară şi se puse să
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cerceteze cu ajutorul unor ciorne şi al unei lupe de entomolog, existenţa unui tipar în deranjul exprimat cu atâta vehemenţă al nou-născutului. La scurtă vreme, bavareza aflase,
în teorie (!), ceea ce era de aflat. Căută în propriul dulap de
haine o batistă mare, cât mai închisă la culoare şi, reînarmată
cu ustensilele de scris, petrecu încă o zi acoperind şi descoperind ochii micuţului bărbat care nu numai că îşi domolise semnificativ indispoziţiile, dar nici nu dădea semne că
batista împăturită pe diagonală l-at fi stânjenit în vreun fel.
„Gut!“, punctase autoarea experimentului, după care puse
mâna pe telefon şi comandă de la firma Petite Emilienne Tissus din Strasbourg un mic asortiment de aţici moi, panglici
de culoarea vişinelor coapte, ace noi pentru maşina de cusut
Pfaff cu pedalier şi în următoarele zile reuşi să confecţioneze
cu migală un fel de Tischlăufer Richelieu, festonat mărunt
pentru rezistenţă, dar moale la atingere. Se folosiseră două
straturi de mătase vişinie iar una dintre borderii închipuia
o momogramă J.K., plasată la distanţă egală de broderia în
care semiprofilul unui amoraş făcea nani pe o aripioară.
La scurt timp, die Kindernachtschlafentuchlein fusese
rebotezată, din raţiuni ţinând de imperativul utilizării corecte
a limbii germane, die Kinderschlummerntuchlein, apoi, odată
cu înaintarea în vârstă, revenise la numele iniţial, pentru
că băiatul nu mai putea să adoarmă seara fără ea. În pragul pubertăţii s-a renunţat la „Kinder“, în liceu la „Nacht“
iar mai târziu la „Schlafen“, pentru ca între douăzeci şi doi
şi cincizeci şi cinci de ani, vârsta la care ajunsese domnul
Knopfler în toamna în care Roxana avea să declare război
obiectului, torşoneta să îşi schimbe definitiv patria lingvistică şi să fie alintată în fel şi chip, cu porecle siropoase din
repertoriul diminutivelor franţuzeşti. În ultimii treizeci de
ani i se făcuseră cadou tot felul de etuiuri pentru ochelari
iar spălarea periodică se făcea numai la un atelier de restaurare a ţesăturilor care se îngrijea şi de colecţia de artă textilă a Muzeului Luvru.
Întotdeauna după încheierea actului conjugal, Roxana
trebuia să aştepte până când soţul ei considera că decuplarea
se putea produce „doucement“, fără dureri – apoi toate gesturile domnului Knopfler indicau urgenţe care nu se puteau
rezolva decât la baie, loc din care se întorcea, deja echipat
pentru somn, ca să întrebe dacă frumoasa lui soţie mai are
nevoie de ceva şi, dacă nu, să o sărute de noapte-bună şi să
se încuie în propriul dormitor de la parter.
Dacă nu ar fi existat vacanţele în care cei doi erau nevoiţi
să împartă acelaşi pat până dimineaţa, probabil că Roxana
nu ar fi aflat niciodată de existenţa cârpiţei. Se aflau în săptămâna de miere, pe insula Capri iar Jeannis al ei, pe atunci
un bărbat de patruzeci şi şapte de ani, s-a asigurat că superba
lui soţie nu mai doreşte decât să doarmă, după care a scos
din noptieră un etui deja pregătit şi, cu gesturi de filatelist,
a extras de acolo odorul textil, pe care şi l-a depus la rădăcina nasului, adormind instantaneu. Apoi a fost noaptea
aceea de pomină în care domnul Knopfler, plecat cu afaceri la Helsinki, a închiriat de urgenţă un charter care l-a
plimbat de-o parte şi de alta a Balticii, pentru că, din pricina oboselii, uitase acasă „ceva esenţial“. Roxana a fost
rugată să îi aducă la aeroport atât un dosar aflat la birou,
cât şi „ochelarii de citit“ din dormitor, cei puşi într-un etui
verde. Abia acum doamna Knopfler realiza că frenezia aviatică a soţului ei fusese declanşată nu de absenţa dosarului,
ci de dezastruoasa uitare a torşonetei. (Da, deschisese etuiul ca să se asigure că „ochelarii“ sunt înăuntru.) La aeroport, în clipa în care Roxana i-a spus că nu i-a găsit ochelarii, domnul Knopfler a paralizat ca un gândac surprins de
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aprinderea becului şi nu şi-a mai revenit decât în clipa în
care din poşeta soţiei şi-a făcut apariţia etuiul:
– Aici nu ţi-am găsit decât torşoneta, dar poate că de ea
aveai de fapt nevoie.
Ochelarii de citit ai soţului de aflau deja pe nasul acestuia, pentru că tocmai verificase conţinutul dosarului uitat
la birou.
Întors de la Helsinki, domnul Knopfler s-a simţit dator să
se explice. Îşi minţise „puţin“ soţia, pentru că dosarul respectiv nu avea prea mare importanţă, însă absenţa chiffon-ului
ar fi însemnat cu siguranţă o noapte albă înaintea unei dimineţi în care urma o negociere intensă cu partenerii de afaceri din Finlanda.
– Aşa, am prins patru ore de somn şi am devenit amândoi un pic mai bogaţi.
– Dar de ce nu îţi cumperi mai multe, ca să le ai la îndemână? întrebase inept Roxana, care habar n-avea că în mintea soţului aşa ceva nu putea să echivaleze decât cu achiziţionarea mai multor mame – în caz că una moare, dispare sau, cum se mai întâmplă, o uiţi acasă când eşti plecat în delegaţie.
Ca să nu se creadă că e vorba de un fetiş ordinar („Sunt
cetăţean francez, dar de sânge pur german.“), domnul
Knopfler îşi descuie micul seif din birou şi aduse în salon
două albume de familie, câte unul pentru fiecare ramură
genealogică: Knopfler şi Massatsch. Urmase o seară extrem
de agreabilă, plină de poveşti alsaciene (şi nu numai), care
îi amintiră Roxanei de propria patrie, de asemenea aflată
pe graniţa comună a câtorva imperii.
– Alsacia ar fi trebuit să devină o a doua Belgie, îşi încheie
domnul Knopfler punerea în context a imaginilor înfăţişând
funcţionari civili, femei principiale dar supuse în tinereţe
şi cu trăsături masculine către sfârşitul vieţii, precum şi
mulţi copii pe care, în faţa aparatului de fotografiat, dădeau
impresia că îi strângeau atât pantofii, cât şi gulerele, ciorapii sau curelele. Undeva către sfârşitul albumului Massatsch
exista şi o fotografie a străbunicii, realizată probabil la sfârşitul anilor 1940.
– Uite o femeie care a pierdut vreo patru copii, morţi
din diferite cauze în primii ani de viaţă. A supravieţuit doar
bunica mea Rose, fiica consilierului aulic Massatsch, cel de al
doilea soţ al acestei stăbunici. Ei bine, ea mi-a confecţionat
torşoneta, deşi în 1952 avea o sută de ani. Era convinsă că o
să mor de epuizare, pentru că ochii mei de lapte nu suportau lumina şi se pare că urlam din cauza asta fără oprire.
Părinţii lui Jeannis nu au încercat niciodată să dezbare copilul de cârpiţă pentru că în familiile lor siesta de
după-amiază se instituţionalizase deja de câteva generaţii.
Era o tradiţie a funcţionarilor publici, care în acest fel se deosebeau de familiile ofiţereşti, în care despre Schlummern se
spunea că vlăguieşte şi că scade vigilenţa. Nici mai târziu nu
au reuşit să facă legătura dintre egzemele care îi apăreau cu
regularitate băiatului între omoplaţi sau în zona lombară –
şi faptul că din pricina Tuchlein-ului, acesta dormea exclusiv pe spate. Vara, când erupţiile se înmulţeau din pricina
transpiraţiei nocturne abundente, vindecarea se producea
rapid, pentru că micul Jeannis era înfăşurat într-un cearceaf înmuiat în ceai de muşeţel şi lăsat să
doarmă în hamacul cu ochiuri întins între castanii din
curte.
În 2007, domnul Knopfler s-ar fi putut lăuda cu nu mai
puţin de optsprezece ani „plini“ în care nu stătuse decât pe
spate. Dovada putea fi găsită la baza şi în spatele urechilor,
acolo unde, încet-încet, gravitaţia îi prelinsese excesul de
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piele şi grăsime într-un fel de oreion cronicizat sub formă
de lipoame. Cine a văzut cum se transformă chipul unor
cunoscuţi după ce sunt depuşi în sicriu îşi poate imagina
şi cum se modelase expresia domnului Knopfler în urma
celor optsprezece ani de utilizare obsesiv-compulsivă a torşonetei. Faţa lui de om-plecat-„dincolo“-şi-totuşi-viu îi era
însă de mare folos în afaceri, atât în relaţiile cu partenerii,
cât şi cu subalternii.
Sfârşitul verii a adus cu sine de pe întinderea Oceanului Atlantic o serie de furtuni şi exces de umezeală. Câtă
vreme fulgerele s-au văzut în depărtare, către vest, domnul şi doamna Knopfler le-au admirat de pe terasa închisă
de la etaj, sorbind ceai de verbină îndulcit cu miere de castani. Apoi vijelia a început să agite silueta plopilor care mărgineau şoseaua din apropiere, iar tunetele să pară a fi produse de un ansamblu simfonic de tobe mari şi gonguri plasat pe peluza din faţa proprietăţii.
– Ţine-mă-n braţe, îşi rugase Roxana soţul după ce primele picături de ploaie adăugaseră concertului şi o textură
de tobe mici plesnite cu unghiile.
Domnul Knopfler se execută imediat, întinzându-se
pe canapeaua dublă, aranjând câţiva pui de pernă şi
cuprinzându-şi soţia cu atâta afecţiune, de parcă ar fi protejat o fetiţă speriată, în vârstă de opt ani – exact anii de
când trăiau împreună.
Între timp, furtuna atinsese proporţii mahleriene şi putea
fi urmărită în toată splendoarea ei prin geamurile uriaşe ale
terasei, comandate în Belgia la acea fabrică devenită extrem
de prosperă în urma unei istorice Nopţi de Cristal.
– Vezi, acum nu îmi lipseşte absolut nimic. Nici copii,
nici prieteni cu care să ne vizităm, nimic. Aş vrea să ne
ţinem mai mult în braţe, dacă s-ar putea.
– Bineînţeles, iubito, răspunse bărbatul, fără să bănuiască amploarea romanului din care ultimele vorbe ale
Roxanei făceau parte.
– Vreau să facem dragoste fără să facem duş înainte şi
după aceea să dormim împreună şi să mă ţii în braţe.
– Măcar în seara asta?
– Dar., bineînţeles, iubito. Mă duc să pregătesc cele
necesare.
„Cele necesare“ nu erau nici prezervative (absolut inutile în cazul lui), nici ustensile erotice (nu foloseau), şi nici
pastilele pe care unii bărbaţi ajunşi la cincizeci şi cinci de
ani le înghit pentru a putea face faţă sexualităţii unor soţii
cu douăzeci şi trei de ani mai tinere. Domnul Knopfler nu
suferea deocamdată decât de ejaculări precoce şi de obsesia
evitării acestora prin vigilenţă. „Cele necesare“ erau un etui
şi torşoneta dinăuntrul acestuia, absolut inutile atât pentru
zvârcolirile amoroase plănuite, cât şi pentru snugging-ul (în
premieră!) de după.
La sfârşitul unei partide de sex conjugal tras parcă la
indigo (ceas noptieră, treizeci de minute, poziţii prestabilite, moment ejaculatoriu negociat şi parafat cu privire în
ochi), numai absenţa preludiului de sub duş şi decorul sonor,
demn de finalul unui „Apus de Soare“ medieval, rămăseseră să le amintească soţilor Knopfler de debutul auspicios al serii. Nu a existat un after sex snugging propriu-zis,
pentru că „tragerea la indigo“ includea şi un drum la baie.
După duş, însă, domnul Knopfler se conformase, iar acum
îşi ţinea soţia în braţe cu devoţiunea cu care soldaţii din
Garda Imperială se ataşează de propriile carabine în timpul serviciului de santinelă.
– Aşa e bine, iubito? susură ulanul o şoaptă în urechea
armei.
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– E foarte bine, percută aceasta nu foarte convinsă.
În următoarele minute nu au existat nici mângâieri,
nici pupici pe zulufii de pe ceafă, nici vorbe de alint. Din
punct de vedere pictural, scena se concentra pe ochii larg
deschişi, albaşti, ai domnului Knopfler, care păreau trataţi
de curând cu beladonă, în contrapartidă cu ochii larg deschişi, albaştri, ai doamnei Knopfler, care păreau ai unei liceence ciupite de fund în înghesuiala anonimă a unui autobuz
bucureştean. Căscarea de ochi a Roxanei se datora diferenţei de protocol dintre ideile sale, evident preconcepute, de
after sex snugging – şi ceea ce se întâmpla în realitate. Ea se
întorsese de la baie învelită doar într-un prosop, care acum
zăcea pe covoraş, în vreme ce el se echipase deja în pijamalele pe sub care, din privina furtunii de afară, adăugase o
pereche de chiloţi şi un maieu. Ea se aştepta să fie cocoloşită şi să simtă după o vreme, în zona fesieră, dezcuibărirea
unei jumătăţi de erecţii. El aştepta un semn, orice semn, în
urma căruia să înţeleagă că poate trece de la programul de
ţinut soţia în braţe la somnul propriu-zis.
– Mâine am o zi foarte grea, cherie, rosti el după un sfert
de oră de sondat peretele dinspre hol şi tapetul reprezentiand nişte petale ce crin geometrizate.
– Nu pot să dorm decât pe spate, iubito, dar poţi să mă
ţii tu în braţe? Ar fi posibil? se întrebase domnul Knopfler
mai mult pe sine.
– Bineînţeles, iubitule.
Ritualul depunerii cârpiţei peste ochi, pe care Roxana
şi-ar fi dorit să îl observe pentru prima oară cu atenţie, s-a
desfăşurat pe întuneric. Domnul Knopfler şi-a mângâiat
soţia pe braţul stâng, i-a sărutat scurt tâmpla şi s-a mutat
în locul ei, pe partea dinspre uşă a patului, acolo unde se
afla noptiera cu ceas şi lămpiţă.
Mai întâi s-a auzit clic-ul întrerupătorului, apoi ceva
ce nu putea fi descris decât cu un cuvânt pe care Roxana îl
tot auzea în copilărie, când îşi petrecea vacanţele de vară
la bunicii din Banat: o bogicăială, o cotrobăire inflamată în
sertăraşul noptierei, urmată după câteva clipe de o linişte
mai adâncă decât cea a unei limbi dispărute prin potop şi
scufundare.
Roxana rămăsese cu safirele ochilor aprinse şi cu urechile cuprinse de bezna neauzirii. Nici furtuna de afară, care
continua să îşi facă mendrele, nu putea acoperi prim-planul
somnului de polip criogenizat al domnului Knopfler. Cârpiţa, pesemne, îşi făcuse efectul.
Apoi, dintr-o dată: BUF! ZBUF!
– Cheri, cred că am uitat un geam deschis! strigă Roxana
suficient de tare ca să trezească o pădure plină de urşi aflaţi
în hibernare.
Tăcere.
– Cheri, cred că la parter se izbeşte un geam!
– Nu, mulţumesc, sunt bine, răspunse domnul Knopfler
după ce îşi recăpătă funcţiile respiratorii, asemenea unui
vampir care simte cum primele raze ale întunericului îl
readuc la viaţă. Apoi Nosferatu se ridică brusc în picioare:
– Mai ai nevoie de ceva? întrebă el înainte să se facă
nevăzut cu torşonetă cu tot.
– Verifică te rog geamurile de la parter, somn uşor!
– Somn uşor! se auzi în decrescendo vocea domnului
Knopfler.
Roxana îşi îngiţi cu greu nodul din gât, după care, cu faţa
cufundată în pernă, rosti un fel de imprecaţie de seară, pe
care avea să o tot repete în săptămânile următoare:
– Băga-ţi-ai zdreanţa aia-n pizda cârpiţii mă-tii!
(VA urma)

Beletristica

Vasile IFTIME

O

Terapeutul*

O şedinţă de terapie ţinea două ore.
Cabinetul era luminat de un neon, 200 de waţi descompuşi
prin toate ungherele, lumina ca un pichamăr de spart stâncile
sfredelea ochii a trezire.
Pe un perete, proiectorul derula imagini: indicatoare pe
ambele sensuri, viaţa – autostradă suspendată de nicăieri. O
bulină neagră – capul, un dreptunghi pe verticala cerului –
trunchiul, patru tuşe îngroşate ca nişte semne de exclamare –
membrele, o săgeată roşie – intenţia lui Dumnezeu: halat alb,
bonetă, stetoscop, ochelari fumurii.
– Vezi? Acestea sunt mai vii decât umbra ta, copile! Iubeşti
un contur gol pe dinăuntru. Priveşte formele – fotografiile
pocnesc de viaţă, vezi cum se desprind de pe peliculă precum
polenul de pe flori şi o iau de nebune pe alei?
– Văd.
Pe un perete, proiectorul ejacula imagini diverse. Femei
vesele, triste, fericite, îndoliate, blânde, acre, frumoase, urâte,
virgine, futute, desfutute, răsfutute, dezbrăcate. Aparatul de
proiecţie expunea fotogramele una după alta, la interval de 5
secunde; imaginea ca o minge de tenis: retină – percepţie –
însuşire – asociere – arhivare.
Printr-un tub de lumină, Petru era conectat la realitatea formelor, semiconcretul, trecea prin filtru iluzia cât să îngroaşe
conturul. O stare de strabism cosmic suprapunea absenţele.
Proiectorul, geam deschis în icoană, Dumnezeu ştergea
lentile de praf.
– Vezi cât adevăr în culoare? Au ochi verzi, căprui, negri,
albaştri; au mameloanele ţurţure de gheaţă, pară, gutuie, măr,
cupă, strugure, biberon; au pistrui pe sfârcuri, aluniţe pe fund,
semne din naştere; priveşte blonda, pe umărul drept îngerul
i-a desenat o frunză de pătrunjel; suedeza nu este epilată, flocii
sunt precum grâul copt într-o dimineaţă cu rouă; unguroaica
are curul ca pâinea rumenă – îţi vine să muşti din obrajii lui
Dumnezeu, dar nu ştii câtă blasfemie încape într-o foame de
viaţă – vezi ce crac are negresa, parcă-i o iapă pursânge ruptă
din hamul carului mare; ce buze are franţuzoaica, mulaj de
argint peste trupul sfinţilor – Doamne, câte catapetesme poate
împodobi cu un singur sărut.
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Îţi curg balele, dar nu vrei să recunoşti; lasă dracului pudismul ăsta de fată mare, scutură-te de ciumă, spală-ţi sângele şi
pune-l la uscat pe alt soclu; castanii din Copou au înflorit pentru câteva mii de iubiri, în fiecare an au luat-o de la capăt şi în
fiecare an şi-au lepădat lumina sub şinele de cale ferată; priveşte
cum zvâcneşte viaţa în fotografie, scoate pula şi freac-o, ejaculează naibii toate amintirile astea de rahat, stropeşte pereţii
cu obsesii până când ţi se face de viaţă şi-n cerul gurii. Copile,
priveşte: din fotografie în stradă, un singur pas.
Imagini în mişcare: mers, dans, zbor, alunecare, rostogolire, cădere.
Imagini în cuvânt: vorbit, şoptit, cântat, alintat, urlat.
Imagini aproximative: îngropare, înviere, întâmpinare,
înălţare.
Imagini suprapuse: sex.
Tehnica fraţilor Lumiere scria despre viaţă pe un perete în
cabinetul terapeutului. Ritmul dădea tonusul, ritmul schimba
sensul, ritmul impunea cadenţa: stângul pe tobă, dreptul în
icoană, aleluia…
Sunetul sintetiza mişcarea, sincron în sticla cu lapte, amin.
Terapeutul urmărea vitalitatea: formarea imaginii – retină,
nervul optic; percepţia imaginii – absorbţia, transmitere spre
creier; disiparea imaginii – scurtcircuitarea luminii, diluarea
senzaţiei, descompunerea formei… ipoteze ale unei schizofrenii consemnate cu majuscule într-un certificat de incompatibilitate.
– Imaginea de la intrare până la ieşire se proiectează în
0,004 secunde, durată ce depinde de excitaţia luminoasă, de
compoziţia spectrală şi de factorii fiziologici. Circuitul bolnav
nu poate analiza şi sintetiza, iar dacă o face, ori se întâmplă să
fie sumară, trunchiată, ori rupe firul între receptori. Notează,
domnule rezident, ce beleşti ochii în tavan, de la mine înveţi
carte într-o zi cât într-o lună de facultate! se adresa terapeutul
unui copilandru uscăţiv şi plin de pistrui.
Petru cel biologic era precum un labirint deschis: observarea, percepţia, interpretarea, prelucrarea imaginilor, toate
funcţionau într-un tonus al conştientului asumat, mai adânc
însă; acolo unde nu se înţeleg ochii între ei, acolo unde inima
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se rupe în două părţi inegale şi fiecare parte râvneşte acelaşi
trup, acolo unde inelarul mâinii stângi se ceartă cu inelarul
mâinii drepte de la aceeaşi Evă, acolo se deschidea hăul. Petru
împletea punte din sânge, fire putrede într-un ţol de cordele
peste lume.
Ochiul trupului priveşte, primeşte, cerne, reţine, oferă; ochiul
sufletului, ca un copil mofturos, face valuri în sticla cu lapte.
Terapeutul urmărea fondul psihologic al sintetizării, percepţiei şi prelucrării imaginii în toate dimensiunile conştientului. Subconştientul, sala de gardă a ceea ce a fost, inconştientul, resuscitarea a ceea ce nu mai este. Ambulanţe prin vene
grăbeau clipele spre un crematoriu al concretului difuz, inodor, insipid.
– Memoria asociativă este cea care grăbeşte derularea percepţiei sau o îngreunează; ea leagă imaginile, completează lipsurile sau, uneori, trunchiază prin uitare. Memoria oferă persistenţă retinei, îndulcind trecerea de la o fază la alta. Domnule rezident, priveşte boul ăsta în ochi, dar priveşte-l adânc şi
vei înţelege că omul nu-i decât o suprapunere de lentile, unele
compatibile, altele făcându-se cioburi când se ating. Ăsta însă
este culmea refracţiei, nici cu pichamărul nu reuşesc să-i înlătur obsesia oglinzii. S-a acoperit nebunul cu sticlă şi vegetează
ca o legumă în conserva partidului.
Un poet spunea într-un vers „să nu-mi scoateţi visul din
ochi cu unghia“, mai precis, lăsaţi-mi persistenţa trează, nu
s-a făcut timpul să fiu nebun. Ochiul trupului priveşte peste
culmi, ochiul sufletului se caută în ţărână, omul – duplicitatea
de a fi unul în unu şi egoismul de a întregi părţi inegale. Ochiul
trupului absoarbe lumina sângelui, omul – luciditatea sticlei
pisate sub copitele cailor. Ochiul trupului, de veghe în icoană,
far la capătul mării, pieptul celui care îl poartă. Nebunia apare
acolo unde ochii nu se mai încap.
Terapeutul îşi cerceta atent pacientul ca un electronist aparatul de radioemisie: undeva era întreruptă o conexiune, s-a
întâmplat un scurtcircuit, o cădere de tensiune… Certificatul
A5, plin cu majuscule indescifrabile.
– Vezi, le vezi cum se mişcă, ce glas dulce, ce mers în ciuda
pulii; ăstea vor futute, bă, iar tu, pulă bleagă, beleşti ochii la o
oglindă stearpă, fără ţâţe, fără pizdă, fără cur. Despre ce adevăr
îmi vorbeşti? Uite cimitirul, cel mai uşor se minte cu lacrimi
pe obraz. Priveşte: îndoliata nu reuşeşte să convingă, încă nu e
momentul potrivit pentru leşin, o va face de trei ori: în poarta
casei, la biserică, pe marginea gropii. Priveşte-o cum trage cu
ochii la prohabul dascălului, ăsteia nu-i scoţi pula din cap nici
în mormânt. Copile, moarte şi viaţă se pişă peste adevărul tău
imaginar, în timp ce tu faci tumbe într-o oglindă făcută ţăndări, dar cine dracul să-ţi spargă orbitele, să te trezească, dormi
cu fantoma de mână.
– Văd.
– Ce dracu este cu tine?! Iubirea trebuie să aibă trup, carne,
inimă; iubirea trebuie să pulseze, să urle, să sfâşie, iubirea este
sânge în sânge, copile. Iubeşti, pe cine iubeşti? Tu nu deosebeşti
umbra de om, cum să deosebeşti iubirea de închipuire? Uite ce
ochi tulburi ai, te deconspiră, te trădează, nu dragostea luceşte
în ei, ci nebunia. S-au aruncat umbrele peste tine în haită şi se
hrănesc din inima ta. Eşti o metamorfoză. Nu poţi umbla toată
viaţa de mână cu o fantasmă, deschide ochii. Vei deveni şi tu
contur în curând, vei intra în turmă, te vei asemăna lor, scopul
lor nu va fi scopul tău, vei vâna zâmbete zi şi noapte, măşti de
duminică vei vâna. Zâmbetele nu ţi se potrivesc, copile, unde
dracu ai văzut umbre vesele? O să-şi fie viaţa un iarmaroc, un
circ ieftin, teatru de stradă viaţa celui dezbrăcat de identitate,
spectacolul sinelui – scamatorie în icoană, clovn sau acrobat
la trapez (cu sau fără plasă), ce mai contează, pe o scenă de
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împrumut, exbiţionarea este cel mult o extrovertire a sângelui căzut pe gânduri. Veniţi la iarmaroc, veniţi la circ, veniţi la
teatru: scena, arena, taraba împart emoţii instant; deschizi plicul cât să îţi hrăneşti fantasmele, mâine o iei de la capăt: o altă
mască, acelaşi rol, o altă piesă aceeaşi mască, figurant, actor,
negustor – ce mai contează! Într-o viaţă de împrumut, 30 de
arginţi este un preţ mult prea mare pentru egoismul de a fi în
afara firii. Te amăgeşti, te amăgeşti, copile, nu este posibil să
mori cu umbra de mână.
– Văd.
– Ce vezi, mă, ce vezi?
– Stă lângă mine şi îmi şopteşte să scriu un poem despre
un şotron ce curge mai repede decât carul mare.
Ascultă:
„la ce-i bun să gândeşti prin gândurile altuia?“
„la ce-i bună ascultarea neauzitele?“
„la ce-i bun somnul ce nu te încape?“
„la ce-i bună visarea ce nu-ţi aparţine?“
„la ce-i bun cerul împăturit într-un şerveţel la masa vecinilor?“
„la ce-i bună trezirea în dimineţi străine?“
„la ce bun efortul de a face ca ei?“
Este vie, doctore, uite, râde de tine, te ridiculizează, las-o în
pace! Ce-mi promiţi tu, doctore, generozitatea unor etichete
scrise pe ambele părţi? Şotronul meu mă încape cu tot cu visare.
– Copile, nu fac minuni, vreau doar să-ţi deschid ochii,
să priveşti dincolo de sticlă, tu nu eşti ca ei. Priveşte-i, sunt
goi, inconştientul clipoceşte ca un opaiţ în capetele lor seci,
Dumnezeu sau dracu ştie cine a apăsat butonul şi memoria li
s-a voalat ca o fotografie necoaptă. Au câteva căcaturi în sertăraşe şi le repetă de când am venit rezident. Vezi, acela este
profesor de istorie, a predat la universitate, are un doctorat în
războaiele napoleoniene, de 16 ani îşi plânge soldaţii pierduţi
la Waterloo. Celălalt şi-a violat copiii, se masturbează ore în
şir când trec puştii la grădiniţă pe sub fereastră, ieri a primit
mentosane de la o infirmieră, le împărţea câte 4, câte 6, câte
8: fetiţele tatii cuminţi, fetiţele tatii frumoase, prinţesele tatii…
Blonda cu halatul galben mătură frunzele: fluturi în cer, fluturi
pe pământ, fluturi în icoană, insectarul meu aşteaptă să vină
toamna ca o mântuire, părinte, să bată clopotele până se scutură toţi copacii… de o săptămână cântă prohodul, bate metanii, face cruci pentru suflete veştede.
Fetiţa cea frumoasă, Ioana, scrijeleşte toată ziua pereţii
cu unghia, desenează oameni, apoi îi pupă până îi sângerează
buzele. Priveşte-l pe acela din fundul curţii, culege toată ziua
castane; când nu mai sunt castane, culege frunze; iarna rupe
beţişoare, le numără şi le ascunde prin buzunar; a fost contabil la cooperativă. Cu ce crezi că s-a ocupat pletosul de sub tei?
A scris cărţi, zeci de cărţi, a luat multe premii, este studiat în
liceu, la universitate; ce folos! s-a uitat complet pe sine, acum
repetă câteva versuri, nu sunt versurile sale.
Fiecare are istoria lui, copile, dar a rămas din ea cu ultima
pagină, înţelegi? Cu ultima pagină.
– Doctore, memoria este o voce ce urcă, ce coboară în
memorie, lent sau abrupt, o voce urlată sau o voce palidă.
Memoria este vie, doctore, straturi suprapuse de memorie,
straturi de amintiri precum covoarele de frunze vegetează în
minţile lor. Ei sunt mai treji ca tine, mai treji ca tot spitalul cu
doctorii lui la un loc. Auzi, „de când sunt eu rezident“ – spui
asta de parcă ai pune limită stânga pentru vise necoapte. Gata,
nebunilor (aşa le spui uneori deşi nu ai voie), gata! Aveţi trei
ani să vă resuscitaţi primăvara în cuptorul cu pâine.
Ce simplu este pentru tine: „îngheţarea memoriei este îngheţarea inimii“. Doctore, cu ce dracu vrei să mă dezgheţi, cu nişte
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imagini sterpe, cu nişte filmuleţe lascive pline de excremente
gastrice, cu nişte comparaţii de căcat?
Petru îşi ieşise din fire, ochii tulburi, îi tremurau buzele,
mâinile gesticulau a îndepărtare, vorbea cu toate degetele, cu
obrajii, cu fruntea, cu tâmpla. Picioarele, doi trunchi de copac
în care toporul a uitat să mai hodine.
– Calmează-te, copile, calmează-te, te rog. Să-i lăsăm pe
ei! Trăieşte în lume, tu ai realitatea ta, lumea are realitatea ei,
una cu alta nu se potrivesc, una cu alta se resping precum doi
magneţi încărcaţi cu aceeaşi sarcină, vrei să stai toată viaţa aici?
Uită-te în oglindă, încearcă să te găseşti, acum un an, acum doi
ani, acum 20 de ani. Caută-te! Unde eşti tu, Petre, aici sau acolo?
– Nu am timp, doctore, să-mi amintesc nişte închipuiri, la
ce-mi ajută? Eu m-am născut la 14 ani.
– Acum ai 20.
– Acum am 14, ca şi atunci, nu pot îmbătrâni fără ea.
Este lângă mine, doctore. Priveşte, aşa-i că semănăm, vorbeşte mai încet, te rog: a aţipit, e obosită, toată noaptea mi-a
vegheat somnul. O noapte veghez eu, o noapte veghează ea.
Este păcat să dormim amândoi, ştii, aşa reuşim să ne dublăm
viaţa. Tu ai vegheat vreodată somnul, doctore? Ştii că cel drag
pe care-l veghezi în somn îţi aparţine, că este al tău mai mult
decât este al lui când doarme? Acum două nopţi a visat şotronul. Eu stăteam cu fruntea în palma ei, am simţit visul în tâmplă apoi în inimă. Dimineaţă i l-am povestit tot, secundă cu
secundă. Uitasem doar nişte amănunte, pesemne, privisem
fereastra în ochi. Ai cules vreodată zâmbete în somn? Sunt
ca panseluţele în rouă, frumoase sunt şi peste zi, dar mai frumoase sunt peste noapte, roua le ţine curate ca pe nişte rochiţe
de sărbătoare întinse pe funie. Ai respirat vreodată cu respiraţia altuia, doctore?
Şedinţa era spre sfârşite, terapeutul a încercat să reducă
discuţia la un plan concret, la impactul cu lumea. A greşit uşa,
mai bine continua cu apelurile la trezire fără să implice decorul,
şi-a dat seama târziu, nu era posibilă o întoarcere în oglindă.
– Copile, deschide ochii, viaţa este mai mult decât culoare,
te aştept şi mâine, eşti ca o pădure de copaci negri. Despre ce
primăvară vorbeşti?
Petru se ridică, politicos, aşeză scaunul la birou, îl trase
un pic pe cel de alături, îl aşează şi pe acesta, se aplecă un pic,
parcă sărută o mână, parcă mângâie un obraz, parcă cuprinse
un mijloc, zâmbi, o lacrimă despică obrazul, altă lacrimă schiţă
două jumătăţi de zâmbete, ochii se aprinseră ca o lumânare
în noaptea de înviere. Deschise uşa, aşteaptă 3 secunde, apoi
ieşi şi el după ea.
Freud spunea că nebunia este cea mai suportabilă boală:
nebunul este ca un melc ce-şi cară cochilia în spate, roua descuie
uşa, soarele trage zăvorul, fereastră în firul de iarbă. Nevertebrata, ermetic, goleşte fiecare ungher de absenţă ca pe o ulcică
umplută cu vin, nevertebrata îşi leapădă casa,- piele strâmtă
în care marea zornăie a bulgări de sare uscată, apoi se ascunde
sub o frunză de brusture ca într-o cabină de probă – umbra
comod înfăşoară absenţe.
Nebunia există într-un destin de secunde, precum cioburile
într-un întreg din oglindă; aceeaşi imensitate de cer în fiecare
particulă, aceeaşi nemărginire într-un singur trup. Nebunia
este precum un puzzle ce întregeşte inima; prima zvâcnire, un
timp prezent; următoarea, acelaşi timp; mâine, posibil, prezentul îşi va lega ultima verigă de grindă – maximă generozitate
divină. Nebunul cântăreşte cenuşă, o împarte în cantităţi aproximativ egale, apoi zideşte muşuroaie pentru furnici… Aleluia.
Nebunul, suferindul inconştient al conştiinţei claustrofobe,
narcoticul stelelor date în pârg, împătimitul „sfârcurilor de
cometă“, dependentul placentei – cerul mereu în luna a şap-
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tea, zoofilul iepelor carului mare, piromanul fulgerelor despicate în noaptea de Sfânt Ilie, obsedatul albastrului curs rouă
în siropul de tuse.
Nebunul, paranoia ombilicului ştreang în jurul inimii şi
nici o tăiere împrejur.
Nebunia, o transfigurare anatomică a sufletului, un glonţ ce
explodează în ţintă. Urme de ghinturi în sânge. Pulberea arde
cât să străpungă vidul, precum un vierme mărul copt, regrete nici
măcar în firul de cenuşă…vine dinafară şi se sparge înăuntru.
Explozie în suflet… se împrăştie în sânge, îmbibă carnea,
topeşte oasele, urcă în creier, se depune pe sinapse, precum razele
de lumină peste pânza păianjenului. Nebunia.
Lume, trage cortina.
Degeaba mai aplauzi a trezire. Te ridici, cobori, baţi metanii, sari şotronul, faci reverenţe, întorci spatele, îţi eşti propriul
spectator. Ieri ţi-ai tras două palme, ieşiseşi din joc cât să eviţi
o ambulanţă ce-ţi urla prin vene; astăzi, ai scris despre tine
o cronică pe o cochilie de scoică, apoi ai aruncat-o în mare şi
asta nu că te-ar interesa ce cred valurile despre cum te aşezi
în canoanele pilulei de diazepam.
Anatomic, nebunia se întâmplă acolo unde sferele sfidează
gravitaţia, nebunul ţine fruntea în palme cât să tragă obloanele. Furtună.
Neuronii, într-un exces de egoism geometric, desenează săgeţi
în burţile cerului. Neuronii sunt ca nişte stele neîmblânzite:
nu pot fi fixate pe cer precum gâzele într-un insectar al elevului pasionat de mumificarea nimicului. Neuronii sunt ca nişte
stele coapte, unele se sting în rouă, altele ard în fântână, unele
se lipesc pe foaia velină a blocului de desen în partea stângă
a lunii, altele, ca întru-un exerciţiu de libertate provizorie, fac
tumbe pe epoleţii generalilor.
Doamne Dumnezeule, trece paharul acesta plin de furtună! Doamne Dumnezeule, ajută-mă să îl beau până la capăt!
Nebunie, stare de creştere sub un alt cer sau de abandon, de
înec, de desfacere în propriul albastru. Spre care răsărit să-ţi
îndrepţi rugăciunea?
Imunitatea şinei de cale ferată inundă traversele – faţă de
cine să-ţi întorci obrazul?
Locomotiva urlă, fierul trosneşte, oasele pe ambele părţi
au culoarea lutului crud, izbeşti ulcica de zid, casa se umple
de amintiri: pe funia de rufe, în pod, sub pragul uşii, amintirile se extind ca o pecingine. Imunitatea şinei de cale ferată nu
justifică intenţiile neduse până la capăt şi nici nu argumentează abandonurile.
Închizi ochii, urletul se face ţăndări în tâmplă, apoi – linişte
de pustiu, atâta linişte încât nici propria respiraţia nu o să te
mai tulbure. Te temi? La dracul cu laşitatea asta duplicitară.
Dumnezeul cailor poartă şaua în spinare, tu împarţi iluzii în
oglindă şi când îţi razi barba cu dosul briceagului. La dracu,
lasă obsesia macilor roşii pentru altă viaţă, până atunci, Petre,
ia-ţi un bilet la spectacol.
Depresia trage cortina.
Petru avea 14 ani când a păşit în arenă.
Inutilă lupta de unul singur, inconsistentă laşitatea în doi.
Fără rost victoriile în care doar un soldat rămâne viu să se
bucure pe câmpul de bătălie, cascadă de lapte dând în foc,
înfrângerile; sânii fecioarelor s-au copt pe când fiii împăratului dormeau în grădinile cerului. Inutilă lupta în unul singur,
leagă un ştergar alb în vârful iluziei şi te dă învins, decorul, pe
faţa nevăzută a lunii trece ca o absenţă pe jumătate sâmbure,
pe jumătate piatră… Le ce bun să numeri leşurile dacă după
tine vin corbii şi le mănâncă?
La 14 ani, Petru era precum o bucata de puzzle ce întregea decorul, pe partea întunecată a oglinzii creştea şotronul.
HYPERION
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Decupajul inimii avea muchiile tocite, piesa se desprindea din
întreg, celelalte piese lacome împărţeau absenţa în părţi inegale.
A zburat pasărea, au rămas pe ramură amprentele cuibului; văzduhul păstrează trecerea zborului ca pe o urmă de înger;
decorul, deasupra pământului o catapeteasmă fără sfinţi; celelalte frânturi de nimic râvneau nimicul, Dumnezeu împărţea
vouchere în icoană.
Petru era piesa de puzzle cu muchiile tocite. Privea pe fereastră. Zăpadă. Pe sub zid, un om, o pereche de ghete, paşii. Cine
era acel individ ce purta în picioare, spre ce i se îndreptau paşii
– nu interesa pe nimeni; urmele imprimau misterul, semnele
se priveau din semne şi era de ajuns. Dacă acele amprente erau
făcute sub o fereastră străină de un om străin, indiferenţa ar fi
afânat zăpada până în cer. Ce importanţă are cine a păşit, dacă
pasul nu aparţine ferestrei, dacă fereastra a crescut în carnea
zidului pe când soarele încă nu era hotărât din ce lună să nască?
Ningea ca în cimitir.
Când schimbi fereastra libertatea are altă nuanţă!
Asta, da, lumină! Ieri ca un cimitir ambulant, cărai în spate
o raniţă cu păsări moarte atât cât să visezi zborul; astăzi, priveşti lacul din curtea spitalului şi simţi cum îţi creşte trestie la
subsuori.
Libertatea nu se identifică după codul de bare: vezi, guşti,
miroşi, pipăi, tragi cu urechea; ambalajele împăturesc impresii şi le vând la bucată; libertatea se întâmplă acolo unde gândul se rostogoleşte după bunul plac al memoriei.
Gândurile nu lasă urme-n zăpadă.
Nebunia este compatibilă cu orice formă de libertate.
Terapeutul implantează elanuri convergente spre o trezire
lucidă, scurtcircuitând memoria, subconştientul înrourează
gândirea cât să amăgească dimineţile. Memoria trage cortina
după fiecare infuzie de lumină. (Se face noapte.)
Petru trăia un prezent infinit… în jurul patriei sale, creştea
zidul. Starea de absenţă fecunda absolutul între două maxime.
Pentru un „0“ irecuperabil.
– Intră, te rog, te aşteptam, ia loc. Ana, două ceşti de cafea,
una pentru domnul şi una pentru umbra domnului, ce te holbezi la mine? Am spus două ceşti de cafea!
– Am înţeles, domule doctor, doar că nu ştiu dacă umbra
domnului preferă cafeaua amară ca şi dumnealui.
– Eşti o proastă, firesc că preferă aceeaşi cafea, acelaşi ceai,
acelaşi mic dejun, aceeaşi muzică, aceleaşi poziţii în pat! Ce
dracu, lucrezi cu mine de zece ani, nu ai învăţat nimic?
– Am învăţat multe, domnule doctor, am învăţat că nu
toate umbrele sunt la fel, ieri regele Ludovic al XVI-lea a cerut
ceai, iar umbra sa, Regina Maria, a cerut limonadă. Alaltăieri,
bătrânul Newton, ca de obicei, a poftit suc de mere căzute singure din copac, pentru că merele gravitate sunt de o sută de
ori mai bune decât merele imponderabile, iar umbra sa, Miss
Storey, a servit ceai de tei cu aromă de scorţişoară. Dimineaţă,
Gheorghe Gheorghiu-Dej se grăbea să ajungă la Moscova, a
băut pe fugă o cafea cu nechezol, iar umbra sa, tovarăşa Pauker,
un ceai din ramuri de finic. Pe domnul nici măcar nu ştiu cum
îl cheamă, pe jumătatea sa, nici atât, poate are bunăvoinţa să
ne-o prezinte.
– Despre ce jumătate vorbeşti, soro, şi despre ce bunăvoinţă? Conturul este lipsit de identitate; cât despre sentimente,
orgasm între cracii mesei de biliard… E gol, soro, gol ca o burtă
de cimitir în noaptea de Înviere.
Stau la masă cu o margine de om, miezul în oglindă.
– Copile, începem o nouă zi, trece timpul pe lângă tine, precum acceleratul prin Chitila. Te uită înapoia ta şi vezi nimicul
dând în spic, priveşte peste tâmplă: pe o vatră de cer Dumnezeu coace pâine, nimicul este rumen pe toate părţile; cazi în
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genunchi la capătul celui plecat, nimicu-i învineţeşte ochii, săruţi
picioarele noului venit, nimicul lasă dâră de pământ în icoană.
Nimicuri se întind ca o pecingine pe un obraz liniştit de mare;
sfredelă nimicul stâncile, umple fântâna până la ghizdele; se
împrăştie nimicul în toate celulele, identitatea se înnoadă singură într-un colţ de batistă. Nimicul, cod de bare scrijelit pe o
cruce. Ce aştepţi de la viaţă, copile? Te-ai izolat într-un prezent
obscur – surâsul chibritului aprinde felinare-n oglindă; te ascunzi
într-un trecut anost – nimic mai comod decât confortul într-o
fotografie zimţată; te abandonezi a lehamite în neştire; timpul
nu învineţeşte unghiile, nu schimonoseşte maxilarul, nu lasă
urmă de ghinturi şi totuşi, se prăvale peste tine precum malurile unei galerii din care te încăpăţînezi să scoţi lumină. Te amăgeşti copile, te amăgeşti. Îţi închipui că duci soarele de mână,
că-i speli picioarele de nisip, îi răcoreşti buzele, îi hrăneşti ca pe
un balaur cu felinare aprinse, îl… Infantilisme de condimentat
clipele! Pipăi bordurile cu bastonul ziua-n amiaza mare şi spui
că faci echilibristică pe o muchie ascuţită de lume.
– Domnule doctor, cât de complicate îţi sunt vorbele şi
totuşi cât de sumară îţi este simţirea! Nu înţeleg, îţi baţi joc de
mine, servindu-mă cu două cafele fără zahăr sau şi acest truc
face parte din banalele tale încercări de resuscitare? Îmi aminteşti de mama, terapeutule, deşi nu avea şcoală ca tine (s-a
oprit, săraca, în clasa a 8-a cu învăţatul, pentru că trebuia să
mă nască pe mine, apoi să ridice acoperiş deasupra capului),
proceda la fel. Da, aşa făcea şi ea, sperând că o să-l trezească
pe tata din nebunie.
(Mama îl aştepta pe tata până umbrele se ascundeau în inimile copacilor şi se făcea noapte. Mama înfigea un băţ în colbul
drumului, în jurul său, închidea un cerc cât un cadran de ceas
deşteptător şi aştepta săgeata să coboare spre gârlă; se făcea
seara, se făcea noapte, dar tata nu mai venea.)
Mama îl aştepta cu masa pusă până târziu.
– Un castron de borş pentru tine, unul pentru Didina, o
bucată de brânză pentru tine, una pentru curva satului, un ou
ţie, unul ei – mânca-o-ar amarul de muiere! –, două linguri,
două cuţite, două furculiţe, în mijloc mămăliga, cu o sfoară
mama tăia drum spre casă.
Tata sorbea în linişte fiertura de legume dreasă cu lapte acru,
înghiţea oul fără să-l mestece, brânză râncedă, mămăliga încălzită sub pernă, făcea cruce… Celălalt castron rămânea neatins.
– Dumnezeii mă-tii, muiere, îmi otrăveşti inima, mă omori
cu zile, mă bagi în mormânt. Munte, munte, brad umbros / mai
apleacă-ţi vârfu-n jos / să mă urc în vârful tău, / să mă uit în
satul meu… Tata adormea fredonând a dor, singurătatea motiva
absenţa, singurătatea trecea cu vederea decorul cracilor desfăcuţi. Doctore, sunt depăşite toate experimentele tale.
– Ok, să presupunem că ai dreptate, ce-ar fi să vorbim despre
vise? Ai fost adolescent, ai visat cu ochii deschişi, ţi-ai modelat
visele, precum Noe şi-a cioplit arca, Dumnezeu nu putea gândi
potopul pe cât de bine meştereai tu iluziile. Aminteşte-ţi, stăteai tolănit în pat cu ochii întredeschişi, luna intra printre şipcile gardului, pe sub uşă, între cearşafuri, luna era cel mai bun
sfetnic. Până la miezul nopţii, deasupra casei se ridicau 9 turnuri, poarta era păzită de străjeri în armuri, o caleaşcă de aur
aştepta sub fereastră. În fiecare noapte o luai de la capăt.
Visai, copile, te visai ofiţer, marinar, profesor, te visai pe un
catarg de corabie, în livada împăratului păzind merele coapte,
pe un soclu în mijlocul celui mai impunător mausoleu. Pentru
visele acestea ar trebui să te trezeşti, Petre, eşti tânăr, în inimă
ţi-a crescut o redută, ce mai aştepţi?!
– Vise, doctore, vise…
– Bine, fie cum spui, să trecem, imaginarul este o iapă stearpă
şi apoi se vede că te-a înţărcat Dumnezeu de iluzii mai devreme
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de luna a noua. Copilă, hai să decojim memorii, până la miez
poţi scrijeli cu unghia, până la sâmbure, vierme într-o burtă de
măr, nimic mai bun decât să-ţi sapi galerii prin propriile îndestulări. Aminteşte-ţi decorul, patul, soba, laiţa, lăicerele, cuptorul…
Fotografiile aliniate într-o ramă albastră, găleata cu apă sălcie,
icoana unui sfânt fără nume, calendarul plin de semne, unele
negre, altele roşii. Vezi, în sobă arde focul? Patul este aşternut?
Ţoalele sunt curate? Cine se hodineşte în fotografie? Apa este
proaspătă? Calendarul, în ce an suntem? Hai, fă un efort, în ce
an suntem? Le vezi? Ai făcut parte din toate acestea, îţi aparţin, deşi unele dintre ele nu mai sunt, tu nu eşti doar aici, Petre,
caută-te şi te vei găsi în fiecare scamă a trecutului. În preşul de
cordele câteva rânduri sunt scrise cu o cămaşă albastră de şcolar, o recunoşti? În icoană rugăciunile încă se mai rostesc singure. Ascultă-te! Obrajii topesc flori de gheaţă în fereastră; vezi,
şi acum sticla este aburită, lipeai buzele de ea când erai mic şi
desenai cercuri; busuiocul de sub grindă mai cară roua botezului pe frunze, ciupicii din lână împletiţi de bunica păşesc copăcel prin tindă. Uite lingura din lemn, erai singurul nepoţel pentru care bunicul a cioplit o lingură, ceilalţi mâncau cu linguri
din aluminiu, care se cocleau în laptele cald – a ta era mereu
galbenă. Priveşte, copile, au crescut frunze de fag pe ea! Măcar
de dragul decorului deschide ochii.
– Îmi vorbeşti despre o patrie ce nu îmi mai aparţine, domnule doctor, o patrie ce a lăsat câteva amprente în sânge – s-au
şters odată cu prima bătaie de clopot. Cine-ţi permite să învinuieşti marea de incest, în burţile scoicilor abia că se mai aude
furtuna… Încerci să resuscitezi fotografiile, imagini descompuse sub o grindă, la dracu cu toate actualizările tale, nu mă
regăsesc în nici un ungher, poveştile acestea miros a biserică
de lemn putred, au îmbătrânit hainele pe tine, despre ce tinereţe vorbeşti? Gata, ajunge! Nu observi, pe partea nevăzută a
lunii răsar brusturi? Domnule doctor, nostalgia este o oală cu
lapte pusă la fiert, creşte, creşte şi brusc dă pe plită; dacă nu te
trezeşti, rişti să rămâi doar cu mirosul. Pentru miros, zău, nu
se merită aprins focul. Ce îmi recomanzi? Dimineaţa, pe stomacul gol, o ceaşcă de lapte călduţ de la bunica, seara – acelaşi
tratament, mâine poate nişte mere coapte din livada popii Tatu,
poimâine o lingură cu vin şi ceva firimituri de pâine cât să-mi
ţină de toate iluziile. Pentru ce, pentru ce să mut molozul de ici
colo doar de dragul de a spune „am avut un trecut“ şi… uite ce
frumos îl basculez în viitor, iar când este să ajung unde mi-am
golit raniţa, o să o încarc din nou pentru a-l duce mai departe.
Tratamentul tău, frânturi de nimic într-un reţetar al memoriei.
Domnule doctor, mie îmi ajunge şotronul, în el nu este durere
şi nici suspin, ci doar viaţă fără de moarte, cum spun apostolii. Amintirile, cioburi de sticlă colorată desprinse din vitraliile
unei biserici părăsite, pictate cu îngeri ce se înghit între ei ca,
apoi, să se nască cu aureole de împrumut.
Refuz să le accept, deşi ştiu că am existat în ele, conştiinţa
reactualizează imaginile şi fără să-mi aminteşti tu că ar fi existat; fiecare actualizare – o tuşă în minus, fiecare stop cadru, o
descompunere; le filtrez până devin tot mai puţin. Iată-mă după
20 de ani reîntregind necunoscutul.
– Să înţeleg că la fiecare 20 de ani îţi întorci spatele? Pe cine
minţi? Tu nu te mai recunoşti odată cu fiecare răsărit de soare;
fugi de tine, copile – asta faci, fugi, dar în acelaşi timp îţi este
frică să te ascunzi în trecut, să te cauţi în prezent, să te identifici în viitor. Aş vrea să ştiu, de fapt, pentru cine nu eşti, ce te
îndepărtează de secunda trecută, cine te alungă în bătaia inimii,
ce te sperie de secunda ce vine? Am întâlnit destule cazuri în
care individul fugea din trecut ca de ciumă, după fiecare asfinţit închidea uşa, după fiecare răsărit trăgea obloanele, după fiecare bătaie de inimă închidea paranteză pătrată. Am cunoscut
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pe unii care trăiau continuu într-un viitor amânat, se temeau
de eşec, conservau visele şi schimbau etichetele când ajungeau
la termen; nimic mai proaspăt ca o iluzie în suc propriu ambalată pentru la iarnă. Sunt şi nebuni care, de dragul unui prezent
pus în ramă, developează neîntrerupt fotografii. Pe tine nu te
înţeleg, te refuzi de tot ceea ce înseamnă exist.
– Ar fi prea banal să crezi, domnule doctor, că izolarea mea se
întâmplă, pentru că la unul din capete zornăie a clopot o pungă
de arginţi şi că la celălalt capăt mă aşteaptă confortul cuielor
proaspete. Suferinţa lui Iisus este pur anatomică, nu mă sperii
de-ar fi să o iau de la capăt, însă cred că-i prea banal să-mi fac
destinul bulgăre de cenuşă, apoi să îl ascund în neputinţa unui
om de zăpadă. A trecut vremea plânsului în icoană, a fericirilor
amânate, vremea confortului burţii de măr a trecut, doctore;
avem lumea noastră; cu voi suntem cât să ne măturăm urmele.
Oglinda este un cimitir, în cabinetul tău am murit de câteva mii
de ori. Domnule doctor, mai încearcă, uite, mă ofer cobaiul tău
aceste trei zile cât mai rămân la balamuc. Luni l-ai chemat pe
tata să semneze pentru mine, tu eşti expeditorul, iar el destinatarul, eu – un banal colet peste care, cu creion chimic, vei
scrie „fragil“. Mi-e milă de el, a mai fost pus la o aşa încercare
când m-am născut; după ca a semnat certificatul de naştere,
m-a uitat cu tot cu căruţ pe hol la starea civilă. Mi-a pus numele
lui, numele lui taică-su, bunicu-său, străbunicu-său: Basarab,
Petru, Petru, Petru… De la starea civilă s-a dus la crâşmă până
noaptea târziu, apoi val-vârtej la mama să-i arate documentul. Eu ajunsesem cu 4 ore înaintea lui, m-a adus un miliţian
cu maşina. Ieri m-ai pus să privesc firimituri banale de viaţă
proiectate pe un cearşaf, în timp ce eu ţineam de mână eternitatea, acum mă trimiţi în oglindă să mă caut şi să mă culeg,
ca apoi să mă depozitez aici pentru a avea ce să mut mai târziu dincolo. Cât dracu să fie din mine acolo, atâta timp cât nu
mă găsesc pe de-a întregul aici? Existăm fiecare într-o singură
jumătate, două fântâni şi o singură sete, două fântâni şi o singură apă, două fântâni şi…
– Copile, baţi câmpii, îţi aparţii cu toate ce-ai fost, exişti în
toate ce te cuprind, vei fi în tot ce te aşteaptă cu riduri sau fără
riduri, cu poftă sau fără poftă de viaţă, cu moarte sau vegetare
deopotrivă. Scoate-te dracului din sertare, dezleagă-te din tine,
aruncă-te peste ziduri! Nu poţi exista în prezentul secundei, o
secundă nu încape în doi, fie om, fie umbră, fie şotron.
– Domnule doctor, fac precum îmi spui. Degeaba! În oglindă,
uneori îmi zăresc doar mâinile. Ce să înţeleg? O fi Dumnezeu atât
de milostiv încât mi-a lăsat braţele să aibă de ce mă crucifica?!
– Eşti irecuperabil, copile, pentru lumea de dincolo, eşti
complet irecuperabil pentru lumea de dincoace. Pentru tine
nu mai există timp, vârstă, bine, rău, dulce, amar, noapte, zi,
lumină, întuneric…
Ai 20 de ani, dar ai rămas blocat în şotron, şotronul te scuipă
în prezent ca pe o măsea stricată şi tu o iei de la capăt. Te rog,
pleacă, m-ai obosit! Ana, scoate tâmpitul ăsta de aici! Mai bine
nu te naşti decât să-ţi moară mintea la 14 ani.
Fericit cel ce moare la miezul nopţii.
Moartea, ca şi poezia, înseamnă intimitate, moartea, ca şi
poezia, nu poate fi împărţită cu nimeni. Două simţiri deopotrivă. Şi una, şi alta se naşte şi moare în inimă. Nici o diferenţă:
scriem cu cerneală sau cu cenuşă – citim cu cerneala şi cenuşa,
într-un certificat de deces, semnătură indescifrabilă. Aleluia.
Moartea este ultima iubire, intimitatea se aşterne cărare,
de-a stânga şi de-a dreapta drumului,12 punţi. La fântâni se
aruncă bani pentru ultima apă limpede, la crucile drumului, pentru ultima incertitudine, la poarta cimitirului Sfântul
Petru taie bilete; hai, grăbiţi-vă; locurile la fereastră sunt mai
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scumpe, spectacolul începe, astăzi, vizionaţi un trailer despre
cum se strânge în braţe.
Moartea este cea mai consistentă iubire. La început, imprimă
o stare de inadaptabilitate, dar asta nu ţine mult: clopotele
bisericii împart văzduhul pe etaje suprapuse, hârleţele descleştă maxilare, pământul cască gura atât cât să şi-o umple cu
pământ proaspăt; un exerciţiu de libertate – intri în sicriu ca
într-o rochie strâmtă, cineva retuşează în dreptul inimii, altcineva sigilează tâmplele, binecuvântează, părinte! Nimic mai
confortabil decât o moarte în care le primeşti pe toate de-a gata.
Într-un tablou alb-negru, bunica se lasă îmbrăţişată pe marginea gropii, fotografia încă mai miroase a seu ars şi tămâie.
De 8 ani bunica înrourează tufa de liliac.
Ar fi trebuit să se simtă învingător, l-a scos pe doctor din
luptă cu propriile arme; mâine, cine ştie ce terapii din evul mediu
va trebui să mai suporte.
Singura dispoziţie pozitivă în cabinetul acela plin de mucegai şi miros de tutun ieftin era Ana, o femeie bine legată, sănătoasă, îndesată, spornică la toate cele. Ana avea aproximativ
1.90, 90 de kilograme, blondă, părul prins în coc, sâni mari, ultimii 3 nasturi de la halat desfăcuţi, următorii 3 dispuşi să se desfacă singuri. Pantalonii albi, strâmţi acolo unde trebuie, chiloţi
albaştri, un fel de contur senin sub care se suprapuneau două
semisfere identice (îngerii zburau de pe una pe alta, cădeau şi
se cufundau în abis). Sandale portocalii, degete alungite, toate
zece precum nişte biberoane grupate câte cinci în gura borcanului cu miere, ojă roşie.
Mai mult actriţă decât asistentă, dansatoare de cabaret, jucătoare de baschet, contabilă – ş.a. ladorna, menajeră hotel 5*****,
director de bancă, stewardesă , curvă de lux, poetă.
- Ana, dacă mai greşeşti o singură dată, te bag în zid, glumea doctorul, făcându-i cu ochiul. Biroul era mic, trei scaune,
un ficus în două frunze, o oglindă ciobită, o reproducere după
Luchian (florile miroseau a diazepam), un registru de consultaţii cu marginile flendurite, un port document, trusa de rechizite, un cuier cu vreo 6 halate jegoase, două din monton gri,
celelalte din pânză de in nealbită.
Ana stătea la masă aproape de terapeut, respirau cu aceiaşi
plămâni, fumul de ţigară făcea rotocoale concentrice deasupra
biroului, încurcau pixurile, ceaşca de cafea, ţigara aprinsă, mâinile se confundau între ele, degetele se întâlneau mereu din greşeală, printre registre, reţete. Sub faţa de masă, genunchii, bine
camuflaţi scăpărau scântei.
– Ăştia au doar două mâini, stânga asistentei şi dreapta doctorului trebăluiau printre hârţoage, celelalte două… biroul avea
o faţă de masă lungă.
Petru privea nestingherit ritualul de copulaţie; leoaica în
călduri ţine cont de delimitarea masculului doar în perioada
împerecherii, 40 de zile, primăvara, în rest, toată jungla poate
să-i adulmece excrementele. Soţul Anei era fochistul spitalului de neuropsihiatrie.
Sigur, acele scene nu făceau parte din terapiile de şoc ale
doctorului Chelemen şi nici nu erau unice; spitalul Socola, cea
mai fertilă casă de nebuni; şi apoi ce importanţă are dacă aprinzi
pipa păcii cu un muc de lumânare sfinţită sau cu fitilul dinamitei, focul motivează orice intenţie.
Ana i-a atins de câteva ori umărul, amical, a compasiune;
gestul, un fel de a spune „te înţeleg, mai nebun este terapeutul
ca tine“; apoi când bătrânul a ieşit să fumeze o ţigară, i-a trecut mâna prin păr, a insistat de parcă degetele i s-ar fi încâlcit într-un lan cu cânepă deasă; altădată l-a întrebat din senin
„ai febră?“, i-a mângâiat obrazul, apoi i-a băgat două degete în
gură; când doctorul a întârziat la baie, Ana l-a strâns puternic
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de boaşe, apoi a concluzionat cu un da hotărât, stabilind definitiv ultimul diagnostic.
Degetele Anei precum o plantă carnivoră ondulată de vânt.
– Nu, ea este de dincolo, nu are ce căuta aici, este un contur
ca toate celelalte; le gândeşti, le atingi, le mângâi, le consumi,
nu-ţi aparţin, nu resuscitezi memoria nici pentru o secundă.
De fapt, ce fac acum? Am redus lumea mea la voinţa lumii
lor? Potop ce gândesc. Potop. Eu iubesc, eu nu sunt ca ei! Iubesc
când sunt şi când nu sunt, deopotrivă, întristarea, veselia, somnul, nesomnul, nu pot argumenta decorul. Iubirea mi-a inundat fiinţa ca pe o câmpie iarna peste care ninge cu îngeri. Ce
fac? Îmi tai trupul de la mijloc, jumătate să îl las slobod printre
cărnuri, iar jumătate îl împodobesc templu pentru draga mea.
Între cele două capete pun graniţă?Ajung la prorociile terapeutului. Nu se poate, rostea Petru în şoaptă cât să se audă, înainte să păşească pentru a treia oară pragul.
„Să ştii că dacă vei umbla toată viaţa de mână cu închipuirea, bine nu o să-ţi fie. Deschide ochii. Vei deveni şi tu umbră,
vei intra în turmă şi vei avea un scop, dar scopul nu va fi scopul tău, ci scopul lor, vei vâna zâmbete zi şi noapte, măşti de
duminică vei vâna. Zâmbetele nu ţi se potrivesc, copile. Unde
dracu ai văzut umbre vesele?“ Vorbele terapeutului îşi împrăştiau ecoul prin toate celulele, ca o ispitire la înec.
- Nu, nu vreau, m-am născut să fiu al ei, nu al lumii. Lumea
îşi leapădă pruncii în pronaosul vieţii, domnule doctor: Ce îţi
este aşa de greu să înţelegi?
Era miezul nopţii, Petru, încremenit lângă calorifer, parcă
îşi aştepta execuţia.
Luna, un disc cât roata căruţei, galbenă, portocalie, roşie,
mâzgălea noaptea cu lumină. Luna spăla cămăşi de sfinţi pe
malul gârlei, cineva scapără chibrituri în cer.
O să plouă.
– Mai bine ai trece, Dumnezeule, lumina prin sită decât
printre gratii, oftă Petru, apoi adormi ca un prunc pe o rogojină uscată. Luna, sub fereastră, împletea pănuşi de păpuşoi.
Neliniştea este sora mai mică a morţii. Vine de mai multe
ori, întâi, aşa ca de „bună ziua“, apoi ca de „ce mai faci“, mai târziu, când ţi se pare că te-a uitat definitiv, se întoarce din drum
şi te întreabă „cum faci?“, „de ce faci?“, „pentru cine faci?“, „chiar
este necesar să faci?“ şi în final „de ce ai făcut?“
Cu sau fără vină, neliniştea creşte în noi pe măsură ce-i
lăsăm uşa deschisă ca într-un târziu, când ne dăm seama cât
de plini de incertitudine suntem, încercăm să răscumpărăm ce
am pierdut culpabilizându-ne, asumându-ne toate negânditele lumii, însuşindu-ne munţi de pustiu în suflet precum Iov
în Cartea tăcerii, uitând, de fapt, că noi suntem cei care am
naufragiat în mijlocul ei.
Este atât de simplu să priveşti lucrurile dinafara neliniştii,
să fii un judecător drept şi lucid şi să vezi cum, fără să fii vinovat de ceva, te învinovăţeşti şi de faptul că eşti.
Petru se simţea responsabil pentru acel şotron nepăşit până
la capăt. Trupul şotronului – carne, oase, sânge, fire de păr,
într-un sac de polietilenă, primul sertar frigorific, morgă, demisol, camera 2, spitalul de urgenţă… răsuceşti cheia, apuci de
mâner, tragi spre tine, trupul şotronului, un contur de lumină
albă deşirat din inima tatălui.
Responsabil.
M-a născut să fiu al ei, nu al lor; vine în fiecare seară să mă
vadă; astăzi nu m-am spălat pe faţă; Ana mi-a atins fruntea;
unde o să se aşeze?
În spitalul Socola, Dumnezeu picta un tablou de toamnă;
când a tras ultima tuşă, s-a făcut octombrie.
--------------------------* Fragment de roman
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Vrăjeli

În anul Revoluţiei, în 13 iulie, joi. La 39 de ani: căsătorit, are un băiat de 12 ani. Lucrează la bibliotecă, unde
e considerat ultimul om, dar nu contează. Andrei profită
de faptul că nu e membru de partid şi refuză să meargă
la prăşit cu colegii lui „pe moşia activiştilor“. E urmărit
de Securitate, dar nu e impresionat: „amurgul zeilor e
aproape“, le repetă cunoscuţilor, deşi nu e convins. Azi ar
fi trebuit să meargă la prăşit (datorie de serviciu; salariaţii
din instituţiile statului sunt trimişi la prăşit acum, vara;
la toamnă sunt trimişi la cules de porumb sau de struguri; la cules de struguri merge şi el) şi… Mda. A bolit,
are probleme cu părţile dorsale (cu tumori sângeroase),
se ruşinează, nu-i place să conştientizeze durerea şi nici
să pronunţe ce-l îngrijorează, să nu se agraveze, la doctor nu se duce, dacă e să o păţească, o păţeşte şi gata. Îi
place să creadă că o parte din el a lenevit toată ziua acasă:
că a citit dintr-un roman abia cumpărat, n-a avut chef de
scris (a pus pariu că va scrie un jurnal). După ce dimineaţă, la ora 8.30 şi-a trimis cealaltă parte din el la serviciu. Când vrea, se dedublează? N-o face decât extrem de
rar, fiindcă nu e nici acum sigur că se poate controla, intuitiv, aşa, rupt în două părţi. Deşi ştie aproape exact ce face
„ca întreg“, gândind şi acţionând la fel rupt în două, poate
are un frate geamăn în el. În plus, nu vrea să se întindă
zvonul că a luat-o razna, nu face caz de modul lui de a se
dubla. Fireşte, se consideră tot el, în tot ce-i face dublura,
că e dublura lui, nu a altuia. Doar că o parte din el stă cu
mintea acasă şi altă parte din el merge la serviciu. Seara,
Andrei scrie în jurnal, de regulă, în acord cu partea cealaltă, mare tâmpenie… La ora 9.35 s-a reunit acasă, l-a
condus pe fiul lui la autogară, fiul a luat cu el pâine şi
roşii şi ornamente de la pomul de iarnă pentru a le agăţa
la Ciuşlea, la o casă părintească (din partea mamei), unde
îi e aniversat vărul Lucian. După care s-au despărţit iar
cele două părţi din Andrei, una a rămas acasă. Şi alta s-a
întors la locul de muncă, unde a fost vizitat de Barbu. A
ieşit cu Barbu la o preumblare. Va scrie în jurnal, seara:
„Încep să-l invidiez, e poet înnăscut, acum e hotărât să
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exploateze ramura arhaică personală de acasă, din partea
bunicilor lui, a început un ciclu care lui i se pare extraordinar, cu obiceiuri ciudate, numai el le ştie, de exemplu îngroparea cartofilor pentru iarnă şi aprinderea de
focuri din curpenii lor uscaţi la 3 noaptea. E chiar uimitor câte informaţii deţine din familia lui“… Altfel, fratele
mai mic al lui Barbu a fost cooptat într-o gaşcă de drogaţi focşăneni. Cum se droghează? Cumpără din magazinele chimice „aluminiu lac“, aflat la vânzare liberă. Se
pun cam patru picături de „aluminiu lac“ într-o pungă
de plastic şi… se inhalează. Reacţia e aproape instantanee: râsete, fericire, iluminare, plutire… Inhalaţiile se fac
în grup: gaşca unde e fratele lui e condusă de un „reeducat“. Barbu îl întreabă pe Andrei: o fi având contraindicaţii acest drog? De un an se droghează grupul fratelui
lui şi nu vede nici o modificare fiziologică. Apoi, Barbu
îi vorbeşte de coarnele de rădaşcă (bietele insecte sunt
vânate până şi din muzeele şcolare), care au echivalenţa
cantaridei – „habar nu am avut că se dau oilor hapuri de
cantaridă pentru împreunare, aflu acum“, şi-a notat în
jurnal. A mai aflat de la Barbu că sunt spray-uri sexuale
„intime“ care, dacă le împrăştii din conţinut prin încăpere, trântesc femeile la pat, spray-urile se găsesc la vânzare şi în Focşani. Andrei face ochii mari, recunoaşte că
e rupt total de realitate, trăieşte în lumea lui, naivă… Au
venit împreună până la gara CFR, aici a întrebat Adrian
dacă nu i-au fost aduse cheile dispărute (pierdute sau
furate; e convins că i le-a subtilizat Securitatea în gară,
când aştepta trenul de Adjud, acum o săptămână, plecat
la părinţi; i le-a luat să poată să intre la el acasă, să-i pună
microfoane, să răscolească; nenorociţii, îşi imaginau că el
complotează?), nici pomeneală să le găsească. Între timp
a schimbat yala… Întorşi tot pe jos în centrul oraşului,
află de la Barbu, poetul de 20 de ani, şi de aventura sorei
lui, vrăjită de un ţigan adjudean, la care a fugit de acasă,
fericită, a stat la el, până s-a hotărât să se mărite şi a dat
telefon acasă să-şi întrebe părinţii dacă sunt de acord,
părinţii zicând da şi chemând miliţia – au găsit-o pe fată
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printre puradei, într-o mizerie incredibilă. Ea a declarat
că într-una din camerele casei unde locuiau ţiganii nu
pătrundea nimeni – de acolo însă se auzeau permanent
bătăi, ţipete, urlete! Până într-o zi când a ieşit de acolo o
bătrână care mergea în patru labe şi care i-a spus fetei că
plimbă dracii moşteniţi! Iar băiatul cu care se încurcase ea
se ducea zilnic şi lua cu 5 lei o sacoşă de carne de la abatorul din Adjud, cu un drac nevăzut lângă el (sau dracul
era în el?). Drac venit anume să-l orbească pe cel ce vindea carnea, să o ia gratis. Carne pe care o arunca dracilor înnebunitori, teribili… Auzindu-l, Adrian s-a gândit
o clipă dacă nu cumva partea cealaltă din el (cea care e la
serviciu, la plimbare acum cu Barbu; când colegii sunt la
prăşit) nu e un drac, de fapt. Nu, mai bine să nu aprofundeze o asemenea posibilitate, că e destul să-l pomeneşti
şi dracul apare imediat. Bate în lemn. Întoarsă acasă, sora
lui Barbu, scăpată de vrajă, s-a mirat că a putut sta acolo,
în promiscuitate: dar nu pentru mult timp, ţiganul venind
după ea. Şi ea iar s-a lăsat îmbrobodită. Şi au fugit împreună în Balta Brăilei – sora lui Barbu şi ţiganul! Acolo şi-a
falsificat buletinul de identitate (apropo, sora lui Barbu
abia anul ăsta a luat treapta I, deci are 15 ani) şi a trăit în
aceeaşi delăsare ţigănească, de data asta culcându-se cu
cel ce a tot sperat să fie soţul ei! Fugind de acasă, miliţia
merge pe urmele lor, o găseşte pe fată, o aduce la părinţi;
două luni se va chinui mama ei să o aducă la o stare de
femeie normală, era toată mâncată de ţânţari… Apropo:
Barbu îi spune lui Andrei că iubita lui, de câte ori se întâlnesc, îl obligă să o privească în ochi trei minute şi nu ştie
ce se întâmplă în cele trei minute, că după trei minute o
iubeşte de moare… Măi, să fie! De unde atâtea vrăjeli?
Andrei e de părere că totul ni se trage de la comunism,
care e egal cu evul mediu. În plus, ia seama că azi e 13 a
7-a, ziua dracului. Ptu! Ptu! Scuipă de urât. De aceea bate
el câmpii azi pe seama vrăjitoriei, a intrat iar într-o „fereastră astrală“ ciudată… Nimic nu e întâmplător.
Seara, acasă, soţia îi va povesti lui Andrei ce a aflat de
la o spălătoreasă, care-i face rost de cinci kile de zahăr şi
un litru de untdelemn de la „unitatea 8“, fără cartelă – totul
se poate pe lumea asta? Cică dacă vrei să fii bogat, trebuie

să mergi la o răspântie noaptea, să aprinzi un foc mare,
să ai cu tine un cazan cu apă şi o pisică neagră-neagră,
să fierbi pisica la maximum şi să mănânci osul care nu
se rupe (o bucată din el, fireşte, mărunţită). Ce tâmpenie… Sau că e o „ghicitoare cu oglindă“ la Craiova care
ştie totul despre tine, aduce apă limpede de la fântână şi
în oglinda apei apare deodată un şarpe (sau o broască, la
altă găleată adusă) cu care stă de vorbă, în oglindă apărând
ursita celui ce vrea să o cunoască… Sau că la Constanţa e
o vrăjitoare care are buruieni fatale, buruieni puse de ea
la orice casă – distruge totul, casă, familie, ba chiar cui
îi face vrăji îi pune în situaţii penibile, să vină călare pe
o trestie… Mare e Grădina ta… Îi ajunge – e în 13.07, ce
chestie. Nu şi-ar fi imaginat că se poate ajunge până aici.
Andrei a căutat în centrul oraşului un loc unde să bea o
gură de cafea, n-a găsit. Afară, 38 de grade. Întoarsă acasă,
partea cealaltă din Andrei, „dublura“, s-a culcat, a dormit în prostie ore la rând. În timp ce Andrei, partea din
el care n-a ieşit azi din casă, a stat la televizor, unde Ceauşescu a trântit o nouă cuvântare războinică la plenara
C.O.M. Ce înseamnă C.O.M.? Aude că preşedintele SUA,
G. Bush se plimbă prin Polonia şi Ungaria… Degeaba,
oare de ce se fereşte el de România? Închide televizorul.
Andrei stă cu ochii pe pereţi. Brusc, descoperă, cum stă,
gol până la brâu (şi în pantalon scurt), sub piele, în dreptul ficatului, o gâlmă! Se pipăie. E o tumoare! Doamne,
când a mai apărut? O anunţă speriat pe soţie că are cancer – e clar, nu era de ajuns că are probleme cu tumorile
la părţile dorsale! Au legătură. Neaşteptată situaţie, n-ar
trebui să-l bată gândul morţii? A devenit alt om de când
a pus în aplicare dedublarea, de la ea i se trage? N-a avut
ce face… „Sigur, îmi dă mâna să scriu nepăsător că am
cancer acum, când nu pot să cred: dar mâine, când voi
afla? Mă îngrozeşte ideea că trebuie să-mi fac analize: mai
bine lipsă, când o să mor…“ – lasă în aer fraza, în jurnal.
Andrei se miră: au tăbărât furnicile pe biroul la care scrie
în jurnal, ce semn o mai fi? De unde au apărut? Nu ştie ce
să facă… Nu şi-a revenit? Se simte iar unit, întreg: gata,
pune cruce dedublării!

Doina POPA

U

Profesorul

Ultimele trei vizite făcute de Carmina în casa profesorilor Alexe fuseseră la ore cu totul diferite şi de fiecare dată o
găsise pe Marga prezentă acolo, în colţul din stânga canapelei, instalată comod, cu fundul ei durduliu adâncit în iarba de
mare, mereu descălţată la piciorul stâng, cu mâinile împreunate sub piept, foarte atentă la replicile lui Alexe, gata să
îngâne, împreună cu Nina, frazele tip, „trebuie să fii super
genial ca să ţi se ierte că eşti porc“ insinuări incriminatorii, minimalizări. Chiar şi la bucătărie Marga o urma adesea pe Nina, devenise un ajutor de nădejde, de multe ori era
rugată să le prepare un ceai, o cafea şi ea se executa vioaie
şi veselă, parcă mulţumită că poate fi de folos. Ştia şi câteva
reţete de prăjituri şi când începea să bată albuşul, ameţită
de complimentele Ninei, obrajii plini, sânii, carnea de pe
ea, toate tremurau din pricina efortului. Nina scotea exclamaţii de-a dreptul incitante: – Vai, Marga, ce frumos a ieşit
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bezeaua, splendid, juri că-i zăpadă, zăpadă, albă, strălucitoare aşa cum este iarnă când cerul nu este înnorat şi soarele îşi arată strălucirea. E de-a dreptul fastuos, exclama şi
privea cu extaz în castron, ce păcat că nu vine şi Nik aici!
Eu am să fac o cafea, propunea, revenind la tonul normal, la
asta mă pricep negreşit. Când termini vii şi tu dincolo, da?
Marga apărea după o jumătate de oră, mirosea toată a
rom şi vanilie, figura îi radia de zâmbet.
-Nu ne-ai adus nimic? se alinta Nina, Vreau prăjitură,
spunea şi se sălta pe canapea ca un copil mofturos, îşi bătea
palmele de genunchi, vreau prăjitură! Spune-i şi tu, Nik, nu-i
aşa că şi tu vrei prăjitură?
-Să se răcească, spunea autoritară Marga, altfel vă doare
burtica şi nu o să vă fie bine.
-Trebuie să aduci măcar o bucăţică, una mică de tot, să
guste şi Carmina, încercă Nina o altă strategie.
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-Carmina să aştepte şi ea până se răceşte, spunea autoritară Marga.
Dar Carmina nu avea răbdare să aştepte până se răcea
prăjitura, avea un soi de neastâmpăr, de gelozie, se simţea în
plus. Parcă odată cu apariţia Margăi, în casa familiei Alexe
plutea o atmosferă prea călduţă, ternă, o acalmie apăsătoare.
Alexe trona la biroul lui plin de cărţi, fuma, tăcea, zâmbea
visător. Nina povestea despre colegii de cancelarie, fauna,
cum o numea ea, avea un talent deosebit de a sesiza grotescul din miezul întâmplărilor mărunte ale vieţii, cărora
nu le-ai fi acordat nici o importanţă dacă nu apărea ea să le
readucă în centrul atenţiei, să le dilate fantastic. Reuşea de
minune să împingă umorul către marginea lui, era imposibil să nu-ţi descreţească fruntea. Dar în afara intervenţiilor ei însufleţite, a ciripitului sprinţar, cu greu se mai urnea
din loc o discuţie interesantă, dar şi atunci, exact când nu te
aşteptai, rămânea în suspensie, se bloca fără să lămurească
toate aspectele. Carmina nu înţelegea ce se întâmplase cu
el, se plictisise, medita la ceva anume în toate acele ore de
absenţă? Parcă intrase într-o eclipsă, zâmbea amuzat, le filtra pe cele trei femei de la înălţimea biroului, le trecea prin
raza albăstrie a ochilor clipind pasiv. Dacă Nina ar fi încetat
să vorbească, s-ar fi lăsat o tăcere apăsătoare, jenantă, nu-ţi
mai rămânea altceva de făcut decât să te ridici, să mormăi
o scuză şi s-o porneşti către uşă. Carmina ştia foarte bine,
ce înseamnă să fii alungat, de muţenia conspirativă a celor
doi soţi, cât de penibilă îţi era retragerea dar, desigur, acum
nu era aranjată o coaliţie a tăcerii de vreme ce Nina avea
voie să întreţină atmosfera şi nu exista nici o interdicţie în
acest sens. Poate Alexe se credea dezarmat, în faţa celor trei
femei, ori poate avea motivele lui să fie gânditor şi distrat?
Bărbaţii care îl vizitau pe Alexe erau însă mult mai dificili, nu se lăsau chiar aşa de uşor manevraţi, nu-i acceptau
tiparele, la a doua vizită, ori la a treia se răzvrăteau, simţeau
nevoia să-şi impună propriile idei, discuţiile se desfăşurau
uneori cu vocea ridicată, totul depindea de temperamentul
fiecăruia, Alexe mereu imperturbabil, flegmatic, le respingea concluziile: – Vacs albina, rostea cu voce joasă, sigură
şi flutura mâna, acela e un impostor, un impostor şi atât e
de transparentă lipsa lui de cultură şi de ideal încât nici nu
poate intra în discuţie. Din pricina afirmaţiilor lui, rostite cu
mult aplomb, contrazicerile izbucneau în rafale. Alexe res-

pingea categoric argumentele, avea un ton sigur, era multă
ironie în cuvintele lui încât, practic, nu lăsa celuilalt nicio
posibilitate, nicio bază, pur şi simplu, dacă era mai slab de
înger, trebuia să renunţe la ideea că ceea ce susţinuse ar
putea fi întemeiat, sau să accepte că pot exista două opinii la
fel de valabile, chiar dacă se contrazic una pe alta. Purtarea
lui Alexe irita, stârnea orgolii, când discuţia ajungea către o
tensiune paroxistică, Alexe se tempera dintr-odată, îşi controla sarcasmele, se retrăgea puţin câte puţin de pe poziţii,
cu bună ştiinţă, ceda, accepta pe ici pe colo spusele celuilalt. Din colţul ei, Nina savura această înfrângere simulată,
ochii ei aruncau fulgere vesele, îşi freca palmele de mulţumire, mai strecura câte o şopârlă, aparent imparţială, de dragul diversiunii, de obicei oaspetele o lua de bună, se agăţa
ca înecatul de fraza ei care părea să-i vină în sprijin, ea îl
încuraja, îi mai servea o replică, parcă îl împingea cu umărul către locul dorit. Alexe para, amuzat că rivalul muşcase
din nadă, nu exista nicio problemă la care să nu găsească o
ripostă caustică, se mai hărţuiau fără vlagă o vreme, parcă în
silă apoi se despărţeau, convins, fiecare în parte de dreptatea lui, credeau că au reuşit să se impună, că în tot cazul, o
dezbatere în contradictoriu are un rol pozitiv. În momentul în care plecau de la Alexe, oamenii erau mulţumiţi de
ei dar acasă, în linişte, cuvintele profesorului reveneau cu o
insistenţă supărătoare, îşi arătau colţii adevăratele valenţe şi
se înverşunau, reluau ideea de la început, o dezvoltau mintal, găseau replici care s-ar fi potrivit excelent în contextul
discuţiei. Alexe rămânea pentru ei un cui, un punct sensibil, era mult mai lesne să-l ocoleşti decât să-l combaţi, era
imposibil ca după o întâlnire cu el să nu începi să te îndoieşti de propria ta persoană, să nu-şi şubrezească cele mai
intime convingeri, să nu-ţi strecoare în suflet îndoială, să
nu-ţi invadeze gândurile câteva zile măcar. Alexe era ca un
fel de conştiinţă supărătoare, sâcâitoare, arţăgoasă, absurdă
şi era mult mai uşor să te lipseşti de-o asemenea pacoste,
de nopţi răscolite, de pace pierdută. Şi dacă, enervat, Alexe
căuta plicul şi apucai să citeşti despre trădări şi despre tot
felul de ticăloşii morale pe care un autor le poate face în
decursul anilor, compromisuri morale rămase în memoria
tiparului atunci, sigur că, pornit în vizită cu o idee, reveneai acasă, dezumflat, cu o alta.
(Fragment din romanul Ca frunza în vânt)

Geo VASILE

Roma, Venetia şi Dan Puric

M

– Messer, de fapt, de unde legătura dvs aproape
intimă cu viaţa acestui Sergiu Neodihnitu?
– Acum că nu mai există niciun pericol juridic sau
moral, pot să spun ce menire oficială am avut: în viaţa
de zi cu zi eram angajatul DSS, aveam gradul de colonel de informaţii operative, azi sunt general în rezervă.
Încă din anii optzeci am fost repartizat, deghizat în înger
păzitor pe lângă obiectivul Sergiu Neodihnitu. I-am dat
numele de cod Vadim. Mi-am trimis colaboratorii să-i
percheziţioneze casa, să-i introducă în pereţi tehnică
de ascultare, bănuiam că ascultă Europa Liberă, primeam rapoarte despre convorbirile lui la telefon sau
cu membrii familiei, eram la curent cu corespondenţa
lui Sergiu cu străinătatea, am fotografii cu el şi străi-
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nii cu care se întâlnea la Lido,
la Athénée Palace etc.
– Aşa se explică de ce
cunoaşteţi atâtea amănunte,
chiar şi din viaţa lui privată,
îmi dau seama că informaţiile
mele ca şi fost coleg de serviciu
sunt aproape irelevante, deci va
fi imposibil să scriu ceva de genul unei long short story
sau chiar roman…
– Fii liniştit, şansa continuării poveştii ne va fi oferită în continuare de extrase din cele câteva sute de
pagini ale dosarului de urmărire informativ-operativă,
dar numai dacă va fi cazul. Le-am pus chiar în gura lui
HYPERION
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Sergiu Neodihnitu, dar la persoana a doua, ca şi cum el
însuşi ne-ar fi trimis nouă note informative despre tot ce
i se întâmpla lui şi în lume…Aşadar pun între ghilimele
fragmente pe care le-am făcut să devină, stilizându-le,
o pătrunzătoare confesiune a protagonistului, plină de
delicioase detalii. Îmi lasă şi acum gura apă…
„Pe la sfârşitul lunii iulie, după miezul nopţii a sosit
acasă Silviu, tocmai din Torino, străbătuse cu BMW-ul
său peste 3500 de kilometri, o performanţă fizică dar şi
de inteligenţă pragmatică peste medie, ai adormit greu,
cam pe la ora 3 dimineaţa, emoţie prea mare şi ieşire
din bioritm, în fine, semnalul mult aşteptat de la Institutul Cultural Român a sosit, ţi s-a aprobat deplasarea
la Roma, fie şi cu o lună mai târziu decât erai programat (din cauza Editorului care nu tipărise cartea!!!),
adică pe 5 noiembrie 2008 răposatul Al. Balaci îşi respectase cuvântul dat în acel vis al tău indus de Messer,
totul a decurs în limitele normalului, inclusiv lansarea
celor trei volume traduse de tine, Eminescu, Bacovia,
Piazzolla la Accademia di Romania, Velio adusese doi
critici competenţi şi extrem de binevoitori, Donato
Di Stasi şi Antonella Calzolari. Surprizele n-au lipsit:
participarea la lansare a ministrului – consilier Mihai
Banciu, fostul tău coleg de la Biblioteca Centrală de
Stat devenită Naţională, al cărui nume îl vei reîntâlni
într-o notă informativă din dosarul deţinut de CNSAS.
Povero Michele, n-avea cum să-i refuze în anii optzeci
pe ofiţerii de securitate…
Passons… de bine de rău, ai făcut faţă efortului
deplasării zilnice prin muzee, pieţe, străzi, Villa Borghese, Musei Vaticani, Foro Romano, Fontana di Trevi,
Colosseo, San Pietro in Vincoli unde se poate admira
una din capodoperele lui Michelangelo: Moise. Am avut
plăcerea de a o reîntâlni, după ani, pe distinsa Christine
Le Foulon, o franţuzoaică din Normandia căsătorită în
Italia, ghidul vostru din micuţa localitate Arpino unde
se născuse Cicero (venise la Roma tocmai din orăşelul
Sora unde preda franceză). După ce v-a dus la Muzeul
de artă etruscă, aproape lipit de Accademia, v-a condus
pe jos până la Fontana di Trevi, Foro Romano, Colosseo,
cu un popas la restaurantul Nerone, atmosferă de cantină de periferie, doar carne de vită, imposibil de masticat (Christine a returnat farfuria cu bucata respectivă, fiindu-i scăzută pe nota de plată!), impresie detestabilă, sau n-aţi ştiut ce să cereţi… Presaţi de timp, aţi
luat-o pe jos, străbătând mai multe străzi până aţi intrat
în Giardino Borghese, oprindu-vă să vizitaţi Galleria
de artă omonimă. Din nou suprasaturaţie de pictură,
sculptură etc., când aţi ieşit, se-ntunecase deja, aţi traversat Giardino Borghese, nici ţipenie pe cei 4 sau 5
kilometri de alei, se făcuse deja ora 6 seara, şi nici un
vigile urbano sau carabiniere, ai avut tot felul de presentimente şi senzaţii, inclusiv cel de rătăcire, oboseală,
teamă, până în clipa în care un domn ce-şi plimba căţelul, i-a spus Christinei că eraţi pe drumul cel bun şi că
nu mai aveaţi mult până la Accademia. Nu ştiai că va
fi ultima întâlnire cu Christine, căsătorită în Italia cu
un băştinaş, una din cele două fete ale lor, ne spusese
ea la restaurant, avea probleme psihice.
La lansare participaseră şi Silviu cu Berta care au filmat evenimentul. Şi încă o surpriză: un premiu în bani
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şi diploma acordate de un bihorean H. C. Nicortaş, în
numele unei asociaţii FIRI (Forumul Intelectualilor
Români din Italia!!??). Acesta a ţinut să ne viziteze în
respectivul apartament de la Accademia, împreună cu
o Diana ce-ţi înmânase şi plicul, un fel de adjunctă, plecată de printr-un sat din Piatra Neamţ, patetică, veleitară, fragilă, chiar slăbănoagă, politicoasă, complexată
dar cu un irepresibil apetit, bine ascuns, al parvenirii
sociale. Vizita de curtoazie a durat enorm, peste o oră
şi jumătate, schimbul de îndelungi truisme te-au obosit: parcă ar fi vrut să-şi recupereze suma investită în
premiu printr-un fel de exhibare dezlânată a propriilor persoane, a propriilor iniţiative etc.
Cu ajutorul lui Dumnezeu din nou în ţară: două
apariţii care pe moment te-au bucurat: Gellu Naum,
„Gramatica labirintului. La Grammatica del labirinto“, Editura EX PONTO, Constanţa, şi Ion Vinea,
„Whisky-Palace & alte elegii. Whisky Palace & altre elegie“, Editura Bastion, Timişoara. Au urmat două romane
„Longobardul“ (Marco Salvador) şi „Don Camillo“ (autor
Giovannino Guareschi).
Ţi s-a aprobat (răspuns de pe-o zi pe alta din partea
vicedirectoarei Carina Troiţa, via email) găzduirea la
Institutul Român de Cultură de la Veneţia pentru lansarea antologiei Gellu Naum (10 – 14 iunie 2009). După
această veste pozitivă, un oarecare birocrat afurisit,
penibil, directorul Institutului Italian, Alberto Castaldini parcă, te-a invitat spre a te umili cu martori, evident, reproşându-ţi că i-ai citat părerea laudativă exprimată via e-mail, fără însă să-i fi cerut aprobarea, apropo
de ediţia italiană a textelor poetice ale lui Gellu Naum.
Gafa a fost a ta, că te-ai dus…Afli abia acum că în luna
noiembrie s-au petrecut pe lumea cealaltă scriitorii
Ion Lăcustă (cancer, 60 de ani) şi la Târgu-Jiu, Valentin Taşcu. Acesta din urmă, incredibil, a făcut stop cardiorespirator (64 de ani) în ambulanţa ce-l transporta
la spital, îl cunoscusei personal la Neptun dar şi la cantina USR, era un om foarte viu, cult, dar şi un histrion
talentat, răsfăţat al vremurilor apuse…
Lansarea prozei lui Guareschi, „Don Camillo“ la
una din librăriile „Cărtureşti“ în cursul lunii decembrie 2008, s-a amânat, bineînţeles, pentru luna ianuarie
2009 (de fapt n-a mai avut loc!); e greu ca numita Anca
Lepădatu, emisarul Editorului, să se ţină de cuvînt…în
schimb, cei doi fii ai lui Guareschi ţi-au răspuns imediat la email, extrem de amabili…le-ai trimis un exemplar din „Don Camillo“, cu dedicaţie, n-au confirmat
primirea, nu se ştie din ce motive… după care au tăcut
definitiv. Hasta la vista, baby…
- Această confesiune a lui Sergiu Neodihnitu, cum
vă place să spuneţi, dle general Preda, alias messer
Mefisto, merge până în 2014?
- Da, Sergiu a avut noroc să prindă şi arestarea ultimului fanariot din Dealul Cotrocenilor, dar deocamdată avem în faţă anul 2009, plin de detalii, se vede că
tipul îşi merită prenumele de Neodihnitu. Sper să fie
captivante şi pentru public…mai ales că unele privesc
viaţa intimă, uneori la graniţa cu moartea…aşadar,
tot între ghilimele are cuvântul protagonistul-narator:
„În urma scrisorii via email trimise preşedintelui
Napolitano prin care cereai distincţia Merito della Cul-
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tura e dell’Arte sau ceva de soiul ăsta, ai fost invitat la
sediu de ambasadorul Italiei, Mario Cospito, printr-un
email al secretarei. Ai refuzat întâlnirea de curtoazie
printr-un text ce justifica politicos-eufemistic inapetenţa ta pentru pierderea de timp, schimb inutil şi ineficient de impresii, fără vreo legătură cu cererea făcută
la preşedinţia Republicii Italiene, invocând starea ta de
sănătate şi pericolul unor emoţii negative. De data asta
n-ai mai căzut în plasă! La începutul lui februarie 2009
ai un puseu de tensiune 21, mâncasei ceva sărat, deşi ai
luat 2 tablete de captopril, ½ betaloc, a fost nevoie şi de
un furosemid injectabil pe care ţi l-a făcut Marta; ţi-au
trecut frisoanele, te-ai liniştit relativ repede, o stare de
convalescenţă; colac peste pupăză intervine Dumnealui, messer Mefisto, cu detaliul ispitei ce putea să-ţi fie
letală… actul impur, fără a insista însă, ai vrut să încerci
doar, să verifici dacă totul e-n regulă, ţi-a fost frică de
urmări, o adevărată nebunie, sub imperiul drogului…
puteai să faci un infarct de toată frumuseţea. Ai repetat
acelaşi lucru pe 8 februarie, tot în jurul orei unu noaptea, tot pe fondul unei reveniri dintr-un puseu de tensiune, de fapt, încă o tentativă de sinucidere…“
- Messer, aţi vrut să-i faceţi de petrecanie lui Sergiu, recunoaşteţi….
- Nu-ţi fă griji, fierul rău nu piere aşa curând, mai
are pe-aici încă multe de pătimit…să-l lăsăm însă pe
Neodihnitu să-şi continue destăinuirea…
„Sâmbătă şi duminică sunt zilele cel mai greu de
depăşit prin senzaţia subiectivă de a fi abandonat de
lumea…activă… începând de vineri la prânz se ascunde,
se retrage, toţi fug parcă de propria singurătate, fie şi
virtual, în acea mică vacanţă de sfârşit de săptămână…
absenţa ce o resimţi subiectiv îţi dă senzaţia că dispar
orice semnale ale existenţei celorlalţi şi ale comunicării, eşti nevoit să iscodeşti diverse stratageme de normalizare a scurgerii timpului, ca şi cum cele două zile
de absenţă a lumii în căutarea unei disperate deconectări, n-ar exista pentru tine… Nu-ţi plac sărbătorile, zilele libere, vacanţele prelungite. Iată un exemplu
de a te afla în treabă în timp ce ceilalţi…se distrează…
horribile dictu… ai trimis un nou e-mail preşedintelui
Napolitano, ţi-a răspuns pe 11 febr. dr.ssa Giovanna
Ferri, director la Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, că cererea ta, bla bla bla, dezolantă birocraţie….
Mai nou l-ai cunoscut pe un B. Scrib, directorul Editurii Triton, care te-a sunat pentru reeditarea romanului Imprimatur scris de soţii Rita Monaldi & Francesco Sorti,…un cuplu ce s-a mutat de la Roma la Viena,
invocând faptul că datorită dezvăluirilor lor din arhivele secrete ale Vaticanului, sunt persecutaţi în ceea
ce numim il bel paese de Biserica Catolică. Încă de la
început acest Scrib ce poza în om de afaceri cu laptop
şi telefoane la vedere, se va dovedi un mare escroc. A
acceptat totuşi să editeze un ghid atipic „Venezia è un
pesce“ a lui Tiziano Scarpa care i-a obţinut copyright-ul
gratuit de la Feltrinelli. Foarte important pentru sejurul tău în Cetatea Dogilor. Scarpa, ca veneţian sadea,
îţi făceai tu iluzii, va fi ghidul ideal şi câte şi mai câte..…
câtă naivitate din partea ta, v-a căutat, ce-i drept, la
IRCCU, pe calle Cannaregio nr. 2214, dar a stat cu voi
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pe o terasă nu mai mult de trei sferturi de oră, ţi-a dat
ultima carte cu autograf, „Stabat mater“, care va lua
Strega dar şi Mondello…Prin urmare e uns cu toate
alifiile. Era, aşadar, un scriitor important, şi se purtase
ca atare, conform unei agende ce voia să sugereze că e
un tip extrem de ocupat, şi timpul acordat vouă fusese
o concesie de zile mari V-a condus la debarcaderul Cà
d’Oro, de unde aţi luat inevitabilul batello ACTV spre
excelenta pinacotecă le Gallerie dell’Accademia…Ulterior apariţiei acelui ghid, după pertractări şi negocieri
tensionate cu numitul Scrib, ai semnat la modul cel mai
infantil contracte pentru „Secretum“ ((peste 700 de p.)
şi „Veritas“ (peste 900 de p.), romane imense, colaje
din alte cărţi de secol XVII, prăfuite de uitare, puse cu
lopata de aceiaşi autori, Monaldi&Sorti, ce chipurile,
continuau „Imprimatur“…
Încă un exemplu de stratagemă pentru a trăi cu
impresia că nu totul era pierdut: la sugestia ta precum că nu doar răposatul profesor Marco Cugno este
singurul care a tradus literatură română în italiană,
Tavian M. Jolidon de la Iaşi ţi-a răspuns printr-un
email, invitându-te la „zilele Convorbirilor literare“
(23 – 25 aprilie) unde ar urma să primeşti un premiu, speri să nu fii păcălit, să baţi drumurile degeaba,
să pierzi timpul ce ţi se scurge, ţâşneşte alarmant de
repede, ca sângele dintr-o arteră… trebuie bine drămuit pentru a face faţă celor 730 de pagini din „Secretum“. În cele din urmă, fiind tu de bună credinţă, l-ai
tradus, i-ai făcut şi prefaţă…dar, Scrib şi-a dat arama
pe faţă: culmea sfintei mari neruşinări. Acest escroc a
denunţat contractul iniţial cu autorii, nu mai ştii exact
ce a intervenit între autori şi el (problema unor bani
promişi autorilor, nicicând daţi!) fapt e că şi pe tine
te-a lăsat cu ochii-n soare, căci nici un alt Editor nu se
înhamă să tipărească asemenea cărămidă… Ai încercat ulterior să-l oferi şi-n Basarabia!!!, dar degeaba…
Este farsa anului, ca să zici aşa…
- Când Sergiu a făcut deplasarea la Iaşi spre sfârşitul
lui aprilie, tomai mă întorsesem din Germania, mi-am
luat şi eu o cameră la acelaşi hotel, şi ştiu cam tot, ce şi
cum…chiar mi-am notat impresiile acelei participări
a lui Sergiu la Zilele revistei Convorbiri literare de la
Iaşi, prilej cu care i s-a conferit Premiul pentru traduceri, ceva bani + diplomă.
- Atunci, ai cuvântul….
– Foarte amabil din partea dvs…. Cazarea a fost ultraelegantă la hotel Moldova. La vechea sală a Teatrului din
această posibilă Florenţă a Moldovei cum o numea Sergiu, am fost invitaţi la un spectacol cu Dan Puric, cam
lung, dar pasabil, ghiveci agreabil, trei ore să vorbeşti
neîntrerupt e greu să nu intervină monotonia, asta e…
Dan e un mim, a ţinut să-mi spună Sergiu, un actor, cu
siguranţă, dar şi cu ambiţii de eseist (simultan cu spectacolul, la intrare i se vindea o carte!), de moralist, ştie
totul şi încă ceva pe deasupra, europenist, dar în albia
tradiţiei, inclusiv ortodoxism etc…. la interviuri tv. are
răspunsuri pentru toate întrebările, evită să fie convenţional, reuşeşte adesea tocmai fiindcă este actor, are o
memorie de invidiat pe măsura inventivităţii, de cele mai
multe ori se exprimă cu talent, cu umor amar…
(Fragment din romanul „Discontinuitate“)
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Carmen DOMINTE

Băiatul cu balonul albastru
Personaje
Băiatul cu balonul albastru
Autostopistul
Decor
O staţie pe marginea unei şosele, iarna.
Pe o bancă aflată într-o staţie de autobuz, un copil,
cu o păturică în braţe şi un balon albastru în mână,
aşteaptă zgribulit de frig. Un autostopist, cu un carton
pe care scrie mare BRASOV, se apropie.
AUTOSTOPISTUL: Nu cred să mai vină ceva în seara
asta.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Eu cred că da.
AUTOSTOPISTUL: Stăm de vreun sfert de oră, cel
puţin, şi n-a trecut nimic.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Eu ştiu că o
să vină.
AUTOSTOPISTUL: Totuşi, e destul de târziu.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu e târziu,
pentru că mie nu mi s-a făcut somn.
AUTOSTOPISTUL: E aproape unsprezece.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Dacă spui tu,
aşa e, că eu nu ştiu încă ceasul.
AUTOSTOPISTUL: Pe ăsta electronic e uşor. Îţi arată
exact ora.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Dar eu nu ştiu
numerele decât până la zece.
AUTOSTOPISTUL: După ce le înveţi, o să ştii şi ceasul. Mi s-a făcut cam frig.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Şi mie, că eu
am venit înaintea ta.
AUTOSTOPISTUL: Copiii n-ar trebui să stea afară,
în frig.
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BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Bine, dar eu
aştept autobuzul.
AUTOSTOPISTUL: La ora asta nu mai trece niciun
autobuz.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: N-ai de unde
să ştii.
AUTOSTOPISTUL: Ba ştiu. Uite, scrie aici, pe orar.
Autostopistul îi arată băiatului un orar montat pe un
stâlp din apropierea staţiei. Băiatul se ridică pe
vârfuri, încercând să vadă mai bine.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu văd ce
scrie acolo.
AUTOSTOPISTUL: Îţi spun eu. Ultima maşină era la
orele douăzeci şi două.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Înseamnă că
mai e până atunci.
AUTOSTOPISTUL: N-are cum, s-a făcut deja unşpe’.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Păi şi asta nu
înseamnă că mai e până la douăzeci şi două?
AUTOSTOPISTUL: Nu. Ora douăzeci şi două
înseamnă ora zece şi acum ţi-am zis că e unşpe’.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Atunci o să
aştept până mâine.
AUTOSTOPISTUL: Cum o să aştepţi atâta în frigul
ăsta?
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Mă învelesc
cu păturica.
AUTOSTOPISTUL: E prea subţire. Poate ar trebui să
mergi acasă.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu pot, că
abia am plecat.
AUTOSTOPISTUL: Eu aşa te-aş sfătui. Dacă vrei
merg cu tine.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu se poate,
trebuie neapărat să plec în seara asta.
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AUTOSTOPISTUL: Dar până o să vină vreun autobuz
nu e bine să stai singur aici, în gerul ăsta.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Acum nu sunt
singur, sunt cu tine.
AUTOSTOPISTUL: O să încerc să opresc o maşină.
Te pot duce până la Brasov.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Eu trebuie să
ajung şi mai departe.
AUTOSTOPISTUL: Spune-mi unde şi voi vorbi cu
şoferul, poate te duce el.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Mi-e teamă
că n-o să ştie drumul.
AUTOSTOPISTUL: Măcar o să ajungi mai aproape.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Ai dreptate.
Ştii, eu vreau să ajung la Isus acasă.
AUTOSTOPISTUL: Care Isus?
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Cristos, cel
care s-a născut ieri. Toată lumea a auzit de el.
AUTOSTOPISTUL: Bine, dar Isus s-a născut foarte
departe.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: De aceea am
plecat din timp, ca să ajung odată cu magii.
AUTOSTOPISTUL: Asta s-a întâmplat acum două
mii de ani.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu e adevărat, se întâmplă în fiecare an. Copilul Isus se naşte,
iar magii îi aduc daruri. E mare sărbătoare.
AUTOSTOPISTUL: Sărbătoarea e ca să ne amintim
de el.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu e nevoie,
că noi ne gândim la Isus în fiecare zi.
AUTOSTOPISTUL: Eu zic să te întorci la ai tăi şi sărbătoreşti acolo.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Dar asta am
făcut ieri toată ziua; apoi mi-a fost puţin milă de
copilul Isus.
AUTOSTOPISTUL: Dar el e cu mama şi cu tatăl lui.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Ştiu; însă nu
are niciun copil în preajmă cu care să se joace.
AUTOSTOPISTUL: Oricum, e prea mic.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Deocamdată,
dar el creşte mai repede decât un copil obişnuit.
AUTOSTOPISTUL: Balonul presupun că e pentru el.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Da; şi îi duc şi
păturica mea ca să nu-i fie frig acolo, în iesle.
AUTOSTOPISTUL: Bine, dar tu nu ştii drumul.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: O să fac şi eu
precum magii. Mă voi lua după o stea.
AUTOSTOPISTUL: E prea puţin.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Întotdeauna
steaua cea mai strălucitoare îţi arată drumul cel
bun.
AUTOSTOPISTUL: Acum sunt atâtea stele pe cer,
n-ai de unde să ştii pe care s-o alegi.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Ai dreptate.
Poate dacă-i întreb pe oameni, o să-mi spună pe
unde s-o iau.
AUTOSTOPISTUL: Tot n-o să poţi pleca. Isus s-a
născut în altă ţară şi tu ai nevoie de paşaport ca să
ajungi acolo.
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BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: La graniţă o
să-mi iau un paşaport.
AUTOSTOPISTUL: Copii de vârsta ta nu au dreptul,
ei sunt trecuţi în actele părinţilor.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Înseamnă că
toţi copii fără părinţi nu vor avea niciodată paşaport.
AUTOSTOPISTUL: Doar după optsprezece ani.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Eu nu pot s-o
rog pe mama să vină cu mine, şi nici pe tata. Sunt
foarte ocupaţi.
AUTOSTOPISTUL: Poate ar fi bine să mai aştepţi.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu se poate.
Copilul Isus creşte repede şi n-o să mai vrea să se
joace cu mine.
Din depărtare se observă farurile unei maşini. Autostopistul face cu mâna. Maşina trece fără să oprească.
AUTOSTOPISTUL: Nici măcar n-a încetinit.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Lasă c-o să
vină alta.
AUTOSTOPISTUL: La ora asta, nu prea cred.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Întotdeauna
am văzut multe maşini trecând pe aici.
AUTOSTOPISTUL: Poate pe timpul zilei, când oamenii merg la serviciu.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Trebuie doar
să avem răbdare.
AUTOSTOPISTUL: Se face din ce în ce mai frig.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Mie mi-au
îngheţat deja picioarele.
AUTOSTOPISTUL: Eu zic să renunţăm.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu pot. Copilul Isus mă aşteaptă.
AUTOSTOPISTUL: Probabil că părinţii tăi deja te
caută.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Mă întorc la
ei după ce îi duc balonul şi păturica lui Isus.
AUTOSTOPISTUL: Cred că ar fi bine să le dăm înainte un telefon.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu e nevoie,
că le-am lăsat un bilet pe care am desenat ieslea şi
pe copilul Isus lângă mama şi tata lui.
AUTOSTOPISTUL: Nu cred că-şi vor da seama.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Să ştii că eu
am vrut să scriu unde mă duc dar nu am învăţat
decât pe A, pe B, pe E, pe I, pe O, pe T şi pe Z. Mie
cel mai mult îmi place Z-ul.
AUTOSTOPISTUL: Era mai bine dacă le spuneai şi
lor.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Părinţii mei
au încrede în mine.
AUTOSTOPISTUL: Dar nu le-ai cerut voie.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu ştiu dacă
m-ar fi lăsat.
AUTOSTOPISTUL: Vezi, e mai bine să te întorci
acasă. O să mergi altă dată la Isus, cu mama şi cu
tata.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: O să fie prea
târziu atunci, că Isus moare până la primăvară.
AYTOSTOPISTUL: Atunci, anul viitor.
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BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: O să fiu prea
mare şi copilul Isus nu se joacă niciodată cu oamenii mari.
AUTOSTOPISTUL: O să creşti, dar nu chiar atât de
mult.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Mie mi-e
frică să nu mă fac prea mare.
AUTOSTOPISTUL: N-ai nicio grijă.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Mie tot mi-e
frică.
AUTOSTOPISTUL: Lasă, c-o să vezi tu că am dreptate. Acum s-a cam lăsat gerul.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Copilului Isus
trebuie să-i fie grozav de frig.
AUTOSTOPISTUL: Nu mai putem rămâne în staţia
asta.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Dacă stăm
îmbrăţişaţi o să ne mai încălzim puţin.
AUTOSTOPISTUL: Nu e suficient.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Ne putem
acoperi cu păturica mea. Isus n-o să se supere.
Cei doi aşează îmbrăţişaţi pe bancă. Îşi trag păturica
până deasupra nasului. Trupurile le rămân dezgolite deoarece păturica e prea mică.
AUTOSTOPISTUL: N-o să rezistăm mult aşa.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Mi s-a făcut
puţin foame.
AUTOSTOPISTUL: Eu nu am nimic la mine.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nici eu.
AUTOSTOPISTUL: Trebuie să plecăm de aici. Hai,
gata, te duc eu acasă.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Mai stăm
puţin. O să vezi că până la urmă o să oprească o
maşină.
AUTOSTOPISTUL: Poate mâine dimineaţă.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu mai e
mult.
AUTOSTOPISTUL: Sunt câteva ore bune. O să îngheţăm de tot.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Promit că o
să stau cuminte, n-o să mă mişc deloc.
AUTOSTOPISTUL: Nu e vorba de asta, dar te poţi
îmbolnăvi.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Te rog frumos, nu mă duce acasă.
AUTOSTOPISTUL: Hai să strângem păturica şi să
mergem.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Tu poţi să
pleci, eu rămân.
AUTOSTOPISTUL: Nu te pot lăsa aici.
Autostopistul vrea să-l ia cu forţa pe Băiatul cu balonul albastru. Acesta se zbate şi se smulge din strânsoare. Autostopistul îl trage spre el puternic. În încăierare, se sparge balonul. Băiatul cu balonul albastru începe să plângă.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Acum eu ce-i
duc copilului Isus?
AUTOSTOPISTUL: Mai ai păturica.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: E prea puţin,
o să se supere pe mine că nu i-am adus nicio jucărie.
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AUTOSTOPISTUL: Isus nu se supără pe niciun copil.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Poate, dar nu
mai avem cu ce să ne jucăm.
AUTOSTOPISTUL: Lasă că părinţii tăi o să-ţi ia altul.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Nu mai are
rost. Dacă întârzii puţin, copilul Isus o să fie deja
mare şi n-o să-i mai placă baloanele albastre.
AUTOSTOPISTUL: Oricum o să se bucure.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Eu vroiam să
se bucure ca un copil, nu ca un om mare.
AUTOSTOPISTUL: Isus poate fi şi copil şi om mare.
BĂIATUL CU BALONUL ALBSTRU: Nu e adevărat. Isus se face mare foarte repede. E mai tare ca
Făt-Frumos. N-are el timp să mă aştepte pe mine.
AUTOSTOPISTUL: Eu cred că da.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Spui doar aşa.
AUTOSTOPISTUL: Nu, pe bune. Toţi eroii din
poveste stau cu copiii până aceştia se fac mari. Nici
Făt-Frumos, nici Micul Prinţ, nici Prâslea nu pleacă
nicăieri.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Ei sunt din
poveste. Isus e de-a-devăratelea.
AUTOSTOPISTUL: Cu atât mai mult o să te aştepte.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Dacă nu mă
vede, n-o să ştie niciodată de mine.
AUTOSTOPISTUL: Isus ştie de toată lumea.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Pesemne că
toţi l-au vizitat.
AUTOSTOPISTUL: Nu, dar el ştie oricum.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Am zis eu că
el e cel mai tare; d-aia vroiam eu să mă joc cu el.
AUTOSTOPISTUL: Acum e prea frig şi prea târziu.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Aşa zice şi
mama.
AUTOSTOPISTUL: Mama ta are dreptate.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Aş fi vrut aşa
de tare să fiu acum prietenul lui Isus. Până la anu’ e
atât de mult şi eu o să fiu prea mare pentru el.
AUTOSTOPISTUL: Eşti deja prietenul lui. Dacă te-ai
gândit la el, înseamnă că eşti.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Dar nu ştiu
dacă şi el se gândeşte la mine.
AUTOSTOPISTUL: Se gândeşte. Fii sigur de asta.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Bine, dar nu
mă cunoaşte. Nu ştie nici cum mă cheamă.
AUTOSTOPISTUL: Eu cred că da.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Bunica spunea că dacă mă gândesc la cineva, atunci şi el se
gândeşte la mine.
AUTOSTOPISTUL: Aşa e şi cu Isus.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Şi n-o să se
supere că nu i-am dat niciun cadou de ziua lui?
AUTOSTOPISTUL: Niciodată.
BĂIATUL CU BALONUL ALBASTRU: Bine, atunci
să mergem acasă.
Cei doi pleacă împreună din staţie. Autostopistul îl
duce de mână pe Băiatul cu balonul albastru care
strânge la piept păturica.
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Leo BUTNARU

DE LA HOARDA DE AUR LA
UNIVERSIADA MONDIALĂ (5)
(JURNAL DE TATARSTAN, 25 APRILIE – 20 IUNIE 2013)
17.VI.
Ieri seară-noapte, dar nu prea târziu (ora 23,00 aici,
22,00 – acolo, la noi), a telefonat de la Chişinău Zinovia.
Spuse că a făcut-o a patra oară. Motivele recepţiei mele
întârziate – oboseala, după o zi încărcată cu de toate,
călătorie etc., plus că telefonul era pus la încărcat cam
departe, la o priză din celălalt capăt al camerei, care are,
totuşi, câţiva metri lungime.
Aşadar, sunt cazat pe strada Muştari nr. 14, în camera
de oaspeţi a US din Tatarstan.
Dimineaţa devreme, pe la şapte fără un sfert, ies pentru o flanare în deplină libertate şi imprevizibilitate.
Ajung la un parc nu prea mare, ghidul sumar pe care îl
am la îndemână indicându-mi că e „Grădina Liadskoi“.
La ieşirea spre str. Gorki se află un monument… anacreontic, şi e firesc să arate astfel, deoarece este al poetului Gavril Derjavin, din care, la noi, tradusese – ce
demult! – Constantin Stamati, prin prima jumătate a
secolului XIX, pe când, am impresia, încă nici Eminescu
nu se născuse. Acum vreo zece ani, elaborând antologia
„Traduceri din poezia universală. Secolul XX“, în Basarabia, sigur că nu puteam să-l includ şi pe Stamati. Ar
fi putut intra Alexei Mateevici, care a avut şi el o traducere din Derjavin, „Dumnezeu“, dar textul mi s-a părut
prea întins, astfel că, din ruşi, în românizarea autorului
„Limbii noastre“ am ales, din câte îmi amintesc, versuri
de Tiutcev, Lermontov, Nikitin… Poate şi din altcineva…
Iar monumentul anacreontic îi merge bine poetului Derjavin, care a venerat anticii, s-a inspirat din creaţia lor,
a scris ode, unele din ele – la adresa ţarinei Ekaterina a
II-a, a unor ţari, ceea ce l-a costat ca… monumentali-
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zat: la începutul anilor ’30 ai secolului trecut, bolşevicii
i-au dat la topit monumentul care stătuse, bine-mersi,
aproape nouă decenii. Sculptura nouă a fost reinstalată
acum un deceniu. De altfel, ca şi Maiakovski (despre care
notam ceva ieri), Derjavin se născuse în iulie, astfel că
anul acesta ar fi să fie sărbătoriţi 270 de ani de la venirea sa pe lume. Tătarii au legitimă mândrie de a venera
acest vârf al clasicismului poeziei ruse, el fiind fiul lui
Bagrim Murza, tătar din Hoarda de Aur. Mai demult,
tătarii numeau monumentul lui Derjavin bacîrbabai,
adică – bunicul de bronz. Iar ironia sorţii e că monumentul celui care slăvea în ode victoriile ruşilor asupra
turcilor se află vizavi de Consulatul Turciei la Kazan.
Însă poetul e reprezentat în cel mai paşnic şi
plastic-simbolic mod: cu capul dezgolit, stând pe scaun,
înveşmântat în togă romană, purtând sandale uşoare.
În mâna dreaptă are stilul, cu cea stângă ţinând o liră.
Luând-o în jos pe strada Gorki, ajung la un alt parc,
mai mare. Şi aici – fântână ţâşnitoare, pe marginile căreia,
în bătaia razelor de soare şi a stropilor aurii-scânteietori,
se scaldă porumbeii. Nu departe, revăd monumentul ridicat în memoria jertfelor represaliilor politice, pe care, pe
fundalul cerului, se vede tăiat: „Iertaţi-ne“.
Dar o adevărată plajă a… porumbeilor o aflu peste
drum, deja în parcul zis „Lacul negru“, cu mai multe fântâni arteziene şi cu un mare stol de hulubi pur şi simplu
lungiţi şi ei pe iarbă, la marginea apei, cu aripile întinse
a plăcere şi relaxare.
Şi ce mă gândesc? Să mai fac o vizită prin Kremlin, pe
îndelete; data trecută am fost, să zic, impresionat, azi –
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să merg, pe îndelete, spre mai documentat. Cel puţin în
exterior. Iar vizitei/ vizitelor în interior, în câteva muzee
de aici, inclusiv în Filiala „Ermitajului“, va trebui să le
acord poate o zi întreagă. Nu e cea de azi, când, după
masă, cu maşina US, voi porni spre unele obiective de
interes cultural-turistic din afara Kazanului: Observatorul Astronomic şi „Catedrala Tuturor Religiilor“ (Barlıq
dinnәr ğibәdәtxәnәse), un monument interesant, poate
că şi ciudat, din orăşelul Arakcino, pe malul Volgăi.
Dar pentru o vedere generală a Kremlinului, în istorie şi în prezent, am timp, şi chef (adică… interes), plus
că începutul de zi este minunat, ca o binecuvântare pentru turişti, ale căror grupuri încă nu sunt pe aici – muzeele se deschid la ora 10,00 când eu, probabil, voi pleca
spre alte obiective, cu obiectivul „Canon“-ului să iau
vederi pentru eventualele fotoreportaje, pe care obişnuiesc să le plasez pe blog, pe facebook. Cred că deja
sunt un fotograf nu doar experimentat, ci şi oarecum…
remarcat. Cu o cameră digitală modernă, performantă,
nu e complicat să-ţi pui în valoare unele aptitudini pentru această artă, bineînţeles dacă îţi sunt date de zeul…
Care zeu ar fi al fotografilor?… Să lăsăm gluma: pe când
erau zei, nu erau fotografi. Încât chiar şi cea de-a şaptea
artă, cinematografia, a rămas… ne-zeificată. (În schimb
ce de-a… zei-actori mai are lumea!…Şi eu sunt un cinefil destul de, hai să zic, consecvent, însă fără să fi ajuns
la fel de fel de fetişizări.) Ei bine, odată ce Zeul Hermes este şi al – cum să-i zic? – …jurnalisticii, transmisiunilor (?), ca mesager al zeilor din Olimp, ce era, hai
să admitem că e şi, implicit, patronul fotografilor. Că
doar, obiectiv vorbind, n-ai să treci obiectivul-foto sub
oblăduirea lui… Polifem-Ciclopul căruia Odiseu i-a dat
cu vătraiul înroşit în foc în uriaşul ochi holbat! Cred că
voi plasa câteva reportaje fotografice tematice: Kazanul
în general, Kremlinul, Graţii de Tatarstan, Kazanul de
lemn etc. Şi-apoi cum să vieţuieşti tu în ţara tătărască
şi să nu te inspire teme de reportaje fotografice cu elemente cabaline?…
Prin urmare, să-mi urmez traseul – liber, „dictat“ doar
de poziţionările arhitecturale ale atâtor clădiri, lăcaşuri
de cult, turnuri, nişe rotunde-intrânde, unghiuri-colţuri
(cum spune un poet, să tăiem colţurile semantice), pe
alocuri ruine ţinute sub supraveghere, „stilizate“, cum ar
veni, încât nu mai pot fi numite ruine, ci părţi „depline“
ale mărturiilor istorice, dovezi. Precum spuneam, prima
hălăduire pe aici a fost ca şi una de trecere în revistă,
prezenta fiindu-mi una aprofundat-informaţională, de
cunoaştere.
Şi ce aflu eu, iubiţi compatrioţi? (Ne despart peste 2
222 de kilometri, dacă mergi cu automobilul; ai nevoie
de aproape 27 de ore, fără vamă – rusească, ucraineană,
moldavă –, de 666 litri de combustibil, pe care să plăteşti 19 998 ruble.) Aflu că nu se ştiu multe lucruri nu
doar despre cei vreo mie de ani de existenţă a poporului
român, din antichitate până prin secolul X, ci, iată, de
mult mai încoace, în cronologie, nu există (nu s-au păstrat) nici izvoade scrise despre apariţia acestui Kremlin
de Kazan. Iniţial, rusescul kremlin se numea, tătărăşte,
kirman. Pe aici se întindea Hanatul de Kazan, având
întărituri bulgăreşti, din lemn, însă această ipoteză nu
ajunge teorie, deoarece nu este împărtăşită de mulţi isto-
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rici. Nici zidurilor de piatră nu le-a mers cu atestarea,
unii susţinând că ele ar fi putut să apară deja în secolul XII, alţii zic că abia cu două-trei secole mai târziu,
când acest Kremilin se transformă în centrul Hanatului de Kazan în componenţa Hoardei de Aur. Cam de
pe când hoarda cucereşte şi Orheiul nostru Vechi (pe
atunci – nou), cetatea de piatră de pe malurile Răutului devenind reşedinţa uneia dintre căpeteniile Hoardei, Abdallah han. Dar şi pe la noi, ca şi pe aici, la peste
două mii de kilometri depărtare, e multă presupunere,
aproximaţie, incertitudine, pentru că, vede-se, pe atunci,
negura de vremi era foarte deasă.
În prima jumătate a sec. XIII (uite, aici 13 chiar că a
fost cifră nefastă!), hoarda lui Batîi devastează capitala
Bulgar a tătarilor, iar din 1240 Bulgaria (de pe Volga, nu
cea de pe Dunăre) şi cnezatele ruseşti nimeresc sub copita
cailor Hoardei de Aur. O parte din bulgari s-au refugiat
mai spre locurile apropiate Kazanului de azi, unde, în
1445, a şi fost întemeiată reşedinţa cnezatului. Precum
se ştie, nu a scăpat de urgie, de dezmembrare, spulberare aiurea prin lume nici puternica, odinioară, Hoardă
de Aur. O vreme, Kazanul devine centrul hanatului omonim, ce avea să dureze ceva mai mult de o sută de ani,
între 1445 şi 1552. Hanul hoardei, Ulu-Muhammed, distruge capitala bulgarilor, le căzneşte cneazul şi reînnoieşte strângerea birului în Cnezatul Moscovei. După care
le veni rândul ruşilor să se arate mari şi tari, şi necruţători, oastea lui Ivan cel Groaznic distrugând Kazanul
în 1552. Pentru consolidarea cetăţii-kremlin sunt aduşi
pietrari din Pskov, printre care Postnik Iakovlev şi Ivan
Şireaev, cei care construiseră bijuteria din Piaţa Roşie,
catedrala Vasile Blajenîi din Moscova.
Ei bine, cuceritorii s-au tot întărit, s-au tot lăţit, încât
din vestigiile tătărăşti nu au rămas prea multe în Kremlin,
eu aflându-mă în faţa unuia dintre ele – mausoleul-ruină
al unor hani tătari, descoperit cu vreo trei decenii în urmă
şi ajuns, la început, loc de pelerinaj pentru unii tătari,
care veneau aici, aşternându-şi covoraşele şi rugându-se
lui Allah. Important pentru tătari, neliniştitor pentru
puterea federală, în genere pentru ruşi. Cineva dintre
politicieni autohtoni spusese: „Restabilirea mausoleului
hanilor tătari înseamnă un pas deloc mai puţin important decât renaşterea statalităţii naţionale, decât declaraţia de suveranitate din anul 1990“. (E drept, tătarii au
obţinut infinit mai puţin decât fostele republici unionale, desprinse definitiv de ruinele URSS.)
În perioada ateismului sinistru, dezlănţuit după revoluţia bolşevică, în Kremlin au fost distruse clopotniţa
(de altfel, dinamitată, ca şi cea din Chişinău), paraclisul
mănăstirii Mântuitorului, clopotniţa catedralei Bunei
Vestiri, biserica Sfinţii Ciprian şi Iustinian, un alt paraclis, de pe lângă turnul Mântuitorului; au fost nimicite
iconostase, icoane sfinte şi multe alte relicve ale bisericilor din Kremlin. Astea – ceea ce ştiu creştinii. Dar nu
prea ştiu ce au avut de pierdut musulmanii. Sau, poate,
ştiu – aproape tot ce ţinea de cultul mahomedan.
După modelul moscovit, odată cu formarea Republicii Tatarstan, Kremlinul de aici a devenit reşedinţa
preşedintelui ei.
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A fost consolidată temelia Turnului Siuiumbek, abătut de la verticală cu aproape 2 metri. Deci, Turnul din
Pisa nu e unicul… a-vertical.
Acum vreo optsprezece ani, fuseseră începute lucrările pentru reconstrucţia legendarei moschei Kul Şarif, la
al cărei parter-soclu se află Muzeul Islamului. Exponate
pe teme religioase, despre proroci, izvoare ale islamului, rolul acestuia în reglarea diverselor aspecte ale vieţii
sociale, principiile sale morale. Păi, în marea islamului e
nevoie şi de o busolă: până să-ţi aşterni covoraşul pentru rugăciune, cercetezi indicaţiile acului magnetic, să
afli direcţia corectă spre Mecca. Incunabule de Coran,
şiruri de mătănii, covoraşe etc. Hărţi cu întinse domenii de răspândire a islamului, ajungând şi prin Dobrogea
românească. Este interesantă, unică în felul ei expoziţia
„Mecca în argint: simbolul hagiului în timbrele (mărcile)
Monetăriei din Moscova“. Colecţia este realizată din
argint proba 999, lansată, treptat, în ani diferiţi de către
24 de ţări islamice. Timbrele/ mărcile sunt în mărime
naturală, elaborate de savanţi, experţi, tehnologi, ingineri, designeri, sculptori, pictori – un mare buchet de
minţi şi haruri. Tirajul mărcilor e limitat, de unde şi creşterea valorii lor băneşti. Sigur, e multă artă şi gust estetic
în cele patruzeci de modele de mărci, cifra 40 în islam
considerându-se sacră şi simbolică. Te duce cu gândul
şi la creştinismul nostru cu cele 40 de zile de postire a
lui Hristos în pustiu, cu cei 40 de sfinţi-mucenici, cu cele
40 de zile de la înmormântare, când omul ajunge în faţa
Judecăţii de Apoi; 40 de zile de la Învierea Domnului şi
Înălţarea Lui (zi în care a pornit şi acest pelerinaj „islamic“ al meu). Dar şi la cele 40 de geamuri „aeriene“ ale
bazilicii Sfânta Sofia din Constantinopol. Când traduceam din poemele Marinei Ţvetaeva (de altfel, moartă,
prin sinucidere, la Elabuga, în Tatarstan; din păcate, distanţa până la acea localitate e cam mare, nu voi ajunge
pe acolo), găseam această cifră 40 legată de numărul de
cupole, pentru a afla, iată, când „studiez“ islamul, că ele
se refereau la numărul dintr-un grup de biserici, subordonate unei feţe clericale superioare ierarhic. Ar mai fi,
probabil, şi alte simboluri ale acestui patru de zece ori
sau a zecelui de patru ori, pentru a mă convinge de diferenţa dintre conceptul ortodox şi cel islamic. Însă unitatea primei religii cu cea de a doua, sau invers, rămâne
poezia, suflul metaforelor mult-cuprinzătoare.
Şi încă ceva: în Coran cifra 40 e folosită de patru ori.
Una din ele – referitoare la prorocul Musa care 40 de
zile şi-a scos poporul înrobit din Egipt – cum să nu ne
amintească de cei 40 de ani, cât a decis prorocul Moise
să-şi poarte poporul prin pustiu, spre a-şi ispăşi păcatele pe care le-a săvârşit? După 40 de zile revine din vârful muntelui prorocul Musa la poporul său, aducându-i
cărţile sfinte. Mai sunt şi alte analogii ale Testamentelor creştine cu Coranul islamic…
De pe colina fortificată a Kremlinului, printre cuiburile de foc din ziduri, pe apa râului Kazanka, spre malul
drept, se vede o construcţie albă, concepută ca o piramidă cu vârful teşit. E Capela-monument întru cinstirea Chipului Lui Hristos nefăurit de mână omenească,
cu menţiunea între paranteze: „Capela-monument înălţată în memoria oştenilor care au căzut la cucerirea
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Kazanului în anul 1552“. Ivan cel Groaznic poruncise să
se înalţe pe acel loc o mănăstire, ceea ce a şi fost făcut,
însă revărsările râului Kazanka au impus ca mănăstirea să fie transferată undeva în afara oraşului, în locul
fostului locaş de cult ridicându-se capela-monument.
În variantă iniţială, se comiseseră multe erori de construcţie, încât edificiul a fost închis pentru reconstrucţie. Redeschis în 1832. Astăzi spre el duce o iezătură de
vreo douăzeci de metri lungime, ramificată de la un dig
şi un pod ce traversează râul. O vreme, construcţia tombală a fost luată din grija clerului şi trecută în registrul
autorităţilor militare, astfel că, pe lângă drumurile crucii, în preajma sa se ţineau parade militare. Ateismul bolşevic a încadrat memorialul acţiunilor de omagiere a lui
Lenin, monumentul fiind rebotezat în cel al comunităţii
de popoare, chiar propunându-se ca, în manieră ideologică sovietică, acolo să se înalţe sculpturile reprezentanţilor diferitor etnii, ţinându-se de mână „a prietenie de
nezdruncinat“. Chiar de nu s-a ajuns la aceasta, monumentul fusese privat de toate atribuţiile ce aminteau
de biserică, iar ceea ce deplâng mult şovinii e că dispăruse şi menţiunea: „În memoria victoriei asupra tătarilor, 1552“. Mda, cam neplăcută inscripţie adusă cu tine,
prin sabie, în casa omului cu care zici că doreşti să convieţuieşti în pace şi bună înţelegere… Acum vreo opt ani,
capela-monument a revenit la biserica rusă.
Dar s-a declanşat şi confruntarea monumentelor.
Pentru că, în anul 2008, porni o mişcare naţională pentru înălţarea unui monument dedicat apărătorilor Kazanului. Mie unuia mi se pare logică o astfel de paritate:
voi aţi atacat, „v-aţi înveşnicit“, noi ne-am apărat, am
supravieţuit. Ideea a fost susţinută inclusiv de preşedintele de atunci al Republicii Tatarstan. Mintimir Şaimiev. Doamne atoaterăbdătorule, ce s-au mai scandalizat
ultranaţionaliştii, şovinii ruşi! Au început acuzele, protestele. Însă lucrurile parcă mergeau pe un făgaş firesc,
spre un deznodământ echitabil. Un arhitect petersburghez, Niiaz Haziahmetov, nu doar că a elaborat proiectul
monumentului – de altfel, destul de „neagresiv“, sugestiv, de o deosebită bună măsură, – ci, pe un suport de
lemn, a plasat o sferă de granit (cu gândul la o ghiulea de
piatră, de pe timpuri), mai jos de zidurile Kremlinului,
spre Piaţa Mileniului, ca să facă o verificare a recepţiei
sale de către populaţie, să articuleze poziţionarea noii
construcţii simbolice în complexul arhitectural de peste
veacuri. Pe ghiuleaua-sferă (granit de Spania, diametrul
1,6 metri) era aplicat un simplu, dar profund proverb
tătărăsc: „Piatra nu e veşnică, netrecătoare e memoria“.
Atât. Dar să vedeţi ce argumente de-a dreptul stupide
prinseră a născoci adversarii monumentului! Cică astfel, în taină, sunt urzite planuri de desprindere a Tatarstanului de Rusia! Şi că acesta e unul din planurile din
„culisele mondiale“, unde se pune la cale destrămarea
Rusiei! Gogonată după gogonată. Sau, una mai simplă:
cică, odată ce Kremlinul din Kazan a intrat în patrimoniul UNESCO, nu ar fi indicat să se instaleze în apropierea sa vreun monument. Uite că tătarii sunt declaraţi
naţionalişti, pentru că, de două decenii şi ceva, în ziua
de 15 octombrie, marchează Ziua Memoriei („Həter
kəne), iar naţionaliştii ruşi, agresivi şi lipsiţi de elementarul bun simţ, sunt mai că… sfinţi!
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Şi până azi, confruntarea transseculară continuă,
deoarece instanţele judecătoreşti din Kazan au interzis, în februarie anul curent, edificarea monumentului
în memoria celor căzuţi pentru apărarea oraşului. Paradoxală, ba chiar injustă decizie care, bineînţeles, nu va
rămâne fără urmări…
Ciudat este că lucrurile sunt amestecate şi nu ar trebui să ducă la neînţelegeri, la favorizarea doar a unei sau
a altei părţi. Izvoarele istorice spun că de partea hanului, care apăra Kazanul, au luptat oşteni profesionişti
din Genova, cărora le-au şi fost descoperite rămăşiţele
pământeşti în timpul săpăturilor arheologice. Pe când
patruzeci la sută din oştenii lui Ivan cel Groaznic erau…
tătari; de partea ţarului rus (cu ascendenţă tătărască) se
afla hanul Şah Ali de Kasim.
Îmi amintesc că, acum un timp, citisem un articol despre sfârşitul „unităţii de est“, în care se spunea că beloruşii şi ruşii sunt popoare absolut diferite. Se ofereau
date obţinute în urma expertizelor de biologie moleculară de citire a genelor umane, din care reieşea că ruşii
sunt înrudiţi cu tătarii, în egală măsură şi cu finlandezii. Deci, conform acestui paşaport genetic, ruşii ar avea
multe în comun şi cu ungurii (dacă ne amintim de spaţiul ugro-finic, nu?). Pentru că iar la istorie să apelăm, ea,
uşor… repetitiv, amintind că ţarul rus „pursânge“, Ivan
cel Groaznic, pe jumătate era tătar: unul din străbunii
mamei sale provenind din Hoarda de Aur; s-a creştinat
şi a trecut de partea cnejilor Moscovei. Iar cei care vor
să lase în urmă o posibilă înrudire tătaro-rusească spun
că abordarea problemei apartenenţei etnice a ţarului
„rus“ Ivan cel Groaznic sau a prinţesei „tătare“ Siuiumbek (ar fi din nogai, populaţie mongoloidă turcită) ar fi
incorectă, deoarece, în secolul XVI, pe când a fost cucerit Kazanul, încă nu exista diferenţierea în etnii.
În aceste caleidoscop poli-etno-istoric mereu rotitor,
schimbător de imagini, totul e un interminabil mai mult
ca perfectul al celor ce s-au terminat, demult, în timp
şi spaţiu; în spaţiu rămânând doar ziduri şi ruine. Totul
aici e pluscuamperfectul gloriei efemere, trecătoare în
devălmăşie cu moartea; pluscuamperfectul legendei în
composesiune cu datele concrete ale istoriei, atâtea câte
au mai rămas, dar neferite de interpretări tendenţioase
fie pe versantul rusesc, până nu de mult – sovietic, fie pe
versantul, strâmtorat, obturat, tătărăsc, al fratelui mai…
mic, cum ar veni. Mai mult ca perfectul luptelor sângeroase de cândva, cu învinşi şi învingători, într-o prelungire de confruntare în intenţia de a apăra adevărul care,
învinşilor, le este lăsat în tot mai mică parte de învingători. Spunând că în Kazan numărul populaţiei tătărăşti
e ca şi egal cu cel al populaţiei rusofone nu eşti sigur că
ar fi vorba şi de o egalitate ideatică, o echitate istorică, o
armonie a convieţuirii. De ar fi aşa, tătarii scriau şi ei în
alfabet arab sau latin, precum şi-au dorit-o, au cerut-o
după 1990, însă – basta! Ioc! – Нельзя! (Nu se poate!)
Tătarii ar fi vrut să li se întregească arealul etnic istoric, parcelat, autonomizat de ideologia bolşevică în mai
multe unităţi administrative distincte, regionale. (Chestia aia cu: divide et impera…) Însă nu mai există speranţe de a repara ceea ce a alterat, a viciat, grav, premeditat, stalinismul… Sigur, discuţii la mai mult ca perfectul se ţin, dar rezultatul scontat de nedreptăţiţi nicide-
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cum nu va putea fi readus şi revitalizat la/ în prezent…
Ioc! – Нельзя!
Mai mulţi scriitori tătari îşi semnează cărţile cu…
pseudo-pseudonime, să zic, care, de fapt, ar fi numele
lor adevărate, ancestrale; ei renunţă la „ov“-ul rusificator de la sfârşitul numelui de familie, din lista Uniunii
Scriitorilor reţinând: Adil, Aimet, Aglia, Akmal, Agheghet, Gambar, Gataş, Ibraghim, Kurban, Liabib, Mingalim, Mirza, Murat, Rahim, Rahman, Suleiman, Sultan,
Halim, Haris, Şaeh, Iansuar, Zaidulla, Zakuan, Zarif,
Zulfat… Renunţarea la „ov“-ul impus s-a intensificat în
special după căderea URSS, cu toate că Tatarstanul a
rămas în Federaţia Rusă.
Numele şoferului, Naid, înseamnă: Legănătorul, în
sens figurat – copil în leagăn. Condrumeţul şi ghidul meu
de la volan e un bărbat bine legat, la cei peste şaizeci de
ani ai săi vădind o forţă şi o sănătate de invidiat. Mă interesez ce înseamnă numele lui Ramis, care a rămas mai
mare la scriitori în lipsa şefului aflat în concediu. Plutaş
– asta semnifică Ramis. Pentru că, stabilindu-se pe malurile Volgăi, tătarii nu puteau rămâne doar călăraşi, nu?
Până la Observatorul Astronomic este cale multişoară, astfel că Naid îmi dă şi semnificaţia altor nume
tătărăşti: Nabik – Om de mare talent, geniu; Nabib –
deştept; Musaffa – curat, sănătos; Musavir – arhitect,
artist; Aghi – Vesel; Agdal – cel cu dreptate; Avan –
om simplu, blajin; Abumuslih – sare; Abulais – tatăl
leilor; Iaştiriak – plop tânăr… Şi – atenţie! – Iaubiride
înseamnă: cel născut pe timp de război (pe câmpul de
luptă) sau adus de pe câmpul de luptă. E un nume, îmi
zic, cât jumătate din istoria tătarilor! (Bineînţeles, figurat vorbind)…
Domnule Naid, dar câteva nume feminine îmi puteţi
da? De ce nu? Spre exemplu, Aggiba – minunea minunilor; Agdalia – cea cu dreptate, fidelă; Bagdagul – floare
luminoasă; Barira – ascultătoare, deşteaptă; Gadania –
raiul, edenul; Zamira – inimă, conştiinţă…
Să ne oprim aici, odată ce numele tătărăşti masculine
dimpreună cu cele feminine trec de… de cât credeţi? –
de… 8 mii! Uite asta onomastică…
Aşadar, după masă, cu maşina Uniunii Scriitorilor,
ţinem calea spre două obiective: Observatorul Astronomic al Universităţii din Kazan, situat la circa douăzeci de
kilometri de oraş (atmosfera din urbe, cu lumina străzilor nocturne „absorbită“ de noapte, nu e propice pentru
observaţii) şi Templul Tuturor Religiilor din Arakcino,
orăşel situat chiar pe malul Volgăi. E ceva cale şi şoferul,
Said Salîkov (se întâmplă să fim născuţi în acelaşi an),
povesteşte una, alta. Se referă la severitatea excesivă a
agenţilor de circulaţie, care se pregătesc pentru Universiada Mondială ce se va inaugura la Kazan pe 6 iulie. Sunt
în antrenamente, în creări şi desjucări de situaţii posibile, pentru ca oaspeţii, sportivii să nu simtă disfuncţii.
Naid zice că agenţilor chiar li s-ar fi sugerat, de mahării lor, să deposedeze de drepturi fie şi pentru nereguli
minore; în consecinţă, cu cât mai puţine maşini vor circula în timpul Universiadei, cu atât mai bine. Naid însă
are un act eliberat de cancelaria Guvernului Tatarstanului. Pentru că Uniunea Scriitorilor, ca pe timpurile
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de acum aproape un sfert de deceniu, e în strânsă legătură cu conducerea ţării, preşedintele ei fiind considerat un element de neglijat în ierarhia nomenclaturistă a
momentului. US dispune de trei maşini moderne, două
„Nisan“ şi un microbuz „Mercedes-Benz“. Toate sunt
în grija unui singur şofer, a lui Naid, care face rocadele
între volane. Pe noi, participanţii la Universiada Literară, ne-a tot transportat cu microbuzul ca şi nou, cu
sistem automat de deschidere-închidere a uşii salonului. E drept că automatica mai claca şi dl Naid cobora
din cabină, venea de împingea cu umărul uşa buclucaşă,
după care, urcând iar, apăsând butonul corespunzător,
reuşea să deschidă. L-am întrebat de ce nu trece la sistemul obişnuit, mecanic, de acţionare a uşii, pentru a
scăpa de osteneală în plus: „Oi trece eu. Dar mai îngădui puţin, maşina e încă nouă“, făcu el.
Naid are un nepot de şase luni, însă, bietul copil
e orfan. Viitorul ginere al dlui Salîkov a avut un accident groaznic de maşină pe traseul Naberejnîie Celnî –
Kazan. „E o şosea de calitate, povesteşte Naid. Dar cu
foarte multe accidente ce au loc în lungul ei. Se zice că
ea ar trece peste câteva foste cimitire. E un blestem…“
Fiica i-a dat fiului numele bunicului: „Ba chiar şi patronimicul meu“, mai precizează Naid.
La Observator ajungem cam în trei sferturi de oră,
parcăm maşina şi începem să dibuim, să hălăduim, să
căutăm, să vedem şi noi ceva. Ne atrage atenţia un obelisc nu prea înalt ce pare să indice un loc special şi o
luăm spre el prin iarba deasă, cu o înălţime ce ne trece
de genunchi. Inscripţia de pe o placă de inox ne spune
că acesta e un centru de cercetări, cu un etalon de bază
în supravegherea mişcării sateliţilor şi a tehnologiilor
de navigaţie cosmică.
În pragul muzeului suntem întâmpinaţi de două persoane relativ tinere, Natalia şi Serghei, cercetători ştiinţifici, dar şi ghizi, care ne însoţesc prin sălile cu documente, telescoape, diverse atribute legate de activitatea acestui vechi observator, inaugurat în 1901, în baza
unei donaţii-dotaţii a lui Vasili Enghelgardt, astronom
şi activist pe tărâm social. „Vedeţi, pe tumulul artificial,
o construcţie nu prea mare?… Iniţial, se preconizase ca
acolo să fie înmormântat binefăcătorul, întemeietorul
observatorului, însă, din diverse motive, nu s-a putut
face asta“. În tumul îşi doarme somnul de veci primul
director al observatorului, D. Dubiago.
De pe platforma de sus ni se deschide panorama acestui loc frumos, de pădure. Pe dreapta, americanii construiesc o extindere a observatorului, care va fi dotată
cu aparate aduse din Anglia. Saşa îmi arată patru cedri
falnici: „Au şi ei 112 ani, fiind plantaţi la deschiderea
Observatorului“. (Aţi remarcat că, atunci când contemplaţi un arbore secular, vi se modifică dispoziţia, deveniţi oarecum altul, parcă mai legat de natură, de timp ca
durată… palpabilă?… Mie unuia asta mi se întâmplă…)
În iunie, aici nu se efectuează observaţii, nopţile fiind
prea luminoase pentru a obţine rezultate scontate.
În clădirea planetariului se afla un grup destul de mare
de studenţi, întruniţi aici pentru un instructaj special:
ei vor fi prinşi în acţiunile de asigurare a bunei desfăşurări a Universiadei Mondiale şi trebuie să fie pregătiţi.
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Multă informaţie captivantă, chiar poetică, despre
câmpuri astrale, comete, mici planete, analize spectrale, zenit-telescoape, diametre, focusări, reflectoare
etc., etc. Le ducem cu noi la Arakcino, spre o ciudată
construcţie-complex, numită Templul Tuturor Religiilor,
zis şi Templul Universului, precum şi Centru Cultural de
Unitate Spirituală. La Uniunea Scriitorilor, colegul Ramis
Ahmetov, vice-preşedinte, se oferise să-mi asigure o vizită
mai specială la respectivul templu, telefonându-i soţiei
regretatului pictor, sculptor Ildar Hanov, care fusese iniţiatorul, arhitectul şi, în mare parte, constructorul neobişnuitului complex al tuturor religiilor. Vorbi ce vorbi
colegul, după care, dezamăgit, îmi spuse că doamna se
află în spital, iar la Arakcino totul este închis, dat fiind
că după decesul stăpânului au pornit fel de fel de intrigi,
nemulţumiri, dorinţe de a împărţi, moşteni etc. Ce să-i
faci, lucruri cunoscute…
Astfel că, împreună cu dl Naid, poposim la Templul
din Arakcino, pe care autorul său, artistul plastic, arhitectul, dar şi vraciul Ildar Hanov îl considera ca fiind un
simbol al religiilor, culturilor şi civilizaţiilor lumii. La un
grad mai mare sau mai mic de finisare, se învecinează,
perete în perete, cupolă în vecinătatea altei cupole, biserica ortodoxă, moscheea musulmană, sinagoga iudeilor,
pagoda hinduşilor, în total fiind prevăzute atributele edificatoare a 16 religii din lume, inclusiv cele ale unor civilizaţii dispărute. Geamuri, lucarne ce privesc spre imensitatea fluviului Volga, de care Templul e despărţit doar
de şoseaua cu circulaţia aglomerată şi, la câţiva paşi de
aceasta, digul de protecţie contra inundaţiilor. Până la
trecerea la cele veşnice ale artistului şi constructorului Ildar Hanov (s-a isprăvit în februarie anul curent,
fiind născut în 1940), în interiorul complexului se vernisau expoziţii, se dădeau concerte, se ţineau cursuri
de măiestrie artistică, aveau loc seri de poezie. Acum
totul e amorţit, închis, în aşteptare şi incertitudine. Cât
am tot contemplat, am umblat noi pe acolo, s-a deschis
doar o uşă de la parter, de unde ieşi un muncitor sau,
poate, un supraveghetor. Pe placa de deasupra uşorului e
scris: „Pentru eterna construcţie“. La anul se vor împlini
două decenii de când a fost început acest edificiu eclectic, urmărindu-se scopuri atât de nobile. Au fost investite talent, idei, dar şi bani, veniţi din binefaceri. Unele
obiecte pe care le concepuse Hanov sunt lăsate cum le-a
prins vremea. Naid spune că autorul-arhitectul, visătorul ar fi lăsat un testament, în care se stipulează că tot ce
a înălţat el aparţine societăţii, nu unor persoane anume,
astfel că ar fi excluse pretenţiile anumitor moştenitori etc.
Însă intrigile continuă, posibil să se ajungă la tribunal…
Cu gânduri uşor confuze, întoarcem automobilul,
luând-o în lungul Volgăi care, în vălurarea curgerii ei
maiestoase, parcă şi-ar scăpa din rame imaginare stoluri,
stoluri de tablouri cu subiecte de aur topit. Îmi amintesc de o melodie populară, în care se cântă: „Volga, râul
meu rusesc“. Probabil, au melodii asemănătoare şi alte
seminţii ce locuiesc pe malurile falnicei ape – mari, ciuvaşii, tătarii (în limba acestora, numele Volgăi e: Idel; sub
aspect paronimic, cât mai e până la… Ideal?).
(Va urma)
HYPERION

69

Lucian ALECSA

M

Altfel de misticism

Marian Drăghici este unul dintre cei mai personali optzecişti, şi-a cizelat vocea poetică în pustie,
neînregimentând-o unui ecou deja existent, a refuzat
ralierea la un grup la modă, niciun moment nu s-a sinchisit de ceea ce se cântă în camera de alături sau să răspundă unor impulsuri din zone literare cu care nu era în
dialog, n-a ascultat decât de propriile sale „reflexe poetice“ venite pe calea revelaţiei. E drept, lecturile din spaţiul poetic al postmodernismului au constituit şi pentru Marian Drăghici un fel de pat germinativ, asupra
lui aplecându-se cu acribie, îngrijindu-l cu multă atenţie, şi nu pentru a recurge la o asimilare de sevă lirică
străină propriei lui voci, ci pentru o evitare a ceea ce
s-a cultivat cu îndârjire de către colegii lui de generaţie până la acea dată. Marian Drăghici e un mistic, un
altfel de mistic, unul colocvial, ce-şi întreţine credinţa
prin raportarea la cotidian, conversând „altfel“ cu particulele dumnezeirii ce combustionează
viaţa reală, răbufnind în revelaţii prin
orice por al fiinţe sale credincioase. Nefiind captivă unei formule poetice, poezia
sa se construieşte pe partitura spontaneităţii, a …improvizaţiei, fără cosmetizări
şi retuşuri de culise, de la primul la ultimul vers poartă haloul naturaleţii. Chiar
dacă la prima lectură nu pare, lirica lui
Marian Drăghici este inervată de misticism, nu unul ostentativ, ci unul „ insignifiant“, doar aluziv. Sub această paradigmă îşi luminează verbul poetic Marian
Drăghici. Antologia de la „Tracus Arte“,
Bucureşti, 2013, intitulată foarte simplu:
„lumină, încet“, vine în sprijinul acestei aserţiuni, compune o lume transcendentală, plină de reflexe luminoase, discrete, abia perceptibile pentru cititorul
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simplu, dar care trag greu în rotunjirea unei noi lumi,
călăuzită de harul cuvântului. Volumul este completat
sugestiv cu ilustraţiile pictorului Mircea Dumitrescu.
În loc de prefaţă, Marian Drăghici deschide volumul cu
un poem exemplar, ce chintesenţializează suflul întregii
sale poezii, pliindu-şi verbul şi pe abruptele căi ale cotidianului cu desele imixtiuni ale oniricului în viaţa reală,
cu imagini stelare decupate după survolarea cosmosului de ochiul sufletului. Registrele exprimative mereu
schimbate nu îngreunează în niciun fel fluiditatea textelor, poemele curg paşnic pe albia lor ideatică, atent disciplinată, fără hurducături matriciale. Poetul e în permanenţă cu bisturiul în mână, nu concepe ca poemele
să iasă în faţa publicului cu malformaţii, sculptează cu
meticulozitate fiecare vers, îmbină în cel mai personal
grai fiecare cuvânt. Chiar de insişti, nu poţi găsi în textele lui „burţi“ sau excrescenţe de limbaj, totu-i limpede
şi simplu spus. Cred că poemul de început, ce ţine loc de prefaţă, este foarte
sugestiv: “ Într-un timp, într-o altă vârstă poetică“, dă tonul întregului volum.
Nu voi cita întreg poemul, voi veni din
momentul când însuşi poetul consideră
că textul îi aparţine întru totul: „ Senzaţia că acest text îmi aparţine de-acum /
era pregnantă, copleşitoare, extatică. /
La trezire, starea asta incomparabilă s-a
topit ca aburul. /Niciun vers în memorie,
niciun cuvânt./ Ca în urma unei juisări /
o sfârşeală în măruntaie dureros de dulce.
/ Şi fulguranţa acelei imagini a textului
derulându-se lent, / înspăimântător de
lent, / înspăimântător de lent, / dinspre
cer spre pământ. /Trag din ţigară. / Atât./
Într-un alt plan, într-o altă vârstă poetică oho,/ pe când trăiam în interiorul
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poeziei ca într-un halou mistic / visam adesea poeme.
/ Poeme extraordinare, dumnezeieşti! / La trezire, imaginea lor mentală se risipea cu ultimele / rămăşiţe ale
somnului. / Lucru la poem-ţigara, cafeaua, pagina albă,
goală – / se consuma prin încercări
(tatonări) succesive / de-a rescrie poemul visat ideal
/O existenţă mai angajată, mai plină / nici tâmplarul nu
are. / Nici astronautul. / Nici moaşa comunală./ Poemele
din somn, a căror lectură o face spiritul / ca pe-o îmbăiere clandestină în lumina unei alte lumi, /sunt cele mai
teribile, stranii, pur şi simplu frumoase, din câte mi-a
fost dat să citesc./ Pe lângă ele, acestea, scrise/ rescrise,
tipărite aici / au neajunsurile (ca să nu spun defectele)
/ oamenilor în comparaţie cu presupusa, uluitoarea /
perfecţiune a zeilor./ Bref: mormânt simplu de om, de
femeie. / Cruce simplă de lemn./ O tufă de liliac la doi
paşi de mormânt./ În mormânt, sub pâlpâirea primelor
lumânări (înstelată de-acum?) vocea cu care am scris,
rescris / toate astea în gând“
Poemul de faţă are simplitatea unei rugăciuni; nădejdea, credinţa, sinceritatea se reflectă în faptele bune pe
care le laşi în urma ta. Întâmplările fireşti, ce se petrec
zilnic în viaţa noastră, trag greu în echilibrarea fiinţei
mereu împovărate de păcat, ele asigură sufletului confortul deplin şi liniştea supremă, respingând agresiunile externe care îmbracă forma tentaţiilor, dar care,
în euforizanta lor exprimare, nu fac decât să ascundă
fructul păcatului. Creuzetul decantărilor se găseşte în
culcuşul inimii, lumea „ nestemată“ a lumescului este
depozitată aici. Dumnezeu mereu priveşte spre noi, nu
cu ochi de…vedere, ci cu unul straniu, ce atinge direct
sentimentul nostru pe care-l avem faţă de El. E un fel
de corespondenţă între lumini: „ albăstrind arsura unei
voci din afara danturilor“. Este de ajuns să ai în suflet
„atâta lumină cât ai aprinde un pai pe apă“, revelaţia
împlinirii se materializează în gânduri de iubire. Partitura unor astfel de poeme e de-o simplitate aparte, într-o
cheie metaforică naturală, fără zorzoane, cu tonuri fireşti,
reflectate în sufletul muritorului de rând, dar care comportă în suflul lor lăuntric un ecou magic. Tocmai în
asta constă misterul, revelaţia se propagă pe unde abia
perceptibile, te atinge ca o adiere. Poetul umblă cu sfială printre cuvinte, din discursul său poetic răzbate un
aer de întristare, nu faţă de neîmpăcarea cu propriul lui
destin, ci pentru că nu-şi poate încărca cuvântul poetic
cu toate sensibilităţile lumii spre a-l suprapune Cuvântului de început, ca împreună să-i combustioneze creaţia întru veşnicie. Singurătate, tristeţea, suferinţa sunt
doar câteva traiecte care-l persecută pe poet şi pe care
nu le poate defula prin cuvinte. Lumea curăţeniei desăvârşite e „ dintr-o gingăşie care rodeşte / forma goală, în
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mâini cu substanţă, cu fructul vântului alb/ care a fost
cândva negru“. Imaginea „postată“ în poemul:„capătul
firului“ generează tot felul de tristeţi. În clipul următor
se zbenguie suferinţa desluşită cu greu sub genele morţii
şi care naşte imagini la fel de pesimiste. Secvenţa interogativă „ să fie asta(te întrebi) / una din genele morţii,
transfigurată?“ decodifică, de fapt, enigma partiturii, cu
reverberaţiile sale zilnice în adâncul creatorului. Concluzia e simplă: „suferinţa ce-i drept retează zilele / ca o
drujbă îndrăcită un pâlc de copaci / în desimea pădurii / indiferent de anotimp, / până se arată în golul lor
un petic de zare-“
Poemul „lunetistul“ face o notă aparte în corpul antologiei, pare a nu respira acelaşi aer al simplităţii şi credinţei, latura descriptivă este cea care dă crochiu întregului, încărcătura ideatică este de-un tragism laic, doar
cu simple reflecţii în credinţă, dramatismul este stimulat de tot felul de puseuri instinctuale, de tensiuni,
sentimente şi trăiri explozive. Realitate cu ficţiunea se
îmbrăţişează armonios în matricea universului creaţiei,
rezultând secvenţe strălucitoare, bunul Dumnezeu nu
este numai bun, El „ ne-a trimis boala şi moartea / ca să
încerce surâsul inimii, limita ei de înălţare / prin ani în
faţa infarctului / după obşteasca ta împământare / cu
de astea se ocupă Dumnezeu“. Poemul despre care facem
vorbire e un melanj amorf, un compozit metaforic între
ticăloşie şi credinţă, între dumnezeire şi păcat, între viaţă
şi moarte, între lumină şi iad. Imaginile rezultate sunt
seducătoare prin oximoronica lor proiecţie în realitate
surprinsă. Natura, cu întreaga sa încărcătură malefică,
constituie cadrul ideal pentru desfăşurarea acţiunii lunetistului, protagonistul ambiguităţilor, cel ce tensionează
lumea şi închide cercul: „încet şi sigur am ajuns de unde
am plecat / la tufa de baştină cu bufniţă şi clopoţei, /
unde a ticăloşiei culoare roz / biruie spiritul locului, /
unde râsul batracianului ateu / biruie spiritul locului, /
unde bufniţa cu clopoţei fâl-fâl, lica – lica / biruie spiritul locului. /“ De fapt lunetistul nu-i decât aparatul de
fotografiat lumea, de sus până în iadul ei, de la suflet la
epidermă, de la surâsul inimii la muşcătura prietenului.
Lumea se poate condensa într-un poem, scris de oricine,
chiar şi de „ degetul cu care Iisus plecându-se a scris în
ţărână / şi ţărâna în care Iisus plecându-se /a scris.“
Marian Drăghici e un poet a cărui destinaţie ultimă
rămâne Ierusalimul: „Doamne, fă să ajung la ierusalim /
chiar dacă n-am pornit la drum spre ierusalim / ci merg
scriind în gând ierusalim /din bucureşti la vlăduleni via
caracal.“ Poemele din antologie nu sunt decât tuşele unui
autoportret, cu tot cromatismul său pesimist, iar aura
de poet autentic e cât se poate de evidentă.

Lumea văzută
din spatele pleoapelor

Adrian Alui Gheorghe e poetul fără de generaţie. Da,
asta înseamnă că poetul despre care facem vorbire nu se
supune în niciun fel unui concert liric anume, nu-i place
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să stea cu urechile ciulite doar spre muzica generaţiei
beat, nici nu i se aprind călcâiele după jazz, cu toate că
are momente când induce în mintea cititorului asemeHYPERION
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nea afinităţi, şi nici nu se lasă sedus de muzica clasică.
Nu mai spun, e foarte departe de minimalismul douămiist. În primul rând, nu-i plac variaţiunile pe teme deja
consacrate sau care se vor a se clasiciza încă din faşă,
sufletul îi dictează o altfel de muzică, a lui şi numai a lui,
cum şi el e ALUI. Volumul „ Ispita“, apărut de curând la
Editura „Conta“, Piatra Neamţ, e o selecţie a autorului
din aproape toate volumele sale de versuri, plus, pe final,
sunt şi câteva poeme inedite. Autorul a reuşit să le aşeze
sub aceeaşi cheie, să sune la fel, să aibă acelaşi ecou în
sufletul cititorului. A calculat, a tot calculat să vadă de
câte ori intra viaţa unui poem în viaţa celui de alături, a
cântărit fiecare „Cuvânt“ în parte, după care a rămas pe
gânduri concluzionând:“ restul e mai mare decât întregul./ Astfel, oricare sinucigaş de duzină / e un mare poet.“
Antologia se deschide cu „ alte fire de jazz“. Da, am spus
că poetului nu i se aprind călcâiele după „jazz“. Improvizaţiile fonice ale lui Adrian Alui Gheorghe compun
muzici aparte, lăsând în urmă portative luminoase, pe
care naufragiază cântecele sirenelor, muzica astrelor,
susurul izvoarelor ce seamănă la rândul lor valuri mari
de mare armonizându-se, în final, în cuvinte cu chip şi
îmbrăţişări metaforice pline de patos, ce spun lucrurilor pe nume, cu proiecţii dintr-o altă lume sau chiar
din alte lumi, cu alte ţinuturi, inefabile, cu brazde de
cântece şi poezii asezonate cu particule magice. De pe
această trambulină îşi iau zborul liric imaginile ce poartă
amprenta inconfundabilă a lui Adrian Alui Gheorghe,
plaja lui exprimativă cuprinde întreg universul, sub ghergheful dumnezeirii se ţes noi şi noi lumi, pentru tine şi
pentru sinele tău. Spre exemplificare vă punem la dispoziţie cadrul muzical de compunere a noii lumi: „ Dimineaţa. A venit îngerul arpentor şi a măsurat pământul.
Mi-a arăta: de aici vei semăna valuri de mare, de aici
până aici vei semăna izvoare şi sarea amară şi insule pe
care să naufragieze cântecele sirenelor. Şi piatră cubică
să sameni, să crească drumuri. Şi silistră. N-am înţeles
de ce trebuie să samăn şi silistră./ Apoi a măsurat fratelui meu nenăscut partea lui de lume: numai brazde
de cântece şi poezii. Soarele bătea pieziş peste brazdele
lui de cântece, de poezii. Eu am terminat, între timp, de
spus lucrurilor pe nume, fratele meu nenăscut a numit
lucrurile care nu există. O făcea cu
atâta patos că lucrurile numite de el
luau chip. Până seara l-am izgonit şi
ne-am pus noi corturile în ţinutul lui. /
Ah, dar moartea şi luciditatea /banalizează / toate/ teritoriile / în / care
/ muşcătura / de / lup / are / tăria /
alcoolului./Acum e seară. Trec spre
casă cu o petală pe umeri. Nu-i greu
să duci o petală pe umeri, spun toţi cei
care se miră că oamenii maturi mai
trec la vârsta lor pe stradă cu asemenea poveri furişându-se de parcă ar
duce stârvuri de pasăre. E o petală de
măceş? Întreabă negustorul de albine.
Nu ştiu, e ceea ce a rămas de la înflorirea de ieri. / Ai auzit geamătul culorii
în captivitate? /Da, clopotele ţeseau
nourii de pe şesuri./ Un măcel? / Nu,
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muzica doar s-a făcut zid. / Doar o trompetă ar spune /
mult mai bine lucrurile acestea.“
După primele volume, critica literară a tot încercat
să-i aşeze poetului tot felul de …megieşi în dreapta şi
stânga verbului liric, ba c-ar avea ceva din aerul religios
al lui Vasile Voiculescu, ba că ideaticul său poetic ar fi
încărcat cu suflu blagian, ba că ar fi urme de sarcasm
arghezian în miezul poemelor sale. Odată ce vocea lui
Adrian Alui Gheorghe a câştigat în autoritate, vocile celor
care-i găseau tot felul de asemănări au spus-o în cor că
poetul nu-şi aparţine decât sieşi şi că e inconfundabil în
tot ceea ce face. Pot spune, fără să greşesc, că patul germinativ al verbului său este unul epic, orice poem este
irigat în permanenţă de o poveste, care la rândul ei este
alimentată de o masă ideatică bine energizată de nervuri
filozofice, religioase, dar şi cu multe puseuri din viaţa
…ocazională. Cam aşa aş compune crochiul liricii sale:
absenţa, tristeţea, dezolarea, chinul, deşertăciunea, oxigenate de un aer romantic, sunt doar câteva dintre tuşele
ce-i personalizează spaţiul liric. E drept, lumea religioasă
este mereu sub atenţia poetului, dar asta nu înseamnă
că doar ea întreţine combustia poemelor. Mai degrabă
aş spune că e doar un simplu atom de oxigen din molecula cuvântului liric, e un fel de acel „puţinul necesar“
din arbitrarul existenţei de zi cu zi, fără de care viaţa
s-ar consuma în afara oricărui ţel. Pentru poet moartea
nu-i o spaimă, însăşi viaţa e iniţierea pentru moarte. Şi
cum orice exerciţiu de iniţiere cere sacrificii şi extrem
de multă muncă, aşa-i şi cu viaţa noastră, e mereu sub
atenta supraveghere a unui guru, care nu-i decât propriul nostru eu disciplinator, ce ne supune la încercări
şi cazne pentru dimensionarea vibraţiilor trăirilor, sentimentelor şi emoţiilor. Diagrama acestor pulsaţii transpusă în cuvânt nu-i decât radiografia noastră spirituală.
După cum am mai afirmat, Adrian Alui Gheorghe trăieşte ubicuu, populează toate patriile sale imaginare, ca
orice cetăţean de bună credinţă al universului interior,
aspect consacrat în extraordinarul poem „ îngerul căzut“:
„ am locuit în toate patriile imaginare / (o, ce medalie de
cetăţean al universului interior!) / Le-am populat până
la refuz / cu fiinţe / ce se deosebeau doar prin durerile
/ pe care şi le râvneau unul altuia / care se fac prezente
doar când / urlă / cu puterea unei
inimi înfuriate, / strigă precum pieţarii / care vând fructele raiului / pe
mai nimic / spre satisfacţia viermilor
ce pleacă / astfel / în exod prin lume./
Eu sunt îngerul căzut despre care / aţi
citit / în ziarele din ultima lună. / Îmi
măsor timpul meu- /ventuză amară /
pe lucruri, /apă voluptoasă ca setea.
/ De fapt sunt trist. Întorc timpul cu
faţa / la perete. Un înger căzut trebuie / să se / teamă de timp. Învăţ
greu lucrul acesta. /iau un ziar. Poza
mea e pe toate paginile. M-am obişnuit. / Pe prima pagină / am mustaţa
groasă / port o uniformă militară /
şi se zice că am deturnat istoria, că /
am ucis / duhul cel blând care trecea
din lucruri în oameni / Pe pagina a
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doua mi se zice „violatorul din….“. Alături / e victima, o
fetiţă de vreo / doisprezece ani / stă speriată lângă imaginea mea care priveşte / fără nici un ocoliş înainte. Pe
pulpele ei vineţii / -se zice- / că au rămas urmele josnicelor mele porniri / agresive / Ei, viaţa, fiecare tristeţe e
o vietate / care se târăşte căutând pământul pierdut!“
Cu toată stranietate care respiră prin fiecare vers şi cu
întreg apanajul de imagini infernale, finalul poemului
e unul optimist, tocmai el este cel ce-i izbăveşte pe toţi
de „patima morţii“ deschizându-le cerul spre altă viaţă:“
căci voi nu trebuie să mai rataţi cerul / eu sunt ultimul
înger căzut din viaţa care rodeşte morţi, / o, şi plâng pe
umărul fiecăruia, / lacrimi murdare lasă urme pe giulgiul de ţărână.“
Adrian Alui Gheorghe a creat câteva personaje fantastice, este de ajuns să-l amintesc pe Erich (un neamţ
autentic, o insulă gotică într-o mare romantică) care a
primit în dar o sticlă de vin din pivniţele lui Hitler. Atmosfera în care-i proiectează chipul este una de-o autenticitate poetică aparte, cu irizaţiile unei lumi basmice,
controlată de-o realitate crudă, mereu întreţinută de
fantoma lui Hitler care e ca o poză a morţii pe sticlele
cu otrava istoriei. „În anul 1997 Erich a fost numit cetăţean de onoare /al urbei sale pentru că între timp descoperise / lampa care funcţiona pe baza energiei visului“.
Un alt personaj ce intră într-una dintre poveştile lirice
ale lui Adrian Alui Gheorghe este Filip-cel—care – a –
iubit-a –urât-a – murit – uneori – ca – un – zid – ros
– de – putreziciune – el – sparge – stelele – între – dinţi
– el – este – fructul – mai – mare – decât – coaja. Da,
acestui personaj nimeni nu i-a găsit „ ciosvârta de trup
în care înghesuie atâtea lacrimi / atâtea suspine/ atâtea speranţe/ un pumn de cântece frivole / un pămătuf

E

de versuri amare / totul învăluit în sânge /mult sânge /
cu care /s-ar putea rescrie (eventual) şi poemul acesta.“
Obsesia morţii este evidentă în poezia lui Adrian Alui
Gheorghe, simţi cum fibrilează aproape fiecare poem,
respiră acelaşi aer cu lumina, cu amintirile, cu visele şi
chiar cu iubirea. Nu se cramponează de sentimente, emoţii şi nici de clipele triste sau fericite ale vieţii, lucrează
independent de tot ce-i lumesc, ea lucrează „ răstălmăcit“, lucrează ca o boală incurabilă asupra unui corp „
abstract“, ea e „fierăstrăul orizontului, taie spărturi în
cer ca toată lumea să se refugieze intempestiv.“ Ea nu are
în portofoliu „erorile de calcul“, pentru ea totu-i perfect.
Cu toate astea, lumea are două calote sferice, spre compensare poetul ne pune la dispoziţie şi cealaltă parte, cea
opusă morţii, mai simplu zis epilogul ecuaţiei, ce exprimă
întregul întregului: „ nimic nu ucide mai sigur ca viaţa /
Te ia te învăluie te smulge din pântecul mamei tale/ Te
ademeneşte cu câteva fluturări de aripi / Ca şi cum îngerii
ţi-ar luneca înainte / Să-ţi netezească drumul / Tu râzi
plângi vai lumea vai lumea ce pântec mare / vai fericit
e golul că te are / Pustiul te ia de mână ce tată bun / te
scoate de după hulubăria vecinilor te trece / Peste fluviul care se strecoară rănindu-şi burta de pietre / Sângele
sângele lui îţi pătează inima (Aţi văzut ce piele fină are
apa? Dacă / o atingi cu mâna /da, numai dacă o atingi
cu mâna şi ea se / răneşte / ţipă dacă ştii s-o auzi / urlă
ca haita de lupi la lună / de durere / suferă pentru toţi
înecaţii din lume preluându-le disperarea…) / De aici
încolo înoţi în noroiul memoriei: / Ah, ce lume ciudată
ar fi fost / Dacă toţi morţii s-ar fi născut morţi!“. Da, ultimele două versuri pot fi privite prin prisma întregului
drept o axiomă poetică „marca Adrian Alui Gheorghe“.

Timpul dintre cuvinte

Editura „TIPO-MOLDOVA“ din Iaşi, în colecţia
„Opera Omnia“, a început să editeze şi poeţi fără operă,
ale căror volume abia de le mijesc tuleie lirice. Nu este
cazul antologiei „Timpul dintre cuvinte“ semnată de
Victor Teişanu, voce distinctă, disciplinată, construită cu atenţie în timp, fără şovăieli, e drept, cu unele… poticneli
de reaşezare în propria lui matcă
exprimativă. Poetul dărăbănean e
singular în tot ceea ce scrie, verbul lui e bine fixat în simbolistica
identităţii sale lirice, de la primele versuri acesta poate fi recunoscut. Unii vor spune că e vorba
de o formă de manierism, ceea
ce n-ar da tocmai bine expresiei
lirice. Sigur, nu e vorba de aşa ceva,
Victor Teişanu are îndeajuns de
mult oxigen încât să alimenteze
respiraţia fiecărui poem în parte,
să facă din fiecare text tot o altă
entitate lirică, cu pat ideatic propriu, dar şi cu îmbrăcăminte stilistică personală. Prin această mereu
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resuscitare a valului, se vede forţa de revitalizare a fiecărei particule atrasă pe portativul creaţiei lirice. Citindu-i
cu atenţie creaţia, vei fi pătruns de un aer uşor romantic, nici vorbă de un romantism adus voit în prim plan
şi pus să inerveze atmosfera cadrului poetic, e cu totul
altceva, e doar un impuls structural, totul plecând din străfundurile fiinţei sale, din acea melancolie „tradiţionalistă“ ce irigă sentimentele fiecărui visător. Poemele
sale par nişte flash-uri rostite, ce-ţi
fac lumină în suflet odată cu citirea lor, nu lasă loc suspansului,
nu se cer răstălmăcite şi recitite,
am putea spune că poeziile sale
creează stări, atunci când te ating
declanşează frisoane emoţionale.
Cheia e simplitatea lor, vibraţia ce
ţi-o transmit prin fiecare cuvânt
în parte, abia creionând lumea,
pe care apoi ţi-o proiectează în
imaginar, implorându-te, parcă,
să dezvolţi tu, ca cititor autentic,
poemul. Acest joc e cât se poate
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de vizibil, el conferind şi un al doilea sens fiecărei entităţi poetice. Autorul se exprimă simplu, direct, fără a-i
provoca probleme de comunicare celui interesat să-l
citească, cu toate acestea poemele sale sunt pline de sensuri şi cu multe straturi de idei, dense, cu evidenţe filozofice. Discursurile sunt ceremonioase, atent pregătite,
pline de acurateţe, fără „burţi“ şi floricele, fiecare cuvânt
pică unde trebuie. Multe dintre poemele din prima parte
a volumului pot fi privite ca adevărate sentinţe de viaţă,
ca poze clasicizate, proiectate în „concluzii de netăgăduit“, cu stări de fapt, bine ambalate într-un dulce stil
melancolic: „ Inima poetului este o vocală / în translaţie spre niciodată /ea se desparte de trecătorul de trup /
neauzită, egală, uitată / inima este doar o vocală / care
cade mereu şi se sfărâmă / alergând către sine din toate
părţile / şi ţinându- se cu luna de mână / inima nu poate
fi decât vocala / nefiind şuierătoare şi nici surdă / altfel
cine şi-ar mai aminti / că poetul dacă vorbeşte ascultă.“
Sau celălalt poem scris în aceeaşi cheie: „Inima poetului
este vocala / î sau vocala i / ea ţâşneşte ca glontele nevăzut / care numai odată se poate opri / inima poetului este
o vocală / o sau vocala u / semănând cu ultimul tren de
noapte / care ca o nălucă tocmai trecu / inima poemului este vocala / e sau vocala a / tremurând aidoma florii de sulfină / pe când trăia pe când murea.“
Uneori înclini să crezi că poetul încearcă să ne delecteze doar cu gesturi poetice, lucrează în faţa noastră ca
un „mim liric“, încercând, prin lecţiile oferite, să ne convingă că esenţele tari sunt ţinute doar în bijuterii minuscule, dar care radiază extrem de multă energie. Atenţie,
partener al comunicării poate fi chiar eul său poetic. Cu
toate astea, pentru a-şi exprima gândurile „seducătoare“
are nevoie de un medium:“ Beau apă / şi mă transform
în fântână / adorm ostenit / şi iau conturul somnului /
merg pe stradă / şi ajung / partea componentă a acestuia / călcată de trecători / te iubesc / şi m-aş apropia
de tine / însă mi-e teamă / că brusc aş deveni tu.“ Chiar
dacă poemele lui Victor Teişanu dau impresia că sunt
luminoase, joviale, în adâncul lor sunt imprimate de tristeţi. E drept, nu de tristeţi sufocante, ci sâcâitoare, care te
apasă uşor în fiecare clipă. De la volum la volum, poetul
pare tot mai debusolat, e tot mai tentat să-şi cunoască
eul care-i nelinişteşte în permanenţă fiinţa, dictându-i
traseul fiecărei clipe pe care o mai are de trăit. Simte o
acută lipsă de independenţă, nu se poate mişca în voie
printre cuvinte, verbe şi întrebări fără ca cineva să nu i le
răstălmăcească, să-i întoarcă gândurile, să-l pună în situaţii jenante atunci când exprimările sale spirituale nu-s
îndeajuns de meşteşugite. Atenţia pe care o dă fiecărui
cuvânt e artă de giuvaergiu, le priveşte prin lupă, să nu
aibă asperităţi, le cântăreşte până a le da viaţă în text şi
a le încorpora apoi în masa lirică. E un lucru migălos,

N

Semne de drum lung

Nina Viciriuc a plecat de la teatru şi s-a oprit la poezie. O fi considerat poezia o trambulină mai elastică
spre a-şi lua zborul spre „ înfrângerea finală“? Timpul
va fi cel care va da verdictul final, dar până atunci volumele ei de versuri par a-i sprijini alegerea, Nina Vici-
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dar care merită efortul. Cuvântul e mai casant decât sticla, e mai ascuţit ca orice lamă din lume, pulberea lui îţi
poate crea un sictir total faţă de tot ce este în jurul tău şi
chiar de propria ta viaţă. În acest atelier găseşte poetul
forţa metafizică a cuvântului, descoperă misterul adevărat al existenţei. Un asemenea ritual se trăieşte în armonie cu tine. Nu sunt excluse îndoielile, numai că acestea
trebuie să se sfârşească atunci când începe zborul spre
miezul veşniciei, cu schimbare a identităţii: „Mi-au intrat
în ochi / toate râurile mările şi oceanele / şi mă învelesc
noaptea / cu fragile pături de nisip / oasele mele conţin
/ aluviu de pe alte planete / şi mi-au invadat memoria /
istorii fabuloase şi insolite / încât mă întreb / dacă mai
sunt eu însumi / şi n-ar fi cazul să-mi schimb / documentele de identitate.“
Da, pe alocuri poezia lui Victor Teişanu e ţesută şi
cu fine fibre umorale, ironiile şi autoironia nu sunt la
vedere, sunt insinuate aluziv în texte, fără a sări în ochi.
E viaţa o continuă călătorie în cerc? La această întrebare, mai mult decât banală, dar care poate oricând
incita mintea creatorului, încearcă să găsească şi Victor Teişanu un răspuns, cât de cât credibil, să-şi mulţumească în primul rând sinele. Dilema poetică şi-o consumă în cele mai simple versuri, sugerând şi tot sugerând răspunsuri, plimbându-şi curiozitatea prin „singurătate“, „uitare“, vorbind despre „împăcare“, despre
„întâmplări vechi“ antrenând în acest carusel al căutării de sine şi „trenul de purpură“ care să-l ducă într-un
ţinut unde ochii nu văd, unde soarele-i orb şi liniştea-i
vegetală, iar amintirile urcă pe sufletul tău ca nişte râme
cleioase, în schimb, pe ecranul minţii îţi este proiectată o
lume într-o splendoare diafană. Acest dialog între două
realităţi, dezvoltă insomnii, care la rândul lor devin pat
germinativ pentru visare şi creaţie.“ Despre / numeroasele cicatrici ale aerului / cu densitatea lor albicioasă /
Acolo/ în boluri adânci/ serveam / insomnii provinciale / şi conturul unui labirint / insinuându-se / printre
bucuriile simple.“ Aerul acesta plin de cicatrici e un aer
bacovian, poate nu atât de plumburiu, dar la fel de greu
pentru un suflet atins de tristeţi. Orice s-ar spune, poezia lui Victor Teişanu e sub zodia simbolurilor, a semnelor de tot felul, ce antrenează cuvântul în tot soiul de
spaţii închise, misterioase, înstrăinate. Poetul îşi asumă
vina faţă de cuvinte pentru hărţuire, pentru faptul că
le-a obligat să jure strâmb şi pentru multe alte păcate:“
Ne-am cam jucat cu vorbele / cu silabele şi literele lor /
şi cu sunetul acestora / care devine de neauzit / le-am
pus să jure strâmb / să nu mai fie ele însele / şi din când
în când / să comită public adultere / acum ne-a cuprins
/ o imensă tulbure jenă / încât le privim pe furiş / ca pe
nişte martori incomozi.“

riuc are la îndemână verbul liric, natural, încă întru
totul stilizat, dar care ştie a magnetiza imagini şocante,
stări emoţionale, cu secvenţe din copilărie şi adolescenţă, proiectându-le apoi cu atenţie în metafore. Am
rezuma: are toate ingredientele pentru ca poezia ei s-o
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ia pe drumul cel bun. Citindu-i şi volumele anterioare,
pot afirma că are rezerve şi potenţial de scriere. Cartea de faţă „CALUL FORNESSE“, apărută în 2014 la
Editura Timpul din Iaşi, este de departe cea mai consistentă realizare poetică a ei, chiar dacă subiectele,
temele, luate la „refec“, sunt vechi de când lumea; plecând de la Omar Khayam, trecând prin simbolurile clasice, cu vagi note de expresionism, cu popas în postmodernism şi cu scurte biciuiri de minimalism, poeta
nu face decât să se compună pe sine din tot atâtea feţe
într-o notă pregnantă de originalitate. În niciun caz
„Marele ei spectacol“ nu se suprapune peste vreunul
aparţinând altcuiva, chiar dacă sună …generic, poeta
îşi scrie propriul scenariu, şoptit de fiii ei. Stângăciile
şi amatorismul pe care-l sugerează
sunt cât se poate de bine compactate
în tonuri naive, dar care la rândul lor
constituie tocmai partea de originalitate. Notele clasice sunt estompate
prin inserţie de imagini amuzante, asimilate parcă de spectatori chiar din
stradă. Lucrul acesta presupune că
poezia Ninei Viciriuc „plesneşte“ unde
trebuie, mergând chiar foarte departe.
De remarcat, în primul rând, sinceritatea poemului, ceea ce dă foarte
bine în ochii cititorului: „ Era odată
la operă ce frumos îmbrăcate mai /
erau damele pantofii cu toc ascuţit
/ coafurile-nalte parc-ar fi căpiţe de
fân / măştile din sală tot stau să râdă
/ dincolo de cortină toţi stau pe fugă
/ Noi cei din stall stăm cuminţi actul
întâi / privim pe furiş la lojă să vină
oficialii/ senatorii şefii de stat sau măcar greii din oraş /
stau goale însă până la fine ei n-au timp acum de prostii / Spectacolul începe cu note ţipate/ artista a văzut
lupul răguşită-i din nou/ începe o arie tare celebră /
ţipă aaaaaaaaaaaaaaaaaa…trei sferturi de ceas iar
corpul de babe foste soprane aruncate acum la gunoi
/în actul final măcăie tare – Figaro-n sus Figaro-n jos
Figaro-n jos Figaro-n sus / Orchestra tare – selectă doar
viori contrabas şi pian /are şi o tobă pe acolo prin spate
/ dirijorul zboară prin sală cu bagheta-i de bambus /
Aceasta ar fi opera văzută de fiii mei / aduşi cu forţa în
casă la EUTHERPE/ să vadă ARTA / în templu la ea.
Nina Viciriuc e de-o sinceritate „ bolnavă“, refuză
să pozeze în vreun fel în faţa cititorilor, este convinsă
că un dialog se poate duce numai pe partitura spusului lucrurilor pe nume, prin transmiterea pe cale simplă a sentimentelor,emoţiilor, trăirilor, nesofisticând în
niciun fel mesajul, este de ajuns să-l imprimi în imagini
vii. Poeta e atinsă de câteva obsesii, frustrările din copilărie sunt cele mai zgomotoase, defularea lor la această
vârstă câştigă în gravitate, imaginile proiectate în texte
sunt răvăşitoare, eşti tentat să crezi că nu s-au topit
niciodată din prim planul conştiinţei sale. Singurătatea îi nelinişteşte fiinţa, o „loveşte în plex“ ori de câte
ori încearcă să viseze frumos, o aruncă-n depresie tocmai atunci când trăieşte sentimentul că toată lumea-i la
picioarele ei, o lasă cu visele neterminate tocmai când
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ele erau gata să-i arate semnele dragostei. Nici iubirea
nu pare să fi făcut casă bună cu visele ei, regretele îi
antrenează tot felul de amintiri provocatoare, ce se cer
retrăite, chiar şi pe acest ultim palier al vieţii: „unde e
dragoste, timpul dispare“. Plaja de extensie a gândurilor poetice este una „tapetată“ cu zorzoanele lumii
de la ţară, aici se desfată, sub simfonia timpului isteric, „ copilăria desculţă şi adolescenţa cu flori de castani, femeia cochetă cu buze de flori.“ Poemul „ Mereu
copilăria“ desfăşoară imagini vii cu primele amintiri,
tuşele sunt tremurânde, atinse de emoţie, fardurile acelei lumii misterioase s-au topit rămânând în urmă o
lume hidoasă, plină de cearcăne, lividă, dar care încă
mai provoacă iubire, dezlegând miracolele unei vieţi
apuse. Această fandare între copilărie şi prezent dă multă vioiciune versurilor. Acum să privim spre încrâncenata mască a copilăriei: „ de-am fost
o mască făcută din câlţi / aşezată pe
faţa-mi de trestii / de-am fost piele
de capră pusă la vânt / aşternutul de
lux dintr-un fân necosit / pisica cu
capul zdrobit de un nuc / pedeapsa
c-a mâncat fructul oprit / un cap de
cocoş de pe masă / pastorul de capre
din vânt de aprilie /vişine amare pe
întuneric furate / le-am iubit dar acum
sunt ascunse -n pământ / cele fetiţe
pe rând s-au pierdut.“ De la primele
versuri, mai toate poemele anunţă tot
felul de drame, numai că nu sfârşesc
în această notă, pe la jumătate se deschid uşor-uşor, iar pe final capătă optimism. Această etapizare a trăirilor
oxigenează foarte bine patul germinativ al textelor, locul
de unde se alimentează verbul poetic şi unde rodesc
imaginile. Aceleaşi „scenarii“ funcţionează şi atunci
când se dau sentinţe: „ Nu mă judecaţi tu munte /că
n-am rădăcini în abisul pământului / piatra ta decât
ceva pietricele în inimă / iar doctorul spune c-ar mai fi
şi la ficat / nu ridicaţi anatema deasupra / creştetului
în două emisfere / excrescenţe din domul Inteligenţei /
oricine judecă păianjenii / că sunt tare perfizi / dar cine
le dă o muscuţă la desert? /şi eu sunt un păianjen /ba
chiar foarte abil / ţesând plasa cu migală / şi salivă de
rinocer /în stridente culori / pictură modernă fără de
chip /câte mi-au căzut în cea plasă / precum caşcavalul corbului /păcălit de vulpe / stelele ce-mi picau cu
nemiluita în cap / rochii cu strasuri / mărgele şi puşti
de război / sateliţi fără lună bancuri de peşti / erezii despletite de false religii / şi aşternuturi pătate de
sânge / dilema cea cruntă / şi joc de femei / dar nu mă
judecaţi / după talia strâmbă ori înfloratul meu chip /
după cât am agonisit în cea plasă e fetiş şi minciuni /
că doar o singură dată prin haos noi trecem…/ şi dacă
totuşi întreabă cineva de-o poetă / spuneţi că nu m-aţi
văzut / doar că era un şchiop dramaturg / cu-o piesă
caducă în raniţă / de trist deţinut“
Sunt convins, Nina Viciriuc îşi va duce cu atenţie
poezia până la capăt, primii paşi sunt vioi, iar călcătura e ţeapănă.
HYPERION
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Pompiliu CRĂCIUNESCU

POETICA METAFICŢIUNII

C

Construit pe tărâmul fecund al un curs de teorie
literară ţinut în 2011 la Universitatea din Konstanz şi
nemijlocit conexat cu cercetarea doctorală finalizată
în 2013, studiul semnat de către Anamaria Blanaru
sub titlul Metaficţiunea contemporană. Dublă lectură
a romanului românesc şi spaniol[1] se impune, pe de o
parte, prin forţa de sinteză teoretică, iar pe de alta, prin
spiritul analitic profund cartezian, ambele de excepţie.
La primul nivel, constantele conceptuale funcţionale emerg în urma riguroasei investigaţii a cristalizărilor teoretice existente – Imholf, Gass, McCaffery,
Orejas, Hutcheon, Waugh, Molero de la Iglesia, Christensen etc. –, la cel de-al doilea, specificul metaficţiunii
din cele două spaţii literare se dezvăluie în procesualitatea hermeneutică prilejuită de tehnicile şi strategiile narative valorizate comparatist: Ţepeneag-Ballester,
Mincu-Goytisolo/ Cervera, Cărtărescu-Atxaga,
Rădulescu-Muñoz Molina etc.
Relianţa vizibilă – sau, dimpotrivă, activă în palimpsest – dintre cele două orbite ale cercetării validează
pe de-a-ntregul obiectivul major al demersului: necesitatea/ posibilitatea unei poetici integratoare a metaficţiunii. Mai mult: prin articulaţiile sale intrinseci, ireductibile, cercetarea se constituie într-o contribuţie
autentică de poetică a metaficţiunii cu profil transcultural. În alţi termeni, autoarea oferă un construct teoretic viabil, aşezat pe un fundament aplicativ de coloratură arhetipală.
De bună seamă că, grăitor prin el însuşi, demersul
teoretic nu se pretează, aici, unei – de altfel, fastidioase
– descrieri; de aceea, optez, în schimb, pentru evidenţierea modului în care liniile sale de forţă portantă se
încatenează spre a-i face cât mai lămurit profilul. Acest
proces se desfăşoară cu o rarisimă minuţie în primele
trei capitole ale cercetării, fiecare constituind o etapă
decisivă în devenirea edificiului. Astfel, în secvenţa liminară – Către o poetică a metaficţiunii (p. 15–44), după
o lucidă străbatere a haosului terminologic răsfirat în
jurul aceleiaşi realităţi literare – i. e. proza marcată de
un dublu discurs, narativ şi (auto)reflexiv – şi punerea
de ordine în respectivul haos prin opţiunea, solid argumentată, pentru metaficţiune (în linia lui Gass şi Christensen), autoarea procedează la o întreită proiecţie a
acesteia pe axa Realism-Structuralism-Postmodernism,
decelând impactul semantic sau de viziune manifest în
contextele/ contiguităţile contextuale respective (mimetism/ autoreflectare discursivă, surmontarea introversiunii lingvistice în favoarea sensului, raportul scriitură/ lectură şi contextualizarea prin lectură). Concluzia justă, cristalizată treptat, este că metaficţiunea nu
reprezintă un apanaj al postmodernismului, ci o valenţă
1 Iași, Editura Adenium, 2014, 222 p. Teza de doctorat, intitulată
Metaficţiunea în literatura română contemporană română și spaniolă
și elaborată în cotutelă – Pere Joan I Tous de la Universität Konstanz
și Lăcrămioara Petrescu de la Universitatea „Al. I. Cuza“ din Iași –, a
fost susţinută la universitatea ieșeană în vara anului 2013.
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transtemporală şi transculturală a literaturii înseşi, cu
altitudini diferite pe scara actualizare-potenţializare
sau pe aceea a vârstelor/ arealelor culturale. Constatarea, fundamentală, are o dublă noimă propedeutică:
pe de o parte, în direcţia deschiderii către două spaţii
(şi împrejurări) literare distincte – cel românesc postcomunist şi cel spaniol postfranchist –, iar pe de alta,
în direcţia unei necesare ecumenizări teoretice a metaficţiunii.
Această de pe urmă propensiune dobândeşte viu
contur şi pregnantă substanţă în următoarele două
secvenţe ale studiului. Este vorba despre capitolul II.
Forme ale metaficţiunii (p. 45–58), în care Anamaria
Blanaru abordează căile posibile ale devenirii metaficţionale (implicită/ explicită), procedeele narative specifice (prilej cu care denunţă sinonimia abuzivă pupa
russa/ mise en abyme), contractul de lectură şi, respectiv, despre capitolul III. Strategii şi tehnici metaficţionale (p. 59–78), secvenţă care încheie, rotunjind, partea
teoretică a cercetării. Spun „rotunjind“, întrucât, dincolo de cele două energii coagulante ale textelor metaficţionale – parodia ca praxis lectoral şi jocul narativ
multiplu –, Anamaria Blanaru valorizează, în acelaşi
plan, pseudojurnalul, reliefându-i conductibilitatea/
reflexivitatea bivalentă (voce narativă/ text). De asemenea, o contribuţie notabilă la soliditatea edificiului
teoretic survine prin distincţia operată (în siajul Şcolii
de la Konstanz) între cititorul intra- şi extra-diegetic
(v. finalul secvenţei mediane), aspect tratat lacunar, la
rându-i, în studiile anterioare, studii cu geometrie axiologică variabilă, toate riguros investigate/ interogate
de-a lungul elaborării acestei originale poetici.
Navigând între teza textului infinit (Borges, proza
latino-americană) şi radicalismul Tel-Quel-ist („noul
roman“ sub zodia căruia eclozează primele forme metaficţionale româneşti), între reflexivitatea naraţiunii, a
vocii narative şi a diegesis-ului, între, de pildă, Orejas,
Iova, Unamuno, Crăciun şi Imholf, între insule terminologice flotante (metaliteratură, antiroman, proză experimentală, ficţiune autoreprezentativă etc.) şi numeroasele orbite ale binomului realitate-ficţiune ori ale trinomului autor-text-cititor multiplicat în oglinzi de tot
felul, de la concav la convex, autoarea trasează un tărâm
teoretic ferm, integrator, pe care „structura romanului
în roman“ şi „romanul despre roman“ nu se mai confundă. Mai mult, Anamaria Blanaru atestă indubitabil
că „proza metaficţională nu este un text informativ, nu
oferă date despre laboratorul de creaţie al autorului,
ci este un text care problematizează valabilitatea unor
forme narative, receptivitatea cititorului sau autenticitatea scriiturii tocmai prin discutarea, în formă implicită sau explicită, a nivelurilor textului“ (p. 211). Întrevăd aici corolarul infrangibil al poeticii metaficţiunii
elaborate în cercetarea de faţă. Refuzându-i, pe drept
cuvânt, autonomia lingvistică şi afirmându-i forţa transgresivă (diacronic şi cultural) care o pune la adăpost
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de carcanele postmodernismului (limfatice, de altfel),
autoarea consacră într-adevăr o poetică a metaficţiunii, „ale cărei tehnici sunt recognoscibile în epoci literare diferite.“ (p. 210).
Că lucrurile stau astfel o ilustrează fără tăgadă partea secundă a cercetării, distribuită între două ample
capitole de hermeneutică: IV. Metaficţiunea în literatura română contemporană (p. 79–132) şi V. Metaficţiunea în literatura spaniolă contemporană (p. 133–
208). Ambii versanţi analitici dau consistenţă relaţiei biunivoce dintre concluzie (citată deja) şi premisa
formulată în primul paragraf al tezei: „aplicabilitatea
coordonatelor metaficţiunii ca poetică prin selecţia
unor scriitori din două spaţii distincte“ (p. 9). În afară
însă de acest însemn de simetrie arhitecturală, componenta înalt hermeneutică a cercetării generează viabilitatea efectivă a ecumenismului poeticii formulate
în componenta teoretică, aspect anunţat deja în chiar
corpusul acesteia prin fulgurante inserţii exemplificatoare (semnalez, de pildă, linia Unamuno, Ţepeneag,
Nedelciu din III. 1. 2 Parodia ca dispozitiv programatic al textului).
Marcat de inexistenţa unui studiu veritabil de poetică a metaficţiunii – în pofida nebuloasei terminologice care ar justifica-o: textualism, metaliteratură, experimentalism narativ etc. –, contextul literar românesc
este viguros conturat prin raportarea la contribuţiile
critice mai mult sau mai puţin relevante (Iova, Crăciun,
Lefter, Soviany, Spiridon), dar mai ales la Şcoala de la
Târgovişte şi proza optzecistă, raportare care subliniază
eroarea încadrării „literaturii în cauză în forma neutră
şi inexactă a experimentalismului literar“ (p. 83). Analizele de detaliu din secţiunea consacrată prozei metaficţionale româneşti sunt menite să alcătuiască imaginea sinoptică a unei realităţi literare a cărei unitate de
profunzime e dată de multiplele sale forme de manifestare: jocul narativ (Desant ’83 şi proza scurtă optzecistă), negaţia afirmativă (Nedelciu), ludicul (Groşan),
diarismul şi autenticitatea (Mincu), schimbul de roluri
personaj/ narator/ cititor (din romanele comunicante
ale lui Ţepeneag), lecţiile despre text, migraţia personagială şi corporalitatea variabilă a prozei (absentă la
Crăciun, obsedant-invadatoare la Cărtărescu); în fine,
resemantizarea trufaş-auctorială a mitului Cărţii din
Orbitor, „o metaficţiune aparte“ (p. 125), pusă în relaţie
atât cu Borges, cât şi cu (mai puţin cunoscutul la noi)
Bernardo Atxaga. Deşi nu o formulează aici, ci doar în
finalul lucrării, concluzia acestei analize de anvergură
este că în „literatura română se observă o trecere de
la metaficţiunea explicită a perioadei optzeciste la cea
implicită, marcată de revenirea povestirii care suprimează tehnica“ (p. 212). În alţi termeni, actualizarea
metaficţiunii implicite, simultană potenţializării celei
explicite, consacră vârsta plenară a unei realităţi literare
ce reclamă o încapsulare teoretică pe măsură. Demersul semnat de Anamaria Blanaru răspunde exemplar
acestei provocări.
Dintru început implicită – prin Ballester şi Goytisolo –, metaficţiunea spaniolă contemporană „oferă
resurse mult mai complexe în analiză“ (p. 13). Aserţiunea tinerei cercetătoare este întărită de investigaţia
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minuţioasă a şaisprezece romane (opt autori), precedată – în simetrie cu capitolul anterior – de decupajul percutant al contextului, inclusiv prin valorizarea
critică a abordărilor teoretice mai numeroase în spaţiul hispanic (Orejas, Javier García, Santos Alonso).
Specificul (generic al) metaficţiunii hispanice constă
în mutaţia dinspre social şi politic înspre istoria personală, absenţa aşa-numitei perioade textualiste, şi,
aspect capital, existenţa unei tradiţii în „problematizarea literaturii în interiorul ficţiunii“ (p. 135) prin
Cervantes deja, Borges şi Unamuno mai apoi. „Scriitorii spanioli avuţi în vedere îşi construiesc ficţiunile
pe fundamentul creat de autorii hispanici menţionaţi
anterior, cu – remarcă autoarea – vizibile reluări, completări de viziune narativă şi cu experimente narative
mult mai complexe“ (p. 136). Aşa sunt, spre pildă, Ballester, situat în deschiderea Robbe-Grillet/ Unamuno
(care ar trebui extinsă, în opinia mea, prin „realismul
magic“ sud-american, mai ales pentru Fragmentos de
Apocalipsis), Goytisolo, promotor al „autenticităţii
subiective“, care transgresează „autosuficienţa şi circularitatea“ unei culturi (prin voiajul imobil din Juan
sin tierra), sau José Maria Merino, care prin La orilla
oscura proiectează raportul real-imaginar într-o tensiune dinamică, specifică logicii contradictoriale întreţinute de binomul actualizare-potenţializare.
Analizate în pespectiva edificării unei veritabile
poetici a metaficţiunii, romanele acestor scriitori – şi
ale altora, precum Molina, Cercas, Atxaga, Cervera –
îşi revelează pe rând faţetele (co)participante la marea
dezbatere lăuntrică a literaturii privitoare la literatura
însăşi: personaj-cuvinte-narator-ficţiune-cititor-reflectare-realitate etc., toate sunt supuse unei priviri critice
multiple, căreia nu-i scapă nimic din tehnicile şi strategiile devenirii metaficţionale nutrite îndeosebi de
pupa russa, mise en abyme sau elipsă. De altfel, evaluată
sinoptic, cartea Anamariei Blanaru dă senzaţia, seamă
ţinând de obiectivul său major, că nimic nu-i lipseşte
şi nimic nu-i este prisoselnic, indiferent dacă unii pot
să nu intre în acord cu toate teritoriile sale hermeneutice. Tocmai de aceea subscriu întru totul la aserţiunea după care „putem vorbi despre o poetică a metaficţiunii“ (prezentă în Introducere, Concluzii şi reiterată de-a lungul cercetării); iar asta, cu atât mai mult,
cu cât ne aflăm, graţie autoarei, în faţa unui edificiu
teoretico-analitic de rarisimă trăinicie, care sporeşte
orizontul teoriei literare.
De bună seamă că în formularea acestei poetici Anamaria Blanaru nu vizează „un context istoric anume“,
ci, după cum o spune limpede în fraza ultimă a cărţii,
„considerarea coordonatelor centrale ale unei proze
metaficţionale, valabile în orice epocă literară, indiferent de spaţiul cultural în care se situează“ (p. 213).
Or, această esenţială remarcă probează tocmai natura
ireductibil transculturală şi transistorică a ecumenismului teoretic mai sus invocat.
Prin urmare, dacă „textul metaficţional este o lecţie
despre text“ (p. 52), cartea elaborată de către Anamaria Blanaru, Metaficţiunea contemporană. Dublă lectură a romanului românesc şi spaniol, este o magistrală lecţie despre metaficţiune.
HYPERION
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Mircea A. DIACONU

Theodor Damian.
Etica revelaţiei asumate

A

Arşiţa pustiei şi În casa fulgerului, iată fascicolele de
început şi de sf îrşit ale volumului publicat de Theodor
Damian în 2012 la Editura Tracus Arte, volum care are
chiar titlul secvenţei mediane, Apofaze. Şi dacă titlurile
cu care se deschide şi se încheie volumul situează experienţa, poetică şi deopotrivă existenţială, sub semnul
ardenţei, al unei ardenţe care, dînd senzaţia distrugerii, împlineşte, e de presupus că apofaza, adică dorinţa
de a ajunge la Dumnezeu, stă sub aceleaşi coordonate.
Cert este că volumul, unitar în totul, deşi fiecare dintre cicluri are propria-i individualitate, face o pledoarie implicită pentru paradox, pentru o cunoaştere (şi o
participare prin cunoaştere) care se sustrage raţionalului, explorînd un teritoriu accesibil doar tainei. În jurul
acestui motiv implicit, al tainei, se construieşte poezia
lui Theodor Damian.
Colocvială, căci, fie şi implicit, poetul se adresează
mereu cuiva, poezia lui e şi o interpretare a datelor
care aparţin fiinţei. Dar o interpretare care nu e contrariată de impasul în care se situează logica, raţiunea,
pre-judecata, experienţa. Dimpotrivă: în faţa tainei, pe
care o pune în evidenţă şi o condensează în metafore
(care ar putea fi numite, în termeni blagieni, revelatorii), Theodor Damian nu trăieşte impasul eşecului, ci o
apoteoză imnică. În fapt, imnuri sînt poeziile lui Theodor Damian. Fără nimic, însă, din solemnitatea retorică
şi de la un moment dat manieristă a cărţilor de imnuri
semnate de Ioan Alexandru. Situată în miezul poeziei lui
Theodor Damian, experienţa religioasă e organic transformată în etică, în fundament existenţial oferit celorlalţi ca lecţie care nu are nimic didactic. O etică a tainei
şi paradoxului, căci „paradoxul / ţine baierele fiinţei“.
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Arşiţa pustiei are în centru cîteva metafore (sau, mai
exact, simboluri metaforice), precum peştera, şarpele
şi pustia. În centru e plasată, însă, explicit neputinţa
înţelegerii tainei care se află în miezul acestor date şi
care întemeiază. Poate că, pentru a releva felul cum se
articulează poezia lui Theodor Damian, ar trebui citită
în întregime prima poezie a volumului. În paranteză
fie spus, a cita un vers sau mai multe e într-o anume
măsură irelevant. Poemele ar trebui citate în întregimea lor, întrucît sensul se construieşte din construcţia
întregului. Or, ceea ce contează în această poezie e sensul, e relevarea tainei ca sens, o potenţialitate proiectată ca hermeneutică. Deşi nu rareori imaginile poetice
au putere în sine. O expresivitate care depăşeşte relaţia dintre concret şi abstract, pentru a se concretiza în
revelaţie: „Cum iese fulgerul din ruga fierbinte / şi cum
creşte / n-am cuprins / în peşteră-i frig / dar stînjenelul
înfloreşte / şi arde / ca rugul în pustie / nestins“.
Revenind la poezia cu care se deschide volumul, Aşa
ţi s-a spus, leit-motivul ei este „cum să ajungi acolo / ce
taină este aceasta“. Or, primul dintre cicluri continuă cu
ipostazierea cîtorva taine: „Peştera adevărată / are două
intrări / ea este viaţa şi moartea / pîntece şi mormînt
/ mormîntul ca pîntece / peştera nu poate nimeni s-o
sf îrtece“ (Cuprinsul peşterii ca o întreagă pustie), ori:
„În fiecare adînc / doarme un şarpe / chiar cînd e plecat / locul lui e acolo / locul e şarpele / a plecat dar şi-a
lăsat / visul în loc / halucinaţii rătăcitoare / te-au prins
şi te ţin / la mijloc / dincolo de vis cauţi realitatea / în
lăuntrul fluorescent / al cuvîntului tău / dar de ce nu
dincoace? / Cum desparte fulgerul / îngemănarea dintre bine şi rău?“ (În fiecare adînc). E vorba despre simboluri cu multiple înţelesuri, nesupuse unei explorări
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analitice. În Văzut-am pe Satana ca un fulger, peştera
e asociată singurătăţii, dar o singurătate care implică
reprezentarea şi alteritatea: „Singurătatea pare mult
mai frumoasă / nu-i aşa Gellu Dorian / cînd stai singur în faţa lui Dumnezeu / cînd stai în peşteră / ca Iona
în pîntecul chitului / şi te întrebi / cine zic oamenii că
sînt eu?“. Altundeva, singurătatea e asociată rugăciunii, căci ea transfigurează fiinţa în rugăciune: „Luna se
înalţă / peste peşteră / […] dar nu mai ştii unde eşti / şi
ce faci / căci deja ai devenit / rugăciune“. Cine eşti? –
iată întrebarea care se află la temelia discursului poetic al lui Theodor Damian. Şi întrebarea creează premisele configurării unui sine care se identifică cu marile
simboluri: „Ochiul pustiei creşte în mine / şi-mi adînceşte peştera / umbrele-mi fug / dintr-un loc în altul /
ochiul însă le prinde / aşa cum în adîncul mării / oricît
de ascuns / prinde înaltul“ (Plus infinit). E o lirică interogativă, chiar dacă nu întotdeauna interogaţiile sînt
explicite. Firesc, în fond, pentru configurarea unei poezii a tainei. Iată un alt exemplu, dinspre finalul volumului: „Acasă este locul de unde vine / cuvîntul / cum se
naşte cuvîntul? / care e pîntecele său? / ce făcea el înainte de / naştere? / ce fulger l-a zămislit / din ce hău?“
(Pîntecele cuvîntului). În tot cazul, în spaţiul acesta în
care paradoxul instituie adevărata libertate, poetul pledează pentru protejarea tainei. Soluţie blagiană pusă
în ecuaţie teologică: „Ia bisturiul / de pe taina aceasta
/ nu-ncerca / în ea bumerangul / şi vraja / şi blestemul
/ descîntecul / pescarul dibaci / ce gata stă la pîndă /
cu mreaja // […] // Dacă mergi spre tăcere / mergi spre
pustie / cînd vei lua pustia cu asalt / ţi se va trimite glas
subţire / de vînt / să-ţi şoptească despre / cele ce vor să
fie / despre cum poţi bea / în acelaşi timp / din adînc şi
înalt“ (Cînd vei lua pustia cu asalt).
Simbolurile acestea, cel puţin cel al peşterii, se reiau
în grupajul următor, ca şi ideea învierii prin păstrarea
tainei. „Corabie a mîntuirii“, peştera e începutul, asemenea cuvîntului devenit rugăciune: „Pocneşte cuvîntul de sens / ca o gravidă gata să nască / rugăciunea mea
încinge / altarul / ce-mi absoarbe ca o pîlnie / cuvîntul
/ pînă ce coliva devine pască“. Şi-n tot acest timp, ameninţarea lumii concrete, „cîinii din Baskeville“. Poetica
lui Theodor Damian, configurată aici, face din cuvînt
miezul fiinţei („am pus toate cele / de pomenire / într-un
singur cuvînt / acolo este mama / din cuvîntul acela vin
/ prin acela voi fi / şi sînt“ – Mai am un cuvînt), calea
care asigură mutaţia esenţială, metamorfoza în căutarea lui Dumnezeu: „poezia ca drum spre izvor / ca dinspre morţi înspre vii / izvorul ca poartă spre dincolo /
pe care încă nu-l vreau / dar de care mi-e dor“ (Ca o
regină sacrificată). Şi implicit o pledoarie pentru paradox, metodă de cunoaştere care refuză inerţia raţiunii şi
a experienţei, chiar dacă ceea ce produce este frica: „Un
singur adevăr / paradoxul / ne sperie dar ne place / goliciunea lui / ameninţătoare / aşa cum ne place viaţa / în
care nu se mai moare. // Avem o singură frică / paradoxul / şi un adevăr / care ne fulgeră / şi ne trage spre el în
răspăr / cum poate să-ţi fie frică de el / cum poate fizica
/ să se teamă de metafizică / ce rînduială este aceasta“.
Asociat metafizicii, paradoxul este soluţia salvării
fiinţei. Iar poezia lui Theodor Damian variază pe această
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temă, a neputinţei logicii de a descrie ori de a păstra inefabilul. Finalmente, pledoaria devine o laudă a împlinirii prin asumarea tainei: „Cu un şarpe de-a stînga /
şi cu unul de-a dreapta / aşa trăim / avem de ales între
două spaime / dacă nu-nţelegem taina / murim / Ţi s-a
dat un şarpe / ca să mori / şi unul / ca să trăieşti / cînd
unul te muşcă / altul te scapă / ce taină este aceasta / şi
cum s-o dezlegi / cînd eşti atîta / pămînt, foc, aer şi apă
/ dacă mai eşti altceva / poate mai ai o şansă / să-nţelegi
/ dar tocmai aici este cheie / ca să fii doar atît / sau încă
şi altceva / să alegi“ (Ce taină este aceasta). Cel puţin
cel de-al doilea grupaj de poeme construieşte astfel de
paradoxuri care au rolul de a hrăni experienţa poetică.
În fapt, în viziunea lui Theodor Damian, experienţa
poetică este o experienţă de situare în lume, de raportare la o identitate recuperată, o trăire în interiorul tainei. Faptul că viziunea este ocultă este cu atît mai relevant. Tocmai de aici convingerea că „n-am să aflu / planul Arhitectului / să-l dejghioc“, dar tot de aici trăirea în
plină revelaţie: „poate nu-mi este îngăduit / catedrala ta
însă / luminează deşertul“. Motivul peşterii revine astfel,
fie în ipostaze metaforice pentru a reprezenta revelaţia
(„iese heruvul din conţinut / şi vine în formă“), fie în
forme proprii, pentru a marca punctul originar al fiinţei: „Peştera e născătoarea / pustiul divin / cel măsurat
şi nemăsurat / de unde toţi îngerii vin / este mormîntul
nestricăciunii / locul de unde începe / slujba de seară
/ / ce curge în miezonoptici / şi de acolo mai departe /
Lazăre, vino afară!“ (Locul unde începe slujba de seară).
Peştera e, în realitate, prototipul paradoxului, concretizat în „ploaia care nu stinge flacăra“ sau în „rugul lui
Moise“ care „arde şi nu se consumă“.
În tot cazul, peştera e asociată cuvîntului, revelaţiei
pure. De aici suita de interogaţii: „Acasă este locul de
unde vine / cuvîntul / cum se naşte cuvîntul? / care e pîntecele său? / ce făcea el înainte de / naştere? / ce fulger
l-a zămislit / din ce hău?“ (Pîntecele cuvîntului). Casa,
pîntecele cuvîntului, peştera, toate acestea sînt adăposturi ale tainei. În cel de-al treilea ciclu al volumului, În
casa fulgerului, această pledoarie pentru taină capătă
forma unei pledoarii pentru natură, în opoziţie cu citadinul. Imaginea „Cerbii şi căprioarele ţîşnesc / pe drumul înspre izvor“ sau stînjeneii invocaţi în cîteva dintre poeme fac pandat cu lumea tainei. Şi, deşi ocazionale, căci sînt inspirate de călătorii pe diferite locuri ale
lumii (la drept vorbind, fiind dedicate majoritatea unor
prieteni, ocazionale ar putea fi considerate şi multe din
poeziile anterioare), poeziile acestea poartă toate ecoul
tainei. Iar ultimul dintre poeme transgresează imaginea
peşterii în templu, ceea ce face ca în miezul lumii să se
situeze cuvîntul: „Am adormit pe piatra / mormîntului meu / citind poezie pe sub / zidurile Moreliei / studenţi, muncitori şi funcţionari / se opresc să asculte /
sunetul sacadat al poetului / îngropat în grija de multe
/ poetul sună ca un clopot / limba cuvîntului cheamă
/ rătăcitorii“.
Înscrisă în cotidian, taina (şi paradoxul) ies din teritoriul metafizic pentru a se înscrie în concret. Ba mai
mult, pentru a da formă concretului. Or, tocmai aici
trebuie căutat sensul poeziei lui Theodor Damian, care
fundamentează o etică. O etică a revelaţiei asumate.
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Geo VASILE

PSIHIATRIA vs PAVILIONUL
LEPROŞILOR

I

În culisele celui mai recent roman al său Muntele de
greaţă (Editura Tipo Radical, 2015, 625 p.), al cărui titlu
exprimă în chipul cel mai sugestiv idiosincraziile de-o
viaţă ale autorului, ne iniţiază chiar scriitorul, severineanul Valeriu Armeanu. Aşadar suntem preveniţi că e
vorba de o ficţiune stranie despre o lume la fel de stranie.
Ponderea în cele 26 de capitole o deţin texte din cărţi
publicate anterior, întreţesute cu fragmente din proze
inedite şi care „se integrau în arhitectura unui concept“.
Straniu, pentru talentatul nostru povestitor este sinonim
cu anormalul ce coabitează cu normalul, profanându-l
şi dezînsufleţindu-l.
Ni se propune un soi de pavilion al canceroşilor,
spaţiu carcerar, gulag şi totodată ospiciu amintind atât
de Soljeniţîn sau de Vasili Grosmann,
unde sunt internaţi deavalma rebuturi
umane, cu un trecut înfiorător, tarate
de numeroase bolil psihice şi sindroame
inventariate în tratatele de specialitate,
dar şi intelectuali cu studii în Franţa
sau Anglia, preoţi (caterisitul Melente
Zăvorâtul etc.) sau universitari anticomunişti, filosofi (a se vedea cazul lui
Calistrat Stavrositu) numiţi de haidamacii deghizaţi în sanitari ce-i păzeau
şi nu de puţine ori îi torturau, leproşii.
Aceştia din urmă aveau parte de aceleaşi tratamente ca şi subiecţii „psihotici, dominaţi de anomalii de tot felul de
malformaţii provenite din trisomii sau
alte moşteniri genetice“, ba uneori mai
bestial, urmărindu-se de fapt decerebrarea lor sau de-a dreptul exterminarea.
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Foarte puţine sunt romanele apărute la noi după 1990
şi care au abordat folosirea de către regimul comunist a
psihiatriei în scopuri politice. Acest subiect fusese tratat
în anii şaptezeci, dar la modul ştiinţific şi politic, de psihiatrul Ion Vianu, aflat în exil în Elveţia: „La répression
psychiatrique en Europe de l’Est (Paris, 1971).
Muntele de greaţă este un spaţiu concentraţionar
al cruzimilor şi fărădelegilor, o reţea arahneică în centrul căreia se află numitul Cazimir Dafa, zis şi Stăpânul
celor internaţi în stabilimentul spitalicesc. Fost profesor de filosofie la un liceu din Bucureşti, avusese o clipă
de sinceritate în faţa elevilor în privinţa marxismului.
A doua zi fusese ridicat de securitate şi „ascuns“ ani în
şir în acel stabiliment de psihiatrie. Acum trona pe cel
mai mare pat al salonului. Tratamentele medicale abuzive făcuseră din el
un cocteil de boli psihice, cu fixaţii de
dictator feroce şi absolutism, de unde
şi incurabilul delir de grandoare. Joacă
succesiv sau simultan roluri diferite în
epoci diferite, cu precădere în cea fanariotă şi în ultimii zece ani ai mileniului
trei. Înconjurat de o curte de codoşi şi
linguşitori care i se adresează cu Măria
Ta, respectivul psihopat putea oricând
intra fie în pielea fanariotului smintit
Ioan Vodă Caragea, folosindu-i limbajul de epocă, cu turcismele inerente,
inclusiv argoul măhălălilor Bucureştilor (Chirigiilor, Zavragiilor, Zlătarilor,
Lipscanilor etc.) fie în cea a unui recent
şef de stat, fost păianjenul din centrul
unei vaste reţele mafiote.
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Respectivul personaj interpretat, zis şi Hăhăilă, Şpanchiul sau Chiorpaliul, faimos prin câteva ziceri tip „Iarna
nu-i ca vara“, „găozari“ sau „Să trăiţi bine“ adresate gloatei sau jurnaliştilor, avusese grijă să secătuiască această
ţară de tot ce mai avea de preţ: bunuri materiale imense,
valori umane, sociale şi intelectuale de anvergură universală, libertate, demnitate, curăţenie sufletească, spiritualitate.
La prima vedere, pacienţii Balamucului, cu excepţia celor agitaţi, păreau oameni normali, inclusiv Cazimir. De fapt aveau o fişă clinică fără limite: cebocefali,
isterici, dizarmonici, instabili, mitomani, schizofrenici,
cu afecţiuni provocate de ecomanie, egofilie, disforie
isteroidă, mizerie fiziologică sau narcisism, cu obsesii mistico-astrologice (fostul pustnic Dionisie Hefaitul
cel prea smerit, ce bate câmpii cu graţie între profeţii
şi viziuni desprinse din Biblie, ezoterism şi mitologie!)
sau erotice ce includeau tot repertoriu de perversiuni
aferente. Excelau mai ales în labilitate psihică şi dedublare a personalităţii, în conexiuni inverse, frizând ilogismul (sindromul Ganser), absurdul şi umorul negru.
Cel mai nimerit este însă să oferim câteva eşantioane de
personaje şi limbaj, ce atestă unicitatea prozei lui Valeriu Armeanu, a talentului de a zugrăvi prin expresivitatea verbului. Ne reîntâlnim de pildă, cu Daolică, „zis
şi Limbă Acră, un ciormalău jegos care îl codoşea pe
Cazimir, strecurându-i în ureche tot felul de minciuni
şi inepţii, sărea noaptea gardul pavilionului ţi intra prin
locuri dosnice în pavilionul femeilor pe care le morfolea şi le hărtănea, ostoindu-şi poftele de dârlău primitiv,
dominat de obsesii falice“. Crescut în mahalaua Calicilor,
„Daolică era slab mort, i se veda cimitirul prin urechi,
iar buzele lui tivite şi pielea de culoarea măslinei ce dă
în putrefacţie, te făcea să crezi că la origini, străbunii lui
fuseseră gorile (….)“.
În netă contradicţie cu desfrâul apucăturilor acestei
faune tip curtea miracolelor, este Calistrat Stavrositu,
unul dintre puţinele personaje cu care naratorul poate
avea un dialog un schimb de idei, iluminant şi consolator, căci filosoful este un apologet al iubirii ca apropiere de Dumnezeu, al Cuvântului înaripat, metaforă a
Demiurgului.
Mărturia lui Stavrositu (un alter ego al autorului,
credem!) este de fapt arta poetică şi crezul scriitorului
Armeanu, formulate în fraze memorabile ce ne trimt
la eseistica poeţilor filosofi Lucian Blaga, V.Voculescu
Nichifor Crainic, a Părintelui Stăniloae, sau la imnele
lui Roman Melodul: „Dumnezeule, ştii tu de ce plânge
Cain? Mă supun, ţie, căinţă şi ţie suferinţă şi vă rog să-mi
îngăduiţi să aprind doar o lumânare pentru cei care nu
au iubit niciodată. Mă supun vouă, mai ales de când aţi
devenit un Pustiu care a uita să-şi inventeze nisipul. Şi
acolo, unde apele se vor întoarce din albia lor şi unde
chipul dragostei va fi crucificat, se va izbăvi Cuvântul lui
Dumnezeu, cel care îşi va lua miresmele din sintagme.
(…) Purtăm în noi şi focul şi cenuşa unui destin care
ne devoră, care nu are variabile, pentru că dacă i-a mai
rămas un coeficient de refracţie, cu siguranţă este în
palma lui Dumnezeu. Atunci de ce ne îngrozeşte moartea, de vreme ce Eros şi Thanatos au acelaşi genom? (…)
Se spune că Ioan Botezătorul, ajuns în pustiu, mânca
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fluturi, crezţnd că sunt libelule. Doamne, câtă sfinţenie şi cătă candoare a putut să adune această Eroare.
Daţi-mi voie să cred că nimeni nu a plagiat Haosul atât
de bine ca Ioan Botezătorul. Se crede că ar fi fost decapitat. Nimic mai fals. Ioan Botezătorul a murit intoxicat de eroare. (…) Câtă eroare atâta barbarie: Dar barbariei nu-i datorăm nimic, poate doar greaţă, acel Munte
de Greaţă care rămâne în urma unui destin vandalizat“.
Să-l ascultăm dar şi pe Melente Zăvorâtu, un pitoresc dar foarte înţelept şi acid personaj în privinţa veştejirii ideologiei totalitare, inamic declarat al Măriei Sale
Şpanchiul căruia îi citeşte în conjuncţia stelelor „calea
pierzaniei“.
Melente se află şi el printre partenerii de dialog ai
naratorului în susţinerea pamfletului anticomunist,
filon narativ şi eseistic princeps al romanului Muntele
de greaţă: „Comunismul este o spaimă continuă, este o
noapte care nu se mai termină, fiindcă vine din Apocalipsă, din drojdia mizeriei umane în care colcăie minciuni şi cuvinte perverse, dintr-o rabie rebelă la tratament. Aş spune fără să greşesc că ideologia comunistă
este locul unde moartea se întâlneşte cu veşnicia, unde
vântul se întâlneşte cu veşnicia, unde vântul se întâlneşte
cu deşertul, unde Dumnezeu se întâlneşte cu pustiul “.
Ataşante sunt şi povestirile personajului Mudava,
despre iubire şi cruzime, cu figuri feminine – muceniţe sau îngeri ai seducţiei fără întoarcere -, dar şi dialogurile sale cuceritoare cu profesorul Stavrositu. Am
putea oferi numeroase probe de stil narativ prin care
Valeriu Armeanu performează pe un ambitus aproape
nefiresc, între evocări, dialoguri şi portrete infernale,
horror de-a dreptul (uciderea lui Pirică sau a Pulcheriei) şi cele preacurate, înălţătoare, luminoase, emoţionante, pline de miez precum versetele citite în bisericile noastre ortodoxe.
Demnă de remarcat este documentarea serioasă a
scriitorului asupra vremurilor lui Caragea, a Bucureştiului cu sălaşul Stăpânului de la Curtea Veche, cu mahalalele şi locuitorii săi, cu tavernele sale, cu grozăvia birurilor ce-i năpăstuiau pe valahi, cu bisericile şi podurile
Dâmboviţei pe sub care se adăposteau milogii şi desmoşteniţii sorţii. Personajele, recrutate din toate rangurule sociale şi profesionale, ca să zicem aşa, de la jupânese şi beizadele până la ultimele scursuri umane tip,
beţivi, ciorditori, hingheri, vidanjori, hoitarii din vremea ciumei apocaliptice, prostituate etc.. Numiţii sau
numitele Belioaie Duroi, Pârneci, Mite Varvaric, Gengerica, Părpălica şi, bineînţeles Uţa cea Sălbatecă, slăbiciunea pe viaţă a Chiorpaliului, potopesc cititorul inclusiv prin acuitatea onomastică ce le ţintuieşte în insectarul moralistului Armeanu. Ambitusul stilistic, cum spuneam, este de la unul aulic, ideatic, artistic, bisericesc,
poetic şi autentic cronicăresc până la cel desprins parcă
dintr-un tratat de demonologie populat de fiinţe posedate pe ultima treaptă de degradare umană.
Nu ştim cât din semantica folosită din belşug de autor
ţine de imaginaţie, inventivitate şi ludic şi cât de cea
atestată de lingvişti, atlase dialectale etc. Ne este teamă
că, după ce vor fi citit acest volum de proză, specialiştii
vor simţi nevoia să-şi facă un repertoar al unor lexeme
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rarissime, dacă nu unicate, spre a se consulta cu autorul. Cu siguranţă vor avea mari surprize…
Oricum, Valeriu Armeanu dă şi prin această carte
proba unui prozator de forţă: aflat formal în siajul naraţiunii clasice, stilistic însă fiind o sinteză a expresivităţii limbajului, şi a climatelor şi tipologiei reperabile şi în
autori precum Budai-Deleanu, Mateiu Caragiale, G.M.
Zamfirescu, Miron Radu Paraschivescu, Eugen Barbu,
Marin Preda, Ştefan Bănulescu, dar şi din noul val de
după anii nouăzeci, tip Radu Aldulescu, Emil Brumaru,
Cezar – Paul Bădescu, Doina Ruşti etc.
Viziunea de ansamblu a autorului asupra lumii
zugrăvite este una realist-autenticistă, realist-parodică,
realist-satirică, realist-grotescă, de vreme ce capitolele
romanului pivotează de cele mai multe ori în jurul unor
personaje aflate sub zodia anormalităţii, când nu sunt
de-a dreptul decerebraţi, rămaşi în urmă pe scara evoluţiei, beţivi litigioşi, mânaţi de instinct, zoofili sau sodomiţi, reziduuri umane anatomic vorbind, făptuitori ai
unor delicte de tot felul.
Dar farmecul prozei lui Armeanu nu constă atât în
faptul că propune neîncetat acţiune şi dialog, cât în vertiginoasele cascade lexicale, în care recunoaştem, alături
de cea mai cultă, limpede şi fermecătoare limbă română,
un hibrid de jargon sau argou al periferiilor malfamate,
amintind de română, ţigănească şi turcească diseminată
cu regionalisme. Valeriu Armeanu nu are doar această
nemântuită apetenţă a limbajului vorbit (suntem convinşi că autorul îşi ascultă personajele în timp ce scrie),
un hibrid de limbaje, graiuri şi idiolecte ce se generează
înrâurindu-se reciproc, ci şi o înclinaţie scientistă, psihanalitică de a oferi fişa clinică a protagoniştilor taraţi,
între care Stăpănul zis Chiorpaliul, e în top.
Muntele de greaţă este o masivă fabulaţie-parabolă
cu reprezentări reale în epoci istorice diferite, de multe
ori coexistente sau interşanjabile: un unic coşmar, readus în actualitate, fie din istoria mai depărtatată, fie din
cea mai recentă, spre luare aminte, căci o naţie ce-şi uită
trecutul, riscă să-l repete.
Deşi prin limbajul deosebit de bogat, suculent, când
neologic, când cronicăresc Valeriu Armeanu pare a
face frescă istorică, autorul nu oferă decât eşantioane
şi meandre epice din acele epoci, pe care istoricii nu se

pot baza. Lingviştii şi dialectologii însă au cu siguranţă
la dispoziţie un mănos teren de cercetare a valenţelor
şi inventivităţii lexicale şi onomastice oferite de un inepuizabil artist, poate unic în breasla prozatorilor noştri în privinţa cunoaşterii limbii române în toate nuanţele şi ipostazele ei: de la descrierea benignă la evocarea fantastic-onirică, de la amalgamarea barocă într-un
belşug copleşitor de sinonime şi miresme de vechi letopiseţi la grotescul, pamfletul şi caricaturalul bestiarului
portretizat inclusiv psihic şi psihanalitic. Înfierarea răului, fie el de tip fanariot, fie comunist-bolşevizant sau
nazist, fie de tip mafiot, specific vremurilor pe care le
trăim, este o misiune de căpătăi, dar şi un credo estetic
şi moral al romancierului, ce nu întâmplător îşi justifică muntele de greaţă printr-un motto ce deschide cartea: „Indiferenţa faţă de rău este mai periculoasă decât
răul în sine “
Povestitorul este, bineînţeles, unul din leproşii internaţi inexplicabil „în sanatoriul de boli psihice“, dar nu
înainte de a fi făcut turul celor mai crunte închisori din
ţară, inclusiv Zarca Aiudului. Fusese condamnat pentru două eseuri politice „Maladia puterii“ şi „Spaima
la români“, evident polemice vs ideologia comunistă,
această „hemoragie de iluzii“, de falsuri şi teroare ce „a
început în taiga şi a sfârşit în hazna“ cum atât de incisiv şi original se exprimă romancierul Valeriu Armeanu.
Apropiindu-ne de sfârşitul însemnărilor noastre despre acest roman ce merită atenţia juriului pentru marele
premiu pentru literatură al Academiei Române, să-i
dăm cuvântul profesorului Stavrositu, acest alter ego al
romancierului: „Slavă ţie, Munte de Greaţă. Ochii mei
sunt reci ca un fiord din Laponia. Nu mi-a mai rămas
sub pleoape decât o lacrimă de gheaţă care refuză să
cadă de teamă să nu ia forma îngerului care mă apără.“
(…) În lipsa monstruoasei doctrine comuniste, sugerează autorul, „omul nu ar fi ştiut nociodată care este
lungimea drumului de la demon la divinitate. Cu timpul
şi-a dat seama că acest rapt filosofic are o hieratică perversă“. Din palimpsestul acestei hieratici perverse Valeriu Armeanu pune pe masa istoriei zăcămintele unei boli
cronice şi ale unui blestem toxic, ce în lipsa unui antidot, pot declanşa chiar autonimicirea noastră ca popor.

Ionel SAVITESCU

AMINTIRI CONTIMPORANE

I

Între memorialiştii veacului al XIX-lea, Gheorghe
Sion (1822 – 1892), – cu nimic inferior lui Ion Ghica (în
treacăt fie zis, Ghica aminteşte în „Bucureştiul industrial şi politic“, 1876, Opere II, 1970, p. 285, de Nicolae
Mavrogheni care înhăma patru cerbi la caleaşca sa, faţă
de numai doi cerbi pe care Osman Cuciuc i-a dăruit lui
Constantin Mavrocordat, p. 109), dar în această categorie se mai pot încadra şi Radu Rosetti, Nicolae Suţu, V.
A. Urechia -, este reeditat în ultimele decenii de câteva
ori, după ediţia inaugurală din 1888: în 1915, 1973, 2000,
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în fine, 2014. Avem, astfel în faţa noastră această ultimă
ediţie apărută la Editura Polirom*, însoţită de o Notă
asupra ediţiei în care se precizează repunerea în circulaţie a ediţiei Albala şi a celei din anul 2000. Ce este
remarcabil e faptul că volumul în chestiune conţine un
tabel bibliografic alcătuit pe baza însemnărilor autorului („Din copilărie“, „Din tinereţe“), din care aflăm
date despre G. Sion, descendent al unei vechi şi numeroase familii bucovinene, cu rădăcini până la logofătul
Tăutu, iar bunicul matern (George Schina) fusese unul
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dintre iniţiatorii Eteriei, sfârşind în 1816, alături de alţi
50 de eterişti prin execuţie la Constantinopol. Conştient de sumara sa instrucţie şcolară, G. Sion va nota
mai târziu în „Din tinereţe“: „Mă simţeam inferior în
lumea aceasta, din puntul de vedere intelectual şi mă
frământam cu mintea cum să fac să ies din starea de
ignoranţă în care mă vedeam… citeam cu nesaţiu orice
carte îmi cădea sub mână, orice jurnal, orice publicaţiune. Afară de aceasta am început a mă roti pe lângă
oamenii ce auzeam că sunt învăţaţi“ (pp. 392 – 393).
După o minimă instrucţie şcolară, acasă, apoi, între 1837
– 1839 la Bucureşti (Sf. Sava, unde este coleg şi prieten cu Bolintineanu) se stabileşte un timp, la Iaşi, intră
în contact cu scriitorii epocii: Conachi,
Negruzzi, Kogălniceanu, Alecsandri, în
sfârşit, se mută la Bucureşti (1857), scrie
poezii, teatru, proză, face traduceri, desfăşoară o bogată activitate publicistică,
editează „Revista Carpaţilor“ şi este
persiflat de Titu Maiorescu în Beţia de
cuvinte. Doi dintre unchii lui G. Sion
– Constantin şi Antohi Sion – au falsificat aşa-zisa „Cronica lui Huru“ (Iaşi,
1856), despre care scrie şi V. A. Urechia
în „Din taineie vieţei. Amintiri contimporane (1840 – 1882)“, Ed. Polirom, 2014, p. 50: „Din capul locului, M.
Kogălniceanu îl declară apocrif, iar Gh.
Săulescu nu găsi destule cuvinte spre
a-l lăuda şi a-l considera de autentic“.
Pe alocuri găsim şi inadvertenţe: astfel
despre Dimitrie Cantacuzino-Paşcanu
(trăitor între 1789 – 1862), cum aflăm
de la pagina 19, G. Sion scrie mai jos, în aceeaşi naraţiune „Emanciparea ţiganilor“, că „a răposat ca un
bun creştin, înainte de a ajunge nici măcar la şasezeci
de ani de viaţă!“ (p. 41). Prozele sale – Emanciparea
ţiganilor, Fraţii Cuciuc, Pe Bărăgan – conţin relatarea
unor evenimente la care a fost martor, a participat sau
le-a auzit relatate de contemporanii săi. Trecând prin
Chişinău („În arhivele Chişinăului“), G. Sion solicită
de la autorităţile locale ruseşti permisiunea de a cerceta unele dosare aflate în arhiva oraşului. Constatările lui G. Sion uimesc prin starea de degradare morală
ce exista în Principatele Române din primele decenii
ale secolului al XIX-lea. Principatele se aflau sub ocupaţie rusească, boierimea locală căuta să fie pe plac
ruşilor, timpul era petrecut la sindrofii, baluri, ospeţe,
funcţiile se cumpărau, bandele de tâlhari se înmulţeau,
între membrii acestora fiind de multe ori boieri sau fii
de boieri, chiar soţii ale unor boieri, încât concluzia
lui G. Sion este deprimantă: „Cât despre cultura inimii, nici o preocupaţiune: tinerimea se lua după exemplele ce vedea la bătrâni sau după instinctele naturale a ajunge la funcţiuni, a face avere cu orice mijloc,
a-şi satisface poftele şi vanitatea: iată idealul care se
urmărea pe atuncea! O asemenea stare psihologică nu
putea decât să stimuleze instinctele cele rele. Cei ce nu
puteau ajunge la funcţiuni neposedând sentimente de
datorii morale, nici aplecări spre muncă onestă, alergau la mijloacele cele violente: la înşelăciune, la răpire,
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în fine chiar la crime“ (p. 82). Deplorabilă era şi starea
bisericii încât gândul ne duce la Pompiliu Eliade, dar
să-l cităm pe G. Sion: „În adevăr, nici biserica nu mai
inspira respect. În Muntenia, clerul pare că se afla într-o
decadenţă lamentabilă. Mitropolitul din Bucureşti, care
prezida câteodată Divanul, venea adeseori într-o stare
de beţie greţoasă. Spre a-şi satisface poftele cele desfrânate, el preoţea pe orice ţăran ignorant pentru o plată
de trei sau patru galbeni… În Moldova, unde mitropolitul Veniamin se retrăsese la o mânăstire, iar Mitropolia
era cârmuită de un Erarh adus de ruşi, clerul nu mai
avea nici un prestigiu, nici o influenţă morală“ (p. 81).
Instructive şi pline de informaţii sunt cele două naraţiuni autobiografice – Din copilărie şi
Din tinereţe – din care aflăm date despre boierimea moldoveană, portrete,
caracterizări de contemporani, bunăoară, Costache Negruzzi: – „Ce fericire simţi întâlnind pe acest om, pe care
în curând l-am considerat ca maistru,
văzând că posede atâta spirit, atâta gust
literar, atâta idei frumoase şi solide în
ceea ce priveşte literatura în genere şi
cultura în specie a limbei şi literaturii
române. În Iaşi, el era unicul cu care se
putea vorbi despre asimine lucruri, căci
era un adevărat enciclopedist, versat
în cunoştinţe nu numai literare, dar şi
istorice şi filosofice ajutat de o memorie
prodigioasă şi de cunoştinţa mai multor limbi străine. El, în adevăr, vorbea
şi scria greceşte, franţuzeşte, nemţeşte
şi ruseşte, fără a menţiona latina şi italiana, ale căror
literaturi nu-i erau străine“ (pp. 407 – 408) -, şi felul
cum se promova în societate, cum se ocupau funcţiile
publice de mare răspunde, încât mă întreb dacă această
stare de lucruri nu s-a perpetuat până în zilele noastre, având în vedere atâtea cazuri notorii de corupţiune. Oameni puşi în funcţii înalte se pretează la cele
mai josnice mârşăvii, accentuând, astfel, neîncrederea în instituţiile statului: „Pe atunci, în adevăr, nu se
cerea ştiinţă multă, capacitate sau învăţătură, pentru
ca să ajungă cineva la posturi mari. Trebuia să aibă sau
protecţiunea lui vodă, sau numele sonor al unei familii aristocratice, pentru ca să capete posturi sau ranguri“ (p. 408). Nu lipsite de interes sunt relatările amoroase despre Alexandru Hrisoverghi şi Neculai Rosnovanu ale căror iubite Catinca Dimachi (căsătorită cu
Iordachi Beldiman) şi Marghioliţa Ghica (căsătorită
Sturdza) s-au dovedit longevive sfârşindu-şi viaţa în
acelaşi an 1887. Apoi, nerespectarea autorităţii părinteşti de către beizadeaua Grigori Sturdza care se căsătorise fără încuviinţarea părintească cu contesa franceză Dash. Evident, volumul se parcurge cu interes şi
folos, încât Alecsandri a intuit bine în scrisoarea adresată lui G. Sion că aceste „Suveniri contimporane“ vor
interesa nu numai generaţia lor, ci şi pe cele viitoare.
*G. Sion, Suvenire contimporane. Ediţie integrală.
Ed. POLIROM, 2014
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Victor TEIŞANU

Svetlana Paleologu Matta:
CALICANTUS: SCENE

C

„Calicantus…“ ar putea fi o carte de învăţătură, pentru că musteşte de informaţie culturală diversă, aserţiuni
memorabile de critică literară, comentariu filosofic, scene
şi întîmplări dintr-un destin omenesc aflat constant sub
zodia lucidităţii şi experienţelor abisale. „Scenele“ autobiografice, consumate în deplină libertate necronologică,
sînt alese cu exigenţă, păstrîndu-se doar momentele purtătoare de semnificaţie şi simbol, capabile să definească
o personalitete polivalentă.Două mărturisiri, frînturi de
interviu, evidenţiază rădăcina spirituală a personajului
Cristal, nimeni altcineva decît Svetlana Paleologu Matta:
„eu iubesc aproape exclusiv Europa“ şi „România mi-a
rămas ca o primă patrie sufletească“. Într-adevăr, autoarea
(Cristal), şcolită în Apus şi cu o serioasă experienţă culturală europeană, se simte confortabil în mediul occidental,
unde zborul spiritului şi imaginaţiei creative n-au fost niciodată îngrădite. Dar corespondenţa şi relaţiile directe cu
intelectuali din ţara copilăriei şi adolescenţei, precum N.
Steinhardt, E. Papu, P. Anghel, I. Bădescu, G.Popa, Lucia
Olaru Nenati sau G. Vulturescu au ţinut-o la curent cu tot
ce se petrecea semnificativ în cultura şi literatura română.
Pentru că, deşi analizele sale pe tema singurătăţii fiinţei
s-au dovedit atît de profunde, Svetlana Paleologu Matta
n-a fost o solitară, cultivînd permanent un sistem multiplu de legături, extrem de diverse, cu lumea exterioară.
Climatul era cel al totalei libertăţi, în numele căreia nici
„fidelitatea nu constituia o virtute naturală“, periclitînd o
posibilă fericire şi amintind de celebra sintagmă „ familii,
vă urăsc!“, rostită cîndva de Gide.În „colecţia“ ei de prieteni, unii înrîurindu-i decisiv evoluţia, se află britanici,
canadieni, cehi, francezi, germani dar şi români ai diasporei.Fiecare a contribuit cu ceva special la edificarea entităţii finale, acel preţios „cristal“, în egală măsură compact şi fluid, aşa cum, încă de la Heraclit, logos şi physis,
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două contrarii beligerante, sînt într-o armonie inexplicabilă şi de neseparat.Evoluţia lui Cristal se desfăşoară practic între graniţele literare ale bildungsromanului.Pentru
că arhitectura cărţii, dincolo de secvenţele de istorie literară şi de interpretare filosofică pură, conţine texte epice
de cea mai bună calitate, precum şi multe personaje vii,
conturate de mîna unui portretist înzestrat cu har artistic şi stăpînindu-şi dezinvolt instrumentele. Se cuvine să
observăm dualitatea partiturii: cînd creionează personaje şi scene de viaţă concretă Svetlana Paleologu Matta
devine subit prozatoare, situîndu-se ferm în literatură;
cînd comentează cărţi, scriitori şi filosofi europeni îşi construieşte discursul adecvat analistului, cu toate cele specifice. Şi trebuie să recunoaştem că autoarea posedă o rară
capacitate de penetrare în fenomenul artistic, fie că vorbim de poezie, muzică sau arte plastice. Aşa cum impresionează şi acuitatea cu care se mişcă în spaţiul vast al gîndirii umane, excelînd mai ales în observarea antichităţii, a
idealismului şi raţionalismului occidental de secol 19, dar
şi în investigarea excrescenţelor acestora din veacul 20,
majoritar orientate spre aspecte existenţial-ontologice.
Punctul nodal al cercetărilor pe tărîm filosofic l-a constituit Heidegger, cel care în 1927 publica opera sa de căpătîi
Sein und Zeit (Fiinţă şi Timp), unde Svetlana Paleologu
Matta caută o nouă cheie pentru reinterpretarea liricii
eminesciene.Chestiunea fiinţei abordată de Heidegger
va aduce spotul de lumină necesar în definirea abisului
ontologic la Eminescu. Acesta ar fi, în esenţă, drumul pe
care vrea să-l urmeze Cristal, într-o devenire dramatică,
implicînd numeroase autodepăşiri, precum cele preconizate de Nietzsche prin gura lui Zarathustra. Un parcurs
plin de urcuşuri epuizante şi de impasuri descurajatoare.
Pentru că în arealul gîndirii conexiunile sînt nenumărate
iar Cristal, aventurîndu-se aidoma eroului romantic, nu
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acceptă sub nici o formă improvizaţia. Aşa că i-a „vizitat“
temeinic pe Heraclit şi Parmenide, pe Platon şi Aristotel,
pe G. Bruno şi Pascal, pe Kant şi Nietzsche. Urma desigur întîlnirea hotărîtoare cu Heidegger. Între timp Cristal era tot mai îndrăgostită de Eminescu, dar nu întîmplător: oare nu este poetul chiar cugetătorul care coboară în
adîncimile spiritului, spre vis şi inconştient? Adică acolo
unde Nietzsche credea că are loc activitatea noastră principală, un teritoriu care, după Freud, trebuie delimitat ştiinţific, ca „provincie“ fundamentală a sufletului.
Frapează la Svetlana Paleologu Matta, alias Cristal,
imensul talent comparatist, facilitatea cu care descoperă similitudini şi punţi de legătură între artişti de facturi şi structuri diferite, din epoci diferite, dar şi între
stiluri şi opere aparent divergente. De altfel Cristal îşi
contraria colegii şi profesorii încă din studenţie, cînd îi
comenta laolaltă pe A. Daudet şi Matisse.Însuşi titlul cărţii, Calicantus,reproducînd numele unui arbust care înfloreşte iarna, cu delicate petale galgen-verzui şi roşii, ca sîngele şi vinul liturgic, provoacă analogii mai mult decît profitabile estetic. Calicantus este „un simbol al vieţii spiritului“. Înflorind iarna, aminteşte de cele Patru cvartete ale
poetului T. S. Eliot, unde, la vîrsta senectuţii, există şi graţia unei „primăveri de iarnă“, ca speranţă şi compensare
spirituală.Tot într-un context comparatist îl vom găsi pe
Eminescu lîngă Heidegger, existenţialistul german, cel care
formulează Dasein-ul, lăsîndu-se cotropit de singurătate şi
eşec, într-o luptă absurdă cu inautenticul şi angoasa alienantă a lumii cibernetice. Putem citi aici, pe o altă treaptă
a timpului, şi drama gînditorului Eminescu, incompatibil
cu veacul său.
La fel de incitante sînt şi opiniile Svetlanei Paleologu
Matta cu privire la poezie şi poeţi, la situarea artei şi destinelor artistice în diverse contexte sociale, spaţiale şi temporale.Întîlnim iarăşi aceeaşi admirabilă mobilitate a spiritului, care găseşte formulări, similarităţi şi termeni de
comparaţie acolo unde privitorul anost nici n-ar cuteza să
privească. Agera intuiţie a exegetei pare să-i fi asigurat lui
Heidegger şi pe acest teren o biruinţă definitivă.Svetlana
Paleologu Matta subliniază de cîte ori are prilejul că filosoful german nu este şi poet, doar se exprimă poematic,
utilizînd un vocabular fără complexe profesionale. De aici
derivă şi des pomenita sa latură obscură. Într-un fel, Heidegger admite eşecul filosofiei sale, cîtă vreme aceasta
este şi vrea să rămînă o construcţie raţională, dar nu şi
al fiinţei umane în general, care păstrează dreptul la vis,
la zborul spre înălţimile (şi adîncimile) imaginaţiei, îngăduite dintotdeauna artei.Aici paşii filosofului german se
îndreaptă predilect spre Holderlin, iremediabilul visător
şi solar.Se pare că geniile (nu toate!) mai au uneori o armă
imbatabilă: refugiul dincolo de raţiune, în propria nebunie.Nietzsche vedea în demenţa geniului o „spărtură în
adîncime“, oferind spiritului maximă libertate şi experienţe altfel imposibile.Aşa s-au petrecut lucrurile cu Holderlin, Novalis, Poe, Nerval, Rimbaud şi mai nou cu americanul A. Ginsberg, el însuşi consumator de halucinogene,
cel care „dialoga“ cu Appolinaire la mormîntul acestuia,
declarînd că, într-o civilizaţie detracată, „voi muri pentru
poezia care va salva lumea“. Din seria extravaganţelor comparatiste face parte şi paralela între J. L. Borges, argentinianul europenizat, în ipostaza sa de poet, şi Eminescu.
Se ştie că Borges a cultivat limbajul abstract, obscuritatea
calculată, mergînd către Valery, cel care teoretiza „fabricaţia“ poemului şi rigoarea ştiinţifică, astfel încît produ-
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sul finit să fie o „sărbătoare a intelectului“. Este genul de
poezie care solicită colaborarea cititorului, liber să descopere sensuri proprii. Spune Borges: „cine citeşte versurile mele, le inventează“. Ţinînd de o cu totul altă poetică,
versul eminescian ascunde şi el mai multe învelişuri, stratificări care aşteaptă să fie devoalate. Dar exegeta găseşte
convergenţa celor doi poeţi în izvorul lor comun de gîndire, Kant şi Schopenhauer, avînd ca bază starea dubitativă şi nevoia organică a cufundării în vis. Însă adevărata
măsură a măiestriei sale comparatiste este comentariul
Svetlanei Paleologu Matta din interiorul unui interviu acordat Luciei Olaru Nenati cu tema „Eminescu în constelaţia
poeziei europene“. Investigaţia, în stilul inconfundabil al
exegetei, presupunînd zboruri, planări şi picaje derutante
pe suprafeţe întinse, fără constrîngeri didactice, constituie
în final o demonstraţie de forţă şi virtuozitate hermeneutică. Afirmaţii surpriză, verdicte şi concluzii şocante prin
originalitate, într-o fluenţă lejeră şi cuceritoare, sînt tot
atîtea motive să revii necontenit asupra lecturii, ca în faţa
unor texte primordiale. Svetlana Paleologu Matta vede în
poezia europeană un liant cu forme proprii de manifestare în diversele epoci creatoare: umanismul, acel fabulos
produs al antichităţii greco-latine, resuscitat mai apoi de
Renaştere, Iluminism, Romantism. Din păcate secolul 20 a
fost unul al desacralizării furibunde. Era tehno-cibernetică
face din om un funcţionar al maşinii, golit de sentimente
şi emoţii. Trăim un soi de umanism tehnofil, utopic şi alienant. Din acest marasm care alterează fibra fiinţei, exact
ce-l îngrozea pe Heidegger, nu putem scăpa decît prin terapia artei, care şi ea se adaptează treptat, acceptînd ingerinţele virtuale ale computerului.Şi dacă devenirea lui Cristal
începea cu Eminescu, lucrarea Svetlanei Paleologu Matta,
asemeni unei minunate călătorii iniţiatice, se încheie tot
cu poetul „nepereche“, precum în mitul Veşnicei Reîntoarceri transmis nouă de Nietzsche. Cîteva interviuri „provocate“ şi puse în pagină de Lucia Olaru Nenati, care se
numără printre prietenele statornice ale cercetătoarei din
Elveţia, sînt un bun pretext pentru noi şi ample survoluri
peste nemărginirea eminesciană.Fireşte, într-o ordine cosmică, nici întîlnirea dintre Svetlana şi Lucia n-a fost întîmplătoare, totul petrecîndu-se sub semnul iubirii comune
pentru Eminescu.. De altfel Paul Anghel, prozatorul, le
numea pe amîndouă, cu o expresie inspirată, „logodnicele
stelare“ ale Luceafărului. O relaţie umanistă de bun gust,
graţie căreia istoria literară s-a îmbogăţit cu noi şi consistente abordări despre miracolul eminescian, tragica ilustrare a geniului nostru naţional.În plus Svetlana Paleologu
Matta scrie, cu aceeaşi fervoare a stilului, şi despre poezia Luciei Olaru Nenati, aplicîndu-i nuanţatele sale tehnici
de tatonare critică. Svetlana Paleologu Matta distinge la
poeta botoşăneană, dincolo de pecetea eminesciană, ontologia „fiinţei verzi“, abisală şi de neanalizat, caracterizînd
un întreg şi misterios drum orfic. Conform exegetei, Lucia
Olaru Nenati deţine o „artă muzicală“ proprie, cu rădăcini arhaice în melosul popular, dar şi o „etică a frumosului“, practic „drumul de salvare, un drum spre Dumnezeu“. Pentru că oricum, doar prin prisma artei poţi medita
creator şi fără eroare, consonînd astfel cu Pascal care susţinea că a gîndi rău este imoral. Probabil de aceea cartea
se încheie, patetic, tot cu o trimitere la Heidegger. Acesta
credea sincer că lumea de azi, golită de esenţa umană, nu
poate fi salvată decît prin Poezie.
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Nina CORCINSCHI

Erotologia livrescă: Emilian
Galaicu-Păun, „Ţesut viu. 10x10“

I

Întrebată într-un interviu care este comportamentul amoros al epocii în care trăim, din punct de vedere literar, Mihaela Ursa, autoarea unui studiu de referinţă despre ficţiunea
erotică, a subliniat, pe de o parte sărăcirea formulelor erotologice, având în vedere avansarea actuală a iubirii către
dorinţă şi mesaj corporal şi, pe de altă parte, înmulţirea formelor de expresie sexual-corporală.
Începând cu proza optzecistă, care descoperă corpul
dintr-o aviditate de concret, din căutarea „unei autenticităţi
dez-ideologizate“[1], ipostazele textuale ale acestuia se diversifică (de la corpul textualizat, scriitura corporalizată, la corpul
cibernetic, tehnicizat etc.), iar accentele trec dinspre sentiment
spre senzaţie, corpul devenind un simulacru al sufletului, cu
toate consecinţele resimţite atât în plan ontologic, cât şi în cel
al reprezentărilor artistice.
Romanul lui Emilian Galaicu-Păun Ţesut viu. 10x10 (ediţie
revăzută şi remake-tată, Chişinău, Editura Cartier, 2014) vine
în descendenţa prozei lui Gheorghe Crăciun, ilustrând o scriitură corporalizată, în care corpul este, deopotrivă, unul de senzaţii (o contrareplică a literei), dar şi unul textualizat, corelând
vocile memoriei culturale cu cele existenţiale.
Roman al scriiturii, Ţesut viu. 10x10 deţine toate indiciile
unei erotologii[2] livreşti, impunând raporturi complexe între
corp-literă, natural-cultural, plăcere erotică şi iubire.

noscibil biografic în acest roman este, în pofida avertismentului, chiar autorul empiric. Ceea ce se relevă la lectură nu este
un autor, ca instanţă civilă, istorică, morală, ci o sumă de fragmente din dosarul lui existenţial. Aceste biographème (Roland
Barthes) în procesul lecturii sunt capabile să alcătuiască imaginea corporală a autorului. Corpul însă se identifică barthesian cu
litera, un corp, care după ce a absorbit biblioteci, a curs în scris,
a devenit o anagramă, un produs livresc, un (re)producător de
limbaj, abundând de ambiguităţi şi de aceea reconstituibil doar
în funcţie de inteligenţa lectorului. Numele personajului,…n,
sugerează numărul posibilităţilor de recompunere a identităţii
sale din registrul ficţional. Prin scriitură, autorul devine o fiinţă
de hârtie, o instanţă gramaticală, creată la intersecţia cuvântului cu existenţa. Din raporturile sinelui cu lumea ca o bibliotecă,
se conturează trupul textualizat, numai bun de citit, adică iubit,
parcurs cu interes şi voluptate.
Emilian Galaicu- Păun scrie cu o intensitate mereu susţinută a ambiguităţii discursului intertextual. La fel ca şi în poezie, scriitorul reactualizează inovativ şi spectaculos limbaje din
diferite registre culturale, amalgamează în manieră insolită culturi, literaturi, discipline, genuri, conectându-le la autobiografie şi autoficţiune. Discursul artistic se nuanţează, se împrospătează, definind autenticitatea textuală legitimată de scriitorii optzecişti. Ambiguitatea, polisemantismul, prin tensiunea ascunderii, implică lectura hedonistă, textul devenind obiect al dorinţei.
Corpul şi litera
Pentru o lectură „desfătătoare“ (Roland Barthes), sugestia, care
Încă în prima pagină, în „Mic îndreptar de lectură“, auto- face din text o Pythie secretoasă, invită lectorul la decodificare
rul ne avertizează că romanul nu este autobiografic şi „ORICE şi receptare fericită a senzorialităţi noului trup textual.
ASEMĂNARE CU O PERSOANĂ REALĂ ESTE RODUL
Personajul…n vorbeşte din cărţi, în discursuri apriorice, care
IMAGINAŢIEI ACELEI PERSOANE“. Primul care este recog- au trecut testul axiologic al retoricilor anterioare. Forme ale limbajului, „viciate“ de scheme retorice coercitive, sunt recreate,
1
www.agentiadecarte.ro/2012/04/%E2%80%9Ecum-ar-fi-da(re)inocentizate, prin ironie, parodie şi alte instrumente postca-am-putea-iubi-ca-barbat-%C8%99i-ca-femeie-in-acela%C8%99imoderniste de deconstrucţie a vechilor babilonii lingvistice.
timp%E2%80%9D/
2 Adrian Oţoiu. Trafic de frontieră. Proza generaţiei '80. Strategii Introducerea tandră şi violentă a discursului în noi câmpuri de
semantizare e de registru corporal şi de sugestie erotică. În diatransgresive. Vol. I. Paralela 45, Pitești, 2000, p. 111-112.
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logul autorului empiric cu cititoarea, din Summary, lunecarea
tandră a vocilor pe lângă sensuri, etalându-le şi acoperindu-le
instantaneu, penetrarea abilă în adâncimile cuvântului, retragerea şi apropierea voluptoasă de miezul ideii, propulsarea de noi
revelaţii estetice şi înfiorări de senzaţie, tot mai nuanţate, duc la
reîmprospătarea discursului, la eliberarea energiilor sale creatoare, la pierderea identităţii ideii prin contopire cu altă idee, cu
alte cuvinte, la revelaţia orgasmică. Lectura (mai cu seamă cea
multiplu etajată şi polifuncţională a romanului lui E. GalaicuPăun) este şi ea un anumit tip de experienţă sexuală, prin faptul
că în ambele apare posibilitatea de a se deschide „timpi şi spaţii
diferite de timpul şi spaţiul ce pot fi măsurate“.
Cuvântul (personaj principal în romanul acesta, consideră
postfaţatorul primei ediţii) se răsuceşte, ondulează, se travesteşte interminabil. În mişcările ei infinite, litera devine corporală. Autorul ne avertizează că personajele sale sunt convenţii
narative, sunt fiinţe de hârtie, instanţe create de limbaj, forme
şi materializări ale scriiturii: „Are un scris degresat, cu rotunjimi feminine unduindu-se pe sub pieliţa bine întinsă a cernelii,
ce-i seamănă întru totul; din contră, al lui e numai piele şi os –
mai mult os, decât piele! –, scrâşnind din încheieturi, sincopat,
ca şi vorbirea-i consonantică prin excelenţă. Câtă vreme însă
se înţeleg, pe cine afectează faptul că bărbatul rosteşte cum ar
sparge pietricele în gură, iar vocalele ei cad ca roua şi la fel de
uşor se iau?!“[3]. Scrisul este o reprezentare a corpului, în materialitatea lui concretă, „în piele şi os“. Pentru scriitorii postmodernişti, corpul însă transcende registrul biologic, fiind o imagine a spiritualităţii, un laborator al autocunoaşterii, într-o legătură strânsă cu textul „pentru care se reconstituie şi faţă de care
devine o adevărată maşină producătoare de sens“. Corpul, în
principalele romane postmoderniste, consideră Simona Sora, e
sufletul în manifestările lui artistice. Corpul se manifestă ca limbaj, instituind noi forme ale comunicării. Când Gheorghe Crăciun identifica istoria formelor literare cu istoria unor modele
de sensibilitate, a unei expresivităţi corporale[4], definea o nouă
epistemă postmodernistă a textului, întemeiată pe codajul corporal, spre deosebire de codajul sufletesc, specific modernităţii
timpurii. În romanul lui Galaicu-Păun, comunicarea porneşte
de la corpul care îmbracă sufletul, prin care circulă vii simţurile, adică sensurile multiple: „Bărbatul îi caută privirea şi-i
fixează ochii cu minuscule lentile de contact «cu burtică, luna
a şaptea». Din unghiul său de vedere se arată un corp foarte fin,
aproape non-corp şi aproape deja suflet; sau aproape non-suflet
şi aproape deja corp, adică paranteză închisă şi deschisă totodată, încorporându-l sau lăsându-l pe din afară, încă nu a aflat-o.
Este orizontul dorinţei sale, de neatins, după care fugit irreparabile tempus-ul lui, ce-a mai rămas acolo, câtă vreme ei stau la
o ţigară pe terasa «Anotimpurilor» din Ch-ău“[5].
Limbajul este metafora duală a corpului textual, cel înzestrat cu memorie culturală şi inteligenţă construită, şi cel uman,
senzorial, biologic. Intimitatea literară comunică neîndoios cu
cea senzorială, semnalând reguli identice de funcţionare între
corp şi text. Corpul e angajat în corelaţii anatomo-fiziologice,
textul – în dialogul intertextual. Dacă în corp orice organ este

legat de alte organe, în text, orice propoziţie poate fi raportată
la alte texte. Aceste conexiuni sunt de cele mai multe ori implicite şi funcţionează ca „amintiri circulare“, (R. Barthes), demonstrând, în fond, „imposibilitatea de-a trăi în afara textului infinit – fie că acest text este Proust, sau ziarul cotidian, sau ecranul televizual: cartea face sensul, sensul face cartea“[6]. Romanul lui Galaicu-Păun ilustrează întreţeserea progresivă a relaţiilor existenţiale cu cele intertextuale, într-o hyphologie[7] (hyphos
este ţesătura şi pânza de păianjen) meşteşugit îndesată. Scrisul se naşte din reţeaua semnificaţiilor livreşti, repuse în mişcare inter-para-contextuală şi întreţesute cu reţelele nervoase şi
vasele capilare ale unui corp biologic (de intelectual basarabean
în devenirea lui istorică!) în extremităţile unei trăiri între viaţă şi
moarte. De aceea, tensiunea scrisului e întotdeauna la limită: „de
atunci frazele lui …n sunt de două feluri – cum ar coase mortul
într-o pânză de sac şi cum ar sfâşia o placentă pentru a scoate
fătul la lumină“[8]. Actul lecturii trebuie să rezoneze cu cel al scrierii într-o lectură corporală, în care textul să fie citit visceral, cu
diafragma, din interior: „Boeingul 747 aterizând la capătul nopţii cu câteva suflete la bord, nu în ultimul rând autorul fără de
care s-au făcut nici una din câte s-au făcut băgat până la coate,
ca o moaşă comunală, într-o scriere ce se vrea citită nu atât cu
retina, cât cu diafragma – dintr-o răsuflare, golul din stomac
propagându-se în corpul singur ajuns în punctul mort al curbei
pentru a-l resorbi, cu strigăt cu tot, în vârtejul căscat undeva sub
lingurică, cimi[împletiţiunpat…]“[9]. Aşadar, autorul râvneşte o
înţelegere corporală a alterităţii sale narative, asemeni orbului
care, spune Mircea Cărtărescu, „şi-a pierdut vederea în copilărie şi visează să capteze lumea într-o zi nu doar cu ochii, dar şi
cu traheea şi esofagul, cu oasele bazinului şi cu glandele endocrine…“[10]. Iată de ce Victor, personajul lui Cărtărescu, îşi consideră manuscrisul carne din carnea lui şi pe el text din textul
lui, nemaifăcând distincţie între trup şi text, „ca şi când textul
meu ar fi adevărata mea fiinţă, iar eu însumi doar o iluzie„.[11]

3 Am preluat de la Mihaela Ursa termenul de „erotologie“, prin
care autoarea studiului Eroticon. Tratat despre ficţiunea amoroasă
(București, Cartea românească, 2012) definește o „filosofie alternativă a iubirii“, o ideologie pe care se construiește fiecare adevăr în
parte al iubirii.
4 „Negativitatea ascunderii transformă hermeneutica în erotică. Descoperirea și descifrarea se desfășoară ca o dezvăluire plină
de plăcere“, scrie Byung-Chul Han în Agonia erosului și alte eseuri.
București, Humanitas, 2014, p. 83.
5 Italo Calvino, op. cit., p. 157.

6 Emilian Galaicu-Păun. Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 13.
7 Simona Sora. Regăsirea intimităţii, București, Editura Cartea
Românească, 2008, p. 274.
8 Gheorghe Crăciun, op. cit., pp. 330-331.
9 Emilian Galaicu-Păun, Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 23.
10 Plăcerea textului. Roland Bartes despre Roland Bartes. Lecţia.
Cartier, 2006, p. 33.
11 ibidem, p. 55.
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Sâncerneala şi texistenţa
„Sâncerneală îmi voi zice de-acum înainte…„ e declaraţia
copilului, prefigurând încă în primii lui ani de viaţă manifestul
artistic al viitorului scriitor, de ţesere a scriiturii din cuvântul
trăit, rostit şi scris, din situarea eului la interferenţa existenţei
cu textul. Construind lumi alternative, scriitorul trăieşte continuu revelaţia noului care se naşte din ruinele vechiului. Textuarea realităţii, existenţa încorporată în text ilustrează conceptul
de „texistenţă“ (Mircea Cărtărescu). Realitatea se ţese în urzeli
estetice, devenind o realitate de gradul doi, „une tres belles ecriture“, vorba personajului. Cuvântul fascinează precum Frumoasa fără corp, care răspunde chemării: „arată-mi-te goală“.
Încă în Summary autorul caracterizează actul scriiturii drept o
facere/lucrare a mâinilor lui Miron-demiurgul. Frumoasei fără
corp i se pensează din aliniat sprâncenele, ea se trezeşte la viaţă,
căutându-şi confirmarea frumuseţii în ochii cititorului/privitorului („să sperăm pentru ea că-i bărbat“). Privitorul e bărbat, în
sensul în care dispune de o percepţie masculinizată a frumuseţii
scriiturii, precum nuanţează şi Simona Popescu în Exuvii: „Stă-
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team pe fotoliu cu spatele şi o simţeam (cartea – n.n.). Creierul
meu se masculinizase. Şi tot doar o dorinţă. Voinţă“[12].
În acest roman al scriiturii, cuvintelor li se dezvăluie puterile magice. Magia albă, creatoare, a cuvântului se împleteşte fir
în fir cu cea neagră, demonică, distructivă. Cuvântul care maltratează îşi face apariţia încă din copilăria lui…n, când confuzia
unei litere într-o propoziţie provoacă un scandal de proporţii
între bunici şi părinţi. Fraza fiului „Mamă, pup picioarele“ este
receptată în sens invers: „Mamă, rup picioarele“. Litera p, devenită r, produce şi ruptura. Cuvântul care separă devine mai apoi
cuvânt dictatorial. Copiii sunt obligaţi de tată să scrie la nesfârşit scrisori către bunici în care să explice impecabil că tata n-a
putut spune ce s-a înţeles, deoarece tata „… e scriitor“. Copilăria sovietică, cu întregul amalgam de imagini alienante se regăseşte în Ţesut viu, făcând parte din nivelele senzoriale ale memoriei corpului, modelându-l textual. Înrudirea cu proza lui Gheorghe Crăciun e anume la acest nivel al organizării textului din
lichid chimic şi organic în acelaşi timp, din substanţa rezultată
în urma macerării trupului cu tot cu creier. Deosebirea esenţială constă în faptul că revelaţiile în proza lui Crăciun provin din
natura senzorială a corpului biologic, iar la Galaicu-Păun – din
cea a corpului-bibliotecă. „Ca şi cum viaţa i-ar aparţine doar în
scris“[13], existenţa în Ţesut viu este texistenţă.
Corpul este inimă şi creier, care simte, crede, gândeşte, face
asocieri, îşi imaginează, şi, trecând în scriitură, împrimă acesteia
condiţia vitalităţii. Scrisul ca un corp este imaginea simbiotică dintre trup şi literă, evocată de Roland Barthes în Discursul îndrăgostit şi parafrazată în figura maternă din Ţesut viu: „(…) Mama nu
lăsa creta din mâini, ca şi cum, dintr-un surplus de calciu, i-ar fi
crescut necontenit al şaselea deget, când la o mână când la alta,
pe care doar scrierea la tablă l-ar reduce, dacă nu la inexistenţă,
cel puţin la o dimensiune simbolică, de semn grafic“[14]. În romanul lui Galaicu-Păun, principala figură instigatoare la scris pare
a fi nu mama, şi nici măcar tata, cu insistenţele lui de-a redacta
în scris cum a fost într-adevăr istoria cu fraza din care s-a pierdut o literă, ci bunica. Înţelepciunea ei, viziunea de femeie care
„carte nu ştié, ce numai iscălitura învăţase de o făcé“[15] reprezintă
înţelesurile apriorice ale limbajului, care preced cultura. Gesturile bunicii conţin nenăscutul cuvânt, nenăscuta carte de învăţătură, capabilă să recupereze inocenţa prealfabetică a trupului
viu, încă neînfrânt de litera convenţionalizată până la mortificare. Pledoaria naratorului aici se îndreaptă subtil către autenticitatea şi naturaleţea trăirii, către prospeţimea senzorială a noului trup, care să abolească valoarea literei închistată în vechi şi
cadaverice instituţii gramaticale: „Din maşina de scris ieşi bunica,
până la brâu, şi, răsucindu-se în semiprofil spre foaia tipărită, îşi
aruncă privirea asupra celor scrise. «Şterge! Şterge tot! îl apostrofă blând, bătrâna. Cum crezi c-au să te iubească fetele când
tu le înşiri verzi şi uscate despre o babă» (…) dintr-o dată realiză că însăşi perceperea timpului, ba nu, nu a timpului – a trecerii timpului, se exprimă în termeni corporali, la feminin, de la
«când a fost bunica fată», pe de-o parte, la «vremuri văduve», de
de-alta. Nu-i rămânea decât s-o îmbrăţişeze, epoca demult apusă,
cum ai răsturna peste teancul de hârtie maculată de pe masa de
lucru un trup de fată bătrână şi – «Fa Marie, tu eşti fecioară?»
– ai pătrunde-o în neştire, exact ca-n filmele americane în care
autostopista…(…)“[16]. Nu trebuie pierdut din vedere faptul că
Emilian Galaicu-Păun este şi poet, şi fiecare frază din romanul
12 Emilian Galaicu-Păun. Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 145.
13 ibidem, p. 268.
14 Mircea Cărtărescu, op cit. p. 62.
15 ibidem, p. 110.
16 Simona Popescu. Exuvii, ediţia a II-a, Polirom, Iași, 2011, p. 54.
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său probează ritmul şi fascinaţia reprezentărilor proprii poeziei
sale. În fragmentul de mai sus, trupul de timp se construieşte
din amintirea împletită poetic cu imaginaţia. În afara ficţiunii,
corpul de timp este un simulacru, o realitate a imaginii, percepute într-un fel anume, modelate de conştiinţă, reactualizate
subiectiv, ca produs al interpretărilor diverse („Fa Marie, tu eşti
fecioară? (…) Unii zic că da, alţii zic că nu“). Şansa acestuia la o
nouă viaţă, cea autentică, e literatura, în sensul ei etimologic de
creaţie. Corporalizat poetic e timpul, dar şi spaţiul, care implică
şi vederea, pe lângă amintire şi imaginaţie. Regăsim în roman o
descriere a parcurgerii erotice a corpului de senzaţii, precum un
spaţiu pe care personajul îl re-crează conform propriilor lui senzori. Limbajul cororal indică aici o metafizică, din care sufletul
este absent, dar din care nu lipseşte tentaţia absolutului, dorinţa
plăcerii absolute: „De pe-un sân pe altul, gura-i coboară în voie
pe furca pieptului, condusă de unduirea formelor ei, în revărsare, ca după topirea zăpezilor. De jur împrejur, cât cauţi cu
ochii, clipocirea apelor primordiale îndepărtează/apropie linia
orizontului, de parcă o fetiţă ce nu s-a mai văzut ar sări coarda,
şi doar apariţia unui pâlc de trestii – «chestii, trestii», macină-n
gol, odată declanşat, mecanismul de împerechere a cuvintelor
– pune capăt acestei întinderi necuprinse, printr-un strigăt ţâşnind din gâtlej: «Pământ»! Îngenuncheat în faţa acestei minuni
a naturii, bărbatul înaintează prin deltă, cu limba scoasă, stârnind stoluri întregi de păsări migratoare – nu se văd, dar anume
zvâcnetul lor de aripă îi încreţeşte fetei pielea bazinului –, pentru a răzbate în cele din urmă la un ochi de apă dulce, din care
se adapă lipăind ca un câine. Сu capul dat pe spate, arcuindu-se
cât să-i vină în întâmpinare pe meridianul trasat de la naştere,
copila se desface din stinghii, atentă la erupţia micului ei vulcan dintre craci“. Copila este un posibil arhetip al Afroditei,
născute din spuma apei, dacă ne gândim la imaginarul acvatic
care însoţeşte actul iubirii carnale. Fecioara (virgină la 24 de ani
împliniţi) este pregătită pentru beţia erotică, dar refuză condiţia maternă a Demetrei, preferând-o doar pe cea magică, fluidă, incoercibilă instituţional (şi moral) a Afroditei-afrodisiace.
Erosul, în acest caz, e trăit ca „anamneză“[17], „clipocirea apelor
primordiale“, fiind fericita revelaţie a stării primordiale, prenatale, de esenţă fluidă.
Deşi erosul are şi asemenea prelungiri în transcendent, timpul, spaţiul, scrisul, lectura, se erotizează preponderent prin filtrul livresc. Încărcătura sexuală a romanului se susţine pe pilonii
puternici ai ironiei şi parodiei. Limbajul corporal devine o formă
de comunicare absolută, în care totul poate fi exprimat metaforic sau metonimic. Pornografic nu e sexul în sine, ci degradarea politică, retorica găunoasă, manipularea colectivă, ca un
viol sau, prin acceptare şi complicitate, ca un act de prostituţie.
Un posibil prototip al femeii „umblate“, dar autodeclarate „virgină“, ar fi imaginea preacurvită a Patriei, într-un parodic joc de
cuvinte: „Ca suveica umbla luntrea lui Charon încolo şi încoace
între maluri. „Patria-mamă!, îi ţinea şi…n hangul. Au avut-o toţi
străinii, întâi la Prut, apoi la Nistru, şi ea continuă s-o facă pă
ţălca! Teritorial’naia ţelostnost’, carevasăzică integritate teritorială, tradusă ab libitum“. Atitudinea faţă de scrisul angajat partinic e caustică ca şi faţă de o femeie depravată. Limbajul asociativ preia formulele peiorative care desemnează actul scriitoricesc/sexual: „Scurt pe doi: într-una din seri, pocnindu-l inspiraţia, bărbatul se aşeză la maşina de scris, după ce o coborâse
de pe dulap în braţe, ca pe-o mireasă – când s-o încalece, era
umblată!“. Naratorul sublimează în semiotică corporală dimensiunea perversă a politicului, a ideologiei vicioase.
17 Emilian Galaicu-Păun. Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 194.
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În roman, scrisul, ca şi lectura, stau sub semnul tensiunii şi
al voluptăţii. Sângele (tot o cerneală şi el) pulsează prin venele şi
ţesătura textului. „Sângele are gust de cerneală!». Într-un cuvânt,
sângerneală!“[18] Aceasta este prima revelaţie a viitorului scriitor,
care-l duce la concluzia că-şi va zice „Sângerete“, „să nu-l ştie
nimeni“. Aşadar, scrisul este iubirea încrustată cu sânge în sufletul autorului. Scrisul devine procedeu visceral, iubire purtată în
gând, adică în sângele care asigură vitalitatea fiinţei. Visceralitatea biologică este de aceeaşi profunzime ca şi cea narativă. Scrisul e trăirea voluptoasă a senzaţiei dureroase de a cresta dramele existenţiale cu lama, cu stiletul pe limbă, degete, pe întreg
trupul. O lamă găsită când era copil, îi provoacă fascinaţia riscului şi a pericolului. Spaimă deopotrivă cu plăcerea. „Se putea
tăia, cu ambele laturi, şi această descoperire îl umplu de acea
fericire a despicării pe care o va cunoaşte, la facultate, între cracii primei femei. Nu femei, fete. Sângele ţâşni năvalnic, nici n-a
reuşit să facă legătura dintre tăişul dublu şi arsura de la degetul cel mare al mâinii drepte“[19]. Julia Kristeva vorbeşte despre
legătura profundă dintre spaimă şi plăcere în mecanismul erotic. Plăcerea intensă include întotdeauna o anumită formă de
violenţă şi spaima confundată cu înfiorarea. „Îşi aduce aminte,
până în cele mai mici amănunte, noaptea în care a cunoscut-o;
sexul ei curat o lamă de oţel(că!) pe limbă (…); sângerarea abundentă, ca după un viol colectiv în toată legea, şi nu o singură
dată“[20]. Sângele e o manifestare a violenţei interne, scrie Georges Bataille[21]. „Fie că-i vorba de sexualitate, fie de moarte, întotdeauna violenţa este cea vizată, violenţa care înspăimântă, dar
care fascinează“[22]. Plăcere sângeroasă e sexul. Cel de prima dată,
cel care deflorează, rupe fiinţa din continuitatea ei ingenuă, aşa
cum preferă practicile tantriste, alegând preferabil fecioare sau
femei care încă n-au născut, pentru deschiderile metafizice ale
sexului. Spaima, fascinaţia, violenţa implică tensiunea problematizantă, criza care este mai întâi o lipsă, pentru a fi cumulativă, mai apoi, de sens. A tăia pentru a cunoaşte altfel, pentru
a înţelege şi a scrie este dorinţa autorului-narator-personaj din
Ţesut viu, în deplin acord cu definiţia pe care Mircea Nedelciu,
Adriana Babeti, Mircea Mihăieş o conferă autopsiei: „O autopsie
generală. Cu sânge rece. Cu sânge rece. Până în miez, în adânc,
în abis. «Autopsie» înseamnă «a vedea cu proprii ochi». Dar şi
literatura tot asta înseamnă: a tăia pentru a înţelege“[23]. Corpul
fizic se alcătuieşte din experienţele trăite, cel spiritual – din lecturile traversate, din organe/fragmente intertextuale. „Nu ai dreptul să scrii o carte, până nu le-ai citit pe toate“ şi „Citii biblioteci
ca să te f**“ sunt revelaţiile lui…n, care se invocă concomitent.
Actul creaţiei este rezultatul sensibilităţii umane intrate
în criză, şi la rândul lui, provoacă, în termenii lui Barthes, o
criză în planul cititorului, clătinându-i sistemul de percepţii,
problematizându-l, aruncându-l astfel în braţele unei „lecturi
desfătătoare“. Actul lecturii trebuie să fie pe cât de previzibil (să
ofere din start promisiunea plăcerii), pe atât de imprevizibil, pentru a fi savuros şi tulburător. Cititorul convenţional aşteaptă un
scenariu precis, încărcat cu sensuri ordonate aprioric şi clar, însă
tocmai încurcătura de linii narative, „încâlceala iţelor“ aruncă
sensurile în prospete re/desemnificări, provocând o mişcare de
18 ibidem, p. 282.
19 ibidem, p. 243.
20 ibidem, p. 221.
21 ibidem, p. 171.
22 Iulius Evola se referă la un tip de eros bazat pe starea prenatală, când „sufletul contemplă lumea divină“, aceasta fiind „cea mai
fericită dintre iniţieri“. Metafizica sexului. Traducere de Sorin Mărculescu, București, 1994, p. 80.
23 Emilian Galaicu-Păun. Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 205.
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joc erotic, adică imprevizibil, incitant, seducător. Procesul simultan de scribere şi amare e prins de autor în plină derulare: „A
scrie înseamnă a da cu zarul, după ce tot tu l-ai trucat în fel şi
chip – nu neapărat nompers, plommez sau longnez –, cu mâna
sigură de dresor de aluniţe, răsucind pe toate feţele ideea de
hazard (sau: rău sucind pe toate fetele iudee de khazar), încât să
se potrivească faptele cu cuvintele, sunetele cu literele, intonaţia
cu punctuaţia. Şase pi-şase un şase. A face dragoste, aşijderi: două
epiderme-n rostogolire, oferindu-şi una alteia braille-ul punctelor erogene – numărate, ale lui; împrăştiate pretutindeni, ale
ei –, pentru a se duce fiecine în legea cui îl are, desperecheate;
rar de tot când reuşesc o dublă. Una şi una, potrivirile.“[24] Scrisul, la fel ca şi sexul, prin dimensiunea (pro)creativă, depăşeşte
conştiinţa finitudinii existenţiale, impunând-o pe cea a perpeturării. Impulsul erotic şi cel scriitoricesc au la baza metafizica
procreaţiei, în sensul pe care Diotima i-o explică lui Aristofan,
în Banchetul lui Platon, de esenţă nu biologică, ci ontologică, de
prelungire, prin creaţie, a fluidului vital dincolo de moarte. Iată
de ce starea erectilă, prezentă în tot romanul este interpretabilă
ca o stare de depăşire a finitudinii existenţiale. Până şi sintaxa
romanului pare subsumabilă acestei intenţii. Analizând scriitura lui Barthes, François Wahl descoperea ritmuri sexuale în
Discursul îndrăgostit. Fragmentarea cărţii, întreaga structură a
acesteia îi trezea o reprezentare de tip sexual. Într-o cronică la
romanul Ţesut viu, Mircea V Ciobanu reactualizează comparaţia ritmului scriiturii cu o experienţă sexuală. Compoziţia fragmentară a cărţii, ritmul spiralat, acest du-te-vino imprevizibil,
ambiguu printre idei, realitate şi ficţiune, trecut şi prezent etc.
induce într-adevăr ritmurile voluptoase ale jocului erotic. Scrisul
fragmentat e, ca şi actul sexual, schimbare de poziţii, voluptăţi
inegale ca formă, diverse ca intensitate. Împletirile de picioare
(de vers, inclusiv), revenirile la aceleaşi poziţii, pentru acutizare
şi nuanţare sunt tehnici de scris, adică erotice. Paginile cărţii se
răsfoiesc şi ele într-un ritm sexual („punct(ul G) şi de la capăt“[25]).
Personaje în erecţie senz(s)orială
Scenele de sex sunt autonome, se reprezintă pe sine, ca valoare
hedonistică, fără a se raporta la o realitate afectivă. Ambiguitatea, metafora, încărcătura livrescă fac din acestea simulacre estetice. Mai întâi, libidoul este provocat de tensiunea maximă dintre
nuditatea (imaginată) şi accesoriile vestimentare care o ascund
privirii. Corpul femeii dorite apare fragmentar, fiind cu atât mai
ademenitor. În jocul de arătări şi ascunderi, trupul îşi demonstrează scânteia unei absenţe posibile (Baudrillard), care pune
în mişcare imaginarul, angajând şi mai mult dorinţa. Personajele, asemenea Frumoasei fără corp, care se arată şi se ascunde
alternativ privirii, păstrează ambiguitatea dublului joc.
O altă strategie erotică de potenţare a intensităţii emoţiei este
impedimentul. Într-un moment de maximă excitaţie, celor doi
le încurcă găgăuza din camera alăturată şi, în plus, din clipă în
clipă stă să pice rusoaica. Aceste bruiaje aţâţă deopotrivă simţurile şi performează imaginaţia: „şi atunci face cea mai inteligentă
mişcare cu putinţă în situaţia dată – nu o trage spre el, cum stă
pe scaunul de lângă geam, ci păşeşte cu fata-n braţe spre mijlocul bucătăriei, de unde s-o poată vedea, răsfrântă-n uşa de sticlă întredeschisă, pe găgăuza moţăind în faţa televizorului. Cu o
mână sigură, îşi răsuceşte partenera, la rându-i atentă la mişcările lui, poruncitoare şi tandre în egală măsură, ferm convins că
el ştie ce face şi că orice i-ar face, o să-i fuck-ăăă plăcere[26]“. De
24 Emilian Galaicu-Păun. Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 160.
25 Mircea V. Ciobanu. Deziluzii necesare. Chișinău, Arc, 2014, p. 86.
26 Emilian Galaicu-Păun. Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 8.
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remarcat însă că tensiunea nu este un atribut al iubirii-pasiune,
iubirii ca „rănire şi pasiune“ [27], ca negativitate, care pentru Hegel,
se datorează durerii, dezastrului sufletesc. Sexualitatea în romanul Ţesut viu ilustrează o epistemă erotică postmodernistă, în
care plăcerea erotică înlocuieşte iubirea. Sexualitatea se desparte
de zona semnificată a iubirii, resemnificându-se în cea culturală.
Creierul personajului, deşi e subsumat impulsurilor libidinale,
gândeşte stereo, polifonic, intertextual. Orice senzaţie erotică
provoacă intempestiv o suită de transbordări spre lumea textuală a cărţii. Momentul magnetic al oricărei iubiri sau dorinţe
sexuale constă într-o „beţie sau condensare de lumină astrală“,
scrie Evola[28]. În Ţesut viu lumina astrală e cea din bibliotecă.
Piciorul femeii aflat în mişcarea undulaţiilor erotice, producătoare de senzaţii, se narativizează, deschide supape nebănuite şi
nelimitate ale imaginarului şi trece în scris, în literatură, producând senzaţii, adică sensuri. Corpul e „centru al autoscopiei“, iar
senzaţia provoacă brainstormingul de asocieri livreşti în corpul
de cuvinte, de cărţi, de biblioteci: „(Seamănă cu o hieroglifă pe
care, ca să (şi-) o însuşească o dată pentru totdeauna, o încondeiază cum ştie el mai bine, în formă de haiku:
trei gene plutind
în paharul cu apă –
ceai negru. nesomn)
Prin batistul semitransparent se citeşte pe buze: «Viens!
Viens!»“[29]. Textul se lasă cuprins de semnificaţii, care, în termenii lui Barthes, sunt sensurile produse în chip senzual. Realitatea literară a prezentului etern şi cea cotidiană, a trăirii imediate, se amestecă fulgerător. „Animalul cu două spinări“ –
metafora iubirii anunţată de Shakespeare semnalează intertextual că cei doi au devenit unul. Orice obiect văzut cu ochii de
foc ai doritorului conotează o funcţie sexuală: „tufa ei de măceş
îşi desface frunzuliţele de ceai negru, chimia lasă loc biologiei,
animalul-cu-două-spinări se aşterne pe fugă, într-o cursă contra cronometru, la capătul căreia se desprinde o formă goală de
sex masculin (…)“[30].
Nici în cele mai încinse scene erotice nu va lipsi sugestia
livrescă, mediatorul estetic, intersectarea erotică a vieţii cu literatura. Intrarea rusoaicei într-o zonă de proiecţii erotice e total
inoportună: „…uimirea rusoaicei apărute-n prag din senin nu are
margini, şi nici a lor: «Bei un ceai…?» (de mirare cum de s-a abţinut să nu-i spună. «…dementă»), iar când venetica dă aprobator
din cap, replica fetei o lasă bouche bée: «De câte gene căzute în
paharul cu apă e nevoie pentru a pregăti o infuzie de 1001 Night.
Pure ceylon tea?»“[31]. Emoţia nu creşte în iubire interumană, nu
devine sentiment şi nici nu se cristalizează într-o formă de stabilitate civică, cum ar fi căsătoria. Nici măcar momentul în care
femeia descoperă că e însărcinată n-o determină spre o formă
de convenţionalizare a relaţiei afective. Pe motiv de diferenţă de
rezus (un motiv remediabil, ar spune medicul), ea face un avort
la câteva luni de sarcină. Erotismul e deschizător de supape culturale. Transcendentul e situat doar în livresc.
În carte există un moment în care…n se declară îndrăgostit,
trăind mitul lui Romeo şi Julieta („în căutarea mitului [personal], pe care-l schimbă odată cu vârsta: Wunderkind, Romeo şi

27 ibidem, p. 23.
28 Byung-Chul Han. Agonia erosului și alte eseuri. Traducere din
germană de Veronica Nișcov. București, Humanitas, 2014, p. 138
29 Iulius Evola. Metafizica sexului. Traducere de Sorin Mărculescu, București, Humanitas, 2002, p. 348.
30 Simona Sora. Regăsirea intimităţii, București, Editura Cartea
Românească, 2008, p. 275.
31 Emilian Galaicu-Păun. Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 330.
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Julieta, Don Juan, Faust…“[32]). Fata visurilor nu-i oferă reciprocitate. Plecată în vacanţă la ţară, ea nu răspunde la nicio scrisoare de amor a tânărului, iar telegrama lui Avia Maria graţia
plena, ortografiată în chirilică greşit de funcţionara de la poştă
(Авиа Мариа граница плена), nu face decât s-o problematizeze şi s-o îndepărteze şi mai mult de tânărul ciudat, cu mesaje
neînţelese şi periculoase. Îndrăgostit şi tulburat de lipsa veştilor de la fata dorită, băiatul o ia prin câmpuri, umblându-i prin
minte tot felul de scenarii terifiante. Scenariul în care explică
tăcerea fetei prin ipoteza morţii ei, îl duce într-o Vale a Plângerii. De acolo îl scoate însă o sex-bombă, o femeie în costum de
baie, care se plimba cu iubitul ei. Vederea acesteia îi provoacă
tânărului îndurerat o erecţie….n are o ejaculare de la contemplarea unui corp de femeie străină, fără nicio legătură cu sfera
sa emoţională. Sexualitatea nu e un atribut al erotismului, al
pasiunii. E, mai curând, fapt în sine, elementară excitaţie a privitorului de către un corp feminin, expusă într-o ludică viziune postmodernistă: băiatul ejaculă „aducând astfel pe proaspătul mormânt săpat în văzduh ofranda sa de semănător din
tată-n fiu“. În plan simbolic, această scenă pune în relaţie dialectică erosul cu thanaticul, moartea cu viaţa. Conştiinţa morţii
femeii iubite este învinsă prin energia sexuală, ca semn al vitalităţii, al perpetuării vieţii, al exaltării condiţiei de „semănător din
tată-n fiu“. Imaginarul thanatic poate fi subminat de cel erotic,
care impune superioritatea vieţii asupra morţii. Se produce şi
aici un conflict subiacent între trup şi literă. Vitalitatea trupului de senzaţii învinge litera, adică conştiinţa culturală a mitului
lui Romeo şi Julieta, instaurând mitul creatorului postmodern,
care-şi extrage spontaneitatea creatoare, sensibilitatea fertilă,
din trăirea fondată pe imanenţă.
Sexualitatea e instrument al plăcerii, dar şi al durerii şi violenţei, deopotrivă. În roman este inclusă şi povestea unui torţionar kgb-ist care transpune violenţa în plan sexual, exercitând-o
asupra soţiei. Încă Foulcaut lega sexualitatea de dorinţa de exercitare a puterii.[33] Galaicu-Păun ancorează problematica sexului şi în istoria trăită, comunistă, în care violenţa avea temeiuri
cât se poate de reale. Torţionarul îşi sărută femeia cu lama pe
limbă. Sexul devine o cursă între vânător şi vânat, între Minotaur şi femeia-victimă, care preface apartamentul conjugal în
labirint. „Degeaba-l dezbrăca în pielea goală – de unde înainte o
făceau, el în izmene, şi ea în neglijeu, – degeaba pipăia aşternutul cu de-amănuntul, printr-un fel de minune, bărbatul reuşea să
introducă în pat tăişul (fiindcă obiectul era oricum de negăsit!),
şi odată cu el, durerea! Rareori se lăsa fără vărsare de sânge“[34].
Dincolo de caracterul lui denotativ, acest fragment indică un
cod sexual din perioada sovietică, una profund marcată de violenţă. În plan simbolic, imaginea conotează violarea drepturilor
omului, penetrarea brutală a intimităţii acestuia. Imperiul sovietic controla şi manipula totul, inclusiv viaţa sexuală a oamenilor.
Prin plinătatea senzaţiilor pe care le trăiesc personajele romanului, corpul jubilează împotriva sistemului comunist, care a
impus frustrări şi angoase colective, împotriva sufletului pervertit de morale ipocrite şi anchilozante, de tip sovietic.
Etapa Don-Juanescă a personajului…n e trăită la maturitate,
într-o efervescenţă a simţurilor. Lecţie practică despre dorinţă[35]
poate fi citit ca un manifest erotologic al personajului, care nu
resimte nostalgia comuniunii arhetipale. Pentru majoritatea personajelor postmoderniste, iubirea se vrea trăită în afara mode32 Plăcerea textului. Roland Bartes despre Roland Bartes. Lecţia.
Cartier, 2006, p. 53.
33 Emilian Galaicu-Păun. Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 51.
34 ibidem, p. 334.
35 ibidem, p. 220.
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lului androgin şi întemeiată pe principiul plăcerii, având la bază
diferenţa eurilor. Corpul devine o ultimă metafizică, un simulacru al sufletului, o cale sigură către absolutul dorinţei. Sentimentele sunt înlocuite prin senzaţii. Femeia nu e şansa de contopire
sufletească, ci – trupească, într-o trăire a dragostei confluente,
în care miza e reciprocitatea erotismului, nu a sentimentelor[36].
Prezenţa mediatorului, a conştiinţei livreşti, face din sexualitate
un cod cultural specific, legitimator în planul cuplului, având,
paradoxal, prin dimensiunea competitivă, acelaşi rol unificant,
pe care-l are impedimentul în iubirea-pasiune.
Erotismul este unul al fascinaţiei, al excitaţiei, al suspansului, al aşteptării. O carte, în termenii lui Barthes a Dorinţei, mai
puţin a Plăcerii[37], în care scena erotică contează mai puţin decât
preludiul ei, decât foamea erotică şi Jocul de-a prinselea. Sexul,
deşi nu atinge rosturile fundamentale ale fiinţei, în sensul metafizicii lui Evola, creează accesul către o metafizică a absolutului dorinţei, care să se opună conştiinţei thanatice a personajului…n, ce asistă de câteva ori neputincios la masa de pomenire a
colegilor săi de clasă decedaţi prematur. În acest sens, corpul, în
afara semnificaţilor anatomo-fiziologice şi instinctuale pe care
le posedă, are valoare simbolică. Este şi un corp de sensuri, un
corp care „gândeşte“, un cod cultural, păstrător al memoriei culturale şi existenţiale deopotrivă. Perpetua excitare, prezentă de
la un capăt al acestui roman erectil, e cu miză destinală, e replica
autorului la adresa morţii, cum observă Maria Şleahtiţchi: „Exasperanta adulare a erosului nu este altceva decât alungarea, îndepărtarea unei instinctive frici de moarte. În roman se poartă o
polemică ireconciliabilă între dorinţa de a trăi/de a iubi şi frica
de moarte“[38]. Energia sexuală vitalizantă şi creativă, este soluţia la acel „sens ultim“ pe care cel de-al şaptelea cititor din Dacă
într-o noapte un trecător, îl semnalează pentru toate povestirile:
„continuitatea vieţii, inevitabilitatea morţii„[39]. Viaţa şi moartea
sunt îngemănate dramatic în Ţesut viu, formând „mai degrabă
un fel de covor moldovenesc, cu Pomul vieţii şi cu Pomul mortului pe-o faţă şi pe alta“[40].
Senzaţii, adică sensuri contrarii
Într-o cronică la roman, Eugen Lungu face o remarcă subtilă,
asociind personajul feminin al romanului, Helga („abia în pielea
goală răspundea la numele Helga“[41]), cu o Lolită care întreţine
constant atmosfera lubrică a textului. O referinţă intertextuală
la Ivan Bunin, spune mai mult despre acest personaj decât el
însuşi sau reflectorul său – …n. Personajul feminin din nuvela
lui Ivan Bunin este Olea, o variantă rusească a numelui Helga,
încifrat într-un eptagon, dar şi un prototip al Lolitei dezlănţuite, într-o deplină conştiinţă a forţei sale de seducţie.
În acest thriller erotic[42], cum îl numeşte într-o cronică Ştefan
Manasia, avem imaginea unei Lolite în devenire, de la fetiţa care
provoacă curiozitatea ridicând inocentă fusta – la femeia deschisă spre orice provocări, care o să-i „fuck-ăăă plăcere“. Lolita
36 Michel Foulcaut în Histoire de la sexualité. La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976, p. 184 susţine că școlile, atelierele sunt
„tehnici diverse și numeroase pentru obţinerea supunerii corpului și
controlul populaţiilor“.
37 Emilian Galaicu-Păun. Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 24.
38 ibidem, p. 52.
39 Aurel Codoban. Amurgul iubirii. De la iubirea pasiune la comunicarea corporală. Cluj-Napoca, Idea Design and Print, 2004, p. 90.
40 Păcerea textului. Roland Bartes despre Roland Bartes. Lecţia.
Cartier, 2006, p. 50.
41 Maria Șleahtiţchi. Romanul generaţiei ’80. Construcţie și reprezentare. Chișinău, Cartier, 2015, p. 178.
42 Italo Calvino. Dacă într-o noapte de iarnă un călător. Trad. și
postfaţă de Anca Giurescu. București, Univers, 1999, p. 249.
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din romanul lui Galaicu-Păun păstrează intactă magia şi inefabilul fiinţei ei. Naratorul o păstrează într-o zonă a indecibilului,
care se sustrage înţelegerii clare. Rostirile ei, dificil de omologat într-o ideologie personală, sunt asemuibile cu ale Lolitei lui
Nabucov. Ion Plămădeală, într-un studiu consistent despre dificultatea hermeneutică a unor texte, printre care şi Lolita, scrie
că dificultatea interpretativă a Lolitei e cauzată de indicibilitatea, diferenţa în care Nabocov îşi situează naraţiunea. Teoreticianul semnalează că esenţială este „acea enigmă a literaturii,
prin care pâlpâie promisiunea unui conţinut de adevăr lipsit de
orice condiţionare şi relaţionalitate“. Un adevăr „magic“, în afara
condiţionărilor şi dincolo de motivaţii etice şi estetice, presupune şi imaginea femeii în naraţiunea lui Emilian Galaicu-Păun,
mizând pe vraja inefabilului şi jocul semnificaţiilor.
Trăită ca un „calcul hedonistic“ [43], transcendenţa în roman
este una a livrescului sexuat, iar Don Juanul naraţiunii, e de fapt
un Don Juan al spiritului, în sensul pe care i-l atribuia Denis de
Rougemont celebrului personaj, considerând că transgresarea
regulilor (pe care Don Juan le cunoştea foarte bine) face din el
un om nu al instinctului, ci al spiritului. În contextul aceleiaşi
pasiuni a spiritului, Don-Juan din Ţesut Viu invită cititorul să
se expună pe marginea romanului, adică să devină complice la
jocul grav al implinirii semantice a textului, a schimbării regulilor, a transgresării codurilor lecturiale convenţionale, adică
e invitat să facă „TABULA RASA“ din carte, în cazul în care
aceasta nu i-a plăcut.
Subiacent, romanul Ţesut viu este o îmbinare de contrarii, un contrapunct al exceselor, dând o „imagine de ansamblu a vieţii, cu tot ce are ea frumos şi abject, pudic şi libidinos,
înălţător şi trivial, comun şi intim…“[44]. Elementele subiectului
artistic se află conectate la firul de înaltă tensiune al sublimului întreţesut cu tragicul. Un amalgam al exceselor se resimte
pe aproape toate planurile romanului. La nivel de fabulă, ingenuitatea unei copilării distonează cu violenţa isteriei sovietice,
la nivel de subiect, limbajul poetic, ambiguizant, intertextualizat este sublimul (semnificantul) care distonează cu realităţile povestite (semnificatul). La nivelul imaginarului erotic al
personajelor, extazul simţurilor sublimează uneori tragismul
existenţial. Această palimpsestică îmbinare de contrarii are
ceva din filosofia excesului a lui Bataille, în care adevărul erotic se revelează în conştientizarea îmbinării pe culmea extazului a vieţii şi a morţii, a bucuriei şi durerii deopotrivă, a fricii
şi a atracţiei de oroare şi violenţă, care sunt „tot ce e mai mult
decât ceea ce este[45]“.
Orice manifestare corporală, când atinge excesul, se înrudeşte cu violenţa şi obscenitatea. Avertismentul, dramatic, al
lui G. Bataille e că aspectele ce ţin de viaţa reproductivă să nu
fie considerate mai puţin grave şi străpunse de fiorul tragismului decât cele ce ţin de moarte. Posibila confuzie a acestor două
planuri ar fi „expresia destinului care a vrut ca omul să-şi râdă
de organele sale reproducătoare“[46]. Limita extazului, Bataille
43 Vasile Botnaru în dialog cu Emilian Galaicu Păun. Cuvântul care generează lumi. www.europalibera.org/content/article/24410883.html
44 Emilian Galaicu-Păun, Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 9.
45 word.office.live.com/wv/WordView.aspx?FBsrc=http%3A%2F%2Fw w w.facebook .
com%2Fattachments%2Fdoc_preview.php%3Fmid%3Dmid.14237
51421624%253A2eeabaf582ca2a8966%26id%3D35673011786220
4%26metadata&access_token=1811014836%3AAQCG6K2kUZpM
ZAsxXZM&title=CRONICA+manasia+299
46 Ion Plămădeală în Critica literară feministă și tentaţiile ideologiei. În: Metaliteratură, anul XII, nr. 5-6 (31), 2012, scrie că romanul
Lolita aruncă cititorul „în faţa unor decizii aporetice la aceste inter-
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o consideră a fi oroarea, care, atunci când nu e inhibatoare şi
distructivă, exercită o fascinantă atracţie. Dorim ceea ce ne sperie, ceea ce ne atinge fiinţa în esenţele ei cele mai intime. Copilul…n, jucându-se cu verişoara lui puberă, simte printre alte
mirosuri, un „misterios parfum“, un semn vestitor al crizei[47], şi
intuiţia îi spuse că ar fi mirosul de provinienţa cea mai intimă.
Gândul deveni obsesie şi dintr-o mişcare trase fetei chiloţii în
jos. Copila sângera. Imaginea de jos în sus (fata era în copac) îl
oripilă. „Nu semăna cu nimic din ce văzuse la viaţa lui, iar priveliştea era cu atât mai înfiorătoare, cu cât pilozitatea pubiană y compris, i se părea un atribut exclusiv al masculinităţii;
o femeie cu barbă l-ar fi şocat mai puţin“. Imediat făcu asocierea cu mama sa. Groaza, mirarea profundă se asociară imediat cu fascinaţia în faţa ororii: „Saltul de la copila ce răcnea ca
din gură de şarpe la fiinţa ce-l adusese pe lume îi muie genunchii; era cu neputinţă să fi ieşit dintr-acolo, totodată, şi-ar fi
dat viaţa doar să-şi poată vârî capul în botul acela căscat a
prăpăd (subl. – n.n.)“.
Pubertatea trăită în plin context sovietic, în care sexul este
interdicţie şi subiect de batjocură, de licenţiozităţi ruşinoase pe
pereţii closetelor publice, este plină de fantasme morbide. Sângele de pe lenjeria mamei îngrozeşte, crăpătura de pe pereţi evocă
hăul vaginal. Conştiinţa erotică a personajelor lui Galaicu-Păun
devine transgresivă şi capătă dimensiunile excesului, când este
declanşată de psihoze sociale, de ideologii vicioase, cum e cazul
băieţelului crescut într-o societate în care „nu exista sex“ şi nicio
altă formă de instruire sexuală decât inscripţiile licenţioase de
pe closetele publice. Sau cazul torţionarului care-şi „iubeşte“
sângeros nevasta în fiecare seară, cu lama sub limbă.
Imaginarul erotic al personajelor este reflectat în oglinzi
intertextualizante. Partenera lui…n este o Lolită conştientă
de forţa feminităţii sale şi nerăbdătoare să cunoască deliciile iubirii: „«Eram fată mare deja, râde copila, printre lacrimi,
când mi-am pus oglinda între picioare, nici nu ştiu ce speram
să văd. Răsfrângerea unui ochi înge(mă)nat, dormind dus în
cuibul lui de carne, m-a întors pe dos. Nu mă priveşte, mi-am
spus atunci, dar n-a fost clipă să nu-l simt cum visează în corpul meu, tremurând toată doar la gândul că într-o zi va să se
trezească, pe neprins de veste, dar şi moartă de nerăbdare să-l
văd, odată şi-odată, la treabă. În acea clipă mi s-a arătat nimicul, doar că de acest nimic atârna totul – în cumpănă, atâta
timp cât rămânea(m) neumblat(ă). Acum, tre’ să-ţi imaginezi
cum mi-a bubuit inima-n piept când mi-ai dat să citesc Istoria ochiului; ţin minte şi-acum: «…m-am aflat atunci în faţa a
ceea ce – bănuiesc – aşteptam dintotdeauna –, cum ghilotina
aşteaptă capul pe care-l va tăia»[48]“. Intertextul cu Bataille e la
vedere. Fragmentul în care Simona îşi bagă în vagin ochiul scos
din orbita unui mort, îmbină într-o imagine obscenă delirul şi
groaza cu fascinaţia. Obscenitatea îşi pierde sensul literal, mai
mult decât atât, apare străluminată de o rază a sublimului, în
care vibrează dureroasa tristeţe.[49] Istoria ochiului lui Bataiile demonstrează, în directa descendenţă a lui Sade, metafizica ororii, atinse de fiinţă prin exces, prin transgresarea limitelor. Proiecţia fiinţei în oroare şi violenţa ca temelie a fiinţei –

piloni ai filozofiei lui Bataille –, sunt asimilate lectorial de personajul lui Emilian Galaicu-Păun. Poetica văzului coexistă cu
cea a viziunii; ochiul, asociat cu nimicul „în cumpănă“, denotă
o percepţia epidermică a realităţii („rana vie (…) căscându-se
să dea peste margini ca un ochi mirat de ce i se întâmplă“), dar
şi o relaţie hegeliană între fiinţă şi neant („În acea clipă mi s-a
arătat nimicul, doar că de acest nimic atârna totul – în cumpănă, atâta timp cât rămânea(m) neumblat(ă)“), care nu există
pentru ele însele, ci subzistă numai în devenire[50]. „Rana[51] vie
(de durerea deflorării – n.n.), acum moartă de plăcere“, este
jocul contrariilor, bucuria şi durerea, josnicul şi sublimul prezente în dialectica erosului.
Viaţa şi moartea se instaurează sub semnul erosului procreator, magic, instaurator al stării extatice („Murea de plăcere
auzind-o la telefon, serile: «Bună,…n, ce faci?»“[52]). Moartea e
conştientizată cu mintea, simţită prin inducţie cu trupul, cu
degetele („simţi cum de undeva de sus ţâşniră, odată cu apa
caldă, lungi degete subţiri de femei care lau mortul“[53]), care se
grăbesc să-şi salveze vitalitatea prin scris, în scriitură („de parcă
viaţa i-ar aparţine doar în scris“). Pe de o parte, conştiinţa erotică o evocă pe cea thanatică în scop salvator, pentru eliberarea tensiunii afectului: „Şi-o închipuia moartă, gata moartă, ori
de câte ori relaţia lor intra în impas“[54], pe de altă parte, personajul ştie că sexul femeii dorite deţine puteri magice, arhetipale, transgresive, izvorâte de dincolo de moarte: „crăpătura
– prăpăstioasă – a sexului aruncându-ţi, la rându-i, de profundis, o privire de magmă clocotită, gata să dea peste margini,
de-o seamă cu genunea“.[55] În acest sens erotic, viaţa şi moartea sunt interşanjabile.
Problematica erosului, în unitatea lui de contrarii, este abordată de scriitorul basarabean în apropierea filosofiei erotice a
lui Bataiile, a plăcerii textului lui Barthes, a teoriei corporalităţii lui Gheorghe Crăciun etc., absorbite şi macerate cu simţurile, experienţele umane şi livreşti ale autorului, „distilându-se“
toate în esenţele unui nou trup de cuvinte. Dincolo de locurile
comune ale esteticii postmoderniste, exploatate în roman, se
impune o puternică individualitate artistică, o urzitură inedită
a propriului ozor[56].
Romanul lui Emilian Galaicu-Păun este o apologie erotică
Frumoasei fără corp. Autorul reeditează original şi captivant
conceptul generaţiei optzeciste de autenticitate a scriiturii, prin
acţiuni de transfigurare, reîmprospătare a literei într-o sensibilitate individuală a corpului, prin exersarea multiplor interferenţe pe care le poate opera materia livrescă cu experienţa
existenţială, textul cu viaţa, viaţa cu moartea.
Autorul şi Cititoarea, la fel ca şi cititorul şi cititoarea din
romanul lui Italo Calvino ajung, în ultima etapă, cea faustiană, la sine, la „mitul personal“ prin intermediul cărţii: prin (re)
întâlnirea cu cartea, revenirea la carte, reinventarea de sine în
lumile ei paralele.

sectări fluide dintre estetic și etic, cărora încearcă descumpănit să
le răspundă printr-o conștiinţă clivată între simţuri morale și valori
internalizate social și o sensibilitate afectivă ireductibilă la motivaţii
raţionale și etice“, p. 36.
47 Byung-Chul Han. Agonia erosului și alte eseuri. Traducere din
germană de Viorica Nișcov. București, Humanitas, 2014, p. 144.
48 Maria Șleahtiţchi. Romanul generaţiei ’80. Construcţie și reprezentare. Chișinău, Cartier, 2015, p. 181.
49 Georges Bataille. Madame Edwarda. Mortul. Istoria ochiului.
Polirom, Iași, 2004. Trad. și note de Emanoil Marcu, p. 16.

50 ibidem, p. 8.
51 Georges Bataille. Erotismul, traducere de Dan Petrescu, București, Editura Nemira, 2005, p. 145.
52 Emilian Galaicu-Păun. Ţesut viu. 10 x10. Ediţia a II-a, Chișinău,
Editura Cartier, 2014, p. 193.
53 Ibidem, p. 193
54 ibidem, p. 250.
55 ibidem, p. 250.
56 5 G. W. Fr. Hegel, Știinţa logicii, București, Ed. Academiei RSR,
1966, p. 75.
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Cronică literară

Maria CHEŢAN

Liviu Georgescu, Heliotropismul formelor

C

Câteva afirmaţii pe care le-am întâlnit în cartea Transatlantice (ed. Paralela 45, 2007), scrisă de Liviu Georgescu,
mi s-au părut nu neapărat esenţiale, dar relevante pentru o
lectură exploratorie a altor pagini dintr-un volum de poezii intitulat În umbra luminii, aparţinând aceluiaşi autor.
Aflat în ipostaza căutătorului de sensuri, Liviu Georgescu prezintă în notele de călătorie întâlniri cu oameni,
locuri, şi mentalităţi şi, mai ales, reflecţiile pe care drumurile sale i le-au prilejuit despre universul în care trăim, despre grăbita civilizaţie actuală, care îşi desfăşoară existenţa
într-un ritm accelerat, favorizând pierderea identităţii şi
rătăcirea în labirintul iluziilor tehnologizate: „Te scoli cu
informaţie, te culci cu informaţie […]. Deşi eşti acelaşi ca
la facerea lumii […]. Departe de firul de iarbă, într-o viaţă
paralelă, în ecranul devenit altar, omule“. Falsitatea alegerilor noastre ne conduce spre un surogat de viaţă şi de
trăire, astfel încât preferinţa mărturisită a scriitorului de
a călători fără hartă şi fără informaţii, fără idei preconcepute ori inoculate de alţii, derivă, poate, dintr-un spirit de
frondă. În lumea actuală, arată scriitorul în proza intitulată Cu viteza luminii, individului îi este tot mai greu să se
disocieze de aparenţe ori să încerce să se extragă din haoticul mecanism ce îl condamnă la anonimat, căci păienjenişul este omniprezent şi harta devine tot mai mult o convenţie: „Nu toate relaţiile dintre spaţii au frontieră, spaţii
orizontale, spaţii verticale. Trăim într-o imensă baclava.
Topindu-se, foile permit trecerea pe nesimţite de la un
nivel la altul. […] Spaţiile nu sunt simple teritorii, ci reţele.
Trăim toţi în aceeaşi ţară. Lumea e un spaţiu străbătut de
reţele, ca în mănăstirile cisterciene“.
O constatare cu caracter general („Omul a cucerit Luna,
dar a pierdut sentimentul cosmosului“) va trimite ulterior
ecouri compensatoare, în formă poetică de această dată,
în volumul În umbra luminii, unde căutările subiectului
liric vor explora neîncetat incomensurabilul. În viziunea
auctorială, conferirea de sens – gesturilor umane şi existenţei în ansamblu – reprezintă o necesitate, atâta timp
cât realul amorf reclamă acest lucru: „Realitatea vine albă
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şi indiferentă – / invadează străină / locul acesta rece şi
gol / al dispersării / unde nimeni nu întinde mâna, unde /
nimeni nu vrea şi nu vorbeşte“ (Fiinţă şi negare).
Impactul cu ambientul este resimţit de fiinţă într-un
mod plenar şi neliniştitor („totul vine spre mine, dilatat
până la deşertare totală, / până la topire – îmbrăţişarea
unui miez – / până când miezul şi coaja sunt una, / până
când eu şi lumea suntem una, până când nu mai ştii / cine
trăieşte pe cine…“- Simbioză), astfel încât gestul structurării informului are efect salutar. Disocierea de lume nu
este posibilă, aceasta comunicând permanent cu sufletul
ce „se desfrunzeşte“, iar indestructibila relaţie este figurată
prin imaginea convertirii sentimentului uman în formă
de propagare universală („Durerea devine undă şi idei“Nevindecare).
Un laitmotiv, evidenţiat şi prin titlul volumului de poezii, îl reprezintă lumina: poemele construiesc o adevărată istorie cuprinzând metamorfoze ale acestui principiu constitutiv al lumii iar, în acest scenariu, razele devin
purtători ai informaţiei către un misterios arhitect: „Iau
culori şi petale venite prin raze […] / le lipesc pe linii şi
spaţii, le ridic pe schele“ (Meşteşug). Există în text suficientă indeterminare încât subiectul liric să fie învestit cu
ambiguitate identitară: dacă interpretăm poezia Meşteşug
drept artă poetică, ar însemna că darul luminii a fost primit de un scriitor – constructor de lumi, sau, prin generalizare, acesta aparţine unui creator sau chiar spiritului
care trasează desenul unor universuri viitoare. Se întâmplă ca intertextul unor poeme să amintească prin imagini
de lirica barbiană („Zidesc cu mine un gălbenuş limitat în
atlazuri“ – Înlăuntrul) iar dialectica interior / exterior să
configureze o lume a increatului, în care lumina se odihneşte („Ochii de afară, dacă există, nu văd nimic / pentru că
de aici lumina nu scapă / şi aura nu bântuie…“- Înlăuntrul).
În universul poetic creat de Liviu Georgescu în cartea În umbra luminii, legi neştiute guvernează timpul filtrat prin sensibilitatea fiinţei care, asemenea unei oglinzi,
îl transferă în altă dimensiune: „Trecutul şi viitorul trec
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prin prisma trupului meu / Şi mai departe, răsfrânte în
gând, prin fulgerarea luminii“ (Îndoirea timpului). Un peisaj de început de lume, ilimitat, în care ochiul şi urechea
încearcă doar să aproximeze suprafeţele şi durata, te întâmpină în poeme de grandioasă desfăşurare, precum cel intitulat Pregătit: „Timp fără spaţiu, vale sticloasă, deal chel,
/ particulă de sunete calde, / aripă pulsând în cupole fragile, / undă călătoare prin explozii ritmate / unde flăcările
sunt primenire“. Temporalitate suspendată sau extindere
a clipei, timp comprimat ori reversibil, jocul de-a durata
devine apanajul fiinţei care accede chiar în sursa incandescentă a solarei prezenţe: „Cad prin măduva luminii, prin
numere, prin brazde / şi seminţe. / Se înghesuie timpul în
rădăcini“. (Îndoirea cerului)
Miezul fabulosului univers descris revelează o savantă
etajare de nivele („Înlăuntrul e plin de ceruri“), reprezentând reflecţia, epurată de zgura materiei, a spiritului
contemplându-se: „Desăvârşirea există aici fără margini, /
cum oglinda se vede pe sine. Iar sinele vede totul, deşi fără
ochi“ (Înlăuntrul). Ideea multiplelor straturi de Realitate pe
care fiinţa le parcurge este reiterată şi în alte poeme care
prezintă etape ale genezei: „Pentru a mă regăsi, am căzut
din boltă în boltă“ (Sigilii).
Identitatea lumină – spirit genezic este exprimată în
termeni împrumutaţi din fizică, aceştia aducând un plus de
concreteţe („Fotonii trec fanta şi apar altundeva“); fisura s-a
produs, iar sfera („crăpată de vântul astral“) are o imperfecţiune ce se va dovedi creatoare. Renunţarea la atributele definitorii ale materiei („Am abandonat tot ce se putea
abandona: / forţa, acceleraţia, greutatea […] ca să revin cu
viteză uluitoare în vuiet eteric de spin“) reprezintă un indicator al dorinţei ascensionale, spre zona spiritului.
Insistenţa cu care apar termeni precum „gând“ – „spirit“ – „lumină“ – „soare“, la fel ca şi relaţionarea acestora,
sugerează racordarea la un fabulos traseu al devenirii perpetue. Drumul luminii este continuu şi imprevizibil, manifestările acesteia fiind, de asemenea, neaşteptate, datorită
conotaţiilor originale: „scârţîie lumina cu sunet de crăci
rupte, cu vaiet de vis“ (Împărtăşanie). Inedită este imaginea corporalizării luminii sau / şi umanizarea acesteia
prin intermediul văzului: „Lumina deschide un ochi cu
mai multe priviri / care au mai mulţi ochi cu mai multe
priviri“ (Sigilii), multiplicarea vederii fiind o modalitate de
luare în posesie a realului. Uneori lumina capătă fantasticul atribut de secţionare a realităţii în fragmente, precum
o operaţie cu bisturiul: „Şi cum lumina intră – lamă subţire – totul e tăiat / în felii de mică prin care trece vederea
ca o stafie de linii, / filigrane se desprind din ochiul vuind
de imagini…“ (Simbioză)
Superbă este, într-unul dintre poeme, reprezentarea
vizuală a spaţiului definitiv pierdut de către om, configurată
plastic, într-o arhitectură originară unde lumina este substanţa primordială: „Îngerii stau agăţaţi pe crăci de lumină
/ cu trâmbiţele-nfipte în nimburi verzi“ (Naşteri şi osii), la
fel cum apare sugestia mişcării ascensionale, mărturisind
nostalgia perfecţiunii: „Încerc să plutesc, să mă smulg din
oase / înşurubat de lumina ce vine spre mine“ (Pregătit).
Aceeaşi aspiraţie se constată şi în cazul vegetalului („La
vederea copacilor mi-am amintit de trupul greu / ca piatra de moară,/ atârnând de razele lunii“- Prelungire), căci
dansul luminii vrăjeşte materia greoaie şi creează reverii,
ea fiind un semn al frumuseţii unei zone nicicând atinse:
„şi lumina răsuceşte copacii şi-i urcă în cerul de calcar, / se
limpezeşte într-o floare deschisă, visând“ (Metamorfoză).
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Lumina şi cuvântul se conjugă în istoria de iubire care
va fi purtată de verb peste timp, convertirea în vocabulă
aducând durabilitate faptei trecătoare şi lărgind contururile: „Povestim cuvinte care poate sunt şi cresc ca platanii / Peste umbrele noastre pieritoare – săruturi ale luminii pe ziduri“ (Prelungire). Gest eliberator, urcuşul şi desprinderea de teluric reprezintă lepădarea de suferinţă şi
apropierea de alte sfere şi forme de existenţă ale materiei:
„Las în urmă durerea crescând din piatră peste guri deschise / Urc pante de raze şi unde vibrând“ (Metamorfoză).
Ecourile mundane aduc în-fiinţarea prin asumarea trăirii acestora şi asocierea cu vibraţia este definitorie pentru o existenţă ce se doreşte adevărată: „Vaduri şi curgeri
şi murmur mă pătrund şi mă fac să vibrez, / îmi înroşesc
nefiinţa. / Şi iată că sunt“(Smuls). Partea sensibilă a lumii
(„lucruri nepipăite, nevăzute, neauzite“) îşi aşteaptă cântăreţul, persoana binecuvântată cu harul cuprinderii în
cuvânt: „Dar eu le simt cu organul abstract / reunit în
liră“… (Nevindecare). Nostalgii iremediabile rămân ca o
constantă a unui suflet marcat de ruptura originară („De
afară pătrund zvonuri, de afară vin umbre luminate, / de
afară mă ţinteşte / privirea clocotind, / cea care există cu
adevărat, / cea care m-a rostogolit până aici şi mi-a fost
suflet odată“ – Peşteră), astfel încât gestul poetic devine
unul parţial recuperator al frumuseţii pierdute: „Iau lut şi
vopsea de la zei să ridic amfora în cerul / gândului, unde
foalele se umflă / în organele unui soare dilatat“ (Meşteşug).
Finalul cărţii În umbra luminii mărturiseşte eliberarea;
plasarea în proximitatea sferei creaţiei reprezintă, deopotrivă „a fi“ şi „a face“, căci definitorie pentru creator rămâne
acţiunea de „a treiera şi ara cu fierul gândului, / a semăna
cu propriile sentimente“ (Eliberat). Acolo unde „Plouă
cu fante, cu ruptură şi gol“, creatorul trebuie să readucă
freamătul viului, iar în lumea săracă de sensuri şi orbită
de suprafeţe să infuzeze substanţa ziditoare a frumuseţii.
Volumul de poezii poate fi citit, în palimpsest, ca odisee a luminii, aşa cum de altfel însuşi autorul îşi orientează
cititorii prin titlul cărţii; variatele forme, ipostaze şi manifestări ale radiaţiilor luminiscente reprezintă aspecte ale
unei istorii cosmogonice cu reliefuri frământate, din care
ies neclare, misterioase şi neliniştitoare contururi luminifere. Voievodala semnătură din Încolţit, pe cai albi indică
demnitatea actului creator, învestit cu harul remedierii
imperfecţiunilor („Şi umplu golurile şi trec fantele şi oblojesc rupturile şi alint frângerile“), precum şi forţa omului care a găsit în cuvânt arma dăinuirii: „şi / armura mă
încheagă într-un trup gata de luptă,/ Io, din neamul nălucii“. Până la urmă, heliotropismul la care face aluzie titlul
volumului În umbra luminii pare să exprime, prin metaforă, nevoia funciară a fiinţei umane de vieţuire frumoasă
şi, implicit, ideea de plasare neclintită în vecinătatea imperiului spiritului şi de aspiraţie necondiţionată către acesta.
Bibliografie:
Gaston Bachelard, Flacăra unei lumînări, Traducere
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Andrei ALECSA

Nopţi la maximum,
dimineţi voalate –
Petrecerea dată de Iona
în burta jazz-ului poetic

C

Cel mai recent volum de poezie semnat Paul Vinicius,
Nopţi la maximum, dimineţi voalate – apărut în 2014, la editura Agol –, e un documentar despre cum imaginaţia catalizată de afect nu mai încape nici măcar în (şi implicit, precum un şarpe, se leapădă de) pielea celor mai rebele forme
de exprimare artistică precum jazzul, expresionismul în pictură ori avangardismul poetic. Miza eclectismului ce defineşte
simfonia improvizată de poetul bucureştean nu e, după cum
vom vedea, una vanitoasă, de schimbare a paradigmei stilistice, poezia sa nu e un simplu periplu în plan orizontal de descoperire a izvoarelor (limitelor) Nilului imaginativ. Cu toate că
Paul Vinicius stăpâneşte registre dintre cele mai diverse, de la
ironia şi filonul narativ postmodernist până la ruperile de ritm
avangardist-suprarealiste, volumul pe care îl compune refuză
să fie o simplă echilibristică pe linia subţire ce desparte limitele imaginaţiei de neantul nonsensului. Jocul menţinerii unui
echilibru la nivel stilistic nu e altceva decât un puseu de adrenalină al creatorului care, din timiditate şi ostracizare asumată,
regizează un carnaval prin care să-şi mascheze saltul mortal
(în plan vertical) în hăul nevoii de transcendenţă. Avem, aşadar, de-a face cu o specie de poet care se insinuează pe scena
unde douămiiştii au sacrificat transcendentalitatea lirică, în
încercarea de a o readuce la viaţă. Rămâne, desigur, la latitudinea cititorului să descopere dacă această resuscitare ia forma
romantic-afectivă a actului trezirii frumoasei adormite sau un
impuls bisturiu-glacial dictat de simţul datoriei faţă de poezie.
Intramural, premisa volumului de faţă este o recuperare a
eului pierdut al copilăriei şi o relocuire a acestei piei lepădate
forţat, în vreme ce, la nivel extramural, Paul Vinicius încearcă
o relocare a poeziei pe fâşia îngustă de întâlnire dintre afect şi
imaginaţie. Astfel, debutul cărţii este marcat de două poeme
care desenează harta pierderii inocenţei, ambele remarcându-se
prin atmosfera bucolică sub auspiciul verii ca meta-timp: „apoi
vara în care am descoperit / că aveam puţă/ şi lama de bărbierit// însă rosseta nu prea mai îndrăznea să vină cu noi/ din pricini domnişoreşti numai de ea ştiute/ cercei şi inele// şi atunci
am copt-o ca să-i facem o surpriză cu mustăţi de fetru/ precum
şi o aducere aminte/ a ceea ce înseamnă/ cu adevărat/ prietenie plus un motiv de bătut din nou palma/ şi de chirăită veselie// adică/ să dăm iama în livada lu’ tat-su/ la şterpelit cireşe/
neştiind mai nimic despre ceasul rău/ pisica neagră/ cântecul
zbârlit al cucuvelei / sau despre paloarea numărului 13/ mai
ales într-o zi de vineri/ – fiindcă într-o zi de treişpe/ vinerea
/ pe lună plină/ s-a şi nimerit să pice.// aşa că am pornit/ cu
stelele deasupra noastră.// toate au mers şnur precum untul
pe pâine/ de la sărit gardul şi până la somnul dulăului vasile/
dopat de noi/ din vreme/ cu niscai medicine// numai rosseta
ne-a simţit/ şi a ieşit pe geam precum o somnambulă/ să se
spele cu lună/ aşa goală-goluţă cum era./ iar noi ne-am bucurat ca proştii.// şi dacă nu am fi văzut-o cu ochii noştri/ am fi
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putut jura că nu ea era/
cea pe care o vedeam//
fiindcă ceva străin/ metalic/ colţuros şi înnegurat/
i se strecurase în glas/ încolăcindu-se şi năpustindu-se// iar
cuvintele i-au căzut peste noi/ parcă numai cioburi tăioase
de lună:// jazz/ d-acilea/ băi/ necrofagilor// ce-aveţi cu bietele omizi?// că şi ele conţin/ vitamine.// iar a doua zi/ şi eu/
şi vale-grasu’/ şi petruş/ şi glop/ ne-am trezit cu mult mai
bătrâni/ mai însinguraţi/ mai izmene pe călător/ şi am simţit/
fiecare în albastrul lui/ interior/ că ceva se rupsese definitiv.//
cât despre rosseta/ cu chipul ei de bibelou/ trup de albinuţă şi
bucle castanii/ nici că a mai văzut-o careva/ de atunci/ şi nici
nu ar fi avut cum.// fiindcă ea şi/ de fapt/ toată copilăria noastră în cinci/ atât cât fusese/ se refugiaseră într-un castel de prin
munţi/ unde/ regulat/ părinţii rossetei trimiteau// pachete şi
scrisori.“ (vara în care îmi crescuseră cireşe/ după urechi/ iar
rossetei un vierme/ în creier). Precum în poemul anul soarelui liniştit şi umbra/ primului nimbus, unde „s-a mai surpat o
întreagă lume în seninul subţire din mine/ atunci când am aflat
că albina/ ce îşi lepădase spaima ascuţită/ în mâna mea năucă/
avea să-şi găsească sfârşitul în tăciunii mocniţi ai apusului/ aceleiaşi zile.// atunci am plâns pentru întâia oară/ dintr-o inimă
cu mult mai mare decât mine/ nu din cauza veninului care mi
se zvârcolea pulsându-mi în carne/ ci din cauza tuturor celor
pe care-i iubeam/ aflând că aveau zilele numărate.“, Paul Vinicius focalizează, printr-o lentilă împrumutată de la neorealiştii italieni, un ritual mai curând al trecerii decât al iniţierii.
Rosseta, preoteasa acestui ritual, aruncă în ochii eului copilăriei o imagine miniaturală a lui Thanatos (un Tanathos de un
cameleonism cum rar am mai întâlnit în poezia noastră contemporană), dublată de aşezarea în mâinile poetului a ironiei,
armă pe care, după cum vom vedea, creatorul nu va ezitată
să o folosească. Îndepărtarea impulsului poetic de domeniul
afectiv survine odată cu momentul în care carnea încetează
să mai simtă, carnea pur şi simplu ştie. Odată cu acest declic
metafizic, carnavalul poetic semnat Paul Vinicius ia forma
unui efect de domino în ritmuri improvizate de jazz, epuizarea paletei stilistice având ca finalitate atingerea carnaţiei afecţiunii genuine, dincolo de Eros şi Thanatos.
Pornind de la aceste poeme ca mărturii ale transfigurării
şi până la finele volumului, apropierea dintre bărbat şi femeie
este circumscrisă nevoii de intermediar şi, inevitabil, în sfera
reticenţei sau, de ce nu, a impotenţei afective. În lungul drum
al nopţii către dimineaţă avem de-a face cu un Ghetsimani
pictat în nuanţe abject-douămiiste, în care paharul promiscuităţii carnale este refuzat nu prin adresarea directă a obiectului tentaţiei, ci printr-un zid intermediar: „am vorbit toată
noaptea cu un zid; era neted/ solid/ dar destupat la minte./
cerul îşi plimba norii ca pe nişte lungi vapoare de hârtie/ pe
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lângă o lună fumurie exoftalmică/ în timp ce o femeie numai
coniac şi piele/ tot trăgea de mine/ că hai să facem nu-ştiu-ce/
că ştie ea un gang.“ Relaţia de apropiere taumaturgică faţă de
femeia-subiect-al-iubirii-pure (îngeriţă) este şi ea intermediată de un Dumnezeu trimis după ţigări. Coroborând cele două
imagini, Paul Vinicius cultivă sârguincios sentimentul neputinţei poeziei, deşi destupată la minte poezia rămâne un zid
creat din solidul rece al imaginaţiei, pe care poetul va încerca
să-l detoneze prin puseuri de incongruenţă şi eclectism stilistic. În poemul pierdusem drumul este reiterat caracterul meschin al apropierii mediate: „cum şi eu/ de altfel/ cu sânge negru şi
cuvinte bolovănoase mi-am şi stins/ focul
care mă ardea// şi ţi-am întins haina mea/ cu
gândul ticălos/ că măcar ea// totuşi// o să te
atingă“, acest ecou rezonând mai departe în
weekend la 18 (menage à trois), unde comuniunea apare, în primă fază, epidermică,
mediată de narcisismul liric al personificării articolelor vestimentare. Vorbim de narcisism liric întrucât, pe tot parcursul volumului, Paul Vinicius mimează, printr-un
bungee-jumping stilistic, dezicerea de căutarea transcendentalităţii poeziei în favoarea unui steril joc de-a Dumnezeul la nivelul şotronului metaforei.
Medierea creată cu ajutorul unei imaginaţii poetice aflate în plină expansiune
(de la imagini artistice de factură bucolică
sau romantică până la erezii suprarealiste)
nu oferă însă nici un răspuns, aşa că Paul Vinicius aruncă în
plan secund axa orizontală şi ne propune un plonjon în adâncuri. Big-bangul imaginaţiei descătuşate de cutume estetice
este amânat pentru explorarea încătuşării la nivel filosofic. În
weekend la 18 (menage à trois), reversul apropierii periferice
este definit ca autoexilare în alteritate, poetul nesfiindu-se să
sondeze adâncimile uitării de sine: „şi atunci am ştiut şi eu
ce vreau/ şi m-am lăsat luat ostatic/ apoi prizonier/ în lagărul de concentrare al trupului ei/ în care se petrecură cazne
minunate“. Descoperirea libertăţii are loc în nucleul alterităţii, punct în care nevoia de apropiere se dizolvă odată cu evaporarea ideii de om ca insulă. Ceea ce rezultă e o vieţuire deopotrivă înlăuntrul şi înafara pântecului balenei: „şi mă construieşti puţin în tine/ din numai câteva simple linii/ şi câteva
miligrame de nicotină/ ca şi cum mi-ai auzi vocea/ vâslind//
zâmbind la gândul/ somnului din miezul somnului/ al înăuntrului înăuntrurilor/ şi la cât de bine o să se muleze ziua mea
de mâine/ în trupul tău de azi// precum un tunel /care simte
cu mult timp înainte/ locomotiva“(un ambalaj pentru starea
mea de spirit). Reintrarea voită în ierarhia liniştitoare a păpuşilor ruseşti îl coboară pe poet din universul steril al unui joc
de-a Dumnezeu, altfel spus îl redă pe poet omului. În poemul 2 mai, stridenta pendulare imagistică între expresionism
şi suprarealism nu ia ochii cititorului, semn că demersul vinician de reînscriere a artei poetice în câmpul transcendentului
e pe cale să se concretizeze. Abandonul de sine, ostracizarea
de bună voie în alteritate încep să dea roade, femeia răspunde,
la rândul ei, prin acelaşi răspuns de abandon: „iar eu înotam
în sudoarea ta/ tu mi te strecurai precum măduva în coloana
vertebrală/ ca să privim în larg/ cum se răceşte steaua polară//
doar câteva puţine celule din mine/ bănuiau încă de pe atunci/
că dacă ţi-ar telefona/ într-o bună zi/ peste ani/ le-ar răspunde
o voce de scoică subţire/ cu pistrui// mama nu-i acasă.“ Păpuşile matrioşka încetează să se mai dezvăluie una câte una, ide-
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ile încep să se închidă una în alta, lăsând să reverbereze refuzul expresionist de strivire a corolei. În scopul redării cât mai
fidele a pornirii blagiene, Paul Vinicius dă curs unui experiment
de hibridizare a artei poetice cu cea cinematografică din care
rezultă fenomenul de rewind ontologic: „când am zis că plec
deja plecasem demult nici spatele de evadat în cămaşa mea
kaki nu mi se mai zărea şi nici măcar oraşul din care plecasem iar cerul bătut în cuie luminoase de stele de cu noapte se
umpluse cu lapte şi cu viermi de mătase care se-ntorseseră în
ugere şi în gogoşile lor de viermi de mătase
ca şi cum nici că ar fi ieşit vreodată iar mucul
ţigării stâlcit sub pantof se ridicase rotunjise
lungise întorcându-mi-se iar între buzele
uscate parcă nici că aş fi aprins-o scoţând
din nou colaci de fum care se duceau în
tavan“ (sepia).
Privind în ansamblu, putem spune că
poetul bucureştean îşi trasează cu succes
hotarele propriei temniţe estetice, evadând
din regimul tirano-clasic impus de Eros şi
Tanathos. Erosul apare transfigurat în cheie
suprarealistă, fapt pe care îl remarcăm în
special în cazul episoadelor de contorsionare à la Salvador Dali. Picioarele femeilor
iau locul ceasurilor lui Dali, astfel iubirea
devine o maree subliminală atunci când „nici
vecina de la trei nu-ţi mai trimite picioarele ei lungi prin calorifer“ (zile de decupat/
aruncat şi uitat), ori când se impune navigarea pe coclaurii imaginaţiei: „o cameră
economică de hotel în care ea/ dacă şi-ar fi întins cu adevărat picioarele/ deja am fi fost departe/ în larg“ (weekend la 18
(menage à trois). Moartea nu se arată niciodată direct cititorului, ci doar voalat precum o sinucidere ce-şi neagă disperarea: „de-aici/ de sus/ de la etajul zece/ oraşul îmi cade cu 55 de
metri pe secundă/ în cap“(apus de ebonită (electric ladyland
breakdown in balta albă)), ori ca blestem al eredităţii: „iar cele
trei umbre/ văzute din spate/ pe câmpia fără de capăt sălbăticită de zăpadă şi lună/ se-mbracă pe rând una-ntr-alta/ precum o păpuşă rusească/ rămânând numai una/ şi mai apoi/
nici aceea“ (de trei generaţii dormim cu cuţitele sub cap).
Cel de-al doilea poem pivotal care marchează orbita estetică a lui Paul Vinicius (cu excepţia primului poem din volum)
este, fără doar şi poate, o lune cu lună şi tei şi sorela de pică
(m.l.r. blues). Acesta este, poate, unul dintre puţinele poeme
contemporane prin care autorul renunţă la statutul de poet
şi ni se înfăţişează ca om de jazz. Păstrând un echilibru perfect între improvizaţie şi rigoare, Paul Vinicius ne propune o
schimbare la faţă a ideii de incest, această redefinire neoperând doar la nivelul ideilor vehiculate în volum, ci funcţionând mai curând în plan metatextual. Logica înşiruirii ideilor ca păpuşi matrioşka pur şi simplu implodează: „iar ea albă
şi goală îmi tot surâdea şi surâdea provocator dintr-un strop
argintiu de alcool rămas pe buzele ei nesăbuite precum o picătură de vis deasupra craniului de mort care eram când m-am
privit în oglinda trupului ei tânăr şi nechibzuit“, dialectica
text-metatext se diluează, iar cititorul se preschimbă precum
poetul, din „omul curat care fusesem într-un centaur păros
(târât) spre un incest atroce-gelatinos şi sincer precum o reacţie atomică în lanţ“. Uitarea sinelui în celălalt, uitarea imaginaţiei în sânul sentimentelor, al afecţiunii – pare să spună Paul
Vinicius – trebuie experimentată în orice cadru artistic, poezia rămânând cea datoare să scoată în ilegalitate estetică dihotomia păcat-virtute.

Cronică literară

R
E
L
E
C
T
U
R
I
Radu VOINESCU

I

Despre aparenţa şi realitatea
culturii de consum

În înţelesul pe care l-am putea atribui astăzi termenului, consum cultural există încă din Antichitatea greacă
şi romană. Şi nu trebuie să ne gândim doar la teatru, la
jocurile sportive, la circ şi la luptele de gladiatori, aşa
cum o facem în mod curent când ne referim la fenomenele culturale care implică masele, distracţia şi un gust
mai plebeu. Turnirurile aezilor, ca şi „jongleriile“ logice
ale sofiştilor (adesea şi ele obiect al unor întreceri) sau
chiar povestitul la hanuri, la focurile de tabără au legătură cu fenomenul sau, mai bine spus, cu proto-istoria
lui. Marea poezie arabă, limba arabă însăşi, în varianta
ei cultă, unitară sau relativ unitară azi, s-au născut, cam
pe când Antichitatea europeană lăsa loc Evului de Mijloc, la asemenea focuri de seară ale beduinilor, dacă ar fi
să-l credem pe Albert Hourani, autor
al unei relativ recent istorii a popoarelor arabe, o carte cu un consistent
succes internaţional. Dar acesta este
un paradox asupra căruia sper că vom
mai reveni în rândurile care urmează,
întrucât trecerea de la vulgar la cult şi
invers este una dintre caracteristicile
mai puţin înţelese şi încă şi mai puţin
acceptate, la nivel teoretic, îndeosebi,
sau de principiu, dacă doriţi, în mediile instruite, în ciuda realităţii ei de
netăgăduit.
Dar formele larg masificate de consum de cultură au început să fie evidente mai ales de când reproducerea
mecanică a operei de artă (fac aluzie,
desigur, la celebrul eseu al lui Walter Benjamin, Opera de artă în epoca
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reproducerii sale mecanice) a făcut posibil contactul la
nivel de comunităţi care implică naţiuni sau continente
iar mai apoi global, sub impactul tehnologiilor infomatice şi mediatice, al unor categorii diverse de oameni
cu diferite opere artistice sau diferite formule de divertisment, dincolo de graniţe, rase şi culturi tradiţionale.
Probabil că s-a înţeles deja că în tot ce am spus până
aici este în discuţie un fenomen care de mai multe decenii îi preocupă într-un grad relativ ridicat pe cercetătorii occidentali ai culturii, pe cei care se interesează, mai
mult sau mai puţin aplicat, de ceea ce se cheamă studii
culturale (cultural studies) şi, în aria acestora, de controversatul fenomen desemnat cu sintagma popular culture.
Cum am arătat şi cu alte ocazii, în absenţa unor lucrări
care să se refere strict la această dimensiune relativ nouă în evantaiul de preocupări al culturologiei, dar, cum am
spus mai înainte, veche, totuşi, a culturii, termenul nu are o variantă românească. Nu e lipsit de interes să arăt
că şi suprapunerea calcului lingvistic
„cultură populară“ – firească, la un
prim contact, cel puţin – cu un concept românesc bine delimitat, anume
folclorul şi cultura tradiţională, face
dificilă adoptarea expresiei ca atare.
Aşa încât, în extrem de rarele intervenţii pe această temă, s-a preferat,
conform unei cutume care are părţile
ei pozitive, preluarea ca atare, în variantă englezească.
Nu ar fi singura dificultate în calea
cititorului român, fie el specialist în
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studii critice sau nu. Chiar în critica occidentală, popular culture se înfăţişează ca un concept neaşezat suficient, cercetătorii întrecându-se în a găsi fel de fel de
cusururi definiţiilor care s-au încercat. Nu fără temei,
de altfel, pentru că fiecare şcoală de gândire şi fiecare
autor găseşte că nimic din ce s-a formulat nu este suficient de acoperitor. Este, la mijloc, probabil, şi subiectivitatea orgolioasă sau de-a dreptul vanitoasă a multora
dintre cei care s-au afirmat în aria studierii şi a reflecţiilor pe marginea fenomenului, dar şi un handicap, din
punctul meu de vedere, derivat din nivelul la care se află
în momentul de faţă estetica şi teoria artei în Occident.
Vreau să spun fără înconjur că sistemul pe care l-am
propus în studiile publicate în ultimi douăzeci de ani,
de interpretare a datelor esteticii, antropologia estetică
pe care am dezvoltat-o în Trivialul ar dispensa pe toată
lumea de bâjbâieli şi de situări alături de problemă. Dar
să trecem mai departe!

„Labirintul“ unui fenomen
insuficient înţeles

Este îmbucurător că, în acest context al lipsei de interes pentru popular culture la noi (nu e ne neglijat că au
existat câteva cărţi care au atins, într-un fel sau altul,
zone subsumabile fenomenului, de la cele dedicate almanahurilor sau literaturii poliţiste ori romanelor de consum ale secolului al XIX-lea, la cele consacrate literaturii de anticipaţie ştiinţifică sau culturii media, dar fără
să pornească de la categoriile centrale care guvernează
aria aceasta, chiar de la acest nefixat popular culture),
Monica Spiridon a găsit necesar să-i dedice o lucrare
destul de consistentă.
Popular culture. Modele, repere şi practici contemporane (Editura-Fundaţia Scrisul românesc, Craiova, 2013)
este o carte, cum am zice, dedicată unei zone „de nişă“,
căreia nu i se poate nega un anumit exotism în câmpul
criticii de la noi. Foarte bine informată, de obicei, în privinţa ideilor vehiculate de critica anglo-saxonă, Monica
Spiridon are şi o anumită înclinaţie spre subiecte oarecum insolite sau, mai bine spus, de impact. Dacă nu
mă-nşel, în România s-a aflat de celebra „Afacere Sokal“,
ce descria un caz de demascare a imposturii academice
în critica occidentală în principal graţie unui articol pe
care cu promptitudine l-a redactat pentru revista „Luceafărul“ la vremea respectivă.
Într-o „Introducere“ purtând subtitlul „O paradigmă
cu geometrie variabilă“, Monica Spiridon avertizează
asupra riscurilor unei asemenea abordări: Prin obiectul său de interes, cartea aceasta se plasează inevitabil
sub semnul incertitudinii şi al interogaţiei. În momentul
de faţă, studiul popular culture este privit, din unghiuri
şi de instanţe diferite, fie ca un domeniu de actualitate
in statu nascendi, fie ca o branşă flexibil delimitabilă a
unei discipline-umbrelă bine consolidate (studiile culturale), fie ca o prelungire şi o adaptare a unei arii vechi de
investigaţie socio-umană (abordarea multidisciplinară
a culturilor numite «tradiţionale»). Cam ceea ce a fost
exprimat, de altfel, în rândurile de început ale acestui
comentariu. Din acest motiv al dificultăţilor de trasare
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a graniţelor (nu chiar în paranteză fie zis, după cum am
demonstrat în Trivialul, nu se pot delimita graniţe ferme
în aria fenomenelor estetice şi culturale decât arareori şi,
poate, numai pentru scurtă vreme, totul manifestându-se
într-o dinamică transformatoare, incluzând interşanjabilitatea) cercetătoarea alege să se aplece nu asupra „circumscrierii geometrice a disciplinei“), ci asupra unei
întrebări-cheie, „care deschide ferestrele reflexiei noastre către orizonturi culturale vaste“.
Şi, ca să o citez exact pe autoare, întrebarea-cheie
„rămasă deocamdată fără un răspuns convingător şi coerent sună aproximativ aşa: Care sunt variabilele neaşteptate intrate în scenă şi ce pondere au unele în raport
cu altele, în procesul de polarizare culturală survenită în
epoca postbelică odată cu explozia tehnologiilor avansate
de comunicare în masă?“ [cu italice în text, n.m., R.V.].
„Într-o oarecare măsură întrebarea este retorică.
Există deja în circulaţie răspunsuri stereotipe, care aduc
în instanţă o variabilă majoră: tehnologia de vârf…“ scrie
mai departe autoarea. Prin urmare, „ca să ajungem unde
ne aflăm acum, în afară de tehnologia însăşi ar fi fost
necesar ceva în plus. Ceva apt să interfereze cu dinamica
impetuoasă a tehnologiei, potenţând-o sau bruind-o.“ Se
cuvine, aşadar, „să căutăm răspunsuri mai puţin tranşante la această întrebare, împingând sub luminile rampei transformarea omului însuşi într-un mutant cultural
şi social [it. în text, n.m., R.V.] sub presiunea unor conjuncturi socio-economice complexe, un proces ţintuit
de Umberto Eco într-o frază pregnantă: «Omul universului informatic nu e deloc un om regenerat şi eliberat:
este – genetic vorbind – un mutant.»“.
E nevoie să ne oprim puţin. În principiu, cam orice
text mai lung poate să se poticnească puţin la început.
Asta ne spune şi felul în care debutează incursiunea
Monicăi Spiridon în sfera popular culture. Dar un text
ştiinţific ar trebui să nu sufere de un asemenea neajuns.
Elaborarea finală, după ce totul a fost construit în linii
mari, vine şi finisează debuturile mai puţin şlefuite. Un
text ştiinţific are nevoie de claritate maximă. Nu prea
agreează autoarea acest fel de redactare, prizonieră fiind
a unui soi de eseism debordant, cu expresii redundante
şi cu formule nu îndeajuns aprofundate înainte de a fi
puse pe hârtie (aspect asupra căruia voi reveni). Ce aş
dori să subliniez este în primul rând că uneori spusele
autorilor celebri se cuvin luate cu spirit critic. Cu mult
spirit critic. Ceea ce spune Umberto Eco o fi „pregnant“,
dar nu are nici o acoperire ştiinţifică. Este doar o formulă percutantă, aflată, însă, în contradicţie cu ceea ce
spun datele ştiinţei. Omul de azi nu s-a dovedit încă a
fi purtătorul unor gene diferite faţă de omul veacului al
XV-lea sau acela al mileniului întâi înainte de era christică. Prin urmare, a vorbi despre mutanţi mi se pare o
lipsă de control asupra discursului, ce pare mai ales unul
publicistic înfuriat. Până la urmă, îl priveşte cum a spus,
el, cel care s-a integrat foarte bine, de altminteri, culturii de masă şi a căutat să realizeze o reclamă perfectă,
în acord intim cu tot ce ştia despre mecanismele acesteia şi despre stereotipurile ei, cel care a scris cel puţin
două romane după reţetă, unul reuşit, unul nu (zice şi
autoarea, apreciind, undeva, în cartea sa, că Pendulul
lui Foucault a fost ratat). Dubioase sunt, din punct de
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vedere ştiinţific, unele abordări, şi mai ales terminologia din Apocaliptici şi integraţi (chiar Monica Spiridon
găseşte, cu justeţe, „cel puţin discutabil“ termenul de
„neutralizare“, acolo unde, în ce mă priveşte, am propus
„trivializare“ pentru produsele culturii înalte intrate în
aria consumului, în anumite circumstanţe), carte care
are ca obiect o parte dintre preocupările studiilor culturale contemporane, dar să trecem peste asta.
Aşadar, nu ne putem întemeia o analiză corectă
pe deplin atâta vreme cât acceptăm, în virtutea autorităţii de care se bucură un autor la un moment dat
şi nu în urma unei analize atente a propunerilor
teoretico-metodologice, asemenea aserţiuni cu iz de
vedetism media. Bine este, totuşi, cum se poate vedea
din citatul reprodus, că Monica Spiridon nuanţează,
rezumându-se la ideea de „mutant cultural şi social“. Cu
toate că, dacă ne gândim bine, chiar în termenii culturii de masă ce pare mai degrabă condamnată, veştejită,
în această carte, şi această afirmaţie este forţată, având
doar valoare de întrebuinţare publicistică.
Cartea Monicăi Spiridon nu este, o spun de pe acum,
una de antropologie culturală, cum promitea în primele paragrafe. Ar fi însemnat, prin aceasta, să depăşească mult, ca anvergură, modelul formalist, în pofida
dezvoltărilor aparent fastuoase, al profesat de critica
anglo-americană în domeniu. Omul epocii sau societăţii informatizate de azi – deşi asta îşi propune, cum am
văzut, dar nu ştiu cu certitudine dacă ar fi fost absolut
bine – este prea puţin vizibil în paginile ei. Sunt discutate, în schimb, tocmai teoriile şi ideile referitoare la
popular culture, sunt puse în contexte diferitele constructe ale autorilor de-acum clasici în materie, se nuanţează şi de detaliază anumite aspecte care ţin de labirintul acesta greu de străbătut pentru unii. Câştigul este,
după opinia mea, foarte mare pentru cititorul român,
întrucât lucrarea aceasta constituie – sub rezerva preluării cu spirit critic a unora dintre afirmaţii, cum au fost
şi cele de mai sus, şi mai ales cu condiţia coroborării la
timp, la locul potrivit, a datelor inserate sau discutate,
pentru că unele răspunsuri se dezvăluie abia examinând
şi luând în considerare întregul text –, o excelentă iniţiere în aria popular culture.

Ce este popular culture?

Am căutat, în alt loc, discutând în întâmpinare această
lucrare, să sugerez necesitatea unei reflecţii serioase, în
sensul adaptării sau adoptării adecvate pe teritoriul limbii române, a termenului de popular culture. Până acum
nu am remarcat vreun ecou, dar nu e timpul trecut. Pe
de altă parte, nu ştiu de ce, presimt că va sosi un timp
când, aşa cum s-a întâmplat şi cu alte teorii, şi aceasta
ar putea deveni o modă, un cal de bătaie al studiilor critice, al tezelor de doctorat mediocre, al cărţilor cu titluri
sforăitoare, cu vulgarizările, exagerările, erorile, inepţiile şi inflaţia de rigoare.
Din păcate, găunoşenia cu Glanz mă tem că se manifestă şi la nivelul studiilor şi autorilor care circulă în
Occident. Asemenea excese par derivate din goana după
întâietate, din vanitatea de a crea episteme din partea
unor universitari cu precădere, dornici să îşi atribuie
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merite teoretice acolo unde nu au, de fapt, înzestrarea necesară. De aici şi pletora de teorii în care Monica
Spiridon se străduieşte să facă o anumită ordine (fără a
le vedea aşa cum le calific eu aici, ci luându-le, cel mai
adesea, ca atare). Ilustrez cu câteva exemple preluate de
la Monica Spiridon, întrucât mărturisesc deschis faptul
că nu aveam cunoştinţă de ele: „cultural glue“ (aglutinant
cultural – Jack Nachbar şi Kevin Lause), pentru relaţiile dintre produsele diverselor canale, îndeosebi mediatice, „texte primare, texte secundare, texte terţiare“ (John
Fiske), „transmedialitate“ (acelaşi; cu varianta „transmedialitate contractuală“, care cred că e inovaţia autoarei),
„intermedialitate“ şi „remedialitate“ (Wolf-Dieter Ernst),
„integrare leviathanică“ sau „Babelică“ (Robert Marich,
pare-se), „dislocarea personajelor“, pentru „transferul
unui personaj de la un produs la altul“, mai curând, aş
zice, de la un tip de produs la altul (Henry Jenkins), iar
lista ar putea să continue.
Din acest punct de vedere, celor care nu cunosc lucrările de sinteză ale lui Dominic Strinati, John Storey sau
Jon Fiske un asemenea travaliu le este de un real folos,
întrucât îi duce adesea drept la ţintă, fără a mai fi nevoie
să treacă prin paginile şi prin ideile care au făcut carieră în mediile (nu mă refer la media, din vreo eroare de
flexiune nu de puţine ori întâlnită, chiar şi, spre uimirea mea, în această carte, ci pur şi simplu la medii; precizarea mi se pare necesară pentru a elimina confuziile
într-un asemenea context cum este cel pe care îl tratăm
aici) din spaţiul anglo-american, ca şi în cel francez sau
italian ori german. Atenţia „faţă de bovarismul teoretic
al ariei, generator de efervescenţă terminologică, de construcţie, de împrumut şi adaptare, va fi unul dintre firele
roşii ale cărţii“ scrie autoarea şi se ţine de cuvânt, atât
numai că, în ce mă priveşte, cum a rezultat şi din cele
discutate până acum, aş fi năzuit şi la o poziţie critică
mai pronunţată faţă de unele dintre aceste „bovarisme
teoretice“, amendabile sau de exclus fără menajamente.
Mefientă în privinţa definiţiilor, întrucât adepţii sau
inspiratorii diferitelor şcoli şi curente nu se înţeleg asupra unei formulări care să exprime cel mai bine realitatea, pentru unii specioasă, pentru alţii deconcertantă,
sub care se înfăţişează fenomenul numit popular culture,
Monica Spiridon reia, totuşi câteva concepţii sau cartografieri mai cunoscute. Dintre acestea, cel mai mult
pare să îi inspire încredere opinia lui John Storey, autor
sau coordonator al unui număr de cărţi despre acest
domeniu finalmente atât de incitant. Conform ediţiei a
patra la Cultural Theory and Popular Culture. A Reader (demonstraţia comparativă şi contrastivă a lui Storey, prezentă în diferitele ediţii ale cărţii, este urmată, în
punctele ei principale, şi de Monica Spiridon în lucrarea sa), s-ar putea lua în calcul câteva trăsături ce se
consideră că ar caracteriza popular culture, în scopul
identificării acesteia. Ele sunt: „dimensiunea cantitativă (popular culture este cantitativ foarte amplă, acoperă o masă largă de produse, exterioare culturii înalte,
care este mai curând restrictivă cantitativ); dimensiunea non-instituţională (ea nu este susţinută prin forţe
instituţionale, legate de educaţie şi integrarea socială);
dimensiunea economică (este produsă în scopuri comerciale); dimensiunea politică (poate fi instrumentalizată
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cu succes în scopuri politice); dimensiunea urbană (este
expresia culturală a grupurilor urbanizate ale populaţiei); dimensiunea dinamică (este instabilă, se modifică
în timp şi spaţiu).“ Nu apare, cum se vede, o definiţie în
toată regula, dar cine citeşte cartea lui Storey sau cartea
Monicăi Spiridon fără să aibă habar cine ştie ce de fenomen îşi va putea contura o idee, chiar în absenţa unei
formulări ca la carte.
Nu îmi scapă nici un anume dezinteres pentru asemenea ţeluri din partea autoarei, ţeluri pe care le asimilează, conform unei mode ce bântuie de la o vreme
prin mediile noastre universitare, în special cele bucureştene, aşa-numitei „vulgate teoretice“. Un lucru profund greşit, după părerea mea, întrucât definiţiile clare,
pe cât posibil universal valabile, sunt cele care îi scutesc
pe analişti şi cercetători să se rătăcească prin labirintul
aparenţelor, al contrastelor şi asemănărilor dintre fenomene. Nu este de ajuns să spunem că, deşi nu putem
defini un fenomen, îl putem identifica. Adevăratul spirit ştiinţific obligă la sinteza unei definiţii, fie şi pentru
clişeul drag multora – aşa, preluat pe nemestecate, cum
e –, din Wittgenstein, conform căruia „limitele limbajului meu sunt limitele lumii mele“. Eu cred că sunt doar
limitele lumii mele comunicabile, dar asta e altă poveste.
În aceeaşi ordine de idei, trăsăturile împrumutate de
la Storey sunt încă departe de a defini corect (cu suspectă
precauţie, completitudinea a fost denunţată) popular
culture. Printre altele, pentru că produsele popular culture nu sunt nicidecum exterioare culturii înalte, ele pot
foarte bine să provină, cel puţin în anumite momente,
din masificarea distribuţiei unor bunuri culturale aparţinând prin tradiţie elitei (a se vedea nu numai ediţiile
de discuri-compact nu doar cu muzică barocă, clasică
sau romantică, dar şi cu muzică serială, dar şi concertele
lui André Rieu, care execută în faţa unor mulţimi mari
de oameni bucăţi din creaţia simfonică universală, altfel
socotită apanajul persoanelor care beneficiază de o cultură înaltă. Nu chiar în paranteză fie spus, atrag atenţia că Rieu preia partea de şlagăr sau susceptibilă de a
deveni şlagăr care subzistă adesea în mari creaţii, de la
Bach la Mozart, de la Beethoven la Chopin şi o dezvoltă,
o tratează în spectacole pe gustul marelui public). De
asemenea, popular culture nu este non-instituţională
întotdeauna, pentru că există un interes dovedit al clasei
politice, care guvernează şi orientează instituţiile educative, de integrare socială etc. pentru aducerea unor grupuri cât mai numeroase la o anumită omogenitate şi la
un grad mai înalt de integrare (spectacolele sau întrecerile pentru militarii din garnizoane şi pentru familiile
acestora, festivalurile organizate de şi pentru grupurile
de imigranţi şi aşa mai departe). De asemenea, dimensiunea dinamică nu implică neapărat instabilitatea, ci
chiar o mare stabilitate uneori, alături de un mare interes pentru ruptură (festivalul de la Woodstock a dovedit
că este o formă veche, adunarea unor oameni care vor să
se distreze pe muzica pe care o iubesc, să se manifeste
câteva zile şi nopţi în conformitate cu o străveche tradiţie a carnavalului, dar, în acelaşi timp, una cu elemente
mari de noutate: acea muzică reprezenta un vector nou
în aria structurilor şi gustului muzical). De fapt, eroarea cea mai mare a lui Storey, în ciuda marilor sale con-
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tribuţii la studierea fenomenului (dar nu numai a lui), o
constituie cantonarea în zona culturală anglo-saxonă şi
mai ales americană. Or, popular culture trebuie văzută
mult mai larg (tocmai amploarea pe care o reproşează
autorii anglo-saxoni şi, după ei, Monica Spiridon), fenomenul care se întâmplă în America de la primul război
mondial încoace nefiind decât o faţă a unui mare complex, numai în aparenţă disparat, neunitar. Cum spune
şi Dominic Strinati (An Introduction to Theories of Popular Culture, oricare ediţie), „cultura de masă face uz nu
rareori de formate standardizate, dar acest lucru nu este
valabil doar pentru aceasta, la fel se întâmplă în cultura
de elită. În plus, este perfect posibil să fie apreciate unele
forme ale culturii populare sau de masă fără a accepta
totul. Cum popular culture nu este omogenă, ea nu trebuie să fie consumată ca întreg. Poate fi consumată în
mod selectiv, ca urmare a influenţei unor factori sociali
şi culturali mai specifici decât pare în măsură să identifice sau să recunoască teoria culturii de masă [traducerea îmi aparţine, R.V.]“.
Nu în ultimul rând, caracterul urban trebuie pus sub
semnul îndoielii, cultura, mai ales cea de acest tip, transgresând graniţele dintre urban şi rural.

Origini şi extensii

Monica Spiridon consideră popular culture drept
un „copil teribil al erei mediatice“. În accepţiunea
anglo-americană, aşa par să stea lucrurile. Este un copil
teribil în condiţiile în care nu toate laturile şi manifestările lui pot fi coordonate, controlate, fundamentul ei psihologic, social, material conţinând şi aspecte ale „rebeliunilor“, inovaţiilor, aparentelor situări în contracurentului. O latură importantă este consumul. Or, consumul
există de mult, inclusiv la nivel artistic. Ştiu că voi scandaliza spiritele prea tributare acestei şcoli de gândire, dar
cultura de masă practicată în regimurile comuniste şi
totalitare în general, chiar dirijată fiind, a avut o puternică dimensiune consumistă mai mult sau mai puţin abil
instrumentată, însă eficientă, cel puţin o perioadă de
timp. Autoarea însăşi remarcă fervoarea cu care, imigraţi
în Statele Unite, Horkheimer, Adorno, Benjamin şi ceilalţi s-au lansat în demascarea resorturilor culturii americane industrializate, masificate, serializate, reificante
a anilor ’30-’40, considerând că o anumită înverşunare
a lor venea din faptul că regăseau, pe coordonate uşor
diferite, ceea ce lăsaseră acasă, în Germania, sub regimul nazist, unde propaganda de stat constituia realmente
unul dintre stâlpii puterii. Aşa cum Hollywood-ul, azi,
reprezintă vârful de lance al cultivării şi păstrării valorilor americanismului, acasă, ca şi al globalizării sistemului american. Există o legătură intimă şi indestructibilă – dincolo de ereziile unor realizatori din Cetatea
Filmului – între stereotipurile mai vechi şi mai noi ale
filmului american, între ideologia acestuia – nici măcar
disimulată în ultimii douăzeci şi cinci de ani, cam de la
victoria asupra blocului comunist cu care s-a încheiat
Războiul Rece (primul, pentru că în momentul de faţă
ne aflăm într-un al doilea Război Rece) şi de la primul
Război în Golf încoace – şi politica internă şi externă a
Executivului de la Washington.

ReLecturi

Şi atunci, revenind, dacă acceptăm origini mai vechi
ale culturii de consum, nu e, oare, greşit să rămânem
numai în zona infuzată de vectorii mediatici, care, nimic
de zis, constituie unul dintre principalele fundamente ale
fenomenului în momentul actual? Eu cred că da. Dacă
dorim cu adevărat să înţelegem popular culture, atunci
trebuie să recurgem, în primul rând la ideile lui Mihail
Bahtin din cartea lui despre Rabelais şi cultura populară
a râsului. Mai mult decât oriunde, acolo se află cheia
înţelegerii modului în care funcţionează cultura populară (cu cea tradiţională cu tot, cea modernă şi postmodernă fiind prelungiri ale acesteia cu mijloacele noilor
tehnologii şi în condiţiile noilor mentalităţi).
Deocamdată, mi se pare important de subliniat că,
refăcând traseul reflecţiei referitoare la masificarea culturii, autoarea, pe urmele celor pe care i-a studiat (bibliografia este de-a dreptul impresionantă, deşi utilizată
uneori impropriu în cursul demonstraţiei), se opreşte, în
conturarea dezbaterilor teoretice, pe rând, asupra Şcolii
de la Frankfurt, cu plonjeuri copioase în ideile lui Max
Horkheimer (mult prea influenţată de structurile limbii
engleze, autoarea îi grafiază aproape peste tot numele ca
„Horckheimer“), Theodor Adorno, Walter Benjamin şi
Herbert Marcuse (mai puţin Fromm, de pildă, care şi el
are contribuţii demne de luat în considerare, dar, desigur,
acestea nu ar fi decât adaosuri la nuanţarea conceptelor), Şcolii de la Birmingham, cu discuţii bine conduse în
jurul ideilor lui Stuart Hall, Raymond Williams, Richard
Hoggart, ca şi asupra „independentului“ Umberto Eco
(orice am spus mai sus, în ciuda unei lipse de înclinaţie către crearea unei terminologii proprii valide, studiile şi eseurile lui Eco ar trebui parcurse şi pentru inteligenţa bineştiută a autorului, şi pentru a vedea ecartul
considerabil pe care îl are cultura populară, de consum,
de azi şi dintotdeauna).
O parte consistentă a cărţii se ocupă de modalităţile în care se manifestă această „realitate lunecoasă“ –
cum zice autoarea – pe care o constituie popular culture. Constatând că, întorcând „pe toate feţele raporturile dintre industria culturală/cultura de masă/cultura
populară se pare că deocamdată n-am ajuns în situaţia
să nu le mai confundăm ocazional“ (nu le confundăm
noi, din neştiinţă sau din lipsă de terminologie neechivocă, ele, aceste zone ale culturii se confundă, se suprapun cel mai adesea, în realitatea şi dinamica funcţionării
lor, în proporţii diferite, în funcţie de timp, spaţiu geografic şi politic şi cel mai important, de scop), Monica
Spiridon procedează la o pertinentă analiză a domeniilor acestora remarcând, printre altele, că „produsele culturale din era tehnologiilor de comunicare generalizată
au doar anumite trăsături comune cu cele propriu-zis
industriale“ (ceea ce nu ne salvează de avalanşa de expresii care au legătură cu industria, cu economicul, cu reciclabilitatea etc.).
Care sunt acestea? „Reţetele de producţie care permit
şi chiar vizează multiplicarea pe scară largă şi fatalmente
standardizarea“; „publicul consumator extrem de larg –
în epoca noastră acesta devenind planetar [nu doar conceptul de „sat planetar“ al lui McLuhan face discutabilă
ideea dimensiunii urbane, iată că în sine extensia planetară pulverizează diferenţele dintre sat şi oraş; e adevă-
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rat că autoarea sugera că e vorba de baza de generare a
produselor subsumabile popular culture, dar e de ţinut
cont şi de faptul că satul de azi, din ţările industrializate
sau tehnologizate, ca şi din cele ale lumii a treia beneficiază de cam toţi vectorii de distribuţie ai acestor produse, integrându-se activ în proces, n.m., R.V.] şi etalând
un potenţial infinit de posibilităţi“; „prin capacitatea de
a aduce profituri maxime prin investiţii minime“ [ceea
ce, dacă suntem atenţi, nu e decât o situaţie care ţine de
„reţetele de producţie“ de la punctul unu, n.m., R.V.] şi,
în fine, prin modul spectaculos şi fără precedent prin
care reuşesc să se insinueze în viaţa noastră cotidiană“ (în
această privinţă, ar fi de parcurs şi ultima carte a lui John
Storey, From Popular Culture to Everyday Life – 2014).
Un defect major, după părerea mea, este acela că
autoarea discută feluritele aspecte ale fenomenului ca şi
cum nu ar avea permanent în minte, de la început, întregul, ceea de duce adesea la tratări trunchiate pe anumite segmente, continuările, completările regăsindu-se
la alte pagini sau capitole, ceea ce îi poate atrage critici
şi poate genera greşite înţelegeri a demersului pe care-l
întreprinde. Voi reveni asupra acestui aspect.
Înţelesul culturii de masă este prea restrictiv la
anglo-americani, care consideră mase doar grupurile
numeroase de oameni adunate laolaltă sau masele ca
pătură inferioară. Masă înseamnă – nu numai în română,
stricto sensu – şi masa indefinită, eterogenă a poporului,
raportându-ne la poporul întreg şi nu separând mintal
elitele de vulg: elitele de-o parte, vulgul (masele) de alta.
Lucrurile nu sunt însă aşa de perfect delimitate. Cel mai
sofisticat profesor universitar poate fi atras de romanul
poliţist sau de filmele western, poate să frecventeze stadioanele ori să stea ţintuit în faţa micului ecran la competiţiile fotbalistice (în cultura română, scriitori importanţi, autori canonici precum Eugen Barbu, Fănuş Neagu
sau Nicolae Manolescu au practicat cronica sportivă),
poate să danseze la nunta fiicei unui prieten pe muzică
disco şi aşa mai departe. Să iau şi exemplul celebrului Brian May, basistul grupului „Queen“, altminteri un
respectabil specialist în astrofizică. Şi aş putea continua.
În opinia mea, acesta nu este decât un reflex al unei
epoci anterioare democraţiei şi democratizării culturii, proces derulat constant de-a lungul secolelor, azi el
aflându-se la cote inimaginabile în trecut (cu reflexul
paradoxal pentru unii, logic pentru alţii, de anomizare şi
de prevalenţă a valorilor practicate, acceptate, predicate
de oamenii mai puţin instruiţi, ceea ce se reproşează din
plin postmodernismului şi ideologiei lui). Pot îndrăzni
să cred că nu s-a produs o eliberare deplină a mentalităţii din chingile sistemului de clasă, mulţi oameni aparţinând lumii occidentale preluând, involuntar, tipare ale
vremurilor când societatea era strict stratificată şi ierarhizată. Că ne convine sau nu, în societăţile occidentale
urmaşii vechii aristocraţii îşi conservă, în formule noi,
mimând sau escamotând discret normele democratice,
codurile ce legiferează la suprafaţă sau reglementează
informal, în adâncime, viaţa socială în aceste societăţi,
întreţinând – în pofida relaţiilor morganatice care fac
succesul presei de tip tabloid (o formă de popular culture, nu?!) o anumită distanţare faţă de celelalte clase.
Ducând lucrurile mai departe, probabil că s-a întâmHYPERION
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plat şi în privinţa celor de extracţie mai „burgheză“ sau
mai „plebee“ o anume persistenţă a conştiinţei acestei
stratificări. Nu vreau deloc să spun că se mai manifestă
încă spiritul de supunere şi celelalte, doar că instituţiile
vechiului pot lăsa urme şi pot transcende noilor norme
în chipuri foarte nebănuite şi foarte insidioase.
Originea mentalităţii care face posibilă existenţa culturii de masă este foarte veche, iar extensiile ei în epoca
exploziei mijloacelor de comunicare în masă, în era informaticii sunt foarte variate şi nu pot să ne împiedice să
vedem care este adevărata natură a fenomenelor, fără să
ne încurcăm în dezbateri sterile cu privire la diferenţele
dintre cultura maselor şi cultura elitelor. Chiar dacă uneori cei care se consideră elite promovează valorile unor
contraculturi (hippies, de pildă, sau emo, sau hipsters)
cu tendinţe de a se extinde fie la nivelul unor comunităţi mari aflate în interiorul graniţelor unei singure ţări,
fie la nivel global.
Suficient de ample şi de pertinente sunt consideraţiile legate de televiziune şi de rolul ei în modelarea şi
re-modelarea realităţii, despre cultura feministă sau cea
destinată femeilor, despre serialele care inundă micile
ecrane, cu o apăsată aplicaţie asupra genului numit
soap opera (greşit plasat, „genetic“, la capitolul care îi
este anume destinat, deşi undeva, mai înainte, la un alt
capitol, se arătase destul de clar că originea lui se află în
susţinerea financiară de către companiile de săpunuri
şi detergenţi interesate să îşi facă reclamă, de unde şi
numele), dar şi cu numeroase consideraţii asupra motivelor biblice şi mitologice în general integrate în diferite
produse ale popular culture.
Multe pagini sunt infuzate de sofisticate detalii provenite din discursul filologic (gen intertextualitate şi aşa
mai departe, acolo unde ar fi trebui să se mizeze mai mult
pe ideea de clişee şi stereotipuri), dar şi din modalităţile discursive mai noi, proprii intervenţiilor pe la diferite congrese şi în diverse publicaţii care mimează ştiinţa, precum „transmedialitate de tip barter“ şi altele asemenea. Foarte bun şi foarte nimerit, întrucât el explică
o serie de aspecte ale interesului pentru diverse produse mediatice şi nu numai, este apelul la narativitate.
Poate că e util să amintesc aici ce scria în 1984 Monica
Spiridon, în Despre „aparenţa“ şi „realitatea“ literaturii, cu privire la acest aspect, extrem de important pentru forţa de penetrare până în cele mai îndepărtate sau
mai defavorizate economic zone ale lumii a unora dintre
produsele culturii media, mai concrete sau mai volatile
(aici mă gândesc, de pildă, la poveştile despre biografiile sau despre vieţile de toată ziua ale vedetelor, adesea false, glazurate, fabricate în conformitate cu reţete
sigure: „Există […] o competenţă narativă universală şi,
în acelaşi timp, un inventar relativ limitat de posibilităţi structurale, constituind un sistem de universalii ce
se manifestă diferenţiat în constelaţia formelor narative
celor mai diverse, din toate timpurile şi culturile, indiferent de substanţa semiotică utilizată“.
Dar, centrându-şi foarte mult demonstraţia pe dimensiunea economică şi lăsând în umbră tocmai profilul
omului de azi (cel… „mutant“), latura antropologică şi
estetică a culturii de consum (e de precizat că arta de
consum este şi rămâne artă, analizabilă estetic, chiar
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dacă inferioară artei înalte) se ajunge la formulări care
deturnează în parte semnificaţiile şi realităţile fenomenului. Astfel, apar adesea expresii de tipul „furnituri teoretice“ (normal ar fi să spunem „armătură“, pentru că teoria nu e un accesoriu; nu cred că trebuie să ne ruşinăm
de teorie şi să o clasăm la capitolul futilităţi, în pofida
faptului că abordăm un subiect propriu celor neinteresaţi de aşa-ceva), „containere mitice“, produsele culturii
de masă sunt privite ca „pre-fabricate“, ca „reciclabile“
şi, în general, în coada strălucitoare de cometă a pontifilor Şcolii de la Frankfurt, popular culture este „valorizată“ mai ales ca o formă a materialităţi vulgare şi ca
un reflex cvasi-exclusiv al pragmatismului capitalist, al
mercantilismului, cu alte cuvinte.
Ceea ce e adevărat, dar numai în parte. Aşa se ajunge
la formulări apodictice de tipul „Arta de consum, în
schimb, este efemeră, nu are durată, ci doar existenţă
ciclică, de tip metabolic, care se desfăşoară între fabrică
şi lada de gunoi.“ Oare!? E şi puţină beţie de cuvinte aici,
dar, trecând peste asta, ce ne facem cu rezistenţa în
timp a unor romane de consum, ce ne facem cu muzica
rock, atât de prizată în noua generaţie după ce s-a trecut
deja, de decenii bune, prin punk, house, techno, heavy
metal etc., ca să ajungă la grunge, rap, gothic sau power
metal?! Ciclicitate? Poate. Shakespeare, autor de piese
pentru marele public, a fost redescoperit şi revalorizat
în secolul al XIX-lea şi nu a mai părăsit piedestalul literaturi înalte, ba, cum se ştie, în momentul de faţă ocupă
soclul cel mai sus situat. În fine, nu am cum să reiau aici
o demonstraţie căreia i-am consacrat o carte întreagă în
urmă cu zece ani.

De dragul teoriei

Corifeii studiilor de popular culture, unii industrioşi
de-a dreptul, se feresc, cum am mai arătat, să dea o definiţie fenomenului. Din scrupule metodologice. Or, chiar
dacă un universitar cum este Monica Spiridon nu prizează „vulgata teoretică“, mă tem că o definiţie proastă
e mai bună decât mai multe definiţii care se subminează
una pe alta sau alunecă diafan una peste alta. Risc una,
fie şi cu preţul contestărilor, numai pentru că am credinţa că fără bune cadre teoretice ne vom înnămoli la
nesfârşit în mâlul eseisticii şi al studiilor bune pentru
publicaţiile cotate ISI.
Am putea defini popular culture ca un domeniu al
produselor culturale de consum şi relaţiilor dinamice care
se instituie între creatorii şi producătorii de cultură, de
artă în particular, produsele artistice şi mediatice distribuite în proporţie de masă, cu substrat politico-ideologic
sau fără, şi consumatorii acestor produse, care le primesc
sau le achiziţionează în scop de divertisment.
În felul acesta, accentele cad corect, pe creaţia special
concepută, după reţete sigure ale succesului, pentru un
număr cât mai mare de oameni, pe formula serializată a
unor produse artistice şi pe adaptarea produselor culturii
înalte pentru uzul publicului mai puţin instruit sau doar
dornic să se distreze, căutând împlinirea de sine într-un
hedonism sui generis, bazat pe produse artistice sau care
mimează arta. Privind astfel, producţia de serie (repetitivă, standardizată) şi producţia de masă (editarea unui
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disc a cărui conţinut cuprinde opera unui compozitor
de muzică clasică, de exemplu), vizitele la muzee, croazierele şi pachetele turistice culturale, difuzarea filmelor
şi a emisiunilor de divertisment prin intermediul canalelor de televiziune etc. nu fac decât să răspundă unui
impuls către frumos şi către obţinerea unor satisfacţii
de ordin cultural sau moral (sensul moral al telenovelelor sud-americane e dincolo de orice dubiu).
Din aceste motive, probabil că un concept care să acopere mai bine sfera fenomenului pe care îl tratează criticii sub denumirea de popular culture ar fi acela de cultură de consum. Pentru că, finalmente, dincolo de toate
tribulaţiile analitice, consumul este dimensiunea esenţială a acestui fenomen, consum care are la bază căutarea satisfacţiei, a plăcerii. Nu am observat ca Monica
Spiridon să folosească termenul loisir, care ar fi lămurit dintr-o dată multe necunoscute (aparent ale aşa-zisei
chestiuni dilematice care s-ar ascunde sub umbrela
denumirii de popular culture. De asemenea, deşi vorbeşte despre gratificaţiile acestui consum atunci când
comentează contribuţiile Şcolii de la Frankfurt, abia în
capitolul final, „Divertisment, libertate, control“, pune
problema nodală a fenomenului, adică divertismentul.
Or, dacă între „firele roşii“ pe care le-a urmărit de-a lungul lucrării s-ar fi numărat şi acesta, discursul ar fi câştigat şi în metodă, şi în claritate, pentru că abia acum
cititorul are cu adevărat, aş zice, „toate cărţile în mână“.
Revenindu-i să judece singur. E drept, după ce autoarea
l-a informat cât a putut mai bine.
De asemenea, ar fi fost bine dacă din opera lui Herbert
Marcuse s-ar fi oprit preţ de câteva paragrafe, nu numai la
Omul unidimensional, aşa cum a făcut-o, ci şi la discuţia
acestuia cu privire la manuscrisele economico-filosofice
ale lui Marx şi mai ales, la Eros şi civilizaţie şi la conceptul de desublimare represivă. Lasă pe alocuri impresia, în
discuţiile pe care le poartă, că e parcă stânjenită de ideile lui Max Horkheimer şi Adorno cu privire la consumismul cultural american şi la rădăcinile acestuia, ca şi
la posibilitatea ca prin cultura de masă dominanţa unei
clase sau elite sociale şi economice asupra altor categorii
şi clase să fie mai puţin evidentă, dar nu mai puţin fermă
şi eficientă. Spiritul ştiinţific nu are de-a face cu simpatiile şi antipatiile politice. Nu mi se pare suficient ruminată nici ideea combaterii tezei lui Marx potrivit căreia
baza economică determină suprastructura. De obicei,
cei care se pronunţă aşa fie nu l-au citit pe Marx, fie nu
l-au înţeles. În critica noastră, e suficient să te exprimi
ca fiind împotriva lui Marx. Nimeni nu cere argumente;
eşti de partea cea bună. Totuşi, baza economică determină întotdeauna suprastructura, numai că acest lucru
nu se întâmplă în mod mecanicist, simplist, după principiul cauzalităţii directe ci după acela mai complex al
determinismului universal, iar influenţele şi relaţiile de
determinare trebuie analizate cu multă flexibilitate şi
deschidere, chiar depăşind limitările specifice epocii în
care a pus la punct Karl Marx teoriile sale asupra capitalului, plus-valorii, modului de producţie şi aşa mai
departe. Dacă John Storey, în probabil cea mai recentă
carte a sa pe tema care ne interesează aici, From Popular Culture to Everyday Life, apărută în 2014, găseşte
necesar să includă un capitol intitulat „Alienation and
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the Marxist Everyday“, atunci cu siguranţă că şi noi ne
putem debarasa de reflexele postdecembriste.
Atrag atenţia şi asupra faptului că, mai ales în partea de început a lucrării, se confundă în câteva rânduri
opera literară îndeosebi cu suportul ei, considerându-se
marile tiraje ale unor opere fundamentale ca făcând
intrinsec parte din creaţia artistică. Postulat care, mai
la vale, citând din contribuţiile lui Umberto Eco, este,
din fericire, anulat. Nu mai dezvolt.
Ar trebui meditat, în vederea unei noi ediţii, pe care
o găsesc extrem de necesară, atât pentru publicul larg,
urmărind să se instruiască şi să înţeleagă un fenomen
care astăzi a căpătat proporţii gigantice, făcând parte
din cotidianul fiecărui om al planetei aproape, cât şi
pentru specialiştii în formare, la validitatea unor aserţiuni cum sunt cele cuprinse în rândurile următoare:
„Cultura mare aparţine tuturor: adică nimănui, pe când
produsele popular culture sunt destinate mai ales uzului propriu [cu italice în text, n.m, R.V.]. Spre deosebire
de operele de valoare, ele satisfac (sau mai degrabă stimulează) instinctul posesiv al consumatorului.“ Ce-ar
fi să ne întrebăm câte tablouri de Rembrandt, Degas,
Picasso sau Edvard Munch se află în colecţii particulare? Sau cum se poate exercita „uzul propriu“ în situaţia participării alături de câteva mii de oameni la un concert rock pe un stadion!? Nemaivorbind de contradicţia
insolubilă dintre această afirmaţie şi centrarea demonstraţiei pe dimensiunea comunicării (comunicarea: unul
dintre poncifele universitarismului contemporan, dar şi
ale politicianismului, domeniului relaţiilor publice şi aşa
mai departe). Cât despre „etanşeitatea“ celor două sfere,
despre care se vorbeşte cu aplomb ceva mai departe, cea
a culturii înalte şi cea a culturii de masă, slavă Domnului, afirmaţia aceasta este spulberată prin foarte frumoasele demonstraţii incluse în cuprinsul cărţii.
După cum importanţa excesivă acordată vectorului
comunicare în cadrul acestui demers vizând formele culturii de consum nu mi se pare fericită pentru o adevărată explicare a acestui fenomen multifaţetat, multipolar care îi pune nu o dată în dificultate pe cercetători, a
căror mare problemă este aceea că nu ştiu să găsească
trăsătura de unire dintre ele.
Acestea nu mai sunt „discuţii între noi, criticii“, aşa
cum practic, de regulă, în cuprinsul acestei rubrici. Este
vorba de mici catastrofe ale textului şi ale logicii lui, care
se cer imperios rezolvate.
Peste toate, însă, cartea Monicăi Spiridon dedicată
fenomenului popular culture e mai mult decât o iniţiere, aşa cum am spus mai la început. Prin bogăţia datelor acumulate, prin punerea laolaltă a celor mai importante luări de poziţie la nivelul criticii occidentale specializate, prin adaosul important de observaţii personale
puse în valoare ca ilustrare a părţilor aşa-zicând teoretice ale discursului, această lucrare, nu lipsită de o anumită îndrăzneală, tinde spre turnura unui compendiu în
materie fiind, totodată, un bun început care obligă la a
integra mai profesionist asemenea idei în practica discursului critic contemporan în România.
HYPERION
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Identitatea românească la
graniţa imperiului austro-ungar.
Viaţa religioasă şi identitatea
neamului
Motto:
„…nu uitaţi că aveţi de îndeplinit trei datorii mari și sﬁnte, pentru care aveţi a răspunde înaintea lui Dumneazeu,
înaintea oamenilor și a urmașilor voștri. Aceste trei datorii
sunt: patria, limba și biserica. “
Doxachi Hurmuzachi, Testament

P

Percepute mai întotdeauna ca nedespărţite una de alta, în
Bucovina s-au adunat, aproape confundându-se, tăria bogăţiei spirituale ortodoxe a poporului, cât și cea materială a bisericii – imensă la vremea aceea. Cu tăria acestei credinţe s-a
ţinut piept „faţă de năvala mahomedană“ (Eminescu, 1980, p.
258) – cum spune Eminescu –, stând pavăză creștinătăţii între Orient și Occident. „Îndeosebi în Transilvania, Bucovina și
Banat, ortodoxia se confunda cu ideea apartenenţei la aceeași
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comunitate etnică, iar cele
două noţiuni se suprapuneau: a
ﬁ ortodox însemna a ﬁ român. Nu întâmplător în aceste provincii lupta pentru biserică devine o luptă pentru neam, căci
sâmburele acestei chestiuni era de natură naţională“ (Rusșindilar, 1995, p. 99).
Meritul cel mare a fost și pe acest tărâm, cel al Hurmuzăcheștilor, uniţi cu Andrei Șaguna. Constatând că în condiţiile
date, populaţia nu era deloc pregătită pentru a lupta să se
realizeze o autonomie politică a tuturor românilor din toate
provinciile ţării, aceștia au trecut la un plan prin care să înceapă mai întâi o coeziune religioasă a acestora, coeziune care ar
ﬁ putut duce la unirea neamului românesc din întregul întins
al imperiului austriac, având drept cap al ei, o singură Biserică
Ortodoxă metropolitană – așa cum ceva mai târziu se va încerca și prin ideile unei lupte culturale. Numai că vigilenţii și

Eminescu in aeternum

experimentaţii câini de pază ai imperiului au sesizat de la bun
început acest plan și l-au dejucat prin toate mijloacele posibile și cu destul de multă ușurinţă, având în mâna lor toată
puterea.
Deșii fraţii Hurmuzachi au fost primii apărători ai Bisericii ortodoxe a neamului, lupta a fost lungă și grea în această privinţă, căci primul lucru pe care l-au făcut habsburgii
imediat după 1775 a fost acela de a lua în stăpânire cele mai
mari și mai bogate mănăstiri: Putna, Voroneţ, Suceviţa, Moldoviţa și Dragomirna. Ele n-au fost alese la întâmplare, căci
acolo zăceau cele mai reprezentative simboluri ale Moldovei:
mormântul lui Bogdan, întemeietorul acesteia, dar mai ales
mormântul lui Ștefan cel Mare, sfântul și apărătorul credinţei
moldovenilor. La vremea respectivă, Episcopia se aﬂa la Rădăuţi, având în subordine tot nordul Moldovei și ţinutul Hotin.
Cu toată puterea absolută pe care o deţineau austriecii,
lucrurile, nu erau atât de simple nici pentru ei, căci trebuiau
să rupă din rădăcini legi încetăţenite ale credinţei ortodoxe
și ale bisericii neamului, legi mai greu de dezrădăcinat decât
cele civile. Chiar după despărţirea Bucovinei de Moldova, Episcopul Dosiftei Herescu „depindea în cele ecleziastice de Mitropolia Moldovei de la Iași și prin ea – de Patriarhia din Constantinopole“ (Luceac, 2000, p. 163). Cu toate acestea, planurile austriecilor au putut ﬁ implementate așa cum se „rezolvă“
ele sub o dominaţie străină; mai întâi perﬁd, apoi de-a dreptul samavolnic, în poﬁda tuturor canoanelor și legilor ţării de
origine.
Înainte de toate, autorii care au cercetat documentele și
s-au ocupat de avuţiile Bisericii Ortodoxe române din Ţara de
Sus a Moldovei, recunosc unanim că acestea erau foarte mari.
La recensământul făcut imediat după anexare, austriecii înșiși
constată ceea ce se știa încă înainte de ocupare – motiv pentru care s-a și procedat așa: „la încorporarea Bucovinei, austriecii constată că 2/3 din suprafaţa acestei provincii se aﬂa
în stăpânirea Bisericii ortodoxe. Deci, toată viaţa economică
din noua provincie a Imperiului austriac se aﬂa în mâna unei
instituţii, care pe lângă că avea strânse legături canonice cu
Mitropolia Moldovei, mai era în același timp și singurul așezământ de îndrumare culturală și naţională pentru locuitorii ei.
Subjugarea Bisericii ortodoxe române din Bucovina intereselor statului austriac catolic nu era posibilă, orișice mijloace s-ar ﬁ întrebuinţat. Era mai ușor să i se conﬁște bunurile, luându-i astfel puterea economică, pentru ca mai târziu,
în anul 1783, cu prilejul vizitei împăratului Josef al II-lea în
Bucovina, să o alăture canonicește unei mitropolii tot ortodoxe, dar străine de neamul românesc, de cea a Carlovitz-lui“
(Averile bisericești din Bucovina, 1939, p. 12).
Prin urmare, formula clasică divide et impera a dat și în
acest timp roadele scontate. Numai că pentru a ajunge la scopul urmărit, trebuiau făcute câteva mișcări preliminare, așa
încât se va proceda în consecinţă. Înainte de toate, împotriva
oricărei tradiţii și pe nepusă masă, austriecii mută, în 1782,
Episcopia de la Rădăuţi la Cernăuţi, tocmai pentru a o dezrădăcina și pentru a o scoate din albia tradiţională. De aici nu
a fost decât un pas ca prin mașinaţiuni de politică statală s-o
dezmembreze și s-o poată administra (și supune) mult mai
ușor.
Mai întâi i-au dat lui Dositei Herescu funcţia de Episcop
exempt al Bucovinei, după care, cu ajutorul exceselor acestui
prelat dornic de putere și ahtiat de funcţii înalte și de măriri
rapide s-a reușit în 1783 ca noua episcopie a Bucovinei să ﬁe
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anexată Mitropoliei ortodoxe din Slovenia, mai exact, Mitropoliei din Carlovitz. Acţionând cu prudenţă și tact, pentru a
nu stârni revolte, austriecii au știut să facă acest lucru apelând
la o strategie cunoscută deja, așa încât, „mutarea“ s-a făcut în
două etape: una în 1783, cealaltă în 1786.
Sigur că toate aceste abuzuri trebuiau „îndulcite“ cum se
cuvine, oferind „prostimii“ un contrabalans pompos și cât
mai credibil. Așadar, pe 15 și 16 iunie 1784, Iosif al II-lea, împăratul Austriei, face o vizită în Bucovina ocupată, tocmai pe
marginea „Cordunului sanitar“, un fel de inspecţie la faţa locului, ajungând până la Suceava, unde vizitează biserica fostei
Mitropolii și unde rămâne „surprins“ că locul moaștelor Sfântului Ioan cel Mare este gol.
Vizita pune serioase semne de întrebare, căci ea conţine o
inadvertenţă prin care logica, oricât de simplă, ar dovedi faptul că împăratul ar ﬁ trebuit să viziteze Cernăuţii, pe care îi impusese drept nouă capitală a provinciei, nicidecum Suceava,
care amintea cu prisosinţă de scaunul vechii Ţări și care reprezenta un memento istoric de prim rang în regiune. Dar regia
era deja „construită“, iar împăratul, reprezentatntul suprem al
autorităţii, trebuia s-o pună în practică tocmai pentru a induce în eroare un popor drept credincios în faţa conducătorilor,
așa cum fusese obișnuit de veacuri înainte.
Regia, povestită de Ion Grămadă în nuvelele sale istorice
are substraturi istorice care nu pot ﬁ puse la îndoială: „împăratul, care știa de cererea bucovinenilor și hotărârea Consiliului de război al Curţii din Viena [a se remarca evidenţa!
n.n.], răspunse: «Iarăș acolo, aducându-se, se vor așeza“ (Grămadă, 1926, p. 46). Așadar, de aici încolo, în conformitate cu
„dreapta poruncă împărătească“, dar mai ales pentru a scoate
fapta în evidenţă, începe toată butaforia. Însoţiţi de o gardă
militară formată din cincisprezece husari călări, husari care au
însoţit racla până la Liov, la graniţă, „o mulţime nenumărată
de popor urma îndărătul butcei cu racla Sfântului […] Lângă
pârâul Colacin, care desparte Bucovina de Galiţia, au aﬂat nenumărate corturi întinse pe șes, în cari se adăposteau boieri,
târgoveţi, ţărani, călugări și preoţi, ce așteptau împreună cu
episcopul Dositei sosirea moaștelor“ (Grămadă, 1926, p. 52).
Vrând să dea evenimentului amploarea cuvenită, în momentul trecerii raclei peste hotar „i-a oprit episcopul Dositei,
zicându-le să aștepte până ce va sosi și generalul Enzenberg,
cârmuitorul Bucovinei. Acesta veni îndată, înconjurat de ostași călări, și trecând preoţii racla peste hotar, s-au slobozit
în semn de bucurie și în cinstea Sfântului ca la 60 de tunuri“
(Grămadă, 1926, p. 52-53), încât nu se poate să nu te întrebi
dacă un sfânt trăit în ascultare și meditaţie toată viaţa sa era
atât de fericit în spirit, zguduit de asurzitoarele zgomote…
Evenimentul trebuia să aibă importanţa cuvenită, și mai ales
trebuia să arate că se datorează stăpânirii!
Dar lucrurile nu se opresc aici, pentru că toate trebuiau
să poarte același fast de operetă ca și acela al sărbătorii de la
Cernăuţi; pompa trebuia să ﬁe pe măsură, iar pe lângă ﬁreștile
cântări bisericești ce-l însoţiră „se auzeau trâmbiţile gorniștilor și durăiturile toboșarilor […] oastea le ieșiră înainte slobozind multe tunuri din dealul Cernăuţilor“ (Grămadă, 1926, p.
53). În ﬁerbinţeala care le lua ochii, probabil că nu-i trecuse
nimănui prin cap că poate Sfântului, în vacarmul produs i-ar
ﬁ venit să se întoarcă în liniștea din ţara străină…
Așadar, nimic nu se făcea întâmplător: după desﬁinţarea
tuturor lăcașurilor bisericești din Bucovina, exceptându-le
pe cele cinci, mai importante (Putna, Voroneţ, Suceviţa,
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Moldoviţa și Dragomirna), „scopul era de a seculariza averile
mănăstirești ale fostei Episcopii de Rădăuţi – atât ale mănăstirilor din Bucovina, cât și ale celor rămase în Moldova. Ele au
trecut în administraţia statului, punându-se astfel baza Fondului Religionar greco-oriental“ (Luceac, 2000, p. 164).
Prin urmare, nimic din ceea ce promiseseră noii stăpâni la
început nu se realiza în prezent, încât populaţia era, pe bună
dreptate, din ce în ce mai nemulţumită. Așa s-a ajuns la situaţia în care românii nu mai aveau dreptul de a-și alege singuri episcopul, conform datinei străbune, nu mai aveau dreptul nici să-și aleagă preoţii, iar peste toate acestea nu-și mai
puteau administra propriile lor averi (unele moștenite, altele
dobândite), iar consecinţa și scopul tuturor acestora va veni,
cum era de așteptat, prin reorganizarea diecezei bucovinene.
Iniţial, abatele Iosafat împreună cu nunţiul papal din Viena
unelteau în vederea unei intense propagande greco-catolice
în noua Bucovină, uneltiri făcute în vederea înlăturării episcopului Herescu. Uneltirile acestea n-au avut ﬁnalitatea dorită,
numai din cauza destinelor personale ale intriganţilor sau ale
celor vizaţi să ﬁe noii potentaţi, destine care i-au îndrumat pe
presupușii înlocuitori spre alte posturi. Între timp s-a descoperit faptul că prin Dositei Herescu, pământeanul trădător,
planurile erau și mai eﬁcace.
Dorinţa acestui vanitos era să ajungă cât mai sus, făcând
toate diligenţele în acest sens, ﬁind peste măsură de zelos cu
dorinţele stăpânirii, așa încât, Episcopul „primi cu mare emoţie hotărârea noii stăpâniri, cerând să i se facă instalarea cu
tot fastul cuvenit, în prezenţa clerului secular și monahal și a
poporului credincios, pentru ca toată lumea să știe că în cele
bisericești are să asculte numai de el“ (Nistor, 1991, p. 32).
Austriecii folosesc din plin evenimentul, speculând prilejul de a folosi un om de-al pământului, care s-a și dovedit
mult mai eﬁcace decât unul străin, căci, așa cum vom vedea, episcopul va trage înapoi pentru mult timp mișcarea
pro-românească din Bucovina, datorită îndărătniciei, obtuzităţii și egoismului său antinaţional.
Așadar, generalul Enzenberg însuși, la 12 februarie 1782, la
ceremonia organizată cu ocazia investirii, îi dăruiește noului
episcop o cruce de aur în numele împăratului [!], punându-i
în stăpânire „atât mănăstirile, cum și partea duhovnicească
a mirului, cu toate a mănăstirilor moșii și altele mișcătoare
și nemișcătoare avuţii, însuși numai de poroncele și orânduielile ale arhieriei sale episcopului lor Kirio Kir Dosoftei sunt
aninaţi“ (Nistor, 1991, p. 33). Nu putea să lipsească, desigur, o
prea îndulcită osanà împăratului cel atotputernic, făcută de
vicarul episcopal Meletie, încredinţându-l pe Dositei (dacă
mai era nevoie) „că Dumnezeu în inima împăratului locuiește…“ (Nistor, 1991, p. 34).
La vremea respectivă, Episcopia Bucovinei avea o împărţire strictă în șase protopopiate (decanate): Cernăuţii aveau
în subordine 31 de parohii, Ceremușul avea 34, Nistru avea
24, Berhomet 29, Vicovul 37, iar Suceava 31 de parohii. Toate erau conduse de către un protopop, iar aceștia erau numiţi de episcop. Egumenii mănăstirilor, deși erau aleși de soborul monahal, ei trebuiau să ﬁe conﬁrmaţi de episcop, dar,
mai ales, trebuiau să aibă asentimentul guvernatorului – ceea
ce spune multe deja. Un amănunt peste care nu se poate trece ușor ar ﬁ acela că limba în care se oﬁciau slujbele religioase era limba română, dar corespondenţa oﬁcială între toate
acestea și autorităţile publice se făcea în mod obigatoriu în
limba germană.
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După trecerea Bucovinei la Mitropolia Carlovăţului au
avut loc unele neînţelegeri grave între cei doi conducători, iar
autoritarismul mitropolitan se stinse numai în urma unui șir
de întâmplări care au ţinut mai mult sau mai puţin de hazard,
de orgoliile și interesele preacucernicilor din ambele părţi,
după care, Dositei „putu desăvârși marea operă de reforme
impusă de austrieci“ (Nistor, 1991, p. 36).
Înﬁinţarea Fondului religionar a fost o mană cerească întru susţinerea visteriei austriece și nu s-ar ﬁ întâmplat așa
dacă Dositei n-ar ﬁ făcut jocul austriecilor. Atunci când Aron
Pumnul scrie despre acest Fond, el spune în deplină cunoștinţă de cauză, despre moșiile mănăstirești ale Moldovei de
Sus, ca om care a cercetat documente autentice în acest sens,
că „toată viaţa noastră religioasă, morală, spiretuală, năciunală, sciinţială se susţine de’n acele proprietăţi“ (Pumnul, 1865,
p. 6).
Sigur că se urma cu stricteţe, zel excesiv și cu grabnică aplicabilitate, ca orice idee pornită de la un monarh – în cazul
nostru Iosif al II-lea –, politica de reformare a catolicismului
și a bisericii în general, politică cunoscută astăzi sub numele
generic al absolutismului luminat. Ioseﬁnismul „a ridicat statul deasupra bisericii, căutând să introducă o biserică de stat“
(Ceaușu, 1998, p. 106), iar prin crearea Departamentului Publico–Ecleziastic din cadrul Cancelariei Boemiano–Austriece
din Viena, „s-a instituit supravegherea de către stat a clerului și a bisericii, în virtutea dreptului de «supraema potestas»
conferit statului“ (Ceaușu, 1998, p. 106).
Așadar, în noua provincie a imperiului, ioseﬁnismul trebuia aplicat mai abitir decât în celelalte. Prin urmare s-a trecut la
fapte. După o inventariere drastică, generalul Enzenberg, conducătorul militar al provinciei, propune cu autoritatea cunoscută, la 24 februarie 1784, următoarele: 1. Absolut toate moșiile mănăstirești și episcopale să ﬁe trecute sub administrarea
statului; 2. Din averile (licite, moștenite sau dobândite) să se
creeze un Fond religionar din care să poată să se întreţină:
episcopul, Consistoriul, clerul, bisericile, mănăstirile și școlile;
3. Să se reducă numărul mănăstirilor la trei, cu cel mult 25 de
călugări ﬁecare.
Toate acestea se făceau sub oblăduirea lui Dositei, încât
la 2 mai 1784, egumenul mănăstirii Suceviţa, Antioh, a prezentat administraţiei un memoriu–protest împotriva desfacerii necanonice a Bucovinei de Iași, dar și a alipirii neﬁrești
și nejustiﬁcat la biserica din Carlovăţ. Se protesta de asemenea împotriva faptului că prin secularizarea averilor mănăstirești se aducea atingere însăși temeliei bisericii. Prin urmare
el cerea imperativ ca în aceste condiţii să li se îngăduie tuturor egumenilor de a emigra în Moldova, cu întregul avut
mănăstiresc.
Urmarea? Trebuia, desigur, o pedeapsă exemplară, încât
faptul să nu se mai repete și, mai ales, să nu ia amploare. Prin
urmare Antonie de la Humor și Inochetie de la Voroneţ au
fost pedepsiţi, ﬁind expulzaţi peste graniţă, ca ţapi ispășitori
ai acestei provocări, după care, Consiliul Aulic de Război, sub
oblăduirea căruia funcţiona Bucovina, dădu o rezoluţie „îndulcitoare“ care susţinea „că ele [averile mănăstirești n.n.]
sunt de luat în seamă numai în administrare, și în urmă veniturile care se vor înmulţi – înmulţire pe care austriecii o prevedeau și nu s-au înșelat – prin ameliorările intenţionate, nu
sunt a se vărsa în casa statului, ci în casa separată a Fondului
religionar; deci și întreaga manipulaţie respectivă trebuie să
se facă sub supravegherea și conducerea episcopului [!] și a
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Consistoriului“ (Nistor, 1991, p. 40) – o îndulcire păcălitoare,
care nu va rezolva nicidecum esenţa problemei.
Cum răspunsul acesta, pentru mulţi dintre slujitorii mănăstirilor era ediﬁcator, căci nu era greu de intuit ce va urma
[și va urma!], atunci mare parte a feţelor bisericești emancipate au fugit în Moldova, găsindu-și acolo alinare în aceeași viaţă monahală. Li s-a dat voie să plece numai individual și, mai
ales, nu aveau voie să ia cu ei nimic din averea mănăstirilor.
Chiar Paisie Velicicovschi, cunoscutul erudit, fostul stareţ al
mănăstirii Dragomirna s-a retras încă din 1775, împreună cu
școala sa la mănăstirea Neamţului, unde reuși să-și continue
activitatea literară în ocrotire și liniște.
A urmat, așa cum era de așteptat, secularizarea averilor
mănăstirești. Tactica a fost una perﬁdă; la început, Enzenberg
a luat în arendă domeniile episcopale, dându-i a înţelege trădătorului Dositei că face acest gest pentru a-l lăsa să se ocupe doar de cele duhovnicești, fără a mai purta și povara administraţiei. Chiar și așa, el primea pentru acest „serviciu“ o
rentă anuală de 8.000 de ﬂorini. Imens pentru unii, folositor
celorlalţi.
Când și-a dat seama că rămâne fără puterea economică,
Dositei s-a trezit, rugându-l pe contele Hadik – președintele
Consiliului aulic de război – să-l înduplece pe Enzenberg să-i
lase măcar o insulă a domeniului Rădăuţi. Cum Episcopul era
destul de bătrân ca să mai prezinte vreun pericol, împăratul
Franz Iosif a dat în favoarea acestuia (28 martie 1783) o rezoluţie imperială favorabilă: „lui Dosoftei să-i rămână Rădăuţii
cât va trăi el, dar să i se reţină 1.000 ﬂorini, din leafa de 8.000
ﬂorini“ (Nistor, 1991, p. 42).
În felul acesta, tăvălugul o lua la vale, iar în rostogolirea lui,
tot mai mult, statul austriac își împlinea dorinţele și planurile
bine puse la punct încă din 1774. „Prin «Regulamentul administraţiei bisericești – „Geistlicher Regulierungsplan“ – se
stabili numirea episcopului de către împăratul din Viena, în
calitatea acestuia de suprem patron al bisericii ortodoxe din
Bucovina (Nistor, 1991, p. 43). La nivelul populaţiei, au urmat
schimbările numelor după meseria pe care o purta ﬁecare locuitor sau după localitate.
A urmat numirea altui episcop, Daniil Vlahovici, când biserica s-a sârbizat într-un ritm alert, iar numele bucovinenilor
se sârbizau asemenea, purtând în coadă tot mai des suﬁxul
–vici. În sfârșit, au urmat exodurile masive ale ţărănimii, încât statistici credibile vorbesc de cifre foarte mari: numai în
intervalul noiembrie 1785 până în aprilie 1786, s-au refugiat
6.937 de suﬂete, așa încât, Eminescu scria în noiembrie 1876,
punând accentul pe starea deplorabilă în care se aﬂau românii bucovineni: „de douăzeci și șase de ani românii bucovineni
se plimbă de la Ana la Caiafa, pe la înalte scaune, cum zic ei,
pentru a putea exercita un drept garantat de Constituţie și de
26 de ani în zadar“ (Eminescu, 1980, p. 253).
Tăvălugul nu se oprește nici în acest punct. La sosirea austriecilor în Bucovina, populaţia autohtonă era majoritar ortodoxă. Chiar și celelalte minorităţi ale coloniștilor – din ce în
ce mai numeroase – aparţineau aceleiași confesiuni, așa cum
era cazul rutenilor și huţanilor ucrainieni, ori cum erau ţiganii,
indiferent dacă aceștia erau nomazi ori sedentari. În aceeași
situaţie se aﬂau, desigur, și armenii stabiliţi în marea lor majoritate în Suceava. Mozaicii erau neînsemnaţi în 1774, întrucât
aceștia constituiau doar un procent de 3,5%.
Odată cu anexarea Bucovinei, structura populaţiei începe să se modiﬁce rapid, astfel încât se remarcă o modiﬁcare

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

vădită a structurii confesionale. „Imediat după anexare au sosit în Bucovina, diferiţi funcţionari militari și civili, meșteșugari, comercianţi, care în marea lor majoritate erau de religie
catolică. Procesele migraţioniste însemnate și politica de colonizare au atras în Bucovina mii de ţărani ruteni, germani,
maghiari, slovaci, lipoveni, care, evident, nu erau de confesiune ortodoxă“ (Ungureanu, 2003, p. 175). Chiar și așa, în anul
1816, ortodocșii erau tot majoritari, constituind 90% din populaţie. Din 1816 și până în 1850, populaţia Bucovinei s-a dublat, ajungând de la 200 la 400 de mii, numai că ponderea ortodocșilor a scăzut la 81,1%, pondere datorată politicii amalgamării de naţii în provincia nou creată și a urmăririi asidue a
celei de desnaţionalizare.
Toleranţa românească, recunoscută până astăzi, a făcut ca
toate aceste etnii să trăiască în pace, cu menţiunea că această toleranţă a fost și ea speculată de către autorităţile imperiului, cu intenţia vădită a deznaţionalizării autohtonilor români. Ceea ce n-au făcut nici turcii, nici tătarii, au reușit cu
brio habsburgii, pentru că spre deosebire de toate celelelte
etnii din orice altă provincie a imperiului, unde arhiereii se
alegeau, numai în Bucovina se numeau.
Mai mult, pentru hirotonirea la preoţie, numirea în parohii, și publicarea epistolelor pastorale, trebuia obţinută mai
întâi aprobarea guvernului, așa încât, izbucnirea publicistului
Eminescu își are o nedisimulată justiﬁcare: „ce se va zice însă
când vom arăta că pe acest pământ românesc, în Bucovina,
sub sceptrul austro-ungar sinagoga evreiască are mai multă
autonomie decât biserica românului? Căci dacă evreul are rabin, și-l alege singur, dacă are școală jidovească, își caută singur de dânsa. Dar dacă îi trebuie românului preot, îl numește
(imediat) guvernul de la Viena. Și cu toate acestea Bucovina
n-a fost luată cu sabia, ci din contra, prin buna învoială și cu
condiţia ca starea de lucruri în treburile bisericești și politice
să rămână intactă“ (Eminescu, 1980, p. 254).
Atitudinea antiromânească a înalţilor prelaţi, nu s-a oprit,
din păcate, numai la Dositei sau la Daniil Vlahovici, ea a continuat cu cea a lui Eugenie Hacman, episcopul trădător, care
se va înălţa, cu ajutorul Curţii vieneze, în scaunul de mitropolit al Bucovinei și Dalmaţiei (23 ianuarie, 1873) și care, întocmai ca Dositei, pentru mirajul ajungerii nemeritate în acest
post, va trăda propria biserică, dar și proprii enoriași: „am cerut autonomie bisericească în legătură cu biserica din Ardeal
și ni s-a dat «Mitropolia Bucovinei și Dalmaţiei» pe care n-a
cerut-o nimeni, ﬁindcă e aproape de mintea omului absurditatea de a vedea unite sub o mitră arhiepiscopală două ţări,
una de la soare răsare și alta de la soare apune, ca în povești“
(Glasul Bucovinei, 1918).
S-a întâmplat, așadar, în Bucovina așa cum s-a întâmplat
cu ariciul pe care-l primești în casa ta și care, în scurt timp îţi
scoate puii afară. Nu au făcut altfel nici rutenii în perioada
când numărul acestora a crescut foarte mult, căci stăpânirea
le crea, așa cum le-a creat tuturor celorlalţi care se refugiau
în acest pământ mănos, toate avantajele – avantaje de care
populaţia autohtonă nu beneﬁcia. Aceștia aveau doar obligaţia ca din munca și avutul lor să-i întreţină pe „invadatori“,
ajungându-se până acolo, încât dacă se înﬁinţa o școală sau o
biserică, în care majoritari erau elevi ruteni sau dacă la slujbe
participau și cei din urmă, atunci obligaţia statului era ca și
construcţia și întreţinerea acesteia să ﬁe susţinută din atât de
mult pomenitul fond religionar.

HYPERION

107

Situaţia se agravase atât de mult, încât rutenii ajunseseră
să ceară autorităţilor de la Viena să primească ei conducerea
bisericii: „cea mai grea luptă ce trebuia s-o ducem în seminar
[!] era lupta cu rutenii. Rutenii, favorizaţi și sprijiniţi de guvernul austriac, pretindeau paritate la toate. Orice rugăciune,
orice serviciu religios și orice manifestare în viaţa de seminar
trebuia împărţită în părţi egale“ (Costea, 1944, p. 89).
George Bariţiu, acest cărturar profund și bun observator al situaţiei românilor din Transilvania și Bucovina, făcea
o comparaţie care merită toată atenţia atât pentru vremea
când era scrisă, cât și pentru claritatea viziunii ei: „nu religiozitatea este adevăratul scop al lor [al austriecilor n.n.], ci scopurile sunt curat politice pentru asigurarea dominaţiunii proprii. […] Aceste furii politice pot să mai dureze timp îndelungat; una măsură însă pare a ﬁ decisă mai demult pentru ori ce
caz de către ambele puteri: exterminarea elementului românesc din Bucovina, din partea Austriei, pentru ca provincia să
ﬁe pe deplin germanizată; din partea Rusiei, ca să ﬁe rusiﬁcată“ (Familia, 1891).
Au fost, însă, români ca Eudoxiu Hurmuzachi sau Andrei Șaguna, care au luptat cu toate forţele și pe toate căile
să scoată biserica din marasmul descris. Eudoxiu Hurmuzachi
publică în revista „Bucovina“ articol intitulat „Poziţia ierarhică a românilor din Austria“, în care pledează pentru unirea
românilor de pretutindeni sub sceptrul unei singure biserici,
venind în felul acesta în ajutorul lui Andrei Șaguna, care prin
memoriul din 25 februarie 1849, memoriu înmânat direct împăratului Austriei, se cerea cu toată credinţa și demnitatea,
organizarea unitară a Bisericii Ortodoxe Române, cu menţiunea că de data aceasta se impunea organizarea ei pe întreg
teritoriul imperiului.
Urmare acestor demersuri legitime, Eudoxiu Hurmuzachi
ţine o cuvântare fulminantă la Cernăuţi, în faţa unui număr
de peste două sute de preoţi din toată eparhia, cuvântare
prin care se cerea ceea ce nu se ceruse niciodată de la anexare, dar se promisese: respectrea statu-quo-ului garantat de
ambele puteri, Înalta poartă și Aulica curte vieneză, atunci
când au împărţit Moldova în două părţi, cu totul pe nedrept.
Un alt Hurmuzachi, George, va vorbi mai târziu, la adunarea
populară din 23 iulie 1870, ridicând asiduu aceleași probleme
ale bisericii: „ceea ce au fost cruţat de către toate guvernele
trecute ale absolutismului, ministeriul din urmă au aﬂat de
cuviinţă a oborî și a răsturna – fără privire la cuvântul împărătesc de la luarea Bucovinei, de a păzi «Status quo», drepturile
ţării și anume drepturile Bisericii, fără privire la alte rescripte
împărătești de asemenea, legi vechi și noi, în sfârșit fără privire la Constituţiune, prin o simplă scrisoare, s-au atacat de guvernul din urmă însăși proprietatea, toată averea mișcătoare
și nemișcătoare a bisericii noastre. Ministerul răspunzător a
zis prin rezoluţiunea prea înaltă și adaosul ei din decembrie
1869, că fondul religionariu Gr. [eco] Or. [iental] al Bucovinei nu ar ﬁ al bisericii noastre, ci al guvernului“ (Andrievici,
2004, p. 98). În sfârșit, conștiinţa de religie și de neam se trezește; a fost de ajuns scânteia unei cuvântări de răsunet, care
să rezoneze cu auditoriul, pentru ca împreună să izbucnească
în stigăte unanime: „Nu vom îngădui niciodată!“. (Andrievici,
2004, p. 98).
Cu menţiunea că Episcopul Eugenie Hacman nu a vrut
sub nici un motiv să aprobe nici convocarea adunării, nici hotărârile luate de aceasta, adunarea a votat, totuși, o moţiune care a fost înaintată apoi împăratului, prin insistenţele lui
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Alecu Hurmuzachi, atunci deputat al parlamentului vienez.
Episcopul, forţat de împrejurări, a acceptat, totuși, întrunirea unui Congres al Bisericii ortodoxe din Bucovina, încuviinţare anunţată public în ziua de 3 decembrie 1870. Conform
A.N.I.C., fond „Teodor Balan“, dosar nr. 30, f. 127, moţiunea
în cauză cerea, printre altele, următoarele: autonomia totală a bisericii bucovinene, așa cum beneﬁciau toate celelalte
din imperiu; revenirea la statutele tradiţionale în privinţa vechii și dureroasei probleme a administrării Fondului Religionar de către biserică sub supravegherea statului; convocarea
unui Congres bisericesc; alegerea (și nu numirea!) unui comitet format din 45 de membrii, preoţi și mireni, care să ducă la
îndeplinire toate cerinţele moţiunii.
Guvernul, însă, a tergiversat ca de obicei, toate aceste cereri, așa încât, Congresul nu a mai avut loc, evident și datorită
colaborării „fructuoase“ dintre episcopul Hacman și cercurile imperiale. „Înconjurându-se în eparhie de oameni străini,
Eugenie Hacman a zădărnicit unirea Bisericii ortodoxe din
Bucovina cu cea din Transilvania, în cadrul unei singure mitropolii. Amânând tot timpul convocarea Congresului bisericesc, el interzicea preoţilor să atragă poporul «prin nesocotite planuri naţionale», iar studenţilor în teologie – să citească
gazete românești. Într-o vreme se împotrivea chiar folosirii de
către preoţi a literelor latine, apreciindu-le drept «pierzătoare
de suﬂet», «papistașe», «daco-romane». A făcut în schimb
largi concesii rutenilor, îngăduindu-le să slujească în bisericile
românești în limba ucrainiană și le-a oferit posibilitatea să se
inﬁltreze în parohii și în conducerea acestora, pentru ca mai
târziu, să împartă conducerea Bisericii întregi și a fondului Religionar“ (Luceac, 2000, p. 170).
Din fericire, însă, au existat – chiar și în împrejurări dintre
acelea prin care a trecut Biserica ortodoxă bucovineană – și
oameni cărora le-a păsat, care au luptat pentru binele, spiritualitatea și averea acestei biserici. Unul dintre aceștia a fost
neîndoielnic, Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici, cel
care va face un studiu absolut remarcabil cu privire la mult
discutatul Fond Religionar.
Așadar, atunci când administraţia austriacă a trimis funcţionarii săi pentru a evalua la te miri ce domeniul Rădăuţi al
fondului religionar, fond pe care-l ţinea în arendă încă din secolul al XVIII-lea, administrându-l după bunul plac, arhiepiscopul Silvestru a intuit faptul că precedenţa actului însemna
de fapt dezmembrarea acestui fond și că toate avuţiile bisericii ar ﬁ trecut în acest fel în mâna statului. El privi lucrarea
aceasta cu toată seriozitatea, întocmi un memorandum extrem de argumentat în vederea sistării acestor demersuri și-l
înaintă împăratului.
Este dovada cea mai limpede că, în sfârșit, o autoritate a
Bisericii ortodoxe își lua în serios menirea, ripostând, căci Silvestru – spune în amintirile sale, preotul Constantin Morariu
– „își apăra biserica sa din răsputeri. Guvernul central, trecând
peste capul lui, a trimis o comisie ca să taxeze moșia fondului religionar din Rădăuţi; voind să o cumpere cu o bagatelă
ca proprietate a statului. Silvestru a strâns toate uricile acelei
moșii și a alăturat traducerile lui în nemţește, drept copii legalizate, la o jalbă maiestatică, întrebând: E cu putinţă să iau
eu, ca cap al bisericii, asupra mea toate afuriseniile din aceste
urice? Urmarea a fost un veto al Împăratului“ (Morariu, 1998,
p. 84).
Silvestru a lucrat în mod inteligent și argumentat, iar riposta a fost întocmită și argumentată juridic, în baza mai multor
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acte adunate la un loc de un „Consistoriu înmulţit“, nu numai
de Mitropolit, cunoscut opozant al austriecilor, fapt ce dădea
greutate și mai mare argumentaţiei. Sigur că succesul Mitropolitului a lezat atât de mult autoritatea imperială, încât la 9
mai 1890, când se sărbătoreau zece ani de la arhipăstoria Mitropolitului Silvestru, contele Pace, șef al guvernului cernăuţean, a venit la sărbătoare îmbrăcat în haine de stradă.
Potentaţii vremii, în infatuarea lor fără limite nu puteau
uita „învăţăturile“ aprigei împărătese Maria Teraza, care ţinea
cu tot dinadinsul ca Biserica să-și vadă doar de funcţiile ei pur
spirituale, iar Statul de toate celelalte: de averi și putere, adică.
Ori, Mitropolitul Silvestru s-a opus prin toate mijloacele și cu
toate puterile unei astfel de îngrădiri, declarând public și cu
toată îndreptăţirea funcţiei pe care o deţinea că „două adevăruri sunt, despre care, ajungând la maturitatea cugetării,
m-am convins deplin din istoria neamului nostru: unul […] că
soarta Bisericii noastre ortodoxe a sporit numai prin conlucrarea tuturor factorilor bisericești, iar altul, că Biserica a fost
pururi limanul naţionalităţii, iar naţionalitatea română a fost
sprijinul Ortodoxiei. De n-ar ﬁ fost sprijinul naţional român în
Bucovina, confesionalismul unit din Galiţia și rutenismul cuprindeau de mult ţara“ (Nistor, 1991, p. 269).
Dar, în fond, cea mai incomodă atitudine a Mitropolitului,
prin tot ceea ce întreprinde (și întreprinde constant) este aceea că el nu cere altceva decât „o egală tratare a chestiunii fondului bisericesc Gr. Or. bucovinean cu cele asemenea ale bisericii romano-catolice din provinciile ereditare ale monarhiei
austriece“ (Andrievici, 2004, p. 93), încât în memoriul trimis
împăratului stă scris negru pe alb: „se mai observă că aceste
fonduri religionare sunt pasive în mai multe provincii ale monarhiei și spre acoperirea sarcinilor impuse se dau în ﬁecare
an subvenţiuni prin avansuri din tezaurul statului“ (Andrievici, 2004, p. 94), nicidecum nu se folosesc pentru a umple
golurile visteriei austriece. La astfel de argumente, cu greu se
putea da un alt verdict decât cel dat de împătat. Chiar dacă
nici acestuia nu-i era pe plac.
Mitropolitul era un om învăţat; autor de manuale școlare
deosebit de valoroase, după care s-a studiat până spre primul război mondial, muzician desăvârșit, care va transpune
vechile cântări psaltice pe note lineare și care va publica în
1879 „Psaltihia bisericească“, cu merite deosebite în domeniul
activităţii știinţiﬁce – doctor in sacra theologie horis causa al
Facultăţii de Teologie, act întărit de împărat prin înalta rezoluţie din 25 iulie 1879 –, Mitropolitul Silvestru nu era autoritatea peste care se putea trece atât de ușor, iar cine a încercat
s-o facă – pentru că au fost și dintre aceștia – au primit replica
pe măsură. Dovadă că împăratul însuși a fost nevoit să-i dea
dreptatea cuvenită.
Sigur că „hotărârea împăratului nu mai putea ﬁ schimbată,
dar provocările murdare din partea celor care își făcuseră planuri asupra modului de jecmănire a Bisericii românești s-au
înteţit“ (Andrievici, 2004, p. 87). O dovadă în acest sens este
chiar mărturisirea Mitropolitului făcută de același Constantin
Morariu în amintirile sale: „în Viena se aștepta cu mare nerăbdare moartea lui Silvestru, după cum dovedesc […] chiar cuvintele lui din apologia a doua: «Fur manche Antwartschfaten dauert das Leben meiner Demut za lange» (pentru unele
aspiraţii la funcţiuni viaţa umilinţei mele durează prea lung)“
(Andrievici, 2004, p. 84).
Și tot din aceeași sursă aﬂăm că guvernatorul Pino,
îmbrăcându-se ceremonios pentru a da greutate actului, a
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intrat în reședinţa mitropolitană, cerându-i Mitropolitului
să-și depună demisia. Acesta-i răspunde pe măsură, tratându-l
pe musaﬁrul nepoftit și obraznic ca pe un „simplu servitor al
Statului“, iar Silvestru se numește însuși „principe al bisericii“,
după care, „a raportat obrăsnicia imediat împăratului“ (Andrievici, 2004, p. 87).
Având în vedere activitatea acestui apărător al Bisericii,
dar și a naţionalităţii românești, într-o perioadă când foarte
puţini îndrăzneau să-și apere turma, se poate concluziona –
mai ales prin îndrăzneala memoriului său – că atitudinea Mitropolitului Silvestru s-a apropiat până la confundare cu ceea
ce susţinea Sfântul Nicodim Aghioritul: „Arhiereul se învestește de dreapta împăratului, iar împăratul se încoronează și
se blagoslovește de arhiereul. Și ca să zic pe scurt: pe cât le
întrec cele duhovnicești pe cele trupești, cele cerești pe cele
pământești, pe atâta întrece și demnitatea arhieriei pe cea a
împărăţiei“ (Andrievici, 2004, p. 126).
În conluzie, din punct de vedere al confesiunilor, Bucovina
ajunsese în timpul stăpânirii austriece să ﬁe compusă dintr-un
amalgam de confesiuni, reprezentate la rândul lor de tot atâtea naţii, căci datorită politicii de deznaţionalizare românești,
tuturor celorlalţi li s-au creat drepturi, așa încât, simţind că
aici le era cu mult mai bine decât în ţara de unde plecau, migraţiile erau la ordinea zilei.
Românii au rămas ortodocși pe parcursul întregii perioade a stăpânirii habsburgice. Preponderent și rutenii; totuși, dintre aceștia, 16.900 aparţineau bisericii greco-catolice.
Germanii erau și ei împărţiţi: cei din localităţile urbane erau
romano-catolici, iar ceilalţi, din localităţile rurale, adică cei
care emigrau în Bucovina și se constituiau în colonii, care apoi
se cristalizau în localităţi rurale, erau în majoritate protestanţi. Polonezii erau în marea lor majoritate romano-catolici
învederaţi. La fel și maghiarii. Armenii erau și catolici și ortodocși, iar lipovenii erau împărţiţi și ei în două secte: unii cu
preoţi, ceilaţi, fără. Mozaicii erau mozaici.
După mutarea Episcopiei de la Rădăuţi la Cernăuţi, în condiţiile arătate mai înainte, toţi episcopii Bucovinei, Dositei Hehrescu, Daniil Vlahovici, Isaia Baloșescu și Eugenie Hacman,
nu aveau o reședinţă stabilă, ci erau nevoiţi să închirieze diferite locaţii din oraș. Chiar serviciul divin se oﬁcia la început în
Biserica Sf. Treime până în 1864. Abia din acest an au început
oﬁcierile slujbelor religioase în noua Catedrală din Cernăuţi.
Marele merit în susţinerea și păstrarea caracterului românesc al bisericii ortodoxe l-a avut, în afara fraţilor Hurmuzachi, boierul Vasile Balș, care beneﬁcia de inﬂuenţă sporită
la Viena. Spre deosebire de ceilalţi înaintași ai săi, atunci când
ajunge în fruntea bisericii bucovinene, Isaia Baloșescu, „a contribuit la reorganizarea și modernizarea învăţământului teologic ortodox din Bucovina într-o perioadă când catolicismul
și regimul absolutist erau în ascensiune“ (Ungureanu, 2003,
p. 178).
Chiar dacă în aceste iniţiative, intenţiile păreau în favoarea bucovinenilor, interesele Austriei transpar cumsecade și
aici, căci Institutul Teologic era organizat după modelul seminarului greco-catolic din Lemberg, iar studenţii teologi din
Cernăuţi studiau după aceleași manuale după care învăţau
studenţii de la universităţile din Viena, Praga, Würsburg. Poate mai important decât toate acestea era faptul că episcopul
a obţinut o leafă de 300 de ﬂorini pentru preoţii ortodocși,
evident, plătiţi din banii mult discutatului Fond.
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În 1844, împăratul Ferdinand a dat o rezoluţie (martie)
prin care se prevedea înﬁinţarea de școli primare în Bucovina,
numai că acestea trebuiau împărţite în școli catolice – în primul rând – și în școli ortodoxe (în al doilea rând), așa încât,
se simţea de la distanţă unde bătea rezoluţia împărătească,
întrucât, „în satele unde era preot sau capelan catolic nu puteau ﬁ înﬁinţate școli ortodoxe“ (Ungureanu, 2003, p. 180).
Forţându-i-se mâna de către boierii patrioţi progresiști,
Episcopul Eugenie Hacman acceptă revendicările și promite
democratizarea vieţii bisericești, înlăturându-și propriul secretar consistorial, C. Czechowski, „care avea o comportare
dictatorială și abuzivă“ (Ungureanu, 2003, p. 180). Forţat de
aceleași împrejurări, Eugenie participă la Marea Adunare Naţională din 20 mai de la Cernăuţi, apoi tot el va ﬁ conducătorul delegaţiei și va prezenta împăratului „Promemoriul la Petiţia Ţării Bucovinei din anul 1848“. Dar cum lupul își schimbă
părul, năravul lui Eugenie s-a întors, iar după 1849 nu s-a mai
angajat în susţinerea și drepturile naţionalităţii din care făcea
parte.
Cum despre Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici s-a
vorbit la momentul spinoasei probleme a Fondului Religionar, vom adăuga aici doar celelalte fapte la fel de memorabile
ca și cel pomenit mai sus. Așadar, sub oblăduirea acestuia, au
fost susţinute în școli talentele deosebite al tinerei generaţii
de bucovineni, iar în 1882 a apărut sub aceeași oblăduire și
iniţiativă, revista lunară ortodoxă „Candela“, prima de acest fel
în lumea religiozităţii și culturii bucovinene. În 1884, la iniţiativa aceluiași, a luat ﬁinţă Societatea „Academia Ortodoxă“, iar
la 19 iunie a fost inaugurată prima tipograﬁe metropolitană.
Dar ceea ce este aproape de necrezut pentru perioada
în care a trăit și activat – dovada ilustrissimă că într-adevăr,
„omul sﬁnţește locul – este faptul că în tot răstimpul cât a
condus biserica bucovineană au fost zidite sau restaurate peste 70 de biserici […] a fost creată catedra de limbă slavonă la
Facultatea de Teologie; s-au luat măsuri pentru conservarea
picturilor din mănăstiri și biserici și pictarea de icoane pentru
creștini; au fost hirotonisiţi cca. 180 de preoţi; a fost reorganizat Consistoriul ortodox; numărul protopopiilor a sporit de la
8 la 12; numărul parohiilor s-a mărit de la 300 în 1880 la 312 în
1893“ (Ungureanu, 2003, p. 182).
Dar în afara acestor merite, care ţin de tărâmul profesiunii sale de credinţă, Mitropolitul a avut marele merit de a se
remarca și în viaţa culturală și politică a ţării. A fost deputat
în Parlamentul vienez și în Dieta cernăuţeană. A fost membru
activ și veicepreședinte al „Societăţii pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina“, președinte al Societăţii „Amicul
Poporului“, membru de onoare al Societăţii „Armonia“. A editat gazeta „Amicul Poporului“ și a redactat timp de două decenii „Calendarul pentru Bucovina“.
Deși nu a beneﬁciat de înalte funcţii ecleziastice, în afara celor care ţin de ordinea spiritului, preotul Iraclie Porumbescu, tatăl cunoscutului muzician, s-a înscris în lungul șir al
apărătorilor bisericii ortodoxe bucovinene și al luptătorilor
pentru cauza românismului în Bucovina habsburgică. El este
primul intelectual român care, după ce-l întâlnește pe Aron
Pumnul și-l introduce în societatea intelectualilor bucovineni, colaborează cu acesta la elaborarea unor lucrări privind
limba română. „Cuvântul lui Iraclie nu se aude după revoluţie
în Dieta bucovineană și nu-l vedem nici ocupând funcţii de
stat“ (Vatamaniuc, 2008, p. 474).
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Episcopul Hacman a știut să-l izoleze, trimiţându-l preot
în Munţii Bucovinei, la Șipotele Sucevei, tocmai pentru că a
simţit în el un potenţial concurent și un luptător care nu poate ﬁ doborât. Și nu s-a înșelat, căci Iraclie nu era omul care
să-și piardă tăria din cauza unor măsuri administrative. El a
continuat lupta, începând să colaboreze la ziarele din Transilvania, scriind cu mare îndrăzneală despre faptul că reprezentanţii Curţii vieneze și ai guvernelor austriece nu se sinchisesc
„să vie în bietele noastre bordeie“ (Vatamaniuc, 2008, p. 474),
că impun limba germană în vederea deznaţionalizării, că gramatica este folositoare, dar fără literatură, ea nu are nici un
scop. Și spunea acestea un om care scria o proză de bună factură, din păcate astăzi uitată. Deși „făcea parte din cler, cere
abandonarea alfabetului chirilic și înlocuirea lui cu cel latin“
(Vatamaniuc, 2008, p. 476).
Mai mult, el este primul intelectual bucovinean care merge și mai departe din acest punct de vedere, cerând înlocuirea
alfabetului chirilic cu cel latin în toată presa românească. Nu
se sﬁește, evident, să-l critice în public pe vanitosul Eugenie
Hacman pentru toate fărădelegile acestuia. În lucrarea intitulată semniﬁcativ „Nepotismul sau decăderea ortodoxiei în
Bucovina“, preotul nu-i uită Episcopului exilarea pe nedret și
scrie că prin instalarea lui Eugenie în scaunul episcopal, „mielul blând a îmbrăcat piele de lup, gonind toate capacităţile bisericești prin munţi și stânci“ (Nistor, 1916, p. 227).
În ziarul „Concordia“, Iraclie Porumbescu publică un studiu extrem de argumentat cu privire la starea bisericii ortodoxe din Bucovina și a raporturilor ei cu statul austriac. „Demonstraţia […] susţinută cu o bază documentară, venea să
arate că biserica era obligată să se orienteze după progresele
realizate de societate și să ţină seama de realităţile locale, să se
călăuzească, fără abatere, de adunările eparhiale și congresele
sinodale, iar din organismele sale de conducere să facă parte
obligatorii mirenii“ (Vatamaniuc, 2008, p. 485), încât este de
mirare că aceste cuvinte sunt scrise pe la început de secol al
XIX-lea și nu astăzi.
Și pentru a-l ﬁxa pentru totdeauna pe Episcopul Eugenie,
în insectarul istoriei, Iraclie, cu talentul său de prozator, îl expune oprobiului public pentru ce n-a făcut întru salvarea bisericii ortodoxe din Bucovina, dar putea s-o facă: „Episcopul
Hacman a fost un despot și încă un despot brut. E apoi doară
știut și recunoscut că despoţii în genere urăsc și urgisesc și oamenii și omenirea. Cu atât mai mult și mai aprig deci insultă
și prigonesc meritele și demnităţile umane, resping de la sine
și afurisesc adevărul și libertatea, progresul și lumina!“ (Vatamaniuc, 2008, p. 488).
O astfel de personalitate, nu putea să nu ﬁe remarcată
de opusul lui Eugenie, Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici. Acesta îl reabilitează și-i oferă una dintre cele mai
de seamă parohii din Bucovina. Același mitripolit va onora
o comandă prin care au rămas imaginile pictate de Epaminonda Bucevschi în Catedrala Mitropolitană din Cernăuţi,
oferindu-i-se, totodată, postul de pictor diecezan, nu pentru
cine știe ce turnătorii ascunse la Viena, ci pentru meritele sale
artistice recunoscute în toată Europa.
Așadar, sub auspiciile acestor zodii s-a scris istoria bisericii
ortodoxe române din Bucovina, iar cei înscriși în cin, au fost
aceia care au pus umărul la revigorarea neamului – unii prin
gesturi mici, dar foarte importante pentru timpurile de răstriște în care au avut nenorocul să trăiască.
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Poate că unii dintre acești „anonimi“ au fost din numărul acelora care au pictat, la iniţiativa Mitropolitului Silvestru
Morariu Andrievici, una din cele 10.000 de icoane reprezentând chipul Mântuitorului Isus Cristos și al Maicii Domnului,
icoane care se vor ﬁ aﬂând și astăzi prin casele celor care nu
mai știu nimic despre cei care le-au pictat.
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Tipografia Mitropolit Silvestru, Cernăuţi, 1926, p. 150
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Pompiliu CRĂCIUNESCU

I

Strategiile fractale (3)

Istorie intemporală și sens. Timpul transistoric nu abolește ordinea cronologică, ci pune în exergă dimensiunea metaﬁzică ce se
integrează oricărui act de cunoaștere – poetică sau epistemologică
–, izbitura raţiunii de ceva care nu este raţiunea, după o expresie a
lui Montale. Pe această dimensiune, valenţele sacrale ale Realităţii și
Subiectului interferează[1].
Transistoria se conturează în jocul perpetuu de
învăluire-dezvăluire a actualizărilor și potenţializărilor temporale
din interiorul istoriei; în virtutea teoremei gödeliene a incompletitudinii, omul nu se poate situa în exteriorul timpului, dimpotrivă, el
este și rămâne rezultatul căderii în timp, el devine altul rămânând, în
permanenţă, același[2]. Metaﬁzica gândirii creatoare, care a irumpt și
în spaţiul gândirii analitice odată cu dezvăluirea inﬁnitului mic, pune
în valoare adevărul deschis al orizontalităţii istorice, prea adesea considerată ca simplă derulare a unui adevăr ridicat la rangul de absolut. Or, itinerarium mentis in veritatem nu este nici prestabilit, nici
rectiliniu, după cum nici un drum nu este, ci o multiplicitate de drumuri care implică un sens vertical, un sens calitativ al istoriei vizibile
și catastroﬁce nu arareori.
După cum există, într-adevăr, un sens orizontal în istorie și în istoria gândirii – cel care marchează ordinea experienţelor, reprezentărilor, descrierilor realităţii –, revoluţia cuantică reclamă introducerea unui sens vertical, corespunzător schimbării de paradigmă impuse de apariţia unei viziuni noi asupra Realităţii a cărei textură se
dispune în niveluri diferite. Mai mult, existenţa în această textură a

unei zone de non-rezistenţă la raţionalitate[3], a unei zone care „scapă“, indică natura ternară a sensului. Altfel spus, dând un sens sensului, atunci când îl asociază verticalităţii sau orizontalităţii, subiectul
îi integrează un terţ ce ţine de bogăţia inepuizabilă – și indicibilă – a
vieţii sale interioare. Sensul sensului se dovedește astfel deschis, permanentă proiecţie „în spaţiul nedesăvârșirii“, graţie căreia gândirea
rămâne vie și fecundă.
Funciar transgresiv, acest sens atestă în cel mai înalt grad că matematicile ﬁinţei nu urmează legile cărora li se supun mecanismele
certitudinale ale logicii deductiv-identitare. Abia când regatul scientismului este cotropit de ecourile aulice ale incertitudinii și contradicţiei, sensul vertical fracturează iluzia deterministă și, în plus, deschide calea sensului terţ al lumii interioare ce răzbate cel mai pregnant în orizonturile creaţiei artistice. Astfel că Octavio Paz are dreptate să vorbească de anti-istorie (ca antonim al determinismului) în
privinţa poeziei: „Un poème – scrie el – est un objet fait avec le langage, les rythmes, les croyances et les obsessions de tel ou tel poète, et
de telle ou telle société. C’est le produit d’une histoire et d’une société,
mais sa façon d’être historique est contradictoire. Que le poète le veuille ou non, le poème est une machine qui produit de l’anti-histoire.
L’opération poétique consiste dans l’inversion et dans la conversion
du ﬂux temporel; le poème n’arrête pas le temps: il le contredit et le
transﬁgure.“[4]
A contrazice și a transﬁgura timpul înseamnă a proiecta timpurile diferite ale istoriei într-o temporalitate transversală a cărei

1 Sacrul nu are aici o conotaţie religioasă anume; el este experienţă a realităţii și „sursă a conștiinţei de a exista în lume“, după formula lui Mircea Eliade. De altfel, etimologic, sacer are o dublă faţă
semantică: sacru și blestemat, un chip bifrons deci – chipul istoriei
înseși.
2 În L’ordre du temps (Paris, Gallimard, 1984), Krzysztof Pomian
distingea patru modalităţi de „vizualizare“ a timpului: cronomertria,
cronologia, cronografia și cronosofia. Dintre acestea, ultima – trădând o comuniune semantică indubitabilă cu eonul blagian – se
află cel mai aproape de transistorie. Transistoria este o cronosofie
deschisă.

3 Deși zona de non-rezistenţă la experiment (indecidabilele din
teorema lui Gödel, sau, simplificând întrucâtva, misterul din teoria
blagiană) ţine de raţional, ea scapă raţionalităţii. Ea indică interacţiunea dintre Subiect și Obiect, însă nu se reduce la Subiect și Obiect.
Pentru distincţia raţional-raţionalitate, v. Edgar Morin, La Méthode,
4. Les idées, Paris, Editions du Seuil, 1991, p. 173–209; Morin scrie, între altele: „La rationalité véritable est une rationalité inachevée, ouverte, […] capable de nous amener aux limites de l’entendement et
aux frontières de l’énormité du réel. Elle peut alors dialoguer avec
la poésie“ (p. 209).
4 Apud Roberto Juarroz, Poésie et vérité, Traduit de l’éspgnol
par Jean-Claude Masson, Editions Lettre vives – Collection Terre de
Poésie, [1987], p. 11–12.
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enigmă este de-a se deschide în falduri înscrise în propria sa perenitate și, în același timp, de a scurtcircuita tocmai aceste falduri. Astfel, recurenţa unei secvenţe de sens (re-citatum) se poate dovedi simultană cu propria-i risipire, fără ca sensul să se estompeze deﬁnitiv.
Geometria glisantă a realităţilor istorice (zgura socio-politică, religioasă etc.) dispare, dar nu se șterge: alchimia artistică o convertește
în geometrie fractală a semniﬁcaţiilor ﬁinţei (în „aur“ ontologic, dacă
ne gândim la Shakespeare, Dante, Da Vinci, Hugo etc., etc.). Prin urmare, chiar dacă se poate vorbi de opere profetice (Ernst Bloch), de
opere-mărturie istorică (Dylthei, Gadamer) sau, încă, de opere deschizătoare de noi paradigme (Dufrenne, Rorty), ceea ce rămâne ireductibil în orice ediﬁciu artistic autentic este geneza neîntreruptă de
sens, istoria intemporală a celei mai profunde esenţe a omului. Se
înţelege de la sine că avem de a face aici cu un pliaj chaosmic, în care
timpul trăit și ceea ce se aﬂă dincolo de viaţa aceluiași timp se încopciază la fel ca parfumul ﬁinţei și aroma neantului.
În această simultaneitate contradictorie constau strategiile fractale ale matematicilor ﬁinţei. Manifeste în miezul celei de-a treia materii (în sens lupascian), ele dobândesc expresie în cea de-a treia regiune a realităţii: experienţa creatoare. Este o regiune în care arborele și visul de care vorbește Pessoa coexistă nestânjenite. O regiune
în care Efectul Pompei – ca însemn al temporalităţii transistorice – și
ELGAHEL – ca lumină (automorfă) a „soare[lui] netemporal“ al „cunoașterii neîmpărţite“ (la care voi reveni) – celebrează, laolaltă, tainica uniune dintre Viaţă și Gândire.
Premergătoare noţiunii de niveluri de Realitate, ideea celor trei
regiuni ale realităţii a fost introdusă de Werner Heisenberg, în Manuscrisul de la 1942 (rămas inedit până în 1984!).
O primă regiune este aceea a ﬁzicii clasice, cea de-a doua o constituie universul cuantic și psihicul, iar a treia regiune a realităţii aparţine fenomenelor artistice, ﬁlosoﬁce și spirituale. În raport cu primele două, această de pe urmă regiune are rolul terţului inclus; pe tărâmurile sale, timpurile diferite ale istoriei coexistă, la fel ca visul și
copacul.
Fiind, prin însăși natura ei, transgresivă, realitatea creaţiei stă sub
semnul istoriei intemporale a sensului, în măsura în care arta este geneză transistorică de sens; cea de-a treia regiune a realităţii se instituie, prin urmare, dincolo de orizontul funcţional al primei regiuni
(universul real / arborele) și prin textura subtilă a celei de-a doua
(ﬁnitul fără limite / visul), adică în orizontul de creaţie al unor lumi
posibile (probabile, ar spune Ion Barbu)[5].
Istoria transtemporală a pliajului timp trăit–forţa nevăzută a
aceluiași timp implică participarea la mai multe niveluri de realitate și timp, sau, în termeni echivalenţi, experimentarea lumii ﬁinţei transistorice, așa cum se întâmplă într-un poem al lui Ungaretti:
„Din alte potopuri o porumbiţă ascult“[6]. Prin jocul său inﬁnit de
actualizare-virtualizare semantică, creaţia surprinde „culmile abisale“ ale vieţii și morţii, ale misterului și ale gândirii în permanent status
nascendi. Lumea onirică, necesară, după Feyerabend, spre a înţelege
lumea reală în care credem că locuim, nu este altceva decât cea de-a
treia regiune a realităţii, lumea interioară a „soarelui netemporal“; o
lume ce se dedă fulguranţei sensului doar în răscrucile paradoxului.
Perspectiva transistorică asupra istoriei artei și omului presupune
incluziunea terţului; trebuie să dez-învăţăm habitudinile canonice;
pe măsura transgresării lor, vedem din ce în ce mai bine, iar cel care
vede cel mai bine – spunea Poincaré – „c’est celui qui s’est élevé le
plus haut.“
5 În planul metaforicii limbajului, Mircea Borcilă decelează exemplar un mecanism similar acestei deveniri a transrealităţii,
atunci când vorbește despre regimul translingvistic al „metaforei II“
din teoria blagiană (Geneza sensului și metafora culturii, în „Centenar
Lucian Blaga“, Cluj-Napoca, 1995).
6 Giseppe Ungaretti, O porumbiţă, în Bucuria, în românește de
Alexandra Ungureanu, București, Editura Univers, 1988, p. 81.
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În Pasărea sfântă, poem al aventurii în non-element, Blaga, la fel
ca René Daumal în Chaque fois que l’aube paraît, demonstrează că,
„în ciuda vederii“, indicibilul nu-și dezminte propria-i natură. Iscată
din „funduri de mare“ și din „păduri plutitoare“, din focul solar și din
moarte – ea cântă „celor ce somnul și-l beau / din macii negri de sub
pământ“ –, pasărea frânge cerul mic și elementul, spre a fuziona cu
vălul transﬁnit și de nerostit:
Înalţă-te fără sfârșit,
dar să nu ne descoperi niciodată ce vezi.
Acest poem este reﬂexul evident al intenţiei blagiene de a transgresa regiunile imediate ale realităţii. Într-o scrisoare către Ion Barbu,
în care recurge la fabula kantiană a porumbelului ce își imaginează
că dacă n-ar ﬁ aer ar zbura mai ușor, Blaga conchide: „După Kant,
părerea porumbelului este o iluzie. Eu încă n-am rezolvat problema. Și
de aceea mă întreb: se găsește Ion Barbu în iluzia porumbelului? Sau
Lucian Blaga va încerca în curând ultima aventură în neelement, visată de același porumbel?“[7] Prin cea de-a patra lui dimensiune, și ea
transﬁnită, spaţiul dejoacă dorinţa cuprinderii și surprinderii într-o
formulă clasicizată a cognoscibilităţii.
Problematica transistoriei, schiţată mai sus prin câteva dintre
nervurile sale deﬁnitorii, ar putea ﬁ, dacă nu pusă în plină lumină,
cel puţin întrevăzută printr-o comparaţie ce înglobează elemente
spaţiale, aparent mult mai accesibile reprezentării-comprehensiune.
Cea mai pregnantă este, cred, antinomia circularitate-cerc, nu întâmplător unul dintre locurile comune ale artelor, ﬁlosoﬁei și matematicilor, întrucât, dincolo de austera sa frumuseţe, simetria cercului se
întemeiază pe o eclatantă amﬁbologie.
În Ode triunfal, eternul călător către lumile lăuntrice, Fernando
Pessoa, scrie:
Na nora do quintal da minha casa
O burro anda à ronda, anda à ronda,
E mistério do mundo é do tamanho disto.[8]
În anii 1880, Mihai Eminescu, căutătorul neobosit al unei ecuaţiuni universale, notează: „Originea tuturor mărimilor iraţionale este
cercul (π)“[9]. Însemn al transcategorialului pur, graţie imposibilităţii
soluţionării ei în geometriile euclidiene, problema quadraturii cercului oferă un indiciu major asupra mecanismelor conceptualizării
poetice. În acest proces, π – număr transcendent din punct de vedere strict matematic – are rolul unui atractor fractal a cărui manifestare mărturisește despre nesecata multiplicitate complexă a realului
și gândirii. ∏ focalizează și viziunea realităţii (cuantiﬁcabilul) și realitatea indicibilă a viziunii (non-cuantiﬁcabilul, risipit în șirul inﬁnit de
zecimale).
Nu altfel stau lucrurile în privinţa circularităţii temporale: dincolo de reciclabilitatea instanţelor istoricizate (ideologiile, de exemplu), eterna reîntoarcere conţine indubitabil o doză de impredictibil;
altfel, istoria n-ar ﬁ decât o imensă tautologie, pe cât de inutilă, pe
atât de absurdă. Măgarul din poemul pessoan se dovedește vecin
cu șarpele dintr-un alt poem al lui Blaga (Eva): și el „știe ceva“, nu
este, prin urmare, atât de stupid precum îndeobște se crede!
7 Gerda Barbilian, Ion Barbu. Amintiri, București, Editura Cartea
Românească, 1979, p. 179.
8 Fernando Pessoa, Obras completas, II, Poesias de Alvaro de
Campos, Lisboa, Edições Ática, p. 152. În versiunea românească a lui
Dinu Flămând, textul sună astfel: „La pompa de apă din grădina casei
noastre de la fermă, / Măgarul se învârte continuu în cerc, împingând
scripetele, / Iar misterul lumii e pe măsura acestei imagini.“ (Fernando
Pessoa, Odă maritimă și alte poeme, București, Editura Univers, f.a.,
p. 116).
9 Mihai Eminescu, Opere. XV. Fragmentarium. Addenda ediţiei,
București, Editura Academiei Române, 1993, p. 284.
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Existenţa în toate regiunile realităţii a unei singularităţi, a „ceva
care scapă“ – în structura materiei (Heisenberg) sau în aceea a logicii și limbajului (Gödel, Wittgenstein), în iluzoria evoluţie ireversibilă (Prigogine) sau în fundarea non-contradictorie a matematicilor (Hilbert) și a fenomenologiei (Ladrière) – atestă că matematicile
ﬁinţei și ale gândirii, cărora π le-ar putea servi exemplar de blazon,
depășesc cu mult matematicile evidenţei din vechea viziune despre
lume. Arta surprinde nenumărate instanţe ale acestei incongruenţe
care face posibilă căutarea și geneza de sens.
Într-o litograﬁe din 1956, Expoziţie de stampe, M. C. Escher dă expresie alegorică faimoasei incompletitudini gödeliene și inevitabilei
singularităţi ca miez al misterioasei geneze de sens.

grandeur de l’espace.“[12] În alţi termeni, prin însăși natura sa, gândirea autentică are și conservă o structură gödeliană, adică deschisă și,
pentru totdeauna, opusă cristalizării în forme deﬁnitive, pretins imuabile. Este vorba tocmai de ﬁlonul ei transistoric, emergent cu predilecţie în creaţie și prin creaţie, spaţiu al indicibilelor ectoplasme de
real-imaginar și de inombrabile epicentre generatoare de sensuri ale
lumii și făpturii umane.
Într-un real mult mai insondabil decât moartea[13], esenţa transistorică a sensului este garanţia salvării Subiectului de la uitarea la care
îl sortiseră vocea triumfalistă a scientismului, ruptura galileană și catastrofele istoriei. Căci ﬁinţa-obiect nu este decât o ﬁinţă prăbușită
în viaţa ascunsă a uitării.
A aﬁrma „sfârșitul certitudinilor“ și, implicit, sfârșitul suveranităţii logicii clasice înseamnă a respinge „sfârșitul istoriei“, o contradictio in adiecto în fond, promovată de către postmodernism. Această
formulă este un corolar al nostalgiei generate de eșecul strălucitor al
viziunii predictiv-deterministe (istoriciste), iar postmodernismul nu
este altceva decât „numele ignoranţei noastre cu privire la viitor.“[14]
Cei ce se grăbesc să cânte prohodul modernităţii – indice „topologic“ ireductibil pentru vagul concept[15] –, ﬁe uită că modernitatea
este un proces dinamic-contradictoriu (germenii autocontestării îi
sunt congeneri: ei apar în faimoasa „ceartă dintre antici și moderni“
și sunt potenţaţi, în veacul al XVIIIlea, de către Rousseau), ﬁe cad în
capcana metaforică, străveche altfel, a sintagmei „moartea timpului“. Antifraza lui William Hogarth din The Bathos (1764) este una
dintre dovezi.

Pertinenta analiză pe care o face Thierry Magnin acestui desen[10] – ce reprezintă un personaj privind un tablou în care e reprezentat orașul unde se aﬂă galeria și tabloul privit – evidenţiază „de
manière aiguë la question du fondement et du sens“; imagine a „retragerii fundamentului“, „le trou d’incomplétude“ – singularitatea,
plasată în centrul tabloului și conţinând semnătura artistului – „ne
symbolise pas une défaite de la raison mais davantage la contingence de l’homme devant la complexité de la nature, est un vrai lieu de
rencontre entre tous ceux qui cherchent un sens.“
În faţa evidenţei „sfârșitului certitudinilor“ (Prigogine), faimosul
zid al lui 2×2=4, denunţat ca impostură de Dostoievski sau ca absurditate de către Pessoa și Daumal, se prăbușește, îngăduind astfel gândirii ca, prin perpetua căutare de sens, să-și păstreze frescheţea pe care deschiderea gögediană i-o asigură tocmai prin „nedesăvârșire“. „L’usage de la logique – scrie admirabil Edgar Morin – est
nécessaire à l’intelligibilité, le dépassement de la logique est nécessaire à l’intelligence. La réference à la logique est nécessaire à la vériﬁcation. Le dépassement de la logique est nécessaire à la vérité.“[11]
Încă în 1938, într-un text intitulat Le mensonge de la vérité,
René Daumal exprima bucuria fracturării evidenţelor – similară celei blagiene în faţa misterului –, ipso facto bucuria unei alte plenitudini decât cea plotiniană, o plenitudine extinsă prin incluziunea a
„ceva care scapă“, din fericire, raţionalităţii predictibil-deterministe:
„Si le mathématicien évaluait exactement le nombre π, le monde
s’évanouirait, car nous aurions la mesure commune de toutes les

10 Entre science et religion. Quête de sens dans le monde présent,
Monaco, Editions du Rocher, 1996, p. 26–28.
11 Edgar Morin, La Méthode. 4. Les idées, Paris, Editions du Seuil,
1991, p. 207.
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În desenul lui Hogarth, timpul muribund desemnează ca executor testamentar nu divinitatea, ci haosul. „Mais le Chaos d’un artiste
véritable – comentează cu subtilitate Guido Ceronetti – n’est pas le
tòhuvabòhu, l’informe, le désert, le mort et le vide du deuxième verset
de la Genèse: c’est toujours une disposition harmonieuse, un projet de
l’architecte de Dieu, la Sagesse […]“. Haosul anticipat în gravura hogarthiană „ne présente, parmis les quantités des choses brisées et croulantes qui la composent, aucune rupture des plans de la Sagesse.“[16] În
poﬁda soarelui hemiplegic și imobil, a clopotului ﬁsurat și a ruinelor
12 René Daumal, Les Pouvoirs de la Parole. Essais et notes, II, Paris,
Gallimard, 1972, p. 163.
13 Edgar Morin: „on a pu, à la rigueur, trouver des raisons à la
mort, comme le seconde principe de la thermodynamique; on n’a
encore trouvé aucune «raison d’être» à ce qui est.“ Cf. La Méthode. 5.
L’humanité de l’humanité. L’identité humaine, Paris, Editions du Seuil,
2001, p. 97.
14 Viorel Colţescu, Filosofia și istoria ei. Studii de istoria filosofiei
moderne, Timișoara, Editura de Vest, 1996, p. 193.
15 După remarca lui Alain Touraine, termenul este contradictoriu „puisqu’il recourt à une définition historique – post – pour nomer
un mouvement culturel en rupture avec l’historicisme.“ V. Critique
de la modernité, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1992, p. 186.
16 La mort du Temps, în Une poignée d’apparences, Traduit de
l’italien par André Maugé, Paris, Albin Michel, 1988, p. 51.
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invadatoare, nu Timpul este cel care moare, ci Natura. Inscripţiile –
Exeunt omnes, Finis, Chaos, The Word End (însemnul cârciumii) – ţin
de faimosul exces hogarthian: prin supralicitare se urmărește efectul
opus. Autorul Uliţei vinului sugerează că haosul din versetul Genezei
e în altă parte (sunt cunoscute incisivităţile moralistului) și, pentru a
se manifesta ca atare, el nu are nevoie de iluzoria moarte a Timpului.
De aceea, The Bathos; și nu Moartea Timpului[17]!
Gravura lui Hogarth, La storia lui Montale și efectul Pompei sunt
tot atâtea indicii ale istoriei care se ţese din salturi, sincope, reculuri și insule de aparent echilibru. Succesiunea temporală nu poate ﬁ
asociată coerenţei decât printr-un artiﬁciu logic deliberat și restrictiv. „Ne subsistent d’une entité ou d’entités précédentes, voire parfois
contemporaines – scrie Jean Duvignaud –, que des effilochures mentales, des souvenirs déformés. Traces que transforment les instruments
de reproduction dont dispose 1’homme – oralité, écritures, ﬁgurations
plastiques ou gravées dans la pierre. Traces qui revêtent des connotations magiques puisqu’elles semblent conjurer l’irréversibilité du temps.
C’est pour cela qu’il semble vain de reconstituer une histoire continue
de la pensée ou des arts, d’inventer une métamorphose des formes
s’engendrant les unes les autres dans une artiﬁcielle succession.“[18]
Sensurile ﬁinţei umane și ale lumii se conturează în și prin istorie,
însă ele dobândesc chip dincolo de istorie și de iluzoria ei coerenţă
temporală. De aceea – transistoria, imuabilă garanţie și spaţiu nelimitat pentru strategiile fractale ale sensului.
„Nous y sommes“? Întocmai ca viziunea transcosmologică asupra lumii, căreia i se integrează, transistoria nu este un paradis infernal, cum s-ar putea crede, ci un paradis interzis celor ce cred încă
orbește în infailibilitatea determinismului, celor ce nu se supun decât eﬁcacităţii triumfătoare dar oarbe, uitând că, și aici, multe verigi
se sfarmă. Paradis interzis, în sfârșit, pentru cei care se minunează în
faţa frumuseţii simetriilor spaţio-temporale fără a ﬁ uimiţi de ceea
ce le transgresează: sensul vertical, calitativ, subtil.
Soră vitregă a uimirii, mirarea este lipsită de puterile celei dintâi,
singurele în măsură să pună în legătură existenţa, sensurile nevăzute
ale existenţei și increatul[19]. Uimirea este temperatura timpului viu al
efectului Pompei, temperatura vieţii înseși: „Il mondo esiste… Uno stupore arresta il cuore“[20]. Este temperatura de dincolo de între (a trăi și
a ﬁ) din distihul pessoan (A vida passa / Entre viver e ser).
Exodul din cultură, spunea Blaga, ar duce la „abolirea umanităţii ca regn“, la reiﬁcarea ﬁinţei, proces declanșat îndeosebi de ruptura galileană și acutizat de aventura scientismului. Fără asumarea

valenţelor sale transistorice – emergente, am mai spus-o, cu predilecţie în cea de-a treia zonă a realităţii –, ﬁinţa umană se îndreaptă
către o lume de „cristale văzătoare și imobile“; sau, așa cum o sugerează Armand Robin – într-un poem (preferat de Edgar Morin),
Le programme en quelques siècles –, către autosuprimarea integrală:
On supprimera le sens du mot
au nom du Sens des mots,
puis on supprimera le sens des mots.
On supprimera le sublime
au nom de l‘art,
puis on supprimera l‘art.
On supprimera les écrits
au nom des commentaires,
puis on supprimera les commentaires.
On supprimera le saint au nom du génie,
puis on supprimera le génie.
On supprimera le prophète
au nom du poète,
puis on supprimera le poète.
On supprimera les hommes du feu
au nom des éclairés,
puis on supprimera les éclairés.
Au nom de rien on supprimera l‘homme.
On supprimera le nom de l‘homme.
Il n y aura plus de nom.
Nous y sommes.[21]
Nous y sommes suportă încă un semn de întrebare; ceea ce nu
elimină certitudinea că suntem între două tărâmuri; reînnodarea dialogului dintre lumea exterioară și lumea lăuntrică este antidotul închiderii în absenţă a Subiectului, căci până și sensul unei vieţi implică un demers transgresiv: el nu se revelează decât prin emergenţa
simultană a tuturor etapelor sale anterioare, succesive și proiecţia
lor în timpul viu, transistoric.
Extrapolând, strategiile ﬁinţei iau naștere prin conjuncţia–disjuncţia dintre strategiile fatale (ale istoriei) – strategii fractale (ale
gândirii și existenţei, istorice și transistorice, în egală măsură). Istoria
emergentă în creaţie – transistoria – este dovada cea mai pregnantă
a bogăţiei lor indicibile. Transistoria este orizontul de geneză neîntreruptă de sens, cronosoﬁa deschisă.
După Stéphane Lupasco, „la contradiction est la sauvegarde de
l’éternité.“ Dacă este într-adevăr așa, istoria nu are de ce să se teamă.
Transistoria, nici atât. Clădită pe solul fertil al contradicţiei, ea este sal17 În William Hogarth, Analiza frumosului, Traducere și cuvânt varea vieţii și a ﬁinţei. A vieţii și a ceea ce se aﬂă dincolo de viaţa lui a
înainte de Theodor Redlow, București, Editura Meridiane, 1981, re- ﬁ și a nu ﬁ, la nesfârșit.
producerea gravurii în discuţie este intitulată Abisul sau Sfârșitul lu„Sous l’histoire, la mémoire et l’oubli. Sous la mémoire et l’oubli, la
mii. Numai că, după riguroasa remarcă a lui Ceronetti, „bathos est vie. Mais écrire la vie est une autre histoire. Inachèvement.“[22] Precum
l’art de rabaisser, à des fins satirique, le sublime poétique“ (op. cit., creaţia, viaţa este „chose ﬁnie mais non-ﬁnale“ (René Daumal); viaţa
p. 54). The Bathos nu este, așadar, nici absurd, nici vulgar, cum o este ea însăși o permanentă creaţie, din și prin ceremonialurile trancrede Hans Sedlmayr; „le Temps qui meurt est le dernier rictus de srealităţii, din și prin „ceniza de la nada“, care, în poemul Vida al lui
Hogarth, mis en pièces par le jeu raffiné du bathos“ (ibidem, p. 55). José Hierro este Totul:
Arta bathos-ului o va practica – la o altă scară – Salvador Dali, în
Grito « ¡Todo ! », y el eco dice « ¡Nada ! ».
Hommage à Millet, L’énigme d’Hitler, Enfant géopolitique observant la
Grito «¡Nada ! », y el eco dice « ¡Todo ! ».
naissance de l’homme nouveau etc.
Ahora sé que la nada lo era todo,
18 Le prix des choses sans prix, [Arles], Editions Actes Sud, 2001,
y todo era ceniza de la nada.
p. 69.
19 Într-o dezbatere cu Werner Lambersky, Maurin Couquiaud și
Marianne Auricoste, publicată în Phréatique, 89/1999, Basarab Nicolescu definește uimirea (l’étonnement) ca „danger de vie, ressenti
comme danger de mort“, ceea ce îi evidenţiază valoarea particulară
în raport cu mirarea / minunarea (l’émerveillement); pe aceasta din
urmă, găunoasă și gregară, Caragiale o asociază prostiei. Textul dezbaterii este reluat în Rencontres transdisciplinaires, Bulletin interactif
du Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires,
n˚ 15, mai 2000, p. 58–72.
20 Eugenio Montale, Vento e bandiere, în Ossi di seppia / Os de
seiche, Edition bilingue, Paris, Editions Gallimard, 1966, p. 23.
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Aroma ﬁinţei și parfumul neantului se întrepătrund pe muchea
de sens ce unește fulgurant, tainic dar trainic, pe viver cu ser. Transistoria unește acel „ceva care scapă“ (gândirii și vieţii) cu ecuantul
istoriei.
21 Poem amintit de Werner Lambersky, în loc. cit., p. 60.
22 Paul Ricoeur, op. cit., p. 657. A scrie viaţa „inachèvement“ înseamnă a-i trăi briza transistorică ce-i poartă sensul dincolo de frontierele făpturii decupate de timp. Acesta este, pentru mine, sensul cuvântului de final al cărţii lui Ricoeur.

Eminescu in aeternum

Lucica PÂRVAN

Horia Bernea la Ipoteşti

V

Vara anului 2000. La Ipotești, locul copilăriei lui Eminescu,
venea pentru a doua oară Horia Bernea, venea să vadă dacă
noul muzeu, aﬂat atunci în lucru, era pe măsura așteptărilor.
Deplasarea a făcut-o la rugămintea lui Ion Caramitru, ministrul culturii la acea dată, pentru că era Anul Eminescu iar Caramitru, după ce văzuse tematica, s-a gândit să-l consulte pe
singurul om în care avea încredere – Horia Bernea – directorul
Muzeului Ţăranului Român, muzeu premiat în 1996 pentru cel
mai bun Muzeu European al anului.
I-a plăcut felul în care a fost organizat spaţiul muzeistic, a
schimbat personal locul unor obiecte pe care, cu multă abilitate și profesionalism, le-a pus în valoare pentru că dincolo de
experienţa organizării unui muzeu etalon, Muzeul Ţăranului
Român, Horia Bernea era pictor, vedea lumina și simţea locul
potrivit al ﬁecărui obiect. Explicaţia oferită „numai în acea lumină și în acel loc obiectele sunt la ele acasă, altfel nu mai au
ce căuta într-un muzeu“.
Meritul aducerii lui Horia Bernea la Ipotești aparţine directorului Memorialului Ipotești, cercetător știinţiﬁc dr. Valentin
Coșereanu, căruia îi mulţumesc pentru faptul că mi-a pus la
dispoziţie parte din datele păstrate în legătură cu acest subiect.
Legătura lui Horia Bernea cu Ipoteștii a început cu doi ani
înainte, odată cu participarea acestuia la Tabăra de pictură și
graﬁcă „Ștefan Luchian“ 17/31 august 1998; prezenţa maestrului Bernea la tabăra ce urma să ﬁe organizată în acel an de Memorial ﬁind „negociat“ funcţie de timpul extrem de drămuit al
artistului iar lista ﬁnală a invitaţilor a fost stabilită ţinându-se
cont și de sugestiile acestuia.
Au fost prezenţi la Ipotești, la prima ediţie a taberei: Horia Bernea, Mihai Chiuariu, Suzana Fântânaru, Ștefan Găvenea,
Maria Neagu, Letiţia Oprișan, Horia Paștina, Augustin Ion Pop,
Theodor Russu, Mihai Sărbulescu, Vasile Tolan, Vasile Doru
Ulian, Corneliu Vasilescu și botoșănenii: Liliana Grecu, Radu
Cotișel, Victor Hreniuc.
Horia Bernea a ales să lucreze într-una din camerele casei
tărănești, fosta casă a ultimei proprietare a moșiei Eminoviceștilor, organizată ulterior ca muzeu etnograﬁc care să redea
atmosfera unei case tărănești din epoca copilăriei poetului. O
casă simplă, având două camere, o sală, pridvor și o prispă ceva
mai înaltă: „aici mă simt în largul meu să pictez, nu pot picta
oriunde“.
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În spaţiul casei Papadopol, pictorul făcea un bun
tandem cu Horia Paștina care
picta în camera alăturată. Nu
a stat mult la Ipotești în acea
vară 1998, avea programul
foarte încărcat și a fost nevoit
să se întoarcă la București; n-a
participat nici la vernisajul de
la sfârșitul taberei, lăsând Memorialului o lucrare „Studiu
peisaj“ u.p. neﬁnalizată, o sublimare a spaţiului ipoteștean, o
imagine privită din pridvorul Casei Papadopol asupra căsuţelor din vale, o imagine care ne aduce în memorie imaginea „natalei vâlciori“ din poetica eminesciană.
Scriitorul Valentin Coșereanu, organizatorul taberei de graﬁcă și pictură din 1998 mi-a mărturisit: „Era greu de deslușit
un artist ca Horia Bernea căci în spatele omului dur, adesea
foarte tăios, stătea ascunsă o sensibilitate accentuată pe care
o puteai citi cu preponderenţă în operă. Micile sale bizarerii
comportamentale nu erau unele de frondă, ci unele care aveau
o motivaţie interioară greu de presupus dinafară, dar care nu
erau, pentru cine știa să le înţeleagă, nici ostentative, nici făcute pentru a epata. Omul avea să se împlinească numai în armonie cu artistul, iar Horia Bernea avea alte căi de comunicare cu
lumea. Așa era el“!
Deși nu a fost numit „oﬁcial“ director al taberei, toată lumea îl trata ca atare, îi erau respectate opiniile pentru că nu
se lăsa ușor contrazis. Participanţii la tabăra de la Ipotești se
adunau în jurul provocărilor sale, discuţiile erau întotdeauna
interesante ﬁe că abordau subiecte legate de pictori români și
de ideile lor, de arta sau nonarta graﬁttiului, de vieţile întortocheate ale marilor artiști români.
A fost încântat de excursiile la Vorona, locul de baștină al
Ralucăi, mama poetului, la vechea mănăstire ștefaniană de la
Coșula. Lui Bernea îi plăceau ţăranii, iubea oamenii simpli, așa
cum făcea și Eminescu, atunci când, prin locurile astea, le căuta
compania; era îngrijorat de pericolul pierderii propriei noastre
identităţi, de uitarea rădăcinilor noastre profunde.
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În sala de expoziţii care poartă numele artistului „plecat
prea repede să se odihnească puţin“ criticul de artă Constantin Prut a oﬁciat un „memento“ adresat celui care sălășluia de
acum dincolo de spaţiul ipoteșten atât de îndrăgit. Îi plăcuse
sala destinată expoziţiilor temporare a spus chiar că este cea
mai frumoasă sală de expoziţii pe care o văzuse în ţară: „Chiar
sălile din București sunt neavantajoase expunerii. Asta are lumină, e joasă și te împinge să privești lucrările, nu spaţiul“. Este
fără îndoială unul dintre motivele care i-au determinat pe cei
din conducerea de atunci a memorialului, să denumească sala
destinată expoziţiilor de artă plastică „Sala Horia Bernea“.

De la Ipotești venea și la Botoșani, îi placea orașul vechi,
poezia și liniștea lui, intra în Galeriile de Artă să vadă ce artiști
au mai expus și alături la „Fondul Plastic“. Într-una din acele zile
l-am întâlnit, am stat de vorbă adresându-i ﬁrește invitaţia de
a deschide o expoziţie personală la Galeriile de Artă din Botoșani. Răspunsul este greu de uitat cu atât mai mult cu cât la
una dintre discuţiile pe care le-a avut cu Valentin Coșereanu
(acesta neîmpărtășindu-i ideea unei operaţii pe cord deschis),
Horia Bernea susţinând că „e o idee depășită să nu intervenim
acolo unde natura a dat greș“. Mi-a spus atunci că în toamnă
merge la Paris să se opereze pe inimă și după aceea… Nu s-a
mai întors. Anul acesta, în decembrie, vom comemora 15 ani
de la plecarea lui la Domnul.
Simbolic a revenit la Ipotești prin creaţiile sale în iunie 2000
când în amintirea a ceea ce trebuia să se întâmple acolo, în muzeul nou, s-a deschis expoziţia semniﬁcativ intitulată „Coloane“; coloana din arhitectură, ca element de legătură între cer și
pământ, ca element al ortodoxiei și tradiţiei, unul din motivele
care revin în praporii lui Bernea și în mare parte din lucrările
sale.
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În 2005, în luna iunie, la Zilele Eminescu, la Ipotești, în sala
care-i poartă numele, s-a deschis o expoziţie retrospectivă prezentată de criticul de artă Pavel Șușară, la care Horia Bernea a
privit din cercurile înalte cu bucurie sau poate cu îngăduinţă.
Nu vom ști niciodată.
Rămân fără îndoială amintirile, rămâne albumul CRUCEA
în colecţia Bibliotecii Naţionale de Poezie de la Ipotești, primit
cu dedicaţie de Valentin Coșereanu în 1997, anul în care s-au
cunoscut, rămân cataloagele de expoziţii realizate în condiţii
graﬁce excelente de Liliana Grecu pe care maestrul Bernea o
aprecia pentru talentul său și pe care și-ar ﬁ dorit-o în echipa
sa de la Muzeul Ţăranului Român. Avea un mod aparte de a
aprecia oamenii, mai ales pe cei foarte talentaţi pe care nu se
sﬁa să-i laude când vedea ceva bine realizat.
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Era sclipitor prin inteligenţă, culturalitate și umor, un
om hotărât care-ţi spunea în faţă, cu francheţe ce avea de
spus, fără ocolișuri și insinuări, fără întorsături și subtilităţi
artiﬁciale.
O nouă vară la Ipotești fără Horia Bernea, artistul care
și-a pus întreaga artă sub semnul crucii și care spunea că „în
faţa unei lumi ameninţate de descompunere, forţate să renege reperele fundamentale ale existenţei sale, artistul trebuie să participe la sensul sacriﬁciului ce a măntuit lumea“.
Horia Bernea a făcut-o!
Date biograﬁce:1938 − Născut la București, 14 septembrie /1957-1958 − Facultatea de Matematică și Fizică, Universitatea București / -1959-1962- − Școala tehnică de Arhitectură, București /1962-1965− Institutul Pedagogic – Secţia Desen, București /1956-1977− Membru al grupului de la
Poiana Mărului /1965. Debutează, împreună cu Paul Neagu
și alţii, în cadrul Cenaclului Tineretului al Uniunii Artiștilor
Plastici /1976-1992 – Perioade de lucru la Văratec, Tescani,
Paris și în sudul Franţei. Anii ‚80 − Membru al grupului. Prolog împreună cu Horia Pastina, Paul Gherasim, Constantin
Flondor, Mihai Sârbulescu și alţii. 1990-2000 − Director General al Muzeului Ţăranului Român, București / în 1996 i se
decernează Premiul Muzeului European al Anului m. 4 decembrie 2000, Paris.
Expoziţii personale: 1967 − Sediul Uniunii Artiștilor
Plastici, București / 1968 − Ateneul Tineretului, București
/1969 − Ateneul Român, București / 1970 − Richard Demarco Gallery, Edimburgh, și College University, Birmingham /
1971 − Sigi Krauss Gallery, Londra, 1971 − Compass Gallery,
Glasgow / 1972 − Deal I, Galeria Simeza, București /1974 −
Deal II, Ateneul Român, București / 1976 − Deal III, Richard
Demarco Gallery, Edimburgh și Generative Art Gallery, Londra, 1976 − Deal IV, Muzeul de Istorie, București, Galeria
Helios, Timisoara și Muzeul Ţării Crișurilor, Oradea (1977)
/ 1978 − Deal V, Galeria Simeza, București / 1980 − Riverside Studios, Londra, 1980 − picturi din perioada 1975-1980
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prezentate la Academy of Arts, Liverpool și Polytehnic Art
Gallery, Newcastle upon Tyne / 1985 − Prapor, Muzeul de
Artă, București / 1985-1987 − lucrări din ciclul Prapor, Galeria Bastion, Timișoara, Galeria Nouă, Cluj, Galeria U.A.P.,
Oradea și Târgu-Mureș / 1990 − retrospectivă cu lucrările
din străinătate (1974-1990), Vaison la Romanine, Franţa /
1992 − Prapor, Palatul Mucsarnak, Budapesta / 1994 − Stîlp,
Galeria Catacomba și Grădini, Galeria Etaj 3/4, București,
prezentate și la Muzeul Banatului și Galeria First, Timișoara
/ 1997 − Concentrări − Coloana, Muzeul Naţional de Artă al
României, București / 1998-1999 − Prapori e Colone, Galeria
Spicchi dell‘Est, Roma / 1999 − Coloane, Muzeul de Gravură,
Bistriţa / 2000 – Coloane, Memorialul Ipotești / 2005 − Selecţie din colecţia MNAR, Memorialul Ipotești.
Expoziţii de grup: 1968 − 6 tineri pictori români, Galeria
Lambert, Paris / 1969 − 8 artiști români, Panorama Mesdag
Galerie, Haga, Richard Damarco Gallery, Edinburgh / 1970
− Galerie Europe, Bruxelles, 1970 − a VII-a Bienală a Tineretului, Paris / 1974 − Probleme noi ale imaginii, Atelier 35,
București / 1980 − a XL-a Bienală internaţională, Veneţia /
1980 − Opere contemporane din colecţii naţionale − Centre National d‘Art Contemporain, Georges Pompidou, Paris,
1980 − Scrierea, Institutul de Arhitectură Ion Mincu, București / 1981 − Galeria Simeza, București / 1983 − Locul – faptă și metaforă, Muzeul Satului și de Artă Populară, București / 1984 − Soluri, Centre National d‘Art Contemporain,
Georges Pompidou, Paris / 1987 − a XXXIX-a Bienală internaţională, Veneţia / 1994 − Prolog, Instituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, Veneţia, 1994 − Artă Contemporană Românească, Muzeul Naţional de Artă al României și
Oﬁciul Naţional pentru Documentare și Expoziţii de Artă,
București / 1996 − Experiment, Galeria Etaj 3/4, București.
Premii: 1970 − Premiul pentru pictură al U.A.P. / 1971
− Premiul Stahly la Bienala Tineretului de la Paris / 1972
− Premiul Revistei Arta / 1987 − Premiul Ion Andreescu, al
Academiei Române / 1983 − Marele Premiu al U.A.P. /1994
− Premiul pentru contribuţia excepţională adusă recuperării tradiţiilor spirituale ale civilizaţiei ţărănești acordat de
Fundaţia Culturală Română / 1995 − Marele Premiu George
Apostu acordat de Centrul Internaţional de Cultură și Arte
George Apostu, Bacău / 1999 − Nominalizare pentru Premiul de Excelenţă al Culturii Române.

HYPERION

123

Viorica ZAHARESCU

Popas prin cărţi… despre Eminescu

U

Un exemplar din volumele Cartea Satului-Oameni ridicaţi din ţărănime autor Ilariu Dobridor, Scoasă de Fundaţia Culturală Regală „Regele
Mihai l“-București anul 1944, se aﬂă și în depozitul Bibliotecii Naţionale de Poezie a Memorialului Ipotești la colecţia Mihai Eminescu. Coperta cărţii este cu o pictură de Fr.Șirato cu titlul Întâlnirea. În paginile
volumului, după cum a menţionat autorul în Cuvânt Înainte, aduce în
atenţia cititorilor imaginea concretă a oamenilor mari ridicaţi din ţărănime, spre a ﬁ tuturor pildă și poruncă. Volumul este alcătuit din Vl capitole. Primul capitol este Marii prieteni –(Eminescu, Creangă și Slavici)
din care citez mai jos câteva rânduri, pag. 13:
Astfel Mihai Eminescu rămâne cel dintâi făuritor de limbă românească.(…)Om trist din ﬁre.(…)Învăţase să asculte murmurul suferinţelor populare. Cum o oglindă strânge toate liniile feţei și le arată apoi clare,
așa și suﬂetul său a adunat toate durerile poporului și le-a turnat în cuvinte nepieritoare.(…)Erau, pe acea vreme, pe la 1880, oameni cu multă
minte și cu învăţătură aleasă. Ce avea mai de preţ ţara românească se
adunase laolaltă și alcătuise o mare tovărășie, numită „Junimea„. Din
cârdășia lor, mult bine s’a tras pentru ţară și cu mari foloase s’a înavuţit
neamul nostru după urma silinţelor lor. Intrase, în această cârdășie, și
Mihail Eminescu. Om cu învăţătură bună și plin de înzestrări, el s’a impus
dintr’o dată. Titu Maiorescu, care era îndrumătorul, cu multă iubire de
frate s’a legat de dânsul și i-a dat ajutorarea totdeauna.(…)Eminescu s’a
mulţumit să trăiască din sforţările sale. Mare mândrie să trăiască omul
din răsplata ostenelilor lui.(…)Pentru tot ce a fost românesc a luptat Mihai Eminescu. Pe vremea aceea (ca și azi de altminteri), ochii hrăpăreţi
pândeau la hotare să ne jefuiască avuturile.(…)O ţară preţuiește cât destoinicia cetăţenilor ei, iar un cetăţean atât cât preţuiește ţara lui, – așa
ne-a învăţat Mihai Eminescu.(…)Puterea de viaţă a unui popor se măsoară după calitatea oamenilor lui. Fiindcă un popor are menirea de a
naște din sânul său oameni mari, iar oamenii mari au menirea de a conduce poporul.
Ilariu Dobridor, autorul volumului mai sus menţionat, este un pseudonim. Adevăratul nume al scriitorului este Constantin Florea Cioroianu. Pseudonimul și l-a ales după satul Dobridor din jud.Dolj în care
s-a născut, anul 1909.
Un om se naște-un înger o stea din cer aprinde
Și pe pământ coboară în corpul lui de lut,
A gândurilor aripi în om el le întinde
Și pune graiul dulce în pieptul lui cel mut.
O candelă a vieţii, de cer steaua depinde
Și îmblă scriind soartea a omului născut.
Când moare a lui suﬂet, aripile și-a-ntins
Și renturnând în ceruri pe drum steaua a stins.
Este o stofă din poezia Povestea magului călător în stele scrisă de
Mihai Eminescu.
Steaua vieţii publicistului, eseistului și poetului Ilariu Dobridor a luminat cerul doar 59 de ani, până în 1968. Avea 45 de ani când a fost
arestat și a stat zece ani prin penitenciarele comuniste din Craiova, Jilava și Aiud. Motivele au fost scrierile sale și faptul că a activat printre
membrii Partidului Ţărănist. A mai trăit doar 4 ani după ce a fost eliberat și nu datorită șubrezeniei ﬁzice și psihice. Urmărit mereu de activii
Securităţii regimului comunist, a fost bătut fără milă de aceștia în locuinţa sa din București și găsit mort de sora sa Elena.
Al doilea volum asupra căruia am poposit, depozitat în aceeași colecţie Mihai Eminescu a Bibliotecii Memorialului Ipotești este Studii critice ediţia lll-a, rezultatul muncii intelectuale a scriitorului Const.
Dobrogeanu-Gherea. După cum se știe, cel care a polemizat cu Titu
Maiorescu despre fond și formă s-a născut în anul 1855 într-o localitate
din Rusia, astăzi Ucraina și a decedat în anul 1920 la București. Destinul
criticului, publicistului și sociologului Gherea i-a purtat pașii prin orașe
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românești ca Iași și București exact în aceeași perioadă de timp când și
Eminescu locuia în ele, cugeta, scria poezii și proză, publica articole literare, artistice, sociale, politice. Astfel în anul 1875 îl găsim pe Gherea la
Iași ca revoluţionar rus refugiat ce s-a apropiat foarte mult de grupările
muncitorești și socialiste din acel oraș moldovenesc. Tot în 1875 se aﬂa
și Eminescu la Iași ca revizor școlar al judeţelor Iași și Vaslui. În anul 1879
criticul Gherea ajunge la București unde Eminescu scria deja articole
ﬁind redactor al ziarului Partidului Conservator, Timpul. Despre Const.
Dobrogeanu –Gherea se mai știe că a fost principalul autor al programului Partidului Social Democrat al Muncitorilor din România și că era
printre liderii mișcărilor muncitorești și socialiste europene. Volumul
face parte din ediţia lll a Criticelor și are pe prima pagina un portret al
criticului cu mustaţă și barbișon iar sub portret este semnătura lui în
original. Privind portretul, dar mai ales semnătura originală, mă duce
gândul că acest volum a fost dăruit de autor unei persoane apropiate sau stimate. În imaginaţia mea pot vedea acest moment și tot din
imaginaţie să aﬁrm că am ocazia să ţin în mâinile mele un volum de
Critice care a trecut prin mâinile lui Const. Dobrogeanu – Gherea. Pentru socialistul Gherea, „critica mută munţii din loc, ea calcă sub picioare
toate înălţimile uriașe ale autorităţii, ale prejudiţiilor, ale puterii fără idei
și ale tradiţiunii moarte.“ Sunt ultimele rânduri din primul articolul Asupra criticii asezat de autor la începutul volumului. La pag. 80 iubitorii de
lectură pot citi articolul cu titlul Eminescu. Din parcurgerea primelor
două pagini ale articolului am înţeles că autorul face o analiză a unor
creaţii poetice eminesciene și greutatea criticii, în sensul de valoare a ei,
o dă faptul că e săvârșită în timpul cât poetul e în viaţă. Au urmat, se
obișnuia atunci, se întâmpla și astazi în lumea literară românească, critice la Critice. Citez mai jos o parte din apărarea lui Const. Dobrogeanu
– Gherea la acuzele primite prin ziarele vremii de la unii contemporani
referitoare la ce a scris despre Eminescu, pag. 25:
Cititorii știu că am scris două articole despre Eminescu. Ca și d.
Sphynx, noi n-am avut pretenţia de a pune în adevărata lumină pe Eminescu, ci am înșirat mai multe consideraţii prin care am vrut să arătăm
talentul mare, a lui Eminescu; iar de pe altă parte să punem în evidenţă
câteva pricini care au hotărât direcţia, senzul scrierilor poetului nostru liric. În aceste articole am făcut câteva obiecţii, cari se explică foarte ușor,
având în vedere deosebirea cea mare, ce este între direcţia socială a poetului și între a noastră. Au fost destule aceste obiecţiuni pentru ca d. Morna, criticul de la Liberalul din Iași, să scrie că noi am criticat pe Eminescu
cu „multă răutate“. Și băgaţi de seamă, noi, cunoscând spiritul criticei
din ţara noastră, am și adăogat: că rezervele pe care le facem nu trebuie
să mire pe nimeni, pentru că nu-i artist care să n’aibă cusururi și greșeli;
că’n Byron, Musset, în Goethe chiar se aﬂă multe și mari lipsuri; că noi
avem stimă și admiraţie sinceră pentru cel mai mare poet liric contemporan. Dar de geaba! Poţi să aﬂi lipsuri în Byron, în Musset, în Goethe,
până și în Shakespeare, dar dacă vei găsi în Eminescu, atunci ești om rău
și dușman al poetului. Și trebuie să se noteze că răutatea în cazul de faţă
ar ﬁ mișelie, ţinând samă de soarta poetului.
Volumul cuprinde și articole în care criticul Const.
Dobrogeanu-Gherea comentează Decepţionismul în literatura română, pesimismul și pesimiștii, despre A.Vlahuţă, cel serios și trist totdeauna, I.L.Caragiale un mare talent și un talent satiric, despre Tendenţionismul și tezismul în artă, articol din care mi-a rămas în minte răspunsul
pe care l-ar ﬁ dat criticul Gherea dacă vreodată un poet talentat i-ar ﬁ
făcut cinstea să-i pună întrebări despre ce să scrie sau cum să scrie. Așa
ar ﬁ răspuns criticul, citez: „Zi, poete, aceea ce îţi arde suﬂetul, ce face
inima ta să bată cu durere, ori cu bucurie, ce îţi arde și’ţi istovește
creeri, ce te face să vezi cu ochii deschiși, ca astfel versul tău să sugereze în omenire aceleași sentimente și gânduri, care te muncesc și te
istovesc; (…)“.pag.306.

Eminescu in aeternum

Ana BUZULEAC

Bruion scriptural şi cristalizare
artistică în erotica eminesciană
„Poezia lui de dragoste se ridică deasupra particularului și a
personalului, pentru a atinge culmile universalităţii, în căutarea
absolutului.“ (Mario Ruffini)

I

Interesat deopotrivă de istorie și ﬁlosoﬁe, Mihai Eminescu
a trăit la cele mai înalte cote evenimentele existenţei. El a scris
despre moarte și spaimă, despre singurătate și deznădejde,
despre ură și mîndrie, despre steaua depărtărilor cosmice și
„cercul strîmt“ al metehnelor omenești. Între acestea, un rol important îi revine temei iubirii. Rosa Del Conte aﬁrma, în celebra
ei lucrare dedicată poetului: „Nostalgia Absolutului, înainte de
a ﬁ împinsă din punct de vedere întelectualist pînă la instanţa fără de răspuns a unei probleme, se înalţă și, în același timp,
se liniștește, la această ﬁre delicată și vibrantă de senzitiv, prin
iubire: care, dacă este pentru Eminescu categoria existenţială
cea mai autentică, reprezintă și experienţa lui de bărbat cea
mai condractorie“ (Del Conte, 1992: 204). De la acest ultim și
răspicat accent putem începe descoperirea și înţelegerea operi
eminesciene.
Fiind un creator de geniu, Mihai Eminescu a fost, în același
timp un om care a trăit o viaţă plină de griji și căutări, a iubit,
a fost rănit din iubire, a avut răbdare să suporte răceala nobilei
iubite, a savurat „dublul farmec al interdicţiei și depărtării“ (Del
Conte, 1992: 202), îndurînd în numele celui mai pasional sentiment uman. Anume acest lucru pare să explice diversitatea și,
totodată, unitatea eroticii eminesciene.
Garabet Ibrăileanu arătase încă de la începutul secolului al
XX-lea că publicarea antumelor îl favorizează pe marele poet.
Teză susţinută și de alţi critici sau scriitori, cum ar ﬁ, de exemplu, George Topîrceanu, care respingea și el ideea valoriﬁcării
acelor „bucăţi utilizate, bruioane, eboșuri, note, simple aruncături pe hîrtie alături de poeziile clasice care i-au adus gloria“.
Același George Topîrceanu insista în articolul „Eminescu și epigonii săi“: „urmașii lui Eminescu i-au încurcat opera, așa încît
criticii viitorului vor trebui s-o descurce din nou, ca să arate
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generaţiilor care vin pe Eminecu așa cum a fost“. Trăind într-o
epocă a excesului de enunţuri, inclusiv de enunţuri șocante,
orientate mediatic, a venit probabil timpul să-l citim pe poet
„din interiorul operei sale“, așa cum îndemna și profesorul Dumitru Irimia. Astfel, revenind la una dintre marile teme ale lui
Eminescu, iar marii creatori nu-și pot depăși obsesiile care revin
mereu cu o forţă crescîndă, și anume, la cea a dragostei, vom
încerca să o citim pornind de la cele trei texte extrase pentru
discuţie din sertarul eminescian (Zadarnic șterge vremea, Tu
mă privești cu marii ochi, Iar faţa ta e străvezie) și de la ideea
de chip. Asumîndu-și problematica chipului în lirica sa de dragoste, Mihai Eminescu valoriﬁcă în primul rînd chipul femeii,
el încercînd, după G. Călinescu să obţină: „ridicarea factorului
feminin la gradul unui simbol“, la o stare „de adoraţie care, depășind viaţa sexuală, trece în absolut“ (Călinescu, 1993: 181).
Sintetizînd informaţia referitoare la chip și la formele sale
(faţă, mască, icoană, imagine, iluzia reprezentării ș.a) din Dicţionarul de Simboluri și raportînd-o la lirica de dragoste a lui
Mihai Eminescu, am remarcat că Faţa / Chipul iubitei ca „simbol al ﬁinţei însăși, ca manifestare a gîndurilor și sentimentelor sale“ (Chevalier, Gheerbrant, 1995: 37-38) apare în opera
poetului în următoarele sintagme: chip pal, chip de înger, chip
blînd, chip dulce, chip luminos, chip zvelt, chip de femeie, chip
dorit, chip bălai, chip mîndru, chip frumos, chip dumnezeiesc,
chip sfînt, chip de regină, chip adorat (DLPE, 2006 – 1: 405-407)
ș.a și, respectiv, faţă galbenă, faţa ca o mască, faţă-n văl de gînduri, faţă palidă, faţă dulce și șireată, faţă de nea, faţă senină,
faţă luminată, faţă de amor și de mișcare, faţă blondă, faţă înnegrită, faţă albă, faţă aidoma cerei, faţă străvezie, faţă trasă,
faţă întoarsă etc (DLPE, 2006 – 2: 300-302). Mai mult, adeseori în lirica eminesciană chipul iubitei este echivalat cu o icoană, care, conform simbolisticii sale, semniﬁcă „imaginea divină
sau, în general sacră, nu numai forma speciﬁcă pe care o are în
Biserica ortodoxă“ (Chevalier, Gheerbrant, 1995: 138). Astfel,
poetul vede adeseori iubita aidoma unei icoanei mincinoase,
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a unei icoanei închipuite sau frumoase, a unei icoane a iubirii
sau a unei icoanei fericite, dulci etc (DLPE, 2006 – 2: 451-452).
În poezia de dragoste a lui Eminescu, femeia este o mască-chip,
masca, ﬁind „modalitatea de manifestare a Sinelui universal“,
dar și o „exteriorizare a tendinţelor demonice“ (Chevalier, Gheerbrant, 1995: 273). Așadar, Eminescu sugerează că femeia ar ﬁ
o mască ce-ascunde un infern, o mască de ceară, o mască mîndră, netedă și mișcătoare etc (DLPE, 2006 – 3: 29).
Încercînd o scurtă recitire a eroticii eminesciene din unghiul textelor propuse ca reper pentru discuţie, semnalăm de
la început că în aceste trei exerciţii de laborator chipul femeii își
aﬂă trei forme de reprezentare, al căror ecou înalt semniﬁcativ
îl vom regăsi reverberînd în alte poeme eminesciene.
Poemele în discuţie datează din anul 1876, un an tumultuos și îndurerat pentru Eminescu. Este anul în care se stinge mama sa, el însuși avînd mari tensiuni în ceea ce privește
activitatea sa de bibliotecar și revizor școlar. Mai mult, poetul
trăiește la cote maxime dragostea pentru Veronica Micle, de
exemplu, Augustin Z. N. Pop aﬁrma: „în perioada august 1874
– octombrie 1877 au fost redactate cele mai frumoase poezii
de dragoste ale lui Eminescu“, Perpessicius însuși numea acest
răgaz de trei ani din creaţia lui Eminescu perioada veroniană.
Același fapt îl conﬁrmă corespondenţa eminesciană: „Draga
mea amică, scria poetul, adormind seara cu gîndul la tine și
desteptîndu-mă dimineaţa tot cu el, aș putea să-ţi scriu toată ziua, fără ca să obosesc, dacă cititul nu te-ar obosi pe tine
(…). În genere, te iubesc în proporţii cît se poate de mari (…)
Botoșani, 30 avgust, 187[6]“, sau „Ziua de 4/6 fevr. 1876 a fost
cea mai fericită a vieţii mele. Eu am ţinut-o în braţe pe Veronica, strigînd-o la piept, am sărutat-o. Ea-mi dărui ﬂori albastre
pe care le voi ţine în toată viaţa mea“ (manuscris eminescian).
(Mihai Eminescu – Veronica Micle, 1992: 49). Rămase în manuscris (Zadarnic șterge vremea – nr. Ms. 2269, Tu mă privești cu marii ochi – nr. Ms. 2278, Iar faţa ta e străvezie – nr.
Ms. 2285) cele trei texte eminesciene sunt tot atîtea abordări
ale chipului femeii iubite. Stadiul lor de manuscris semnalează
faptul că textele în cauză sunt deocamdată exerciţii de laborator, ﬁe niște schiţe iniţiale pentru forme care nu au fost deﬁnitivate, ﬁe niște ciorne din care s-au preluat anumite elemente
pentru dezvoltarea altor texte. Astfel, poemul Zadarnic șterge
vremea… trimite la poemele Atît de fragedă…, și Kamadeva.
Poemnul Tu mă privești cu marii ochi… gravitează în jurul
poemelor: Călin (File de Poveste), Lasă-ţi lumea…, Terţine și
O, dulce înger blând, în timp ce poemul Iar faţa ta e străvezie
dialoghează cu poeziile Mortua est, O, dulce înger blând, Din
valurile vremii, O, adevăr sublime, Te duci…, Floarea albastră, Frumoasă-i și Luceafărul.
Poemul Zadarnic șterge vremea… valoriﬁcă sentimentul
iubirii armonios împletindu-l cu suferinţa ireversibilităţii acestor trăiri. Poetul concepe iubita ca ﬁind un chip ce contrazice
ideea de chip. Altfel spus, ea nu este un chip reductibil la un
instantaneu, o fotograﬁe, un tablou, chipul reprezintă un moment în trecerea timpului. Cu alte cuvinte, Eminescu prin chip
înţelege forma de manifestare a unei ﬁinţe într-un moment
anume, căci chipul este supus metamorfozelor. Însă în poemul
Zadarnic șterge vremea… Eminescu încearcă să pună în evidenţă eternitatea chipului în raport cu ireversibilitatea timpului. Poate și acest lucru transmite textului în cauză o aură de
intimitate, chiar de posesiune a unei imagini, ceea ce sugerează
lupta interioară a eului liric de a-i smulge timpului ceea ce îi
aparţine, or chipul femeii dăinuiește în memoria îndrăgostitului: „Zadarnic șterge vremea a gândurilor urme! / În minte-mi
ești săpată ca-n marmura cea rece, / Uitarea mână-n noapte a
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visurilor turme / Și toate trec ca vântul dar chipul tău nu trece.
//“.
Mihai Cimpoi susţine în legătură cu acest poem că, în esenţă, „chipul iubitei se permanentizează în ciuda trecerii timpului; mai mult decît atît: reactualizează raiul tinereţii, clipa fericirii paradisiace, care potenţează un regret constant: „ci mor,
mor de durerea / că-n braţe nu te am““ (Cimpoi, 2013: 249).
Această invocare febrilă a iubitei conturează consistenţa obsesiei chipului femeii iubite, care acţionează aidoma unui drog
pentru suﬂetul personajului liric. Și pentru că la mijloc este intensitatea unei iluzii (a vedea aievea proﬁlul ei), această nălucă
se substanţializează, chiar dacă acest copil blond născut pentru dragoste (imagine constantă a iubitei în lirica eminesciană)
este mai degrabă o proiecţie amintind de frecventele sale proiecţii onirice: „În veci noaptea și ziua șoptesc în gând un nume, /
În veci la pieptul bolnav eu braţele îmi strâng, / Te caut pretutindeni și nu te aﬂu-n lume, / Tu, chip frumos cu capul întors spre
umăr stâng. // Astfel în veci în minte-mi încremeniși frumoasă
/ Și văd în veci aievea divinul tău proﬁl. / O, cum nu pot în braţe să te omor plângând, / Tu, blond al vieţii mele ș-al dragostei
copil! //“.
Strofa a cincea scoate în evidenţă chipul iubitei asemuit unei icoane. Intenţia eului liric este de a sacraliza femeia
contopindu-se spiritual cu aceasta atît în viaţă, cît și în moarte.
În acest sens Petru Creţia susţine că: „imaginea obsedantă și
nucleară a suﬂetului îndrăgostit, metafora icoană-chip dezvăluie valoarea de cvasisacrament pe care o are chipul îndrăgit (…),
pierderea lui antrenează pierderea de sine a poetului, de parcă
chipul iconic al iubitei ar conţine chiar principiul vieţii.“(DLPE,
2005 – 1: 140). Iubita-icoană echivalează cu divinul proﬁl al iubitei: „Pe cât mai am în pieptu-mi un pic măcar de sânge, / În
inimă cât ﬁbra din urmă va trăi, / Avare, ele-n sine icoana ta vor
strânge, / Cu dânsa împreună și ele vor muri!//“.
Revenind asupra dialogului acestui text cu alte texte eminesciene, constatăm că există ﬁliaţii ce duc către poemele Atît
de fragedă… și Din valurile vremii, în care iubita apare ca o
ﬁinţă cu trăsături marmoreene. În tustrele textele iubita se asociază marmurei: „Din încreţirea lungii rochii / Răsai ca marmura
în loc — / S-atârnă suﬂetu-mi de ochii / Cei plini de lacrimi și
noroc. //“ (Atît de fragedă…); „Din valurile vremii, iubita mea,
răsai / Cu braţele de marmur, cu părul lung, bălai — /“(Din valurile vremii).
Într-un mod asemănător, poemele Atît de fragedă… și Zadarnic șterge vremea… pun în valoare imaginea icoană-chip
a iubitei. Conștientizîndu-și condiţia, ca și imposibilitatea întoarcerii timpului, eul liric încearcă să se opună ștergerii vremei,
invocînd eternitatea icoanei: „Și să-mi răsai ca o icoană / A pururi verginei Marii, / Pe fruntea ta purtând coroană — / Unde te
duci? Cînd o să vii? //“(Atît de fragedă…).
Motivul privirii spre umărul stîng este prezent și în poezia
Din valurile vremii, ceea ce accentuează faptul că: împlinirea
iubirii este legată de imaginea ﬁinţei iubite, de asumarea vizuală a celui iubit[1]: „Și întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng, /
În ochii fericirii mă uit pierdut și plâng. //“(Din valurile vremii).
Un alt text cu care comunică într-o măsură mică poemul
Zadarnic șterge vremea… prin intermediul motivului plînsului
din iubire este poemul Kamadeva. Plînsul schiţează consecinţele pe care le au dragostea și chipul iubitei asupra stării afective a eului liric, ca urmare, plînsul: „Puse-o ﬂoare-atunci-n arcu-i,
/ Mă lovi cu ea in piept, / Și de-atunci în orice noapte / Plîng pe
1 Dacă femeia trebuie să stea în dreapta bărbatului său, reiese
că ea va privi un umăr drept și respectiv, umărul său stîng. Această
idee accentuează legătura dintre iubiţi, în mare parte, fortificată în
baza privirii persoanei iubite.
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patul meu deștept… //“(Kamadeva), îl face să ﬁe sentimental,
romantic sau disperat din iubire: „Zadarnic cat repaos pe perina cea moale, / Îmi pare c-a mea tâmplă pe piatră o am pus / Și
noaptea-ntreagă ochi-mi / în lacrimi se îneacă / Și mintea mea
în noaptea de veci va ﬁ apus. //“(Zadarnic șterge vremea…).
Într-o versiune primară a poeziei Kamadeva (Eminescu,
1995: 341) atestăm și Motivul privirii spre umărul stîng. Poetul
caracterizează spiritul iubirii prin intermediul acestui gest al femeii iubite din poemul Zadarnic șterge vremea…: „Dar viclean
îi este ochiul, / Deși pasul i-i nătîng. / El întoarce a lui faţă / Înspre
umărul său stîng. //“(Kamadeva).
Imaginea copilului blond, un loc comun al liricii de dragoste eminesciene, o întîlnim și în poemul postum Eu număr, ah!
plîngînd: „Și zi și noapte treci / La tine-n veci gândesc, / Copil
frumos și blond, / Ce mult iubesc! //“. Remarcăm că și acest text
provine din bogatul lot de manuscrise al anului 1876.
Poemul Zadarnic șterge vremea… este foarte frumos în
concepţie, chiar dacă nu are o formă desăvîrșită. Mihai Cimpoi
arată că această poezie „cuprinde frumuseţi care o așează pintre marile creaţii pasionale eminesciene.“ (Cimpoi, 2013: 247).
Trimiţînd la biograﬁa poetului și la zbuciumul său suﬂetesc din
perioada în care l-a scris, poemul este un alt document al luptei poetului cu zădarnicia vieţii.
Poemul Tu mă privești cu marii ochi este ﬁe o versiune,
ﬁe o continuare a textului precedent. De fapt, toate cele trei
poeme-pretext pentru dezbatere ar putea ﬁ văzute din această
perspectivă, daca le-am privi din unghiul istoriei pe care o conturează în interiorul lor, dar și din unghiul vieţii lui Eminescu în
anul 1876. Acest text reﬂectă intensitatea relaţiei dintre trăirile
eului liric și imaginea iubitei. Totul participă la această comuniune dintre un El și o Ea („marii ochi“, „buze“, „dulci cuvinte“,
„vorbirea ta“, „ﬁinţa ta“). Comentînd textul, Mihai Cimpoi semnalează un „impact existenţial profund: ﬁinţa poetului se pătrunde de ﬁinţa iubitei, exprimată în „dulci terţine“ și în „formele dulci ale lui Firdusi.““ (Cimpoi, 2013: 247). Iubita este aidoma muzei, poetul îi fură din cuvinte, din priviri, din dragoste:
„Urechea mea pândește să le-auză / Abia-nţelese, pline de-nţeles
/ Cum ascultau poeţii vechi de muză. //
În ochii tăi citeam atât eres, / Atâta dulce-a patimei durere, /
Că-n suﬂet toată, toat-o am cules. //“ (Tu mă privești cu
marii ochi).
Mai mult, eul liric își recunoaște capitularea în faţa splendorilor frumosului chip, care îi domină cugetul acestuia: „Frumosul chip în voluptos repaos / Pătruns-au trist și dulce în
cântare-mi. / Fiinţa ta gândiri-mi am adaos. // Căci numai tu
trăiești în cugetare-mi. / A ta-i viaţa mea, al tău poemul, / Cum
le inspiri tu poţi să le și sfaremi. //“.
Poemul Tu mă privești cu marii ochi are o remarcabilă
deschidere către poemul Lasă-ţi lumea ta uitată… în care
Eminescu dezvoltă febrilul atașament al eului liric faţă de chipul iubitei: „Îi răspunde codrul verde / Fermecat și dureros, / Iară
suﬂetu-mi se pierde / După chipul tău frumos. // (…) De-al tău
chip el se pătrunde / Ca oglinda îl alege — / Ce privești zâmbind în unde? / Ești frumoasă, se-nţelege. // (Lasă-ţi lumea ta
uitată…).
Și poemul postum Terţine înregistrează ecouri din Tu mă
privești cu marii ochi, ceea ce divulgă concentrarea creativităţii eminesciene asupra constantelor afectivităţii sale, ambele
texte ﬁind din anul 1876.
Iar faţa ta e străvezie este poemul care încheie ciclul
acestor trei texte, dacă le interpretăm în conformitate cu ordinea din manuscrise. Poemul trimite la o ruptură a poetului cu draga amică. O conﬁrmă, indirect, G. Călinescu, marele critic explicînd: „Când Eminescu vrea să trezească în femeie
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remușcarea, el și-o înfăţișează ca pe un cadavru în sicriu, în
cele trei zile de veghe (…)“ (Călinescu, 1993: 160). Acest text,
contrazice ﬂagrant poemul Zadarnic șterge vremea…, poetul aﬁrmînd aici că orice chip este supus timpului și că nimeni
nu se poate sustrage acestuia, în timp ce metamorfoza ﬁnală
a chipului femeii ancorează poezia în baudelaireiana estetică
a urîtului („adorarea“ sacului de viermi), ultimele două strofe
conturînd teriﬁce imagini ale „degradării fatale“ (Cimpoi, 2013:
37), Mihai Cimpoi întrevede aici o „strategemă de renegare a
imaginii iubitei“(Cimpoi, 2013: 222).
Chipul iubitei are în acest text atribute extrem de frecvente
în lirica lui Eminescu. Sunt prezente „determinări eminesciene
cunoscute: faţă străvezie ca alba ceară, ochi tulburi de umbra
unor misterioase dureri“, femeia este un idol cu „chip chinuitor de dulce“(Cimpoi, 2013: 37). Din unitatea chipului iubitei
doar umbra durerii din ochi arată că ar ﬁ fost prezent și lumescul: „Iar faţa ta e străvezie / Ca suprafaţa albei ceri / Și numai
ochii mari sunt turburi / De umbra negrelor dureri.“(Iar faţa ta
e străvezie).
Poemul respectiv dialoghează activ cu alte poeme eminesciene, mai ales în ceea ce privește sublinierea unicităţii femeii
iubite: „Tu, ce femeie între ﬂori ești / Ș-o dulce ﬂoare între femei
“. Reformulat, versul revine în poemul Din valurile vremii: „Cu
zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei, / Femeie între stele și
stea între femei.“ (Din valurile vremii).
Același poem conţine referiri la străveziul feţei iubitei, sugestie a dizolvării chipului acesteia, atît în realitate, prin despărţire, cît și ideatic, prin refuzul de a și-o reaminti, dar și la durerea din ochii femeii: „Din valurile vremii, iubita mea, răsai / Cu
braţele de marmur, cu părul lung, bălai — / Și faţa străvezie ca
faţa albei ceri — / Slăbită e de umbra duioaselor dureri! //“(Din
valurile vremii).
Străveziul feţei iubitei, dar și ideea de fond a poemului le regăsim și în Miron și frumoasa fără corp, care dezvoltă dorinţa aprigă de a lua în posesie himera iubirii, ca și oscilaţia între
acestă dorinţă și sentimentul apartenţei la o altă lume.
Compararea iubitei cu o ﬂoare o întîlnim și în alte poeme.
De exemplu: „M-aș pune pe-o ﬂoare de crin, / Să-i beau suﬂeţelul din sân, / Căci am eu pe-o ﬂoare necaz: / Frumoasă-i ca ziua
de azi! //“ (Frumoasă-i) și „Și te-ai dus, dulce minune, / Ș-a murit iubirea noastră — / Floare-albastră! Floare-albastră!… / Totuși este trist în lume! //“ (Floarea albastră).
Poemul Iar faţa ta e străvezie este înrudit tematic cu Mortua est, un poem scris anterior, dar și cu poemul O, dulce înger blând, elaborat în 1876, ceea ce schiţează traseul unor idei
constante: „Te văd ca o umbră de-argint strălucită, / Cu-aripi
ridicate la ceruri pornită, / Suind, palid suﬂet, a norilor schele,
/ Prin ploaia de raze, ninsoare de stele. // Văd suﬂetu-ţi candid
prin spaţiu cum trece; / Privesc apoi lutul rămas… alb și rece, /
Cu haina lui lungă culcat în sicriu, / Privesc la surâsu-ţi rămas
încă viu – //“ (Mortua est) și „O, dulce înger blând, / Cu ochi
uimiţi de mari, / La ce mai reapari / Să-ngreui al meu gând? /
Părea că te-am uitat, / Că n-oi mai auzi / Că-mi amintești vo zi
/ Din viaţa mea de sat! //“(O, dulce înger blând).
Imaginea sacului de viermi, sugestie a degradării telurice sau
mijloc de înfrînare a tentaţiilor lubrice, este prezentă și într-un
alt text eminescian cu aproximativ aceeași intenţie: „Tu, timp,
nu poţi cununa în degete s-o sfermi, / Căci zugrăvir-atâta de bine
saci de viermi. / O, regi, ce puși pe tronuri de Dumnezeu sunteţi,
/ Să plătiţi balerine și ţiitori s-aveţi, /“ (O, adevăr sublime…).
În ultimă analiză, constatăm că poezia Iar faţa ta e străvezie reverberează și în Luceafărul în special prin imaginea chipului străveziu și prin asocierea chipului iubitei unui „vas de
lut“, ceea ce readuce în discuţie condiţia lumească a femeii, dar
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și perisabilitatea pasiunilor telurice: „Pământ nesimţitor și rece,
/ De ce iluziile sfermi? / De ce ne-araţi că adorarăm / Un vas de
lut, un sac de viermi?//“(Iar faţa ta e străvezie); În Luceafărul, însă, Eminesc atribuie străveziul protagonistului, iar apartenenţa la lumea lutului, Cătălinei: „Iar umbra feţei străvezii / E
albă ca de ceară – / Un mort frumos cu ochii vii / Ce scânteie-n
afară. //“ (Luceafărul); „Dar nu mai cade ca-n trecut / În mări
din tot înaltul: / – Ce-ţi pasă ţie, chip de lut, / Dac-oi ﬁ eu sau
altul? // Trăind în cercul vostru strâmt / Norocul vă petrece, / Ci
eu în lumea mea mă simt / Nemuritor și rece. //“(Luceafărul).
În concluzie, poemele Zadarnic șterge vremea, Tu mă privești cu marii ochi, Iar faţa ta e străvezie demonstrează prin
trei abordări diferite a chipului iubitei că și dragostea întrunește diverse manifestări. Reieșind din acest lucru, constatăm că
poemele în cauză rezonează și cu alte poeme de dragoste ale
lui Eminescu, ceea ce schiţează un eventual debut în perceperea liricii erotice eminesciene.
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Eminescu şi Mite Kremnitz

C

Cărturarul bucovinean Traian Chelariu nota în jurnalul
său: „În afară de mamă, care are o rară distincţie și duioșie
în ﬁzionomia cunoscută din fotograﬁa păstrată, Eminescu
nu a avut în jurul său femei care să-l promoveze suﬂetește.
Diferitele Eufrosine din prima adolescenţă au fost, se pare,
marfă de bâlci; Veronica Micle – o femeiușcă; Harieta, ca
soră – geloasă ca o îndrăgostită fără nădejde, și Mite a cochetat în mod distins, deși nu mai puţin lucid, deci vinovat, cu ispita de a ﬁ în atenţia unui poet; însă doamnele
gen Emilian nu i-ar ﬁ putut produce decât scârbă… Și totuși, toate femeile acestea s-au ridicat în spiritual prin Eminescu, sau s-ar ﬁ putut ridica în spiritual prin Eminescu,
chiar dacă s-ar ﬁ găsit și în mocirlă“. Referitor la Mite Kremnitz, Traian Chelariu va ﬁ avut oare în vedere și „Amintirile
fugare despre Mihai Eminescu“ ale ei? Oricum, Mite pare
să iasă ceva mai bine din această repede trecere în revistă
a femeilor din jurul poetului pe care o face Traian Chelariu.
Să ﬁ fost ea, Mite, cea care s-a ridicat în spiritual prin Eminescu sau să-l ﬁ promovat suﬂetește?!
Oricum, „Amintiri fugare despre Eminescu“, apărute la
Editura Muzeelor Literare din Iași, în traducerea lui Horst
Fassel, reputat germanist, dar și un competent românist,
fost profesor la Universitatea „AL. I. Cuza“, este o scriere ce
nu o poate ocoli nimeni dintre cei interesaţi de biograﬁa
celui mai mare poet român. Este vorba de o ediţie critică
a acestei scrieri memorialistice a cărei primă traducere în
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românește a fost publicată abia în 1933, în revista „Convorbiri Literare“, de Paul Zarifopol care s-a folosit de textul
original reprodus în vol. III de „Studii și documente“ al lui
I. E. Torouţiu. Al. Tzigara-Samurcaș va transcrie și el textul
german însoţit de traducerea lui Zarifopol. Omisiunile și
carenţele privind translaţia, nu multe, dar importante, au
fost înlăturate acum de către Horst Fassel într-o ediţie bilingvă întocmită după toate regulile ﬁlologice. Pe coperta
întâi a elegantului volum, concepută de Valerian Doboș,
sunt reproduse un manuscris eminescian cu semnătura
poetului, ceasul și inelul lui Eminescu, piese aﬂate în patrimoniul Muzeului Literaturii Române din Iași, iar pe coperta a patra o fotograﬁe-portret a autoarei.
Fiică a unui celebru chirurg german, născută la 4 ianuarie 1852, Marie Charlotte von Bardeleben își face studiile
la Berlin, unde urmează cursuri de canto, pictură, literatură și ﬁlosoﬁe. În 1879 se mărită cu Georg Kremnitz, fratele soţiei lui Titu Maiorescu, Clara Kremnitz. La invitaţia
cumnatului său, tinerii căsătoriţi vizitează Iașul. Doi ani
mai târziu, se stabilesc la București, aici locuind o vreme în
casa Maiorescilor. Georg Kremnitz funcţionează ca medic
primar la Spitalul Brâncovenesc, iar apoi, distingându-se
în Războiul pentru Independenţă, devine medicul familiei
regale. Mite este doamnă de onoare a prinţesei de Weid,
sosită în România în 1969, prin căsătoria cu Carol I, ea ﬁind prima regină a României, începând din 1881, anul în
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care Mite Kremnitz împreună cu regina Elisabeta (Carmen
Sylva) publică, în limba germană, în tălmăcirea lor, un volum de Poezii românești, ce cuprindea și o selecţie din lirica eminesciană. Prodigioasă autoare de romane și nuvele
mondene, Mite este și o bună traducătoare, ambiţionând
să promoveze literatura și cultura română în spaţiul german. Traduce, între altele, o antologie de proză (Vlahuţă,
Slavici, Negruzzi, Odobescu, Caragiale, Nicu Gane) și piesa
„O scrisoare pierdută“, ce apare la Berlin în 1917, cu un an
înainte de moartea sa. În 1910, publică eseul „Un Lenau
român“ care avea să devină un supărător clișeu în multe
dintre „contrbuţiile“ eminescologice. Notabile, traducerile
ei nu au avut un ecou deosebit în Germania. Să mai consemnăm că Mite Kremnitz este autoarea primelor biograﬁi
ale lui Carol I și Reginei Elisabeta. Întâia sa nuvelă i-o dedică lui Eminescu, la lectura căreia, notează în „Amintiri…“,
poetului i-ar ﬁ dat lacrimile! Ca să împace pe toată lumea,
lui Maiorescu, îi consacră un roman. Va deveni ea însăși,
datorită Amintirilor, personaj literar în romanul „Mite“ al
lui Lovinescu, scriere de tot modestă a marelui critic de
la „Sburătorul“. Colaborarează cu Eminescu la elaborarea
unui Dicţionar etimologic român, proiect faţă de care Maiorescu se arătase sceptic întrucât „această muncă de birou
ar ﬁ prea măruntă pentru mintea mea, iar Eminescu n-ar
avea consecvenţa să ducă la capăt un astfel de plan“. Manuscrisul lucrării, atât cât va ﬁ fost, a dispărut fără urmă.
După ce poetul se mută de la „Curierul de Iași“ la „Timpul“,
în București, Mite stabilește cu Titu Maiorescu să ia lecţii
de română cu Eminescu: „Orele puteau să ﬁe astfel ﬁxate
în preajma cinei, pentru ca el să poată lua masa cu noi“.
Pentru asta, profesorul ad-hoc va ﬁ plătit cu 100 de franci
pe lună. De la un punct încolo, Maiorescu nu vede cu ochi
buni faptul că Eminescu își petrecea mult timp în familia
Kremnitz și se simţea aici ca acasă. Să ﬁe oare vorba de un
fel de gelozie?! Pe cine?! Cunoștinţa cu poetul a fost pentru Mite mai întâi mijlocită: „Am auzit rostindu-se numele
lui Eminescu de îndată ce am aﬂat ceva despre România.
Cumnatul meu povestea ceva despre acest om original și
talentat, care uita mâncarea și băutura de dragul cărţilor
și își vindea pardesiul în plină iarnă ca să-și poată cumpăra un manuscris vechi“. Nu puţine observaţii trădează o
psihologie tipic feminină: „Când am citit la începutul studiilor mele românești, Mortua est, am fost încredinţată că
aceste rânduri ar divulga nenorocirea vieţii sale: el ar ﬁ iubit cu patimă o femeie, iar moartea i-ar ﬁ smuls-o“. Ia apoi
cunoștinţă de poezia „Melancolie“, al cărei manuscris este
adus de la Iași de Maiorescu. Criticul o citește entuziasmat, traducând pe loc, vers cu vers, în germană pentru a
ﬁ înţeleasă de cei ce ascultau: „Pe urmă ne-a povestit ce
discuţii s-au iscat la Junimea după citirea acestei poezii“. În
ﬁne, are loc și contactul direct cu autorul poeziilor la venirea lui Eminescu în București. Tânărul „care aparţinea unei
clase sociale neinteresante“ nu face o impresie prea bună:
„Parcă îl văd cum a intrat în sufragerie: stingher și neajutorat, deși nu era jenat. Era butucănos în ﬁecare mișcare
de-a lui, asemenea unui bărbat ce nu a cunoscut niciodată nici disciplina corporală, nici pe cea spirituală. Era mai
degrabă lat decât zvelt, mai mult scund decât înalt, cu un
cap prea mare în raport cu trupul. Pentru cei 26 de ani ai
săi era prea masiv, cu o faţă prea cărnoasă. Prost bărbierit și cu dinţii mari și galbeni, era îmbrăcat neglijent și nu
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prea curat… Numai când se adresa peste masă micii mele
nepoate (Livia Maiorescu – nota mea), glasul său care de
altfel nu era prea cuceritor devenea dulce iar privirea lui visătoare căpăta o expresie plăcută. Folosea acel mata moldovenesc, blând, care dintotdeauna mi-a plăcut, mai mult
decât dumneata. Seara a luat din nou masa cu noi, citind și
dintr-o creaţie a sa… Când s-a aplecat peste paginile acoperite cu scrisul lui ﬁn și frumos, a început să facă o impresie contradictorie. Bărbia sa foarte pronunţată și gura
destul de lată au dispărut întrucâtva, iar fruntea sub părul
negru ca pana corbului ieșea în evidenţă și strălucea, la fel
frumoasele sale sprâncene și nasul ﬁn, având doar nările
ușor triviale“.
„Amintirile…“ sunt și ele, cu termenul memorialistei,
contradictorii și perfect psihanalizabile. Ele atestă că între Mite și Eminescu a existat, fără îndoială, o idilă sau, cu
cuvintele lui Horst Fassel, o afecţiune reciprocă. O idilă ce
s-a situat practic la nivelul unei prietenii, deși în unele momente pare să-l ﬁ depășit. Horst Fassel apreciază că Mite
nu l-a înţeles cu adevărat pe Eminescu din cauza diferenţei
de rang social, dar, scrie el, nu i-a înţeles în totalitate nici
pe Carol I și nici pe Maiorescu. Totuși, persoana „omului
cel mai inocent pe care ţi l-ai ﬁ imaginat vreodată“, cu „lecturi extraordinare“, cu „o memorie colosală“, ca să nu mai
vorbim de talent, acest „român pătimaș“ care nu dădea
doi bani pe clasele sus-puse, cum îl caracterizează Mite
pe Eminescu, a preocupat-o intens până la limita obsesiei. Văzând-o întâia oară într-o toaletă elegantă, când soţii
Kremnitz erau pe picior de plecare la un dineu, poetul, o
privește „cu ochi aprinși“, și rostește încet „Cât de minunat
de frumoasă sunteţi!“. Miti este profund tulburată: „Am receptat privirea lui cu o durere cumplită. Ceea ce dorisem
se împlinise: fericirea sa depindea de mine. Dar acum începeam să mă tem. N-a fost aceasta nefericire pentru el?
M-am întors și am coborât treptele, plecând cu inima grea
la dineu. Nimic nu-mi mai făcea plăcere dacă el nu era de
faţă, nu participa. Asta am simţit-o pentru prima dată!
Când am fost din nou acasă în camera mea modestă, pe
care o împărţeam cu copilul meu, m-a apucat o spaimă
puternică. Oare nu eram pe punctul să mă îndrăgostesc
de omul pentru care am simţit până acum doar milă? “. A
doua zi, Eminescu vine și îi dăruiește poezia „Atât de fragedă“, fără să mai rămână nici la lecţie, nici la masă: „Tot
aţi vrut o poezie de la mine. Iat-o, dar n-are nici valoare!“.
Citind-o, Mite a plâns și s-a simţit „mândră și fericită“. De
ziua nașterii, îi dăruiește „Cu mâne zilele-ţi adaogi“ care
însă nu e inspirată de aniversarea respectivă. Altădată o
îmbrăţișează sau îi sărută braţul gol în prezenţa soţului.
Frapează în memoriile acestei „femei mondene“, cum o
considera poetul, accentul pus pe atitudinea ei protectoare și, mai mult, de milă pentru Eminescu. Frapează apoi
aﬁrmaţii de genul: „Eu am fost în stare să însemn ceva pentru el, el pentru mine nu!“. Să ﬁe aici un reproș sau o simplă constatare?! Înclin să cred că mai degrabă Eminescu a
însemnat ceva pentru ea. Fie și numai că i-a rămas numele
legat de cel al genialului poet. Că l-ar ﬁ promovat suﬂetește, cu expresia lui Traian Chelariu, e discutabil, dar că
Eminescu a promovat-o, așa-zicând, în posteritate e sigur.
Totuși, poate că Mite, cu vorbele aceluiași gânditor bucovinean, s-a ridicat puţin în spiritual prin Eminescu!
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Valy CEIA

G.I. Tohăneanu (1925-2008)

D

Distins cu Premiul „Timotei Cipariu“ al Academiei Române, cu Marele Premiu al Uniunii Scriitorilor din România, cu Ordinul „Serviciul
Credincios“ în grad de comandor conferit de Președintele României,
cu Ordinul „Serviciul Credincios“ în grad de cavaler conferit de Președintele României, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Dunărea de
Jos“ din Galaţi, cetăţean de onoare al municipiului Timișoara – ca să
invoc aici numai câteva dintre însemnele ﬁzice ale recunoașterii valorii sale, G. I. Tohăneanu întruchipează ﬁgura exemplară a creatorului.*
Surugiu la cuvinte[1] o viaţă întreagă, profesorul ne-a înfăţișat cu un stil
unic viaţa lumii cuvintelor[2], dar, îndeosebi, a știut să ne poarte dincolo
de cuvânt[3]. Astfel, studii[le] de stilistică eminesciană[4] ori sadoveniană[5],
ca și comentarii[le] la Ţiganiada sau pe marginea operei lui Creangă[6]
au forţa de a ne destăinui cu asupra de măsură neajungerea limbii. În
contrapondere, dicţionar[ul] de imagini pierdute[7] – titlu mirabil, întemeiat pe un paradox – ne încredinţează că, dimpotrivă, imaginile sunt
sub ochii noștri, așteaptă doar să le vedem. Or, una dintre noimele profunde ale vieţii magistrului aici ni se dezvăluie: cu un altruism tulburător, cu un ﬁresc descumpănitor, opera lui G. I. Tohăneanu oferă tâlcuri
nodale nu doar pentru viaţa cărţii, ci pentru vieţile noastre înseși. În
viziunea sa, lumea cărţii devine lumea vieţii, iar viaţa noastră se reﬂectă
în cărţi, veritabile nestemate în care rigoarea știinţiﬁcă este ferm îmbrăţișată de sensibilitatea anevoie de stăvilit a gânditorului. Prin toate
aceste elemente, schiţate fugar, cercetătorul a adăugat calităţi perene și
inconfundabile stilisticii și lexicologiei.
De asemenea, traducerea Saturnaliilor lui Macrobius[8] și, după zeci
de ani de pritocire, a copleșitoarei integrale vergiliene[9] au devenit mărturii vii ale unui mod coerent și unitar de înţelegere a vieţii, în multitudinea planurilor sale. În egală măsură, toate acestea sunt străluminate
de iubire și de cunoaștere, peceţi fundamentale ale vieţii și ale creaţiei,
mereu înlănţuite în universul dascălului. Tocmai de aceea, și de aceea
Gheorghe Tohăneanu a redeﬁnit exemplar noţiunea de profesor, un
„mărturisitor“ – cum nu pregeta să amintească în răstimpuri. Odată
căzuţi sub vraja măiestriei sale didactice, am fost obligaţi să reclădim
din temelii înţelesurile acestei nobile profesii. Dar ce conﬁrmare mai
puternică pentru harul înnăscut al dascălului decât spusele lingvistului
Alexandru Graur? Însoţindu-l pe tânărul asistent la prima oră de curs,

1 * Evocarea de faţă se întemeiază pe discursul rostit cu prilejul
dezvelirii bustului lui G. I. Tohăneanu. G. I. Tohăneanu, Surugiu la cuvinte, Timișoara, Editura Amphora, 2004.
2 Idem, „Viaţa lumii“ cuvintelor. Vechi și nou din latină, Timișoara,
Editura Augusta, 1998, dar și O seamă de cuvinte românești (în colaborare cu Teodor Bulza), Timișoara, Editura Facla, 1976 sau Cuvinte
românești, Timișoara, Editura Facla, 1986.
3 Idem, Dincolo de cuvânt. Studii de stilistică și versificaţie, București, Editura Știinţifică și Enciclopedică, 1976 sau Scrisori din roase
plicuri, Timișoara, Editura Eubeea, 2002.
4 Idem, Studii de stilistică eminesciană, București, Editura Știinţifică, 1965, dar și Expresia artistică eminesciană, Timișoara, Editura
Facla, 1975 sau Eminesciene (Eminescu și limba română), Timișoara,
Editura Facla, 1989 sau De ce Eminescu (în colaborare cu Eugen Todoran), Reșiţa, Editura Timpul, 1999.
5 Idem, Arta evocării la Sadoveanu, Timișoara, Editura Facla,
1979.
6 Idem, Neajungerea limbii. Comentarii la Ţiganiada de I. Budai-Deleanu, Timișoara, Editura Universităţii de Vest, 2001.
7 Idem, Stilul artistic al lui Ion Creangă, București, Editura Știinţifică, 1969.
8 Idem, Dicţionar de imagini pierdute, Timișoara, Editura Amarcord, 1995.
9 Macrobius, Saturnalia. Studiu introductiv, traducere din limba latină, note și indici de Gh. Tohăneanu, București, Editura Academiei, 1961.
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profesorul Graur a decretat la sfârșit: „Nici eu nu aș ﬁ ţinut o lecţie mai
bună!“
Care este, însă, lecţia supremă Magistrului? Pasiunea, ardoarea intemperantă trebuie să ne jaloneze existenţa. Numai așa viaţa ni se învederează vrednică de nobleţea ei. Moderaţie? Da, tălmăceam sub veghea mereu plină de neliniști a profesorului horaţianul Est modus in rebus „E o măsură în lucruri“; sub ochii noștri se înfăţișa, însă, o mai adâncă realitate: moderaţia absolută își trădează limitele odată cu ﬁecare
nouă izbândă a umanităţii. Doar spiritul creator, neîncătușat de convenţii salvează de închistare, de ne-viaţă. A râvni în bine totul, a merge
până în pânzele albe pentru cele bune nu trebuie să ﬁe îndrăzneala câtorva, ci o dimensiune umană comună. Și acest lucru ne învăţa profesorul Tohăneanu.
Convocându-i la toate cursurile sale și pe foștii dascăli, magistrul
Gheorghe Tohăneanu obișnuia să îndemne: „Închinaţi-vă la modele,
nu la mode!“, ceea ce cată să spună că a înainta înseamnă imperativ a
privi îndărăt, căci nu există înaintare autentică atâta vreme cât nu stai
cu un ochi îndreptat înspre trecut. Tudor Vianu, cel în intimitatea căruia G. I. Tohăneanu a trăit, de a cărui preţuire s-a bucurat, spune undeva: „Când se clădește o lume nouă, amintirea celei vechi trebuie ţinută
trează în inimă și minte.“ Din acest motiv hexametrul lucreţian Et quasi
cursores vitai lampada tradunt („Și, precum alergătorii, își transmit făclia vieţii“) se ivea în tălmăcirea Magistrului mereu însoţit de ochi înrouraţi, semn al aproprierii existenţei în forme de înaltă umanitate.
Personalitate carismatică a lumii literelor, G. I. Tohăneanu a unit
strălucit solemnitatea spaţiului academic cu forfota cetăţii, rigoarea
glacială a informaţiei știinţiﬁce cu fervoarea intemperantă a sensibilităţii ﬁinţei. Implicarea până la combustie, patosul și neliniștea spirituală
reprezintă embleme decisive ale lui G.I. Tohăneanu. Cu forţa pe care
doar marile spirite o au de a se îndepărta de sine spre a-și scruta propria existenţă și existenţa largo sensu, Magistrul își răspica astfel truda
de ani: „Eu toată viaţa am învăţat să vorbesc românește.“ O răvășitoare,
unică mărturie a iubirii de patrie, de terra maiorum, în spirit ciceronian.
Iată motive pentru care întrebarea ce revine din timp în timp, dacă
avem sau nu nevoie de modele, se dovedește de o frapantă inconsistenţă. Iar dacă se vorbește, cu obstinaţie aproape, despre „ingratitudinea“ memoriei umane, îngăduiţi-mi să socot prilejul de azi, dimpotrivă,
drept unul care izbutește să păstreze nealterată conștiinţa faptului că
suntem verigi dintr-o continuă devenire, că timpul nu întunecă strălucirea umană, ci că o potenţează, atunci când ea este adevărată. La iniţiativa Primăriei Timișoara, bustul profesorului universitar Gheorghe I. Tohăneanu, ctitor al Facultăţii de Filologie timișorene, străjuiește pe Aleea
Personalităţilor, reper existenţial cardinal pentru cetate. De asemenea,
graţie nobilului gest al artistului Aurel Gheorghe Ardeleanu, care a oferit facultăţii replica în ipsos a sculpturii din Parcul Central, amﬁteatrul
„G. I. Tohăneanu“ al Universităţii de Vest din Timișoara, ce la sfârșitul
cursurilor Magistrului răsuna de aplauzele studenţilor, are parte și de
bustul cărturarului. Cinstindu-i memoria, o plăcuţă memorială este ﬁxată pe clădirea în care a locuit dascălul. Văzându-le pe toate, rostim și
noi, precum eroul vergilian, „Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia
tangunt.“ – hexametru de o complexitate abisală, tălmăcit așa de către
Magistru: „Iar inimile sunt și-aici mișcate/ De tot ce pentru bietul om
– durere-i.“ Alături de impresionanta operă a lui G. I. Tohăneanu, sculptura artistului Aurel Gheorghe Ardeleanu rămâne să actualizeze etern
nu doar chipul, ci și personalitatea unică a Magistrului, în spiritul lumii
clasice pe care, cu lampa lângă tâmplă[10], ne-a dăruit-o cu generozitate.
10 Publius Vergilius Maro, Eneida. Prefaţă și traducere din limba
latină: G. I. Tohăneanu. Note și comentarii: Ioan Leric, Timișoara, Editura Antib, 1994 și Publius Vergilius Maro, Bucolice. Georgice. Prefaţă și traducere din limba latină: G. I. Tohăneanu. Note și comentarii,
glosar: Ioan Leric, Timișoara, Editura Amarcord, 1997.
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Sergiu COGUŢ

Mitul Eminescu în cercetarea
literară actuală

F

Fiecare cultură cu adevărat semniﬁcativă și valoroasă pe plan internaţional își are valorile sale perene,
personalităţile-cheie devenite, în timp, simboluri și investite cu autoritatea de a ﬁ mesageri spirituali ai unui popor în
universalitate. Pentru românii de pretutindeni un asemenea
exponent este Mihai Eminescu, mereu viu, mereu actual, încă
necunoscut îndeajuns, care în nici două sute de ani de la naștere a devenit deja un mit naţional pus și repus în discuţie
de nenumărate ori. Așa cum remarca regretatul Constantin
Ciopraga, nimeni care este de bună credinţă „nu contestă, în
ierarhia Parnasului român, monumentalitatea lui Eminescu.
Personalitate-sinteză, spre el se întorc toate privirile, așa cum
pe vitraliul en rosace de pe faţada unei catedrale gotice toate
petalele rozei simbolice converg spre centru“ [1, p. 180]. Dar
pe parcursul anilor s-au aﬁrmat și opinii ce accentuau necesitatea identiﬁcării omului și artistului cu vremea lui, aceasta
reprezentând pentru Zoe Dumitrescu-Bușulenga „operaţia
majoră de executat deopotrivă de către istoricul ori criticul
literar, de istoricul ori ﬁlosoful culturii“. Astfel, distinsa autoare în lucrarea sa publicată în 1989 despre marele poet, ne sugera, deja atunci, că e binevenit „să încercăm să deslușim sub
pluralitatea măștilor pe omul deplin expresiv al unui timp, pe
acela care și-a reprezentat în felul cel mai întreg etapa istorică. Adică dincolo de proiecţiile operei pe chipul artistului,
dincolo de mitul personal care se poate constitui (și s-a constituit) pe obsesia metaforică voievodală, să-l vedem în lumina unei deveniri istorice speciﬁce a unui popor, alături de
ceilalţi, asemănându-se și deosebindu-se de ei, în cadrul aceleiași lumi, al aceleiași spiritualităţi caracteristice“ [2, p. 494].
Relativ recent, în anul 2008, criticul și istoricul literar, profesorul Eugen Negrici în cartea sa Iluziile literaturii române,
evidenţiind pericolul consolidării noţiunilor clasici și capodoperă, constată: „…odată hotărîtă lista clasicilor și a capodoperelor, nu poate urma decît dovada consimţirii: un nesfârșit
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și searbăd encomion reluat, fără oprire, în articole, în anchete, în noile generaţii de manuale școlare, în prefeţele marilor colecţii de carte etc.“, atenţionând asupra conștientizării
că ei, clasicii, „ne obligă să le recitim zilnic crezul, ne supun
unui viol estetic și ne constrâng să înghiţim zilnic, de bunăvoie și cu entuziasm, ca pe o fatalitate, azima modelului lor
etern și imuabil“ [3, p. 37]. În enunţurile respective avem exprimată convingerea lui fermă asupra necesităţii de a combate termenul de clasic folosit ca superlativ absolut în comentariul critic românesc, el menţionându că „mitul perenităţii
marii literaturi (ca și cultul capodoperelor)“ are, în mod inevitabil, un efect paralizant asupra investigaţiei. Am precizat
această atitudine a sa faţă de clasici întrucât ea își conﬁrmă
relevanţa atunci când E. Negrici se pronunţă în legătură cu
proliferarea mitului Eminescu, remarcând, cu evidentă dezaprobare, „spectacolul grotesc al sărbătoririi, în stil ceaușist,
a «poetului naţional», la care se înghesuie «să contribuie»
televizunea, radioul, academia, parlamentarii, ziarele, grupul
compact al idolatrilor basarabeni, patrioţii loco, semidocţii
de toate culorile politice grăbiţi să conﬁște idei, neajutoraţii din grupa mare a săracilor cu duhul, atrași, ca întotdeauna, de subiectele grase și care își așază, instinctiv, neroziile și
imbecilitatea sub o ﬂamură nobilă, ticăloșii dar și scrântiţii
întru Eminescu..“ [3, p. 75]. Ironia maliţioasă, chiar caustică,
din enunţurile de mai sus este justiﬁcată, din punctul de vedere al autorului ce blamează asemenea tipare ale convenţiei
anuale, de acea „pioasă indiferenţă ce urmează invariabil“ comemorării poetului, sugerându-ni-se că ar ﬁ preferabilă decretarea unui deceniu de veritabilă reculegere ce ar favoriza
reaprinderea „dorului de Eminescu“ „despre care tot vorbesc
eminescoizii noștri“ pentru ca el „să ne tulbure, cu adevărat,
conștiinţele“ [3, p. 76]. Deci toate aceste acţiuni prilejuite de
data de 15 ianuarie în ﬁecare an nu sunt de nici un folos, dimpotrivă, ar ﬁ chiar asemenea ruginii care distruge, mănâncă
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preţiosul metal al poeziei eminesciene ce așteaptă să cunoască experienţa unei cercetări lucide. Acest deziderat e, totuși,
unul destul de diﬁcil de realizat, întrucât „simpla aluzie la o
posibilă nouă lectură și la altă situare axiologică declanșează
isteria gălăgioasă a apărătorilor valorilor patriei, de gardă, cu
schimbul, la statuia poetului naţional“ [ibidem]. Dar oare are
nevoie Eminescu de o altă situare axiologică sau poate are
nevoie de ea cineva dintre literaţii de azi? Este binevenită o
reevaluare a statutului creaţiei eminesciene? Pentru unii care,
la fel ca și Negrici, susţin că „Eminescu este un scriitor din secolul al XIX-lea, un romantic defazat ce ar trebui recitit fără
prejudecăţi“ poate că e necesară această resituare axiologică
a poetului. Dar oare cineva crescut, educat în cultul lui Eminescu ar putea pretinde că e capabil de o veritabilă „recitire
fără prejudecăţi“ a scrierilor sale? Îmi asum dreptul să mă îndoiesc. De fapt, însuși Eugen Negrici aﬁrmă: „trebuie să recunoaștem că atunci când un întreg popor privește cu evlavie
spre icoana înlăcrimată a poetului și tu însuţi ai crescut în
acest cult, îţi vine greu să pătrunzi lucid în crângul fermecat
al poeziei eminesciene“ [ibidem]. Dacă autorul accentuează
că „Eminescu este și rămâne un mit și pentru că întruchipează ceea ce nu avem în structura noastră psihică și temperamentală și ceea ce ne-am ﬁ dorit, probabil, să avem: statornicie în credinţă și sentimente, tenacitatea zidirii până la capăt,
trăire în numele unui ideal, departe de interesul meschin și
imediat“ [ibidem], atunci cred că ar ﬁ binevenit să învăţăm
toate acestea de la marele poet, inclusiv și statornicia în credinţa că el, Eminescu e „sfântul prea curat al ghiersului românesc“ (T. Arghezi). El a ajuns să ﬁe considerat un concept, așa
cum susţine unul din poeţii marcanţi ai secolului trecut Nichita Stănescu, precizând că: „indiferent de expresia «geniu»,
însuși numele de «Eminescu» devine (a devenit) criteriul cel
mai înalt de apreciere. Nu prea mulţi, dar nici prea puţini poeţi ai literaturii noastre au fost comparaţi în mod nemijlocit
cu Eminescu. Mai mult decât atât, suprema încordare a poetului de talent de după Eminescu a fost aceea de a ﬁ declarat
«un nou Eminescu»“ [4, p. 614].
Cu referire la opinia despre necesitatea decretării unui deceniu de tăcere și reculegere, menţionăm că academicianul
Mihai Cimpoi, în recenta sa realizare remarcabilă, proiectul
major al ultimilor câţiva ani și anume Mihai Eminescu – Dicţionar enciclopedic, precizează că și Petru Creţia propune în
Testamentul unui eminescolog „un model alternativ de sărbătorire, care prevede «o bună și mereu împrospătată și extinsă
cunoaștere a operei», «o informaţie la zi în ceea ce privește
cercetările recente», «o ieșire din lunga deprindere a publicării sau a debitării unor discursuri eminescolatre, goale de
conţinut pe cât sunt pline de o exaltare incompetentă și calpă», ceea ce presupune accentuarea hotărârii «de a spune de
ﬁecare dată ceva nou, ceva înnoitor»“ [5, p. 75]. Raliindu-ne
la opinia lui Mihai Cimpoi, considerăm că oricât de mult s-ar
promova poziţia detractorilor lui Eminescu, cultul său va supravieţui, întrucât este o componentă vitală a spiritualităţii
românești. În acest sens, eminescologul basarabean remarcă:
„Dincolo de popularitatea imensă, care sperie prin festivism
«grotesc» și prin tendinţa de conﬁscare și aservire ideologică partizană, cultul lui Eminescu asigură posibilitatea unei întâlniri a ﬁecărui individ în parte, a ﬁecărei generaţii, a elitelor
culturale din diferite perioade cu ﬁinţa sa, cu «chipul» său –
mereu același și mereu altul“ [ibidem]. La rândul său, Eugen
Simion și-a expus și el opinia cu privire la dăinuirea mitului
Eminescu, autorul dicţionarului menţionând că, în viziunea
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academicianului român, acesta „trebuie să existe. Azi ca și
ieri. Și, desigur, în viitor, câtă vreme se va vorbi această limbă
romanică orientală. Este nevoie de el pentru că el și alţii (îndeosebi poeţi) exprimă spiritul naţional, felul nostru de a ne
situa în lume. În lumea în care trăim și în lumea europeană
care se pregătește“ [ibidem].
Dintre cercetările recente în domeniul eminescologiei, de
o importanţă aparte sunt, în viziunea Irinei Petraș, contribuţiile lui Constantin Cubleșan despre care ea crede că „are toate șansele să ﬁe reţinut/recunoscut mai ales drept cel-care-a
citit, ani în șir, în locul nostru/pentru noi, cu răbdare și răspundere grav și discret asumată, tot ce s-a scris despre Eminescu. Cartea/cărţile lui despre receptarea critică a moștenirii eminesciene, au, în plus, răbdare. (…) Când, în ﬁne, ne
vom întoarce spre ele, nu vom putea decât să recunoaștem
că, dincolo de scandalul de suprafaţă, stârnit periodic, pripit
și, ﬁrește, interesat, în jurul lui Eminescu (și nu doar al lui!), au
existat mereu re-cititori atenţi și sobri, care au cântărit ﬁecare rând din zestrea culturală cu instrumente adecvate capabile să ţină balanţa în echilibrul ei ﬁresc“ [6, p. 355]. Precizăm
că, menţionând „cartea/cărţile“ criticului clujean, doamna I.
Petraș se referă nemijlocit la „cel mai proaspăt volum“ și anume Eminescu în privirile critice din cele șapte pe care ea le
amintește, remarcând: „Comentariile lui Constantin Cubleșan, veritabilă bibliograﬁe-detaliat-analitică, aș zice, au umplut, încetul cu încetul, șapte volume (autorul mărturisește
că ar vrea să atingă duzina și abia apoi ar considera că ștafeta
poate ﬁ predată!)“ [ibidem].
Abordând subiectul frecventei relaţionări a atitudinilor
faţă de Caragiale și de Eminescu, dumneaei consideră că este
eronat să înţelegem că „înălţarea celui din urmă la rangul de
mit rimează cu reticenţa vizavi de cel dintâi, vinovat de imaginea oarecum «șifonată» a românului“, întrucât, în opinia
sa, e îndoielnic că „Eminescu e mai citit decât Caragiale. Locul
lui/lor în imaginarul/mentalul românesc e, din păcate, unul
comun. Datoria cititorului de «ne-rând» ar ﬁ nu să lupte cu
o imagine, oricum, rezistentă (căci miturile se nasc răspunzând unei nevoi profunde și vitale, iar dărâmarea lor nu e nicidecum la îndemână prin simplă voinţă reformatoare), ci s-o
transforme în catalizator de energii spirituale. Bătăliile contemporane se poartă, uneori, cu arme stupide care nu aduc
învingători în nici o tabără“, iar în încheiere este criticată ca
ﬁind suspectă „ușurinţa cu care i se recunoaște lui Caragiale calitatea de foarte-bun-cunoscător-al-românului“, distinsa
doamnă regretând că s-a ajuns la aceeași situaţie, „până la un
punct“, în cazul celor doi: „pe Eminescu îl urcăm atât de sus
încât nu ni se poate reproșa că nu-l mai auzim, pe Caragiale
ni-l asumăm necondiţionat, căci astfel nu mai trebuie să facem nimic pentru a-i contrazice diagnosticul…“ [6, p. 354].
O contribuţie de primă importanţă în recuperarea restanţelor ce ţin de parcursul biograﬁc al lui Eminescu și anume de
acel foarte scurt interval de timp petrecut de poet în capitala Sfântului Imperiu Roman de naţiune germană o datorăm
doamnei Ilina Gregori ce publică Eminescu la Berlin în culegerea Studii literare din 2002 și despre care aceeași Irina Petraș remarca: „Fiecare rând e secondat de nete incursiuni în
epocă, în documente și istorii, menite să reînvie, în datele veriﬁcabile, șederea lui Eminescu la Berlin. Parabiograﬁa e mai
mult decât convingătoare, e exemplară“ [6, p. 442]. Însăși autoarea menţionează că în realizarea acestui proiect a fost ghidată de convingerea că „Eminescu este încă insuﬁcient cunoscut sub aspect biograﬁc, subevaluat sub aspect intelectual și,
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ca «poet naţional», prea îngust înţeles“ [7, p. 7]. Proiectul în
cauză a fost continuat prin aprofundarea cercetărilor și astfel
peste câţiva ani vede lumina tipărului lucrarea sa ce poate ﬁ
considerată de referinţă în domeniul eminescologiei, intitulată Știm noi cine a fost Eminescu? Fapte, enigme, ipoteze, care
s-a învrednicit de Premiul Uniunii Scriitorilor pentru critică literară în 2009. Cu referire la motivaţia ce a determinat-o să se
angajeze plenar și să ducă la bun sfârșit investigaţiile începute
în 2000, autoarea precizează: „…nu aș ﬁ perseverat, dacă nu aș
ﬁ fost convinsă că abordez un capitol de extremă însemnătate
din biograﬁa poetului și că el ascunde încă multe enigme. Nu
aș ﬁ perseverat atâta vreme, dacă subiectul nu mi-ar ﬁ oferit mereu surprize, transformându-se pe parcursul cercetării
și reînnoindu-se tocmai când credeam a-l ﬁ epuizat“ [7, p. 8].
Un subcapitol din această carte se intitulează „Viaţa“ și „opera“? Eminescu „întreg“ în care doamna I. Gregori, referindu-se
la opiniile lui Petru Creţia, justeţea cărora este relevată prin
accentuarea că atitudinea critica a lui este valabilă pentru întreaga „ediţie Perpessicius“, atenţionează asupra necesităţii de
a ﬁ repus în discuţie „principiul fundamental al ediţiei“ ce presupune clasiﬁcarea scrierilor eminesciene „potrivit opoziţiei
antum vs. postum și privilegierea apriorică a celor dintâi“ [7,
p. 151]. Astfel, autoarea remarcă: „…singura ediţie antumă“ a
acestora – Poeziile „apărute în 1883 (1884) – a fost realizată fără concursul poetului și nu a primit nici girul lui formal.
Mai mult: răspunzând consecvent la tentativele de apropiere,
la satisfacţia editorului său, Titu Maiorescu, cu o muţenie întunecată, invincibilă, Eminescu și-a manifestat elocvent dezacordul: acest volum nu era al său. În mod simbolic, autorul
refuza să semneze acea operă. În jurul antumelor eminesciene s-a creat – acuză Creţia – un mit fals“ [7, p. 152]. Aceasta
se explică prin „unul din principalele învăţăminte, pe care le
tragem din experienţa marii școli românești de eminescologie
și a excepţionalilor ei fodatori“ care „este tocmai că «opera»
eminesciană a rămas în faza genezei – și, de fapt, nu numai
pentru că autorul nu a avut timp să-și aducă lucrările la forma
ultimă, valabilă din punct de vedere editorial, ci și pentru că
el «trăia scriind»“ [7, p. 155]. Așa trebuie înţeles, „cu cuvintele
lui Creţia, modul lui propriu de a ﬁ prezent în lume și, atât cât
era viu, el căuta perfecţiunea – una care se aﬂa însă dincolo de
reguli, undeva în inﬁnit“ [ibidem]. În acest sens, menţionează
Ilina Gregori, „pledează Creţia pentru reevaluarea «postumelor»“: „Eminescu, care pregătea el însuși de multă vreme, cu o
exigenţă extremă, torturantă, o primă ediţie a poeziilor sale,
nu considera că versurile deja publicate ar ﬁ ajuns la forma
ﬁnală, de nerevizuit“, iar „postumele“ ce presupun atât variantele poemelor publicate, cât și celelalte versuri din manuscrise, „deși rămase nepublicate, sunt în principiu, ca și antumele,
la fel de aproape sau de departe de perfecţiunea care l-ar ﬁ
mulţumit, în sfârșit, pe poet“ [7, p. 152]. Toate cele aﬁrmate
mai sus îi permit autoarei să concluzioneze că „în sensul clasic, teleologic-normativ al cuvântului, Eminescu nu a lăsat în
urma sa nici un opus“ [7, p. 153] și că întâlnirea cu Eminescu
și opera lui in statu nascendi constituie „o ucenicie optimală pentru orice studios al literaturii, familiarizându-l cu un fenomen tipic modern, pregătindu-l pentru deplasările teoretice subînţelese de câţiva termeni-cheie – cuvinte-postulat ale
discursului critic european din ultimele decenii“ [7, p. 155]:
„opera deschisă“ (Umberto Eco), „genotext“/„fenotext„și „intertextualitate“ (Julia Kristeva), „transtextualitate“ (Genette).
Un adevărat eveniment literar este considerată apariţia
cărţii lui Iulian Costache Eminescu: Negocierea unei imagini
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în 2008. Apreciată ca „o cercetare amplă, ambiţioasă și provocatoare, ce ţine în egală măsură de istoria literară și estetica receptării“ (Al. Călinescu) sau chiar „o contribuţie ieșită
din comun și care merită cu prisosinţă a ﬁ citită“ (N. Manolescu). De asemenea, a fost relevată acea „joncţiune neobișnuită între meserie și neastâmpăr creator, între cunoaștere și
expresivitate“ ce „fac din cartea lui Iulian Costache o reușită
exemplară“ (Paul Cornea). În capitolul Rumori ale discursurilor extraliterare și imaginea pubică eminesciană (1883-1889)
autorul evidenţiază impactul accidentului biograﬁc din 1883,
adică al îmbolnăvirii poetului care a avut o rezonanţă atât de
mare că s-a ajuns la conﬁgurarea următoarei situaţii: „atenţia
publicului începe să ﬁe acaparată tot mai mult de o jurnalistică a maladiei, ce va impune agendei hermeneutice alte
priorităţi decât opera ca atare a poetului. Persoana autorului
devine brusc pricină a interesului unui public alertat emoţional, ﬁind supra-expusă percepţiei publice și sfârșind prin a
consacra, la nivelul discursului gazetăresc, un adevărat personaj mediatic“ [8 p. 177-178]. Cu referire la imaginea autorului Eminescu, cercetătorul distinge între o imagine culturală și imaginea publică: „…la un moment dat, vom putea
constata intrarea în concurenţă pe piaţa de imagine simbolică a două imagini diferite ale lui Eminescu: o imagine culturală, având drept principal suport tandemul dintre discursul
operei și discursul critic, acesta din urmă funcţionând ca specie de discurs meta-ﬁcţional, în timp ce imaginea publică va ﬁ
fundamentată pe baza discursului «rumorilor» ce sunt rulate
în cadrul circuitului gazetăresc sau al mediilor in – formale
(unde se consacră o dominanţă a zvonurilor), discurs ce reprezintă eminamente un discurs non-ﬁcţional. Prin urmare,
cele două identităţi simbolice își vor disputa ecranul mental speciﬁc al anilor 1883-1889, punând în circulaţie două
«sosii» ale autorului, adăugând speciﬁcaţia necesară că, în
timp ce ambele vorbesc în mod evident despre același autor,
cele două imagini sunt în chip ireductibil diferite“ [ibidem].
În contextul celor remarcate, Iulian Costache subliniază că
imaginea publică „se caracterizează printr-un remarcabil impact, ţintind mai cu seamă publicul din afara circuitului cultural, public ce, oricum, chiar și principial este considerat ca
ﬁind sensibil mai numeros. Este și motivul pentru care prestaţia imaginii publice va ﬁ resimţită ca reprezentând o veritabilă sursă de «bruiaj» pe lângă posibilităţile fatalmente
limitate de difuziune ale imaginii culturale“ [8, p. 178-179].
În legătură cu aprecierea „foarte talentat, dar nefericit“, „făcută și răs-făcută pe seama lui Eminescu“, ea revenind „adesea printre contemporanii poetului“, trebuie să menţionăm
că autorul o combate, considerând-o „cât se poate de falsă“
[8, p. 232] și susţinând că ea este, de fapt, o emfază. Poziţia
sa el o explică punând la îndoială necesitatea de a accentua
asimetria dintre viaţă și operă ce „slujea ideea răscumpărării
în planul creaţiei eterne (al operei) a insuﬁcienţelor creaţiilor
evanescente (ale biograﬁei)“ și care este vehiculată „pentru
a pune în valoare cu atât mai mult opera, care dintr-o astfel
de comparaţie iese câștigată“ [8, p. 233]. Atfel, întrebându-se
dacă mai era nevoie, „pentru a crea vizibilitate unui segment,
să îl cobori pe celălalt“, Iulian Costache subliniază că respectiva nefericire „nu era în nici un chip una estetică, ci una etică“, remarcând ironic: „În acest fel însă, retoric, se vede mult
mai bine cât de important poate deveni talentul în anumite
împrejurări: oricum, parcă chiar mai important decât este“
[ibidem]. Datorită încetăţenirii convingerii despre asimetria
dintre viaţa și opera poetului, acestea două „urmau să poarte
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alternativ, în ochii contemporanilor, una, masca celeilalte“,
dar între ei aﬂându-se și I. L. Caragiale, „el era unul dintre cei
ce nu se puteau lăsa păcăliţi de această «ironie» a unui destin «retoric», iar expresia sa referitoare la această problemă
era de așteptat să ﬁe mai puţin retorică decât a contemporanilor săi“ [ibidem]. Portretul făcut poetului de către Caragiale este considerat de o semniﬁcaţie deosebită pentru că ne
permite să avem o altă înţelegere a lui Eminescu, importanţa
lui devenind evidentă dacă e privit în opoziţie cu cel consacrat, pe care îl datorăm lui Maiorescu: „Dacă Eminescu apărea pentru T. Maiorescu a ﬁ un om egal cu sine însuși, indiferent faţă de circumstanţe, pentru I. L. Caragiale, el este «un
temperament de o excesivă neegalitate»“ [8, p. 296]. Raportat la „legenda“ Eminescu, se pecizează că „acest portret nu
putea decât să o înteţească, înmulţindu-i șansele viabilităţii,
din moment ce o dota cu noi contradicţii. Divergenţele în
interiorul legendei nu erau decât un semn al proteicităţii, iar
spectacolul anamorfotic al identităţii eminesciene se întregea în acest fel“ [ibidem].
În încheiere, menţionăm că, deși tradiţia de a accentua
perpetuarea mitului Eminescu desigur că este departe de a
se ﬁ încheiat, importanţa facsimilării tuturor manuscriselor
marelui poet trebuie relevată din perspectiva avertismentului lui Constantin Noica. Reputatul ﬁlosof, autor al unei

incitante Introduceri la miracolul eminescian, considera că respectivele manuscrise „sunt sortite să te scoată din idolatrie
și să te așeze în răspundere“, astfel că, în opinia lui, o dată cu
punerea tuturor acestora în circulaţie „s-ar putea ca românii
să piardă o zeitate, dar să câștige în loc un om deplin, un educator“ [apud. 6, p. 633].
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Olesea GÂRLEA

Fantasmele erosului
în opera lui Mihai Eminescu
(SAU DESPRE INTERPRETĂRILE MITANALITICE ALE LUI IOAN PETRU CULIANU)

I

Ideea mitizării unei personalităţi, în cazul de faţă cea a lui
Mihai Eminescu, vine de la statutul și caliﬁcativele excepţionale obţinute în plan diacronic. Astfel unele elemente cum ar
ﬁ caracterul extraordinar, aprecierile la superlativ (de exemplu: „poet naţional“ (G. Călinescu), „expresia integrală a suﬂetului“ (N. Iorga), „omul deplin al culturii românești“ (C,
Noica)) istorioarele despre Eminescu, amestecul nedisimulat
între real și ﬁctiv îl plasează în postura de „ﬁinţă sacră“, iar biograﬁi conﬁrmă calităţile excepţionale ale poetului înzestrat
cu har divin.
În ciuda părerilor eșuate referitoare la „lipsa oricărei transformări în raport cu mitul“ [1, apud. p. 376] acesta adoptă
o inﬂuenţă tot mai extinsă. Valoriﬁcarea mitului în modernitate obţine un teren tot mai mare în toate sferele societăţii (mass-media, religie, cinematograﬁe, istorie, artă, pictură,
sculptură, publicitate etc.). Mitul cunoaște două metamorfoze în evoluţia sa: demitizarea și remitizarea. În lucrarea Aspecte ale mitului Mircea Eliade ia în discuţie rolul mass-mediei
în mitogeneza modernă, rol ce presupune angajamentul de a
populariza sportivi, cântăreţi și autori celebri prin intermediul
ziarelor, radioului, cinematograﬁei și televiziunii. M. Eliade
stăruie asupra caracterului efemer al unor asemenea mituri
determinate de eșecul carierei celor vizaţi, dar și de discursul
desacralizat atribuit acestora. Mitizarea unor personalităţi se
datorează mulţimii publicului admirator. Astfel producerea
socială a mitului se referă nemijlocit la eroii mitici, care pot ﬁ
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întâlniţi printre poeţi, scriitori, cântăreţi, pictori, medici, avocaţi, lideri politici, religioși sau economici. Un exemplu relevant prezentat de către Monique Segré este cel al legendarului cântăreţ de muzică rock Elvis Presley. Procediul mitizării
personalităţilor cruciale în istoria omenirii poartă și denumirea de sacralizare a obiectului biograﬁc, noţiune explorată de
Monique Segré în lucrarea sa Mituri, ritualuri, simboluri în societatea contemporană. Autoarea menţionată surprinde subtil construcţia unui mit în devenire. Statutul de „mit modern“
atribuit cântăreţului este încărcat de valenţe personalizate
care evoluează în timp.
Revenind la ideea mitului Eminescu e cazul să amintim de
îndemnul lui Constantin Noica care ne invita să nu „judecăm“
poetul nepereche, ci să-l „cuprindem“, adică să-l cunoaștem
în complexitate. Există altfel pericolul uitării și căderii în dizgaţie de care amintea N. Manolescu cu referire la spusele lui
Constantin Noica despre Eminescu: „Orice formă de cult este
mortiﬁcantă. Un „poet naţional“ intangibil nu mai este cu
adevărat citit. Uitat într-o slavă stătătoare el riscă puternice
reacţii contestatare“ [2, p. 378].
O redescoperire a creaţiei eminesciene prin prisma metodei de cercetare mitanaliza, al cărei inventator este, a fost realizată de Ion Petru Culianu. Mitolog și istoric al religiilor, I. P.
Culianu s-a născut într-o familie de cărturari ieșeni, a studiat
în Italia, a predat în Olanda și SUA. Cunoștea 6 limbi străine
și avea 3 doctorate (București, Italia, Franţa). A fost discipol
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al unor „monștri sacri“ – Ugo Bianchi, Hans Jonas și Mircea
Eliade. Culianu care i-a consacrat lui Eminescu 7 eseuri de mitanaliză redactate între 1973-1983 și excelent traduse în limba română de Dan Petrescu. Conceptul de fantasmă, utilizat
în constituirea metodei sale de cercetare personalizată, este
abordat de I. P. Culianu prin trei dimensiuni: nihilism (distrugere), eros și libertate. Cercetarea mitanalitică se constitue
din trei faze:
1) Solicitarea ponderii mitului la autorul analizat, pentru a
vedea în ce măsură prezenţa obsesivă depășește nucleul psihologic și comportă un caracter semiologic;
2) Efectuarea unui demers comparativ dintre mitul originar (sau miteme) și cel (cele) prelucrate artistic;
3) Încercarea de a delimita care este zona inconștientă pe
care mitul o activează atât la autor, cât și la cititor.
Părintele mitanalizei a fost fascinat întotdeauna de Eminescu, și a exempliﬁcat fantasmele erosului pe baza textelor
poetului. Opera lui Mihai Eminescu, în special poemul Luceafărul (1883) a cunoscut o exegeză de proporţii impresionante
sub toate aspectele și nuanţele. Ioan Petru Culianu spunea,
(în cartea Studii românești I. Fantasmele nihilismului. Secretul
doctorului Eliade) pe bună dreptate, că Mihai Eminescu este
un „operator de fantasme“ [3, p. 67], iar poemul Luceafărul
este „un scenariu erotic cu fantasme“ care implică mai multe
nivele:
a). un circuit vizual. Prima parte a poemului se aﬂă sub
semnul voyerisme-ului (preferinţa sexuală constând în obţinerea plăcerii prin simpla privire, fără a ﬁ văzut, a unui act
sexual sau a unei scene erotice), iar simbolul lui este fereastra.
Astrul stă la pândă și observă prin fereastra castelului intimitatea unei fete tinere. Un întreg ritual erotic se aﬂă la începutul poemului când cea care vede dorește să ﬁe văzută, ritualul privirii pe furiș e generat de sentimentul iubirii. Steaua
rece privește, vede, se îndrăgostește de obiectul contemplaţiei sale, o violează cu privirea din ascunzătoarea din care dorește să ﬁe văzut. E cazul să amintim aici de ideea unei exhibiţii
feminine lansată de Nicu Gavriluţă cu referire la fantasmele
lui Culianu, care aﬁrma că plăcerea femeii de a ﬁ privită la
Eminescu lasă o urmă de suspans „esenţa iubirii constă în a-l
împiedica pe bărbat să vadă bine, mai ales să vadă totul“ [4,
p. 49] astfel iubirea devine simplă senzualitate. Cel de al doilea mecanism regresiv în opinia cercetătorului ieșean este scotophilia (după Freud) plăcerea bărbatului de a privi și înţelege.
Dacă mecanismul scotophilic este activ, ofensiv, cel exhibiţionist este pasiv, situat în așteptare, defensiv. În exegeza asupra
Luceafărului, dar și a altor texte eminesciene, I. P. Culianu sesizează prezenţa constantă în scenariile fantasmelor erotice ale
privirii și stabilește mai multe analogii între erotismul privirii
din opera eminesciană și simbolismul ei sacru din textele grecești și orientale. Insistă în mod special asupra semniﬁcaţiei
unor imagini ale privirii, cum ar ﬁ: „ochiul lăuntric“, „contemplarea astrelor“, „inimă-suﬂet“. Mitanaliza apare la nivelul prezenţei jocului vizual. Voyerism-ul are drept simbol fereastra
– o deschidere și o închidere. Deschiderea pentru că permite contactul dintre cei doi îndrăgostiţi, vederea reciprocă din
lumi diferite și închiderea pentru că îi desparte, prin distanţa
cosmică și apartenenţa la viziuni și legi diferite ale existenţei.
Treptat schimbul vizual devine inﬁecient și vraja privirii trece
spre magia cuvântului. Tânăra prinţesă reactivează inconștient străvechi practici magice de invocare a demonilor siderali
și de coborâre a aștrilor din cer.
b). Invocarea demonului sideral. Tânăra fată solicită
apariţia astrului în timpul somnului când dorinţele arzătoare
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din starea de veghe se cer satisfăcute. De ﬁecare dată el are
ceva ce-o înspăimântă pe fată: semănă cu un „mort“, cu un
„înger“, cu un „demon“ într-un cuvânt cu o ﬁinţă ciudată în
lumea pământească. Cu toate că s-a inspirat din folclorul românesc Zburătorul eminescian este un incub care nu corespune clișeelor tradiţionale, nu manifestă docilitate, este pasiv,
astrul nu face parte din clasa demonilor făpturi sublunare înzestrate cu un corp eteric, hrănindu-se cu exaltaţii materiale,
rele. În folclorul românesc Zburătorul este o fantasmă a erosului care are o putere nebănuită psiho-ﬁzică asupra victimilor sale, iar în anumite zone ale ţării acesta e considerat a ﬁ o
„întrupare a diavolului“ [3, p. 75]
c). Evoluţia normală a fetei se aﬂă în opoziţie cu dorinţa anormală demiurgului de a părăsi cerul și nemurirea. Dacă
astrul s-ar ﬁ dovedit un simplu incub, ea ar ﬁ fost cu siguranţă sedusă de el. Neﬁind cazul, ea urmează impulsul ﬁresc al
iubirii, care e de a-și aﬂa satisfacere. Funcţia stelei este de a ﬁ
cauză a poftei, ispitei și a generării, nu obiect de satisfacere.
Tainele comune ale erosului vor ﬁ dezvăluite de pajul Cătălin.
d). Evoluţia normală a astrului constă în călătoria cosmică a lui Demiurg. Dorinţa absurdă de a deveni muritor este
anihilată de idila care are loc pe pământ între muritorii Cătălin și Cătălina. Rănit în amoru-i propriu Luceafărul se retrage
în răceala nemuririi sale celeste, dincolo de vicisitudinile omenești, dincolo de cercul „strâmt“ al sorţii.
Tema incubului revine în poemul Călin (ﬁle din poveste
1876). O puberă izolată primește vizitele nocturne ale unei
ﬁinţe fantastice. Personajul devine la fel de ambiguu ca zburătorul. Ambiguitatea nu se va risipi nici când iubita va deveni
mamă. Poezia Peste codru stă cetatea… readuce niște clișee familiare: într-un castel izolat o tânără fată privește pe fereastră
calea „aeriană“ a „zburătorilor“. Aceștia sunt niște ﬁinţe vesperale care li se arată adolescentelor ce le invocă sub forma
unei stele (luceferi) apoi sub aceea a unui tânăr cu înfăţișare
demonică (asemeni unui mort). Acest divertisment folcloric
ﬁind rămas neterminat nu știm dacă fata se va lăsa sedusă de
zburător.
Ceea ce-l interesează pe Eminescu, concluzionează I. P.
Culianu, este „posibilitatea pe care o are demonul de a intra
pe fereastra acelor fete pregătite, psihologic, să-l întâlnescă“
[3, p.76]. Motivul tinerei fete izolate în castel apare frecvent
la M. Eminescu, spre exemplu în poeziile Lida (1866), Miradoniz (1872), Fata-n grădina de aur (1875), Miron și frumoasa
fără corp (1875), Călin (1876), Diamantul nordului (1877), Un
castel privind apusul (1879), Scrisoarea IV (1881), Apari să Dai
lumină (1882), Luceafărul (1883).
Opera lui M. Eminescu abundă în clișee erotice, iar motivul tinerii fete izolate ampliﬁcă ideea surprinderii vizuale a intimităţii feminine. Reevaluarea poeziei, prozei sau publicisticii lui Mihai Eminescu devine un imperativ necesar și un examen critic al unei opere care-și conﬁrmă valoarea și rezistenţa
în timp. Orice lectură nouă a operei eminesciene trece peste
graniţa unui poet intangibil și-l readuce în actualitate.
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Drumul „Luceafărului“
spre cititorul rus

Analizînd tema, am intîlnit în ultimii ani în câteva articole știinţiﬁce o absolutizare tehnologiilor informaţionale
în domeniul traducerii, părere care, din punctul meu de vedere, a unui traducator- practic, mi s-a părut puţin stranie.
Acolo a fost subliniat că în multe ţări se practică un sistem
online complex de cunoaștereaa lui Eminescu, sub toate aspectele, mai ales prin difuzarea de „știri“ despre dezbaterile
curente privind analiza unor motive și teme general umane,
actualitatea și receptarea operei în limbile proprii, mai ales
în cele oﬁciale (utilizate în relaţiile interetnice, religioase și
culturale), dar și în limba română, care acum se pot traduce automat, rapid din și în orice limbă. Și această părere
se argumetează cu faptul că în enciclopedia internaţională
„Wikipedia“ Eminescu este prezentat în 47 de limbi.
Vreau să amintesc, că în acest domeniu liderii sunt companii Systran (Franţa) și ПРОМТ (Rusia). Directorul companiei ПРОМТ într-un interviu despre traducerea computerizată subliniază:„Desigur ca traducerea de mașină nu
este predestinată textelor artistice“.
Mai departe am găsit încă un gând: În cercetarea fenomenului Eminescu Universal, ca persoana ﬁzică, deși cu posibilităţi reduse de acces la toate sursele eminesciene, identiﬁcarea, prelucrarea și evaluarea lor cu metode și într-o viziune moderne ne-a servit drept călăuza preceptul lui Leonardo da Vinci, „Orice adevăr este adevăr, numai dacă este
demonstrat, matematic“. Cred ca acest precept este totuși
rupt din context, ﬁindcă încă nimeni n-a reușit să supună
creaţia artistica regulilor matematiciene, chiar și geniu lui
Leonardo da Vinci.
„Este nevoie de perspectiva unui secol pentru ca să înţălegem proporţiile reale ale apariţiei, în aprilie 1883 și într-un
modest almanah studenţesc, editat de Asociaţia „Romania Jună“ din Viena, a poemului care s-a dovedit, pînă astăzi, capodopera incontestabilă a poeziei române și care, o
aﬁrmăm cu toata răspunderea critică, este una din piesele
de mare rezistenţă ale romantizmului european“, – așa incepe articolul său „Luceafărul – un mit original“ critic literar
român Petru Mihai Gorcea (M. Eminescu. „Luceafărul“, Ed.
„Cartea Românească“,București, 1984, p.17).
Critica contemporană tinde să reînterpreteze poemul
potrivit unii concepţii mai moderne. Ea nu impărtășește
perceputul estetic posthegelian conform căruia opera de
artă ar ﬁ o simplă ilustrare a unei idei anterioare, idée detașabilă, concepută într-un alt limbaj; poemul nu mai apare
ca o simplă transformare a unei idei într-o „formă sensibilă“
– el este un mesaj, un corp verbal ce călătorește în timp și
își generează singur semniﬁcaţiile, în funcţie de „competenţă“ receptorilor din feicare epocă, deci în dialog cu sistemul de așteptare, format, în viziunea speciﬁcă asupra lumii,
din concepţiile omului de cultură ale ﬁecărei epoci în parte.
Reinterpretarea poemului este nu numai posibilă, ci și necesară, aceasta asigurînd viaţa reală a oricărei capodopere.
Analiza structurală, combinată cu o mai riguroasă abordare
comparativistă, se impune.
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Traductologia rămâne îndatorată hermeneuticii, care
își asumă rolul de mediator în activitatea de traducere. Prin
deﬁniţie și esenţă, traducerea reprezintă comuniune și/sau
parcurs hermeneutic între două culturi, două discursuri, doi
interlocutori.
Păstrarea identităţii culturale în cadrul transferului pe
care îl presupune traducerea este determinată de relaţia
care se stabilește între propriu și străin. Raportul dintre cei
doi termeni ai ecuaţiei, modul în care interacţionează și rezultatul acestei interacţiuni sunt analizate pe larg de gânditorii hermeneutici. Baza mecanismului de ajustare dintre
două modele cognitive diferite este descrisă în detaliu de
Umberto Eco (2004), teoriile despre modul în care se realizează transferul între propriu și străin sunt formulate de
Paul Ricoeur (2005), preocupat în mod special și de problema traducerii, și Hans Georg Gadamer (2001). Modelul de
bază propus de hermeneutică pentru înţelegerea raportului
dintre propriu și străin este cel al unui schimb transformator,
în care, pe măsură ce dialogul dintre cei doi termeni avansează, ideea de delimitare și diferenţă este treptat înlocuită
de 3 aceea de ajustare. Mai mult decât transmiterea ca atare
a unei identităţi culturale, în vederea cunoașterii sale ca alteritate care se delimitează de noi și ni se opune prin speciﬁcitatea ei, traducerea înseamnă primirea culturii străine în
sânul propriei culturi. Schimbul care se produce între cele
două comunităţi culturale care intră în interacţiune prin intermediul traducerii, în cazul ﬁecărui contact cu o nouă individualitate, nu are ca rezultat un simplu transfer, ci duce
la o primă vedere la o sporire. Pe plan mai profund, reversul
acestei sporiri ce se produce la nivel lingvistic, conceptual și
cultural, este disoluţia: limitele se abolesc reciproc, iar cercul
pe care îl descriu este continuu lărgit, conducând la o vidare
progresivă. Nicolae Râmbu în articolul său “ Barbarie a interpretării.Reﬂecţii despre hermeneutica lui Schleiermaher
“ notează: „Este evident că o operă se îmbogăţește cu interpretările ei, cum a demonstrat-o Gadamer în Wahrheit und
Methode, însă nu trebuie să facem abstracţie de faptul că valoarea aceleiași opere poate ﬁ diminuată sau chiar distrusă
printr-o barbarie a interpretării. Este suﬁcient să ne gândim
la faptul că oricât de bine ar stăpâni cineva o ars poetica,
dacă nu s-a născut poet nu poate deveni poet, ci doar versiﬁcator, „înșirând cuvinte goale ce din coadă au să sune“, cum
spunea Eminescu.“(Rev. „Limba Română“, N7-8, 2008)
Cercetătoarea din România Elena Loghinovski în cartea
ei „Eminescu“, editată la București în anul 2000, ne comunica: „Tradus în limba rusă cu o întîrziere de mai multe decenii,
„Luceafărul“ și-a croit cu destulă greutate drum spre sensibilitatea noului cititor. -…Prima versiune în limba rusă a poemului a apărut în culegerea din 1958, Stihi. Elaborată de doi
autori cu experienţa artistică inegală și avînd concepţii diferite despre traducere – I.Mirimski, un vestit tălmăcitor cu reușite remarcabile în domeniul traducerilor din limbile romanice (și care realiză, concomitent, mai multe versiuni onorabile din creaţia lui Eminescu) și I. Kojevnikov, cunăscător al
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limbii lui Eminescu și admirator al poeziei sale, dar aﬂat abia
la începutul drumului său de traducător. Versiunea din 1958
a Luceafărului ni se prezintă astăzi ca o variantă de compromis, în care s-au reﬂectat și șovăiala primilor pași și inoportunitatea – în cazul de faţă – a muncii colective. (p.212)
Cu toate acestea, deși opera de pionerat, versiunea lui
Kojevnicov și Mirimski a jucat, fără doar și poate, un anume
rol în istoria recreării poemului în limba rusă: ea a ediﬁcat
structura prozodică, a descifrat unele „locuri obscure“ pentru cititorul străin, a deﬁnit caracterul „personajelor lirice“.
…A doua versiune rusească a Luceafărului a fost elaborată în anul 1968, cu ocazia apariţiei unei noi culegeri a poeziilor lui Eminescu. Îngrijitorul ediţiei, David Samoilov, semnează și noua versiune a marelui poem.
Tălmăcirea lui D. Samoilov poate să concureze și astăzi
cu cele mai izbutite traduceri din Eminescu în limba rusă.
Este de a dreptul uimitor cum un om, care nu stăpânește
limba română (chiar dacă are, în schimb, o mare și multilaterală cultură ﬁlologică), a putut să creeze un text atât de
apropiat de original în dimensiunile sale esenţiale. Desigur,
un rol important îi revine aici și traducerii brute făcute, fără
îndoială, cu multă grijă. Totuși, chezășia succesului rămâne
intuiţia strălucită a lui Samoilov, poet de mare și autentic
talent.(p.218) Cunoștinţele universale, inteligenţa de înalt
grad și Intuiţia – condiţia sine qua non a talentului autentic
de traducator a jucat în acest caz un rol principal.
…După cum era de așteptat, poemul a atras, în anii următori, atenţia scriitorilor care cunosc limba română. Primul dintre acestea a fost Grigore Perov, autor la acea dată al
versiunilor rusești ale nuvelelor lui Creangă și Caragiale, ale
liricului lui Negruzzi și Eminescu.(p.225)
Și totuși, „…lipsa de unitate artistică a textului nu îi asigură versiunii lui Perov decât un loc modest în complexul
proces al devenirii Luceafărului rusesc.(p.226)
În același sens – ca o etapa în drumul anevoios, dar ademenitor, spre reîncarnarea Luceafărului pe solul rusesc trebue privit, după părerea noastră, și textul semnat în 1979 de
Iuri Kojevnikov.
Nouă versiune, făcută de Alexandr Brodski apare în culegerea de la Chișinău din anul 1981. Aceasta versiune se bazează „ pe reproducerea plenară a tuturor registrelor stilistice, a căror contopire armonioasă plăsmuiește parcă o nouă
ipostază a sonorităţii simfonice a originalului. Este echivalată formula iniţială, marcând caracterul de basm al povestii
ce va urma.(p.230).
Traducerea lui Brodski este orientată, deschis și ferm, către un receptor anume – cititorul rus din secolul al XX-lea,
un om de o profundă și extinsă cultură spirituală, care „și-a
însușit“, în mare, literatura europeană din secolul trecut, dar
îl cunoaște încă prea puţin pe Eminescu.
Tocmai această atitudine liberă și temerară conferă muncii traducătorului un caracter cu adevărat creator și transformă ultuma versiune rusească a Luceafărului într-un text
modern, capabil să satisfacă exigenţele unui cititor de la ﬁnele secolului al XX-lea.(p.238).
În articol lui Dumitru Balan „Luceafărul“ eminescian în
două versiuni rusești“, publicat la București în ediţie „Luceafărul“. Centenar.Sesiune jubiliară 1883-1983“ în anul 1984,
cercetătorul a confruntat soluţiile oferite de I.Koevnikov – I.
Mirimski cu versiunea lui Alexandr Brodski și vine la concluzie ca în multe cazuri „…o mai mare ﬁdelitate faţă de text
poate ﬁ semnalată la A.Brodski“.(p.9)
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Analizînd traducerile poemului „Luceafărul“ în spaţiul
rus noi vedem evoluţia interpretării textului conform capacităţilor lingvistice, spirituale, cunoașterii limbilor, istoriei și cultirii populare în forme fascinant-arhaice, chiar și
inﬂuenţelor ideologice, de la simplă imitaţie manierei arhaice ale basmului românesc (traducerea lui Grigore Perov,1975), formelor romantice occidentale (traducerea
Mirimcki-Kojevnicov,1958, continuată in a doua versiune
a lui Iurie Kojevnicov,1979), pînă la o încercare interpretării
poemului în mod psihoanalitic ca o imagine din inconștientul individual (traducerea lui David Samoilov,1968), suplimentată de realismul și naturalismul sceptic contemporan
(traducerea lui Alexandru Brodski, 1975).
Natura mobilă a capodoperei se conﬁrmă prin modul
traducerii textului în legătura cu înţelegerea codului Eminescu – codului unui geniu.
Existenţa diferenţei între recipientul originalului și recipientul traducerii – fapt care nu trebue dovedit. Fiecare
grup de comunicanţi aparţine limbii și culturii proprie, adică posedă mentalitate, psihologie etnică, concepţie despre
lume și percepere proprii. Scopul principal a traducerii este
evidenţa divergenţei percepţiei unui și același text din partea purtătorilor diferitelor culturi, participanţilor diferitelor
situaţii comunicative. Aici se manifestă deosebire esenţială
între cunoștinţe vaste, competentă, imaginaţie și normele
etice. Se socoate că trecerea acestei bariere fără ajutor unui
traducător este imposibilă pentru orice om care nu posedă limba originalului. În majoritatea cazurilor traducătorul
aparţine unei culturi, dar prin faptul educaţiei sale și circumstanţelor ale vieţii proprii el devine un expert în domeniul
altei culturi, ce-i ajută lui să interpreteze nu numai un rol
de intermediar lingvistic, ci și un intermediar în comunicarea inter-culturală. Putem totuși să notăm, că aceste două
părţi de mediaţie sunt inter-reciproce și, puţin probabil, pot
ﬁ despărţite.
Poate prima dată aducem la iveală un fapt interesant din
diferite puncte de vedere, care constă în aceea ca în mult
preţuită traducere pionerat de largă circulaţie în România
ale duetului Mirimski-Kojevnikov n-au fost traduse două
strofe din Eminescu, înlocuite de redactor cu a lui traducere
cuvînt la cuvînt. Facănd comparaţiile cu versiunile mai târzii,
ne-am convins că acest moment nu era întîmplător, luînd în
consideraţie înaltul grad de profesionalism al traducătorilor.
Ulterioare versiuni ale același Kojevnikov, a lui Perov, Samoilov și Brodski au arătat că aceste două strofe eminesciene au fost o adevărată piatră de încercare din punct de vedere nu numai a polisemanticii cuvântului eminescian ci și
de ruptură dintre spirit contemporan pozitivist de leagănul
mitic și poetic omenesc.
„Luceafărul“ rămîne trista poveste a scindării interioare
a omului modern, turnată într-o formă derutantă prin aparenţa de simplitate a versului folkloric și prin tradiţionalismul înșelător al imaginii“(Petru Mihai Gorcea).
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100 de zile cu Petru Creţia

Iunie 1989. – ZIUA 11 – Înainte de a pleca în Italia,
am trecut pe la Muzeul Literaturii Române să mă întâlnesc din nou cu Petru, destăinuindu-mă că vreau să rămân deﬁnitiv acolo. Dacă asta-i opţiunea ta, fă-o, poate ai
norocul altor perpective… Cine știe… A tras câteva fumuri
lungi din ţigară s-a uitat la mine lung și pătrunzător, apoi
a mai zis: nu vreau să-ţi stric inima, dar… Îl întrerup (poate de frica acelui dar), întrebându-l dacă Iosif Constantin Drăgan – pe atunci un mit într-ale acestor „salvări“ –
m-ar putea ajuta. A avut o reacţie ca și cum i-aș ﬁ dat foc,
răspunzându-mi scurt și sec: – În nici un caz. Mi-a dat, în
schimb, cu bucurie un bileţel de recomandare, vorbind de
Rosa, Rozica, drăguţa de ea… Ce amintiri frumoase… Foarte corectă!… O doamnă. N-am mai văzut-o demult. Ai noștri au fost cam măgari cu ea. (Îmi arată semnul epoleţilor).
Am să-ţi povestesc vreodată.
Se caută repede prin buzunare, găsește în sfârșit un
cartonaș micuţ, liniat cu albastru – un soi de carte de vizită ceva mai mare; mai degrabă o ﬁșă liniată, cum sunt cele
din ﬁșierele bibliotecilor –, scriindu-mi o recomandare în
italiană. Scria cu o oarecare detașare, dar am avut senzaţia că trăia în avans clipa când profesoara îi va citi semnul
concret al cine știe căror trecute întâlniri. După ce termină, o recitește, se uită la mine, apoi îmi zice privindu-mă
în ochi, direct, cu felul lui particular de a transmite: sper
să nu ﬁ greșit ceva… Nu mai am uzanţa limbii, dar sper
să-ţi folosească. Se intrerupe, spunându-mi că a mai fost
în Italia în compania unei poete care îi tot trăgea cu il scauno… Când pronunţă enormitatea, se scutură ca de friguri, apoi revine la subiectul iniţial: dacă te va putea ajuta,
o va face. E o femeie de condiţie și ţine foarte mult la mine.
Din nou ochii aceia sfredelitori, apoi privirea i se topește:
am trăit clipe frumoase împreună… Fără să vreau mi l-am
imaginat împreună cu Rosa Del Conte în Venezia, într-o
gondolă, dicutând cine știe ce adâncimi ale operei eminesciene… Ne-am despărţit strângându-ne mâinile. Nu
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aveam de unde să știu atunci că bileţelul acesta îmi va
crea atâtea emoţii în aeroport…
Nu mă gândeam sub nici un chip să rămân și a doua zi
în București, întrucât aveam planiﬁcat să mă întorc la Ipotești cu un tren de seară, pentru a ﬁ a doua zi la serviciu.
(Eram timorat un pic de capi-tală, cu mofturile și moftangii ei, cu hachiţile și ﬁţele celor de la Muzeul Literaturii.
Eram și complexat într-o oarecare măsură, căci aproape
toţi aveau obiceiul să te ia cam de sus. Mai târziu, după ce
ne-am cunoscut, le-a cam trecut…).
În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, omul acesta mi-a
dat chiar din prima întâlnire un soi de curaj, un fel de încredere în mine, fapt pe care nu mi l-am explicat niciodată. Poate tocmai pentru că nu umbla cu farafastâcuri; îţi
spunea direct, fără ocolișuri ce avea să-ţi spună și nimic
mai mult. Deși mă intimida, am prins un fel de curaj și
l-am întrebat dacă mai putem sta de vorbă. (Nu știam ce
aveam să-i spun, dar ceva m-a făcut să-mi înving o timiditate înnăscută, pentru care am avut mult de pierdut în
viaţă). Mi-a spus că are de predat un material și că ţine
să-l dea la timp, dar că ne putem întâlni a doua zi, tot la
muzeu.
Iunie 1989. În ziua următoare – ZIUA 12 –, pe la zece
și jumătate, îl găsesc pe (încă intimidantul) Petru Creţia
la sediul redacţiei revistei Manuscriptum, revistă pe care
o urmăream de mai mult timp și care era pentru mine un
adevărat izvor de informaţii, datorită documentelor inedite pe care le publica. Dacă n-ar ﬁ fost Ipoteștii, cu siguranţă aș ﬁ vrut să lucrez la o astfel de publicaţie, din care
am învăţat multe.
Sediul redacţiei, care în mintea mea era unul cu totul
aparte, era în fapt doar o cameră destul de mică din clădirea Muzeului Literaturii Române, cu două birouri ciorsăite și câteva dulapuri la fel de vechi, pe care tronau în neorânduială cărţi și manuscrise. Pentru ce-mi imaginam eu
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că trebuie să ﬁe redacţia unei reviste de prestigiu, cum era
Manuscriptum-ul, realitatea aceea m-a dezamăgit, fără,
însă, să mă marcheze.
Nu dormisem mult din noaptea care trecuse, căci între somn și trezie mă gândeam cât de nesăbuit poate ﬁ
un om, care să-i ceară o întâlnire unui cărturar de talia
lui Petru Creţia, fără să știe ce-i va spune. Dar, cu toate
acestea, un fel de atracţie fatală m-a împins să dau curs
propriei mele nesăbuinţe. În subsidiar cred că vroiam să-i
demonstrez cumva că și eu știu câte ceva. Mă gândeam că
îl voi impresiona reci-tându-i, dacă nu se nimerește să se
lege o conversaţie cât de cât coe-rentă. Numai că atunci
când l-am văzut, n-am mai știut nimic din toate acestea.
Aveam senzaţia că mi se înceţoșează mintea și deși vedeam clar în jurul meu, parcă mi se pusese un fel de pâclă
pe ochii minţii.
Când m-a văzut, s-a ridicat de la biroul vechi de lemn
la care lucra și am ieșit pe holul scărilor. Nu mi-a zis nimic; mi-a făcut doar un semn cu capul, ca și când n-ar ﬁ
vrut să audă colegele de birou nici cu cine vorbește, dar
mai ales nici ce vorbește. Și făcea lucrul acesta nu pentru
că se ferea de ceva anume, ci am avut senzaţia că voia să
întărească misterul curioaselor… harpii. Și mai exact, cred
că era sâcâit că acestea îl urmăreau și nu ascundea acest
lucru, așa că le lăsa să ﬁarbă în suc propriu. Cel puţin așa
am înţeles eu. Și cred că am înţeles bine.
Pe hol a început să mă întrebe cum e pe la Botoșani,
iar ceea ce m-a uimit pur și simplu a fost faptul că mi-a
mărturisit așa, deodată, că el n-a fost niciodată la Ipotești.
Dar să știi că-l am în cap mai mult decât crezi! Nici Călinescu n-a văzut Ipoteștii, dar ce carte a scris… Se uită iarăși
la mine în felul acela pătrunzător. În provincie, oamenii
nu te privesc direct; se uită mai degrabă în lături când
vorbesc cu tine. Au un fel ocolitor de a-ţi spune ceva, te
iau prin învăluire, așa încât ce-mi spunea Petru Creţia atât
de direct mă făcea să uit cu totul chiar și ceea ce îmi propusesem să abordez în discuţie, peste noapte. Stăteam în
faţa lui, stâlp încremenit, așteptând să conducă el discuţia. Cred că simţea ce-i cu mine, pentru că mă trata cu un
ﬁresc greu de descris, așa încât, încet, încet, m-am relaxat,
pierindu-mi timiditatea aceea atât de penibilă uneori.
A ţinut apoi să mă întrebe de cât timp lucram la Ipotești, iar după ce i-am răspuns mi-a spus un lucru pe care
n-aș ﬁ vrut să-l aud: și ai puterea să pleci de acolo?… N-am
apucat să-i zic nimic; nu numai că nu știam ce, dar îmi
simţeam mintea golită; parcă aveam în ea vată, nicidecum creieri, prin care, eventual, aș ﬁ putut gândi cât de
cât. Am avut, însă, în faţă imaginea aceea de la Botoșani,
stând câte o noapte întreagă între blocuri, pe o movilă de
pământ, într-un cartier în construcţie, înconjurat de oameni străini mie, în jurul unui cauciuc aprins, tremurând
de frig, în așteptarea unei simple butelii de aragaz.
Am fost tentat să-i povestesc prin ce trec, dar, dintr-un
fel de lașitate a intelectualului (care mi se părea că nu este
a mea), n-am reușit să încadrez imaginea în discuţie, deși
aș ﬁ vrut s-o fac. Mai mult, aș ﬁ vrut să-i spun câtă suferinţă ascunsă este în mine, dar senzaţia asta mi-a fost și
mai greu s-o articulez. Mi se părea că orice aș ﬁ zis, ar ﬁ
părut teatral, fals. Și nu era deloc așa. N-am cum să explic
toate acestea decât printr-o imagine: mi se părea că îmi
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cad pe jos bucăţi din propria-mi carne, iar eu mă uit la
ele, neînţelegând durerea, deși în mine simţeam suferinţa
cumplită…
Nu știu dacă era conștient sau nu de toate acestea, nu
știu dacă m-a „citit“ și a vrut să ocolească situaţia cu discreţie, dar tot el m-a scos din încurcătură: poate că tu vei
avea noroc, dar să știi că nici acolo nu vei da de bine…
Într-un fel toţi ne-am săturat… Apoi, după o pauză, neștiind dacă să mi-o spună sau nu, a adăugat cu fermitate,
însă: dar să știi că pe Eminescu nu-l vei mai putea studia
ca aici. Aici sunt manuscrisele, aici e totul despre el. Acolo…, aproape nimic. Nu știu ce să zic, așa încât, tot el, așa
deodată, mă întreabă dacă sunt membru de partid. După
ce am făcut o grimasă, el mi-a zis uitându-se în lături și
scuturându-și ţigara, că nu se face să intri într-un partid
care-a fost pătat de sînge. Replica aceasta mi-a dat un curaj aproape nesăbuit și, în sfârșit, am început să-i vorbesc
despre starea mea de saturaţie de la Botoșani, despre neajunsurile Ipoteștilor, despre faptul că acolo e doar o casă
memorială subordonată unui Muzeu de istorie și arheologie. (Ba chiar mai mult, de istorie a Partidului!). De îngustimea provinciei etc.
Cu Petru, dacă erai coerent, n-avea obiceiul să te întrerupă. Și n-o făcea decât arareori, așa că după ce m-a ascultat o vreme, mi-a spus că nici dincolo nu voi putea face
mai mult. Acolo te duci să-nveţi ce instrumente minunate
de lucru au ei despre Dante, Petrarca etc., dar miezul problemei Eminescu tot aici rămâne. Ai să te convingi singur.
Încheie cu același ton din ziua precedentă: poate că tu o
să ai noroc… Și apoi, mai mult pentru a îngâna situaţia:
Ipoteștii sunt în fundul lumii, dar nici Academia nu face
mare lucru pentru Eminescu… Ne chinuim – o mână de
oameni – să-i edităm opera. O vom termina, dar mai lent
decât cum credeam la început…
Chiar înainte de despărţire, Petru a ţinut să-mi spună
că el, unul, s-a lămurit deﬁnitiv că nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Pronunţa cuvântul nimic apăsat, ca și
cum ar ﬁ vrut să ţi-l înﬁgă în cap, să nu-l uiţi. Se cunoștea că nu spunea asta gratuit, căci se simţea în rostirea
lui urma unei judecăţi îndelungate și a unei experienţe de
viaţă acerbe. Și chiar când nu mă mai așteptam, îmi zice
că ar veni la Ipotești să ţin în tihnă, cu cei mai buni studenţi
ai mei o tabără de greacă veche. Ne-ai putea primi? Îi răspund că aș face lucrul ăsta cu mare bucurie, explicându-i,
totuși, că acolo trăim în provizorat, din punct de vedere
material. Eu mă mulţumesc cu puţin, iar lor nu le trebuie
îndestulare. Sunt înţelegători. Și-apoi, zece zile, copiii ăștia
vin acolo să înveţe, nu să se îndoape.
Mai târziu, mi-am dat seama că eminescologul nu spunea lucrul acesta numai așa, ca să se aﬂe-n treabă; era un
gând al lui, care părea irealizabil și mi-l spunea mie ca să
se lămurească dacă într-un timp nedeﬁnit ar putea ﬁ materializat. N-a fost așa, căci avea să vină la Ipotești, chiar în
ciuda condiţiilor improprii de atunci: trei covoare de iută
și ceva mobilier încropit din mobilierul rămas după ce încercasem să amenajăm un muzeu închinat lui Eminescu,
în 1989. Toate improvizaţii. Cuvintele, însă, exprimă puţin din ceea ce îndeobște numim cu toţii improvizaţii. Nu
aveam aproape nimic.
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(ZILELE 19 iulie – 1 august 1991). Așa cum ne-am
înţeles încă din iunie 1989, Petru Creţia vine la Ipotești,
cu cei mai dragi și mai buni studenţi ai săi, cum îi caliﬁca
la întâlnirea precedentă, studenţi de la Facultatea de Filologie a Universităţii București, Secţia de limbi clasice, în
vederea unui curs intensiv de greacă veche, adică ceea ce
s-a numit după aceea, în actele oﬁciale, tabăra de greacă
veche.
Bucuros să-l întâmpin, Petru Creţia a sosit la Ipotești,
cărând cu el, așa cum nu-l mai văzusem niciodată în
această postură, o valiză plină cu cărţi, pe care-o ducea
cu oarecare osteneală, dar nici nu voia să o lase altora. Se
comporta cu studenţii lui ca și cum ar ﬁ fost unul dintre
ei. Se simţea, însă, autoritatea profesorului respectat, fără
ca el să pretindă aceasta în mod formal. Petru își trăia clipele întâlnirii cu studenţii într-o fervoare de care nu l-aș
ﬁ crezut în stare la vârsta aceea. [Între studenţi participanţi: Vlad Alexandrescu, Cristian Bădiliţă, Bogdan Bulat,
Alexandra Ciocârlie, Bogdan Diaconescu, Ștefania Haraga, Margareta Sﬁrschi, Simona Toma. În orice caz, nu mai
mult de doisprezece].
În 1991, eram doar patru angajaţi la Ipotești, așa încât a trebuit să apelez la ajutorul unor apropiaţi, din afara
precarei instituţii, care, la timpul respectiv, avea un titlu,
dar nu avea acoperire în realitate. În afara casei memoriale, mai era în construcţie, la Ipotești, clădirea actualei
Biblioteci Naţionale de Poezie (singura de acest proﬁl din
întreaga ţară, construită ca o extindere a vechii școli sătești, cu un amﬁteatru interior de 120 de locuri), precum,
și abia terminată, o clădire cu trei niveluri, unde era planiﬁcat sediul noului muzeu Eminescu, clădire începută în
1989 și construită prin deturnare de fonduri în vederea
scopului ascuns al realizării acestui nou muzeu. Dacă nu
venea tăvălugul schimbării, fostul secretar cu propaganda al judeţului, Lazăr Băciucu, probabil, urma să plătească
pentru asumarea acestui șiretlic, întrucât la vremea aceea
nu era voie să se facă nici un fel de investiţie în domeniul
culturii. Ce ne trebuia nouă investiţii în cultură când mâncam salam cu soia, preamărind partidul și viitorul de aur
al ţării…
Prin urmare, tabăra de greacă veche urma să-și desfășoare toată activitatea în baza unui provizorat cam îndrăzneţ pentru niște studenţi trăiţi la oraș (în capitală!),
copii care nu erau dispuși la prea multă înţelegere faţă de
precaritatea condiţiilor ipoteștene, în ciuda a ceea ce susţinuse profesorul și cu atât mai mult cu cât aceștia gustaseră deja din libertăţile comportamentale ale perioadei
postdecembriste. Ușor de promis, greu de făcut, așa cum
s-a și dovedit…
Cum la vremea aceea nici nu era vorba de cazare la
Ipotești, am împrumutat paturi de la liceul din Botoșani (unde fusesem profesor cu ani în urmă) sau lenjerie de la Spitalul de psihiatrie, prin intermediul doctorului Paul Codreanu. Sigur că lui Petru îi prezentasem încă
de la început (și în amănunt) toate condiţiile de cazare
și masă de la Ipotești, dar el nu părea să le dea prea mare
însemnătate. El se gândea cum să-și organizeze cursurile
în profunzimea lor. Am intrat în acest ﬂux, numai cu gândul la ceea ce se înfăptuia în interiorul acestei tabere, nu
cum era receptat ecoul ei în exterior. Totul se consuma
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în entuziasmul de a avea la Ipotești un astfel de eveniment, cu și pentru sine, condus de un profesor-idol și de
un eminescolog-cărturar atât de mare.
Așadar, nu ne măsuram eforturile nici când era vorba
de improvizaţiile cazării, nici de cele ale procurării hranei,
căci ne angajasem să mâncăm cu toţii la mult-puţinul pe
care-l adunam zilnic: ouă și pui de la o Avicola apropiată,
salamuri și carne de la un abator botoșănean, gemuri și
compoturi de la o unitate rămasă din vremea împușcatului și neprivatizată încă etc. Sigur că în aceste condiţii
aveam surprize zilnice: studentele se speriau de șoriceii
care le făceau mici și nevinovate vizite nocturne, băieţii
erau enervaţi că nu se închidea bine nu știu care ușă, toţi
la un loc pentru că într-o zi pâinea nu a fost tocmai proaspătă… Habar nu aveau ei prin ce treceam noi pentru a-i
găzdui…
Împreună cu Alina Ungureanu, o prietenă din Botoșani, am făcut o listă de subscripţii, pe care am dat-o
unor apropiaţi și pe care, din fericire, am găsit-o printre
alte hârtii din vremea aceea. Au donat ﬁecare după puteri
și după mărimea pungii: Gazeta de Botoșani (din contul
Eminescu 100), 5.000 lei; Banca de credit Bank Coop S.A.,
5.000 lei; Societatea Ilbogaz S.R.L Botoșani, 4.000 lei, prof.
Florescu Ana, 1.000 lei; Alina Ungureanu, 1.000 lei, poeta
Maria Baciu, 150 lei; prof. Onofrei Mariana, 150 lei; Ciocan
Dumitru, 100 lei. Până într-un punct, entuziasmul sponsorilor creștea, iar noi ne bucuram. Până într-un punct,
căci de la un timp, aceștia promiteau, dar nu se mai ţineau
de cuvânt, suprasolicitaţi de cereri similare.
Programul cursurilor era extrem de riguros și de la care
nu se făcea rabat. Studenţii erau foarte conștiicioși; atașaţi de profesorul lor, încât rar mi-a fost dat să văd atâta
credinţă, seriozitate și atașament la un loc. Au fost și câteva excepţii, dar de o atât de mică însemnătate încât ele
s-au topit în ceaţa amintirilor pozitive.
Cum Petru știa foarte bine că la îndemnul ﬁlosofului
Constantin Noica reușisem, la Ipotești, facsimilarea unui
număr însemnat din manuscrisele eminesciene, într-una
din seri m-a rugat să aduc un rând din aceste Caiete facsimilate. Într-o atmosferă mai mult prietenească decât una
cu pretenţii de școală, așa cum dealtfel se desfășurau și
cursurile, Petru a vorbit liber despre conţinutul lor, fără
vanitatea profesorului și atât de la obiect, încât de atunci,
în ﬁecare seară, caietele erau răsfoite până noaptea târziu
chiar și de cei mai reticenţi în materie. A vorbit atât de
convingător, încât studenţii nu mai știau cum să se împartă între greaca veche și caietele cu pricina, așa încât
ceea ce (într-un fel) previzionase eminescologul în cuvîntul înainte la mai sus citatul volum, începuse să rodească: locul obîrșiei și al copilăriei poetului tinde să devină, în
sensul major al cuvîntului, un centru de studii eminesciene.
Facsimilarea tuturor manuscriselor lui Eminescu, iniţiată și
acolo de Constantin Noica, a ajuns într-un stadiu care te
face să regreţi că nu e cel ﬁnal. Ea s-ar cuveni, odată încheiată, întregită cu transcrierea lor ﬁdelă și integrală; iar specialiștii vor putea să lumineze o latură sau alta a alcătuirii
lor […]. Și ce loc bun pentru a alcătui o bibliotecă, cît mai
copletă a scrierilor poetului și a scrierilor despre el […]. Un
Eminescu viu, în întruchiparea lui pămîntească, pe care nu
trebuie să-l lăsăm risipei și uitărei.
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Premiul Revistei „Hyperion“
la Concursul Naţional de Poezie „Porni Luceafărul...“ 2015
Nadina Maria SZAKACS

LA CAPĂTUL LUMI
1) Cerşetorul…
Cerşetorul
a fost şi el copil
şi-a putut observa
cum se clădeşte-o lume
dinaintea sa…
Şi pe el anii l-au crescut
şi-atâtea năzuinţe,
de câte ori aripi i-au dat,
doar că i-au fost adesea frânte
de uşi închise
ce visele din faşă-au spulberat…
Cerşetorul a fost şi el la şcoală,
a citit,
a atins cu mâna o carte,
a adormit adesea visând
la ceea ce se leagă prin cuvânt.
Visând, la lumi ce dinainte
se vor mai înălţa,
visând şi el o soartă
mai blândă să i se dea…
Cerşetorul
a fost şi el îndrăgostit,
din dragoste câte umilinţe
trebuie să fi pătimit.
Acum rănit,
mai caută încă o rază de speranţă,
căci munţi de dragoste
i se înfăţişează mereu în faţă…
Cerşetorul
a rostit cândva,
pe buze-o rugăciune
şi poate-acum,
la colţ de stradă
rosteşte rugăciunea lumii
nelăsând să se vadă:
câtă dragoste-i poartă inima,
cât şi până unde
se poate-ntr-una da…

îţi zâmbeşte,
dar tu adesea treci împovărat,
ignori un suflet
ce prin zâmbetu-i azi te-a salvat…
iar chipul lui icoană,
pildă ar trebui să fie
şi undeva, umili,
copiii lui
că au străin şi rătăcit prin lume
un părinte
ar trebuie să ştie…
Un cerşetor,
mereu, la colţ de stradă, vom vedea
şi chiar de nu noi l-am
împins în stradă
în suflet va durea:
o soartă tristă,
hăituită,
un om ce s-a născut pe lume
şi poate alt destin merită!
2) Regăsire…
Ce surpriză!
să te regăsesc,
aseară,
acelaşi pe care
dintotdeauna
l-am ştiut,
mi-era un dor nebun
de tine
şi până aseară
să te regăsesc
n-am izbutit…
3) Români vom fi…
Nu-mi doresc din toate
câte se promit,
decât acea fărâmă:
să se păstreze ne-ntinată,
dulcea noastră limbă română!
Fără de grai
n-avem identitate,
să păstrăm, deci, pe buze
o limbă ce va dăinui
şi mai departe!
Şi vă-ngrijiţi cu toţii,
corect să o vorbiţi,
să scrieţi ortografic
şi cât mai des citiţi!

Cerşetorul
a fost şi el cândva părinte
şi-a dat copiilor învăţăminte,
dar cine ştie cine
i-a smintit din minte…
şi de-atunci întruna rătăceşte,
el caută să afle calea,
nicicum nu i se potriveşte
dorinţa arzătoare cu chemarea…

Atâta timp cât vom păstra
neatinsă – limba, inima,
Români vom fi,
frate cu frate,
stă scris în a vieţii carte!

El, cerşetorul,

Români suntem
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în orice colţ de ţară
ne-am afla…
deşi scârbiţi
de multe fapte,
noi sângele nu ni-l vom renega!
Români şi de-astăzi înainte
noi vom fi,
vom transmite urmaşilor
învăţăminte
şi-o limbă de care sperăm,
la rândul lor se vor îngriji!
Români am fost,
români suntem,
pe veci români vom fi…
că ne-am născut,
c-acesta-i locul
unde am crescut,
acestea-n veci nu vor pieri!
4) La capătul lumii…
La capătul lumii
începe o o nouă zi,
E-o nouă şansă
de-a te regăsi…
Oriunde merg
şi în orice fac,
sunt mereu îmbrăţişată
de tot ce mi-e drag…
Şi am constatat
că nu e cum spun unii,
nu-i capăt de drum,
la capătul lumii…
Acolo, când păşeşti,
noi forme întâlneşti
şi sunt peste tot
oameni care pot…
La capătul lumii
viaţa nu se deşiră,
continuă într-o formă
ce pe mulţi îi miră…
Şi păşesc,
citesc,
zâmbesc sub soare,
i se spune capăt de lume,
dar e doar o schimbare…
La capătul lumii
dăm un alt sens minunii:
minunii de-a fi
şi de-a trăi,
minunii de-a răspândi
iubirea, zi de zi!

Eminescu in aeternum

Nicolae CORLAT

Cartea care se scrie perpetuu

P

„Pașii Poetului“, Editura Junimea, 2014, sub semnătura autorilor Gellu Dorian și Emil Iordache.
Recitind, dupa 25 de ani de la prima editare, ediţia
deﬁnitivă, a V-a, cum stă scris pe prima pagină, ai impresia că „Pașii Poetului“ este o carte ce se scrie perpetuu,
încă dinainte de 1989.
Prima ediţie aparută la Editura Sport-turism în 1989 avea
să cunoască o vastă răspândire
în întreg arealul românesc, deși
a fost una de convenient, evenimentul editorial înscriindu-se
în ceea ce a însemnat atunci
comemorarea a 100 de ani de
la trecere în neﬁinţă a poetului,
an declarat de către UNECO
„Anul internaţional Eminescu“.
Cartea a fost editată într-un tiraj impresionant, de 35.000 de
exemplare. Recitind ediţia de
atunci realizez cât de scurt era
lanţul lăsat scriitorilor în acea
perioadă. Drumurile cercetătorilor pe urmele lui Eminescu
erau limitate, autorii neavând
posibilitatea deplasării decât
în interiorul ţării, la Cernăuţi
și la Odesa, în spaţiul controlat de securitatea comunistă.
Imaginaţi-vă de câte aprobari
au avut nevoie autorii cărtii dar
și fotograful Ioan Helici? Dacă
citim cuvântul înainte al autorilor acelei ediţii intrăm în atmosfera scrierii cărţii, dar mai
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ales a documentării, retrăind senzaţia lor de a ﬁ permanent cu urmăritori după ei.
Dar să purcedem la drum cu însuși poetul Mihai Eminescu, cel atât de împătimit de drumuri și călătorii, mai
degrabă ca o pasăre în zbor decât ca unul ce caută un
scop pentru sine în aceste lungi plecări către necunoscutul trăit prin sângele de multe
generaţii care-i circulă prin trupul primit la venirea sa pe aceste locuri.
„Intr-o zi frumoasă de vară
îmi făcui legăturica, o pusei în
vârful băţului și o luai la picior
pe drumul cel mare împărătesc
(…). Holdele miroseau și se coceau de arșiţa soarelui… eu îmi
pusesem pălăria în vârful capului, astfel încât fruntea rămănea liberă și goală, și ﬂueram
alene un cântec monoton, și
numai lucii și mari picuri de sudoare îmi curgeau de pe frunte
de-a lungul obrazului.
Zi de vară până-n seară am
tot mers, fără să știu de fel. Soarele era la apus, aerul începea
a se răcori……“ (Eminescu, Geniu pustiu, fragment citat la
pag 82)
Autorii cărtii, (daca e să ne
referim la cei ce au purces la un
drum pentru care musai trebuie să ai nu numai dăruirea cercetătorului și știinţa a ce s-a
spus și scris despre Eminescu
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până atunci, dar și vocaţia călătoriei asemeni unui actor
care joacă peste un secol rolul copilului, adolescentului
Eminovici, plecat din fragedă pruncie într-o călătorie ce
a fost chiar viaţa lui), erau tineri scriitori cu puţine cărţi
publicate până atuci. Primul era bibliotecar la o ﬁlială
a Bibliotecii Judeţene, al doilea slujbaș în învăţământul
botoșănean, ambii redactorii și realizatorii revistei Caiete botoșănene ce avea să devină mai tarziu revista Hyperion pe care o știm cu toţii astăzi.
A porni pe drumurile pe care le străbătuse cel cu cea
mai mare vocaţie a cercetătorului suﬂetului românesc,
poetul naţional, nu e tocmai la îndemâna oricui; trebuie să alcătuiești mai întâi o hartă a tuturor locurilor în
care a mas poetul, apoi prin unirea punctelor se conturează imaginea graniţelor „ÎMPĂRĂŢIEI LUI“ cum avea
să observe mai târziu Vasile Goldiș. Pe harta traseelor
poetului, unele drumuri deveneau artere importante
către lume, trecerile lui repetate prin câteva locuri au
lăsat urme în conștiiţele oamenilor întâlniţi încât și astăzi se mai aud povești despre el, de la nepoţii și strănepoţii celor care l-au cunoscut. Și cum să ajungi mai
lesne pe meleagurile străbătute odinioară de poet dacă
nu interesându-te de inscripţiile postate pe pereţii clădirilor în care ar ﬁ stat Eminescu sau după străzile care
îi poartă numele. Localităţile din România de astăzi nu
sunt puţine care să nu aibă o stradă Mihai Eminescu și
destule sunt clădirile împodobite cu o placă de marmură, piatră sau metal care să consemneze trecerea lui pe
acolo.
Dacă Eminescu își nota tot ce auzea de la oameni,
cântece și poezii populare, povestiri dar și impresii de
călătorie lăsate nouă în cele câteva volume de poezii populare, de basme și povestiri precum și în scrierile cu iz
de reportaj incluse în multe dintre începuturile sale de
proză, același obicei îl au și cei doi (căutatori) apostoli
întru Eminescu: caietele lor, sau mai nou, notebookurile
abundă de povestiri și istorisiri ale localnicilor de peste tot pe unde au trecut. Cartea lor s-a născut în același timp cu drumul. Este adevărat ca volumul de faţă
face trimiteri de citate din înaintașii lui Gellu Dorian și
Emil Iordache, care au fost și ei pe urmele poetului naţional, începând cu George Călinescu, Z.N. Pop și, nu în
cele din urmă, Dumitru Vatamaniuc sau botoșăneanul
I.D. Marin.
Uneori, în alcatuirea hărţii împărăţiei eminesciene,
locurile sunt doar presupus a ﬁ fost vizitate de Mihai
Eminescu, autorii întrebându-se și asumându-și mirarea
ca poetul să nu ﬁ vizitat acea localitate, loc, biserică, mănăstire, așa cum este exemplul Voroneţului, aﬂat oarecum în drumul Ardealului, al Blajului atât de iubit de el.
Sau Gura Humorului, Vatra Dornei, Ilișești și multe alte
locuri despre care se sugerează în opera din tinereţe dar
și a maturităţii. Nu de puţine ori despre locurile vizitate,
însuși Eminescu a lăsat destule mărturii în periodicele
vremii la care scria încă din timpul întoarcerii sale de la
studii din „neagra străinatate“.
Autorii cărtii nu au făcut decât să aștearnă pe hârtie
impresiile lor despre cele văzute și să ducă în trecut imaginile întipărite instantaneu în memoria lor sau să aducă
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în actualitate imaginea poetului și să-l plaseze în frumuseţea de astăzi a locurilor. De cele mai multe ori autorii
caută în conștiinţa localnicilor pentru a descoperi acolo
întipărită imaginea călătorului și scormonitorului de altădată, de a asculta cu interes legende despre Eminescu,
transmise din ascultător în ascultător, precum în vremuri de demult. Alteori, autorii au explorat muzeele lăsate de unii ce au dorit să conserve amintirea trecerii lui
sau au însemnat memoria poetului cu un bust dezvelit
în memoria lui.
Încă de la paginile dedicate Ilișeștilor, apoi continuând cu cele dedicate Humorului și orașului Vatra Dornei, aﬂate sub stăpânire austriacă atunci, continuând cu,
poate cele mai de simţire pagini scrise de cei doi autori,
despre Putna, unde îl și întâlnim pe poet readus viu în
memoria noastră, un tânăr de doar 21 de ani care a primit o misiune atât de importantă în sărbătoarea de la
Putna din anul 1871, cea de secretar al comitetului de
organizare a Congresului de la Putna. Clopotniţa de la
Ilișești, în care a dormit o noapte poetul, stă mărturie și
în zilele noastre parcă mai singură, în liniștea drumurilor
străbătute astăzi de vehicule motorizate ce trec în viteză fără a mai vedea ce ascund în ele însele acele vechi
mărturii ale trecerii noastre în urmă cu peste un secol
pe aici. Peste tot, în drumurile bucovinene dar și în cele
din Ardeal și, cu siguranţă, în cele spre și dinspre Blaj, se
simte un ﬂuid, același, vers cu vers, cuvânt din cuvânt,
silabă și apoi sunet ce se pierde în noi, vie Doina eminesciană, deși, se pare, a fost scrisă spre anul 1883, aceasta devenind încă de atunci imnul deșteptării conștiiţei
naţionale a oricărui român. Spre Putna acelui an, citind
rând pe rând capitolele cărţii „Pașii Poetului“, Eminescu
vine de peste tot, mai întâi îl întâlnim în drum dinspre
Botoșani (în capitolele despre Botoșani și Suceava), trecând graniţa ascuns într-un coviltir, ducând cu el manifestele lui Kogalniceanu, apoi ca misionar dispre Humor,
ceea ce arată că venea disnpre Ardeal sau poate dinspre
Viena. Atunci, probabil, se născuseră în memoria lui versurile de mai târziu: „Ștefane, Măria Ta/ Tu la Putna nu
mai sta“. Mărturii ascunse ochiului „ocrotitor“ la prima
ediţie vin să întregească atmosfera de înaltă sărbătoare
de la Putna așa cum este adusă acum sub ochii dar și în
suﬂetul cititorului.
Trecând munţii ca odinioară poetul, aﬂăm de la autorii cărţii, despre imaginile orașului Târgu Mureș surprinse de Eminescu în „Geniu pustiu“, necunoscând niciodată drumul parcurs odinioară, pentru că „Pentru Eminescu drumul cel mai scurt între două localităţi nu era
cel în linie dreaptă. Prea nu se potrivește linia dreaptă cu
ﬁrea Poetului…“. Uimirea la vederea locurilor străbătute
cu peste un secol înainte încântă autorul relatării despre Târgu Mureș (Emil Iordache): „irizările de lumină ce
pătrund prin vitralii, colorând interiorul cu o atmosferă
de taină și liniște, dau ﬁor de basm“. Tot aici reîntâlnim
imaginea poetului surprinsă atât de bine în „Geniu pustiu“ despre clopotniţele care-l găzduiau ades, una dintre acestea fusese și în preajma unui cimitir din Târgu
Mureș, aﬂată în reconstrucţie la data relatării autorului.
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În orașele mari pe unde a trecut poetul funcţionau
cele mai importante librării, purtând numele Mihai Eminescu, așa cum este și cea din Târgu Mureș.
Nu de puţine ori harul de povestitor al lui Emil Iordache, al celui care relatează coborând adânc în ﬁinţă,
eseistic, ne transpune într-o lume de basm, atunci când
drumul iniţiatic trece prin poarta munţilor ce despart
două ţinuturi: „Călatori încercaţi, ne gândeam că pentru
a trece munţii trebuie deschisă o poartă, dincolo de care
cerul va arăta altfel, apele vor avea un sunet deosebit și
verdele codrilor se va schimba într-un altfel de verde“.
E marturia transcenderii poetului atunci când, în 1866,
pășea pentru prima dată spre pământul Ardealului, iar
starea lui de atunci s-a transpus în ﬁinţa lui Emil Iordache din momentul reintrării pe poarta munţilor: „Fiinţele noastre ce năzuiau a surprinde acea clipă fabuloasă când acolo devine aici, adică secunda traversării unui
hotar ipotetic“.
Eminescu ajunge în orașele mai mari ale ţărilor românești în mai multe ipostaze, uneori de culegător de
folclor, alteori de elev, de student, actor, ﬁgurant, suﬂeor
sau regizor, responsabil cu activităţi de redeșteptare a
naţiei, poet după 1866 când numele nou primit de la Iosif Vulcan ﬁgurează în registrele care consemnau angajarea lui în trupa de teatru sau înscrierea la vreo școală.
Citind cartea „Pașii Poetului“ fără a ști perioada în
care s-au făcut relatările celor doi autori ar duce la confuzii, textul cărţii trebuie ﬁxat în timp înainte de 1989, chiar
dacă s-au adus importante completări ulterioare. Întâlnim în carte persoane care locuiau în acele timpuri în locurile în care se făcea documentarea, persoane care astăzi ﬁe sunt plecate din ţară (cazul lui Teodor Damian întâlnit la Sibiu), ﬁe nu mai sunt printre noi (Lucian Valea).
Uneori căutătorii sunt atât de aproape de imaginile trecutului, relatate în alte scrieri de oameni care l-au
întâlnit pe poet, încât Eminescu devide personajul arhiprezent, marele hoinar, care de la Rășinari își pierde
urma, trecut prin „Vama celui Singur“ spre alte și alte locuri. Dar uneori este de regăsit într-un templu al înţelepciunii, așa cum este cel de la Păltiniș, în chip de portret
pe un perete, căruia i se închina zilnic ﬁlozoful Constantin Noica, după cum ne relatează Gellu Dorian.
Pe umele Poetului, cei doi autori au căutat mărturii
ale trecerii sale prin „Cetatea celor două Uniri“, ori prin
Aradul unei întâlniri amânate, unde Hotelul Ardealul
încă mai păstrează atmosfera în care Iosiv Vulcan l-a întâlnit în cele din urmă pe cel botezat de el întru nemurire. Apoi „Eminescu își întinde împărăţia suﬂetului său
asupra românimii întregi“ ajungând la numai 18 ani cu
trupa lui Pascaly în Timișoara, Logoj sau Oraviţa și Baziaș, timp în care se îndrăgostește de actriţa Maria Vasilescu pentru care „șlefuiește în memorie strofe din poeziile
La o artistă și Amorul unei marmore“. Rememorăm traseele formării „omului deplin al culturii românești“ cum
îl numea Noica, de această dată după un lung turneu cu
trupa de teatru, călătorind dinspre Turnu Severin spre
Giurgiu pe apă, iar de aici spre București. Pe parcursul
lecturii călătorim împreună cu Gellu Dorian și Emil Iordache spre Ploiești, unde se presupune că, intrat în trupa
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de teatru a lui Iorgu Caragiale, l-ar ﬁ întâlnit Ion Luca Caragiale, marele dramaturg de mai târziu. Din Ploiești coborâm prin negura Bărăganului spre Brăila, „acolo unde
Luceafărul a văzut lumina tiparului pentru prima dată“,
apoi spre Galaţi unde se bănuiește că ar ﬁ ajuns cu trupa lui Caragiale, deși prezenţa poetului atât la Braila cât
și la Galaţi „nu este suﬁcient de temeinic argumentată
documentar“. Orașul în care călătorul e înclinat să caute
trecutul, Constanţa, l-a avut de mai multe ori oaspete pe
Eminescu, începând cu anul 1882, pentru „a-și trata reumatismul și inima slăbită“. Traseul „de suﬂet al Constanţei, cum îl numește Emil Iordache, se aﬂă între statuia
marelui Ovidiu și cea a marelui Eminescu“.
Dacă în prima ediţie a cărţii, autorii nu au reușit să
schiţeze decât o hartă a spaţiului românesc din interiorul graniţelor neﬁrești ale ţării, pe unde a colindat poetul, în următoarele ediţii, începând cu a doua, apărută
în anul 2000 la Editura Timpul din Iași, anul în care Eminescu a fost declarat, de către UNESCO, „Poetul Universal al Anului“, după o documentare scurtă de numai o
lună în orașele europene pe unde l-au dus pașii pe Mihai
Eminescu, Gellu Dorian a reușit să completeze itinerariul Poetului cu eseuri ilustrând trecerea lui prin Praga,
Viena, Berlin, Postdam, Florenţa și Veneţia. Cercetarea a
continuat și la Roma, la Academia di Romania, scopul ﬁind acela de a aduce în faţa cititorului activitatea cercetatoarei italiene asupra vieţii și operei eminesciene, Rosa
del Conte.
Noua ediţie a cărţii „Pașii Poetului“ inclusă de editura Junimea în colecţia „Eminesciana“ aduce o nouă înfăţișare graﬁcă, imagini surprinse în cadrul cercetărilor
de obiectivul fotografului Ioan Helici și o nouă compoziţie a sumarului. La capitolul despre șederea poetului
în București, autorii par să clariﬁce cele mai triste evenimente ale șederii sale aici, adăugând articole publicate de către Nicolae Georgescu în revista „Argeș“ în anul
2007 ca rezultat al cercetărilor recente despre moartea
lui Eminescu, concluzionând: „biograﬁi lui Eminescu par
a ﬁ mai încântaţi de legenda morţii lui decât de a spune
adevărul“.
Această a cincea ediţie a cărţii „Pașii Poetului“ este
prefaţată de Valentin Coșereanu, însoţită de un argument semnat de coautorul Gellu Dorian și postfaţa
semnată de Constantin Ciopraga în 1989 din care citez: “ Consacrată fenomenului Eminescu pe o dimensiune aparent exterioară, marginală, cartea de faţă invită
la meditaţie, la apropierea de suﬂetul incomparabilului
înaintaș. Memoria unei opere presupune o actualizare
mereu reînnoită. E ceea ce au făcut autorii, la centenarul
morţii lui Eminescu (…)“. Spusele criticului Constantin
Ciopraga devin cu atât mai adevărate cu cât prezenta
ediţie este completarea ediţiei din anul 2000, completată și adaugită, astfel încât aﬁrmaţia de început că aceasta este cartea care se scrie perpetuu, prinde sens. Cartea
se adresează nu atât cititorului obișnuit cât celui dornic
de cercetare, de aﬂare a adevărului despre Eminescu fără
a mai scotoci el prin arhive, biblioteci, locuri, pentru că
au făcut-o autorii Gellu Dorian și Emil Iordache cu aplecarea împătimitului de viaţa și opera poetului naţional.
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Adrian George SĂHLEAN

A

Migălosul cronofag

Am adunat în aceste Caiete gânduri inspirate de multiplele și
complexele probleme pe care a trebuit să le rezolv în traducerea în
engleză a poeziei lui Eminescu. Ideile mele, deși ferme, nu au pretenţia de a se constitui într-un tratat de traductologie. Destinate mai
ales traducătorilor și ﬁlologilor angliști, ele se adresează și publicului
mai larg, care nu are acces în laboratorul tălmăcirilor de poezie și care
ar putea aﬂa lucruri interesante despre ocna
acestei ocupaţii. Am convingerea că exempliﬁcările însoţite de comentarii „tehnice“ pot ﬁ
urmărite cu ușurinţă și de către nespecialiști.
Notaţiile cuprinse în Caiete au început să
capete o formă mai închegată în anul 2006
când regretatul Cristian Ioanide de la Portland
Times m-a invitat să scriu un serial despre traducerile mele eminesciene. Ele au aparut la
intervale neregulate, pe parcursul unui an întreg, unele în formă prescurtată. Ulterior, atât
prietenii, cât și familia m-au convins că trebuie
să le adun într-un singur loc – și astfel s-a născut acest modest volum.
Mi-am început însă notaţiile cu mult timp
înainte, când am realizat, uneori cu mirare, alteori cu revoltă, cât de multe realităţi din laboratorul traducătorului trec neînţelese sau
răstălmăcite nu doar de „marele public“ – de
obicei necunoscător de limbi străine – ci chiar
și de cei cu pregătire ﬁlologică, specialiști care, îmi spuneam, ar trebui
să ﬁe mai puţin înclinaţi să dea sentinţe tranșante despre traduceri și
traductibilitate. Cum să declari anume traduceri din Eminescu „deﬁnitive“, trecând peste stângăcii ce sar în ochi? Doar folosind locul
comun traduttore-tradittore (cu referire la aproximaţia inerentă oricărei traduceri) drept scuză pentru rezultate mediocre? Sau, și mai
rău, decretând, precum Robert Frost, că „poezia este oricum ceea ce
se pierde prin traducere“?
Pe mine, ca traducător, butada lui Frost m-a indispus întotdeauna, pentru că intră în categoria cinismelor dezarmante. Ea implică
o discriminare des întâlnită, conform căreia poetul este un artist, în
timp ce traducătorul e un simplu meșteșugar; unul are geniu, celălalt
doar competenţa lingvistică și ceva talent. Desigur, sentinţa lui Frost
este un simplu jeux d’esprit, ben trovatto, chiar dacă non e vero. În realitate, traducerea de poezie e practicată curent și este, în general, bine
primită de public. (Și pentru că traducerea este o re-creaţie, există întotdeauna posibilitatea ca anumite formulări să sune chiar mai bine
în veșmântul sonor al noii limbi!) Sarcasmul lui Frost a fost însă contagios în America și inhibant pentru traducerea în versuri rimate căci
a atins o teamă universal- umană – teama de ridicol. În prezent, sunt
foarte puţini literaţi, chiar poeţi de geniu, care să se mai încumete să
facă traducere versiﬁcată.
Dar am intrat în… psihologie. Cum altfel? În timpul studiilor mele
ﬁlologice eram fascinat de faptul că limbile au un fel de „psihologie
speciﬁcă“. Lucrarea mea de diplomă a avut ca subiect Limitele traductibilităţii literare (!) iar unul din capitole argumenta că eufemismul
(understatement) este o caracteristică speciﬁcă mentalităţii britanice, în contrast cu declarativul preponderent (overstatement) al limbii
americane. Ulterior, preocuparea pentru înţelegerea motivaţiei comportamentului uman general și al celui trans-cultural-lingvistic m-a
condus către studiul psihanalizei.
Ce legătură are acest lucru cu traducerea lui Eminescu? O legătură strânsă, ar zice un psihanalist. Aptitudinile și cunoștinţele noastre
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nu funcţionează, în nici un domeniu, în sfera raţiunii pure—iar în cazul traducerilor, afectele ne conduc adesea spre opţiuni care nu sunt
doar un produs al gândirii. Între idee/gând și sentiment/afect/emoţie/
impuls există o zonă cenușie imposibil de analizat cu uneltele teoriei și tehnicii traducerii. Ea ţine de personalitatea traducătorului, de
afectele lui, conștiente sau nu-și tocmai din această zonă a psihicului
apar soluţii pe care unii le-ar putea pune doar
pe seama meșteșugului. Stările emoţionale
conﬂictuale și de tensiune inﬂuenţează mult
mai mult decât s-ar crede abordarea unei traduceri—de la alegerea textului de tradus până
la acele foarte personale „găselniţe“ din text.
Am putea vorbi, de fapt, de un proﬁl al
traducătorului de literatură, proﬁl în care
identiﬁcăm anumite convingeri și ﬁxaţii emoţionale comune, unele chiar evidente, deși nu
neapărat conștiente. Le voi nota în anexă. Aici
însă, pentru început, ne-am putea întreba ce
îl motivează intra-psihic pe traducător să-și
aleagă această activitate, și nu alta. Ca profesie, nu ca hobby. Dragostea pentru un autor?
Nevoia de a împărtăși și celorlalţi bucuria sa?
Idealul umanist de creare și păstrare a valorilor
(în contrast cu distrugerea lor)? Unde vrea să
ajungă cu reușitele sale, și de ce? Cât de importante sunt recunoașterea din partea colegilor
de breaslă, validarea criticii de specialitate, sau succesul la publicul
larg? Care e rolul invidiei sau rivalităţilor profesionale?
Există și întrebări extra-personale. Cum este afectat traducătorul
de moda curentului sau chiar fetișului literar contemporan? Ce rol
are contextul socio-politic în forţarea unor soluţii în varianta traducătorului? (În comunism, de pildă, existau cuvinte-tabu pentru orice
scriere sau traducere!) Ce îi determină pe unii critici să adere cu entuziasm la soluţiile unor traduceri, în timp ce alţii le desﬁinţează? Incompetenţă? Colegialitatea? Arivismul? Nu sunt întrebări care intră
în sfera traductologiei, unde de regulă sunt abordate probleme abstracte despre categorii, despre modalităţile interpretărilor sau despre limitele traductibilităţii. Sunt însă întrebări de care m-am lovit în
permanenţă în timp ce-l traduceam pe Eminescu, tocmai pentru că,
din cauza statutului său de „poet naţional“, traducerea operei
lui a intrat (și încă se mai aﬂă) sub incidenţa unor realităţi și așteptări care situează cele două culturi și limbi pe poziţii profund
divergente.
În 1999, în cadrul unui colocviu internaţional ţinut la New York,
am prezentat unele idei pe această temă. M-am hotărât să reformulez câteva dintre ele într-un Preambul care să plaseze preocupările
din Caiete într-un context mai larg. La vremea prezentării, concluzionam că traducătorul lui Eminescu se găsește între ciocanul așteptărilor nerealiste și nicovala realităţilor pline de prezumţii acceptate
fără îndoială critică. Desigur, vorbeam despre mine! Dar „știam“ că,
în ultimă instanţă, orice alegere ne aparţine afectiv. Tocmai această
convingere-afect mă ajutase să îndrăznesc tălmăcirea lui Eminescu în
engleză. Sub semnul iubirii pentru poetul tinereţii mele – mai mare
decât raţiunile care m-ar ﬁ inhibat. Și sub semnul armoniei sunetelor dulci („the concord of sweet sound“) – în fond, o invitaţie pentru
lumea anglofonă de a-l asculta pe Eminescu în engleză, dincolo de
echivalenţele de sens.

Eminescu in aeternum

Gellu DORIAN

ZILELE EMINESCU – iunie 2015

E

Ediţia din această vară a Zilelor Eminescu s-a desfășurat după un program generos, care a inclus mai multe evenimente organizate de diverse instituţii de cultură din judeţul Botoșani, în diferite locuri din judeţ. Astfel, după primirea invitaţilor, în ziua de 13 iunie 2015, a
avut loc o întîlnire a acestora cu membrii Reprezentanţei Botoșani a Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România. Apoi, tot în același loc, s-a desfășurat jurizarea
ﬁnală a lucrărilor sosite la Concursul Naţional de Poezie
și Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…“, ediţia a XXXIV-a, concurs organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiţionale Botoșani. În aceeași zi, scriitorii s-au deplasat la Vorona, unde a avut loc o întâlnire a acestora cu
membrii Societăţii Culturale „Raluca Iurașcu“ Din Vorona, un pelerinaj la Schitul Voronei și la mănăstirea Vorona, precum și o șezătoare folclorică la Stejarul lui Cuza
din pădurea Voronei. Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“ și-a deschis manifestările cu simpozionul Eminescu și contemporanii săi, la
care au susţinut comunicări Valentin Coșereanu, Valy
Ceia și Pompiliu Crăciunescu. În seara zilei, în organizarea Fundaţiei Culturale „Hyperion-Caiete botoșănene“
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Botoșani, în parteneriat cu Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu“ și Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Botoșani a avut loc în Centrul Istoric al Botoșanilor, în faţa Bisericii Uspenia, biserică în care a fost botezat pruncul Mihail Eminovici, manifestarea culturală
„Poeţi români la Eminescu acasă“, la care au citit peste
50 de poeţi invitaţi la această ediţie. A fost acordat Premiul „Hyperion“, premiu susţinut ﬁnanciar de Dl. Gheorghe Sorescu, președintele Consiliului Judeţean Botoșani,
premiu care a fost obţinut de poetul Marian Drăghici. A
fost organizat în același spaţiu „Salonul stradal al cărţii
de poezie“. A doua zi, pe 14 iunie, la Ipotești, în Aula „Laurenţiu Ulici“, au avut loc mai multe manifestări, printre
care amintim: decernarea Premiului pentru traduceri și
promovarea operei eminesciene în străinătate, premiu
acordat de Memorialul Ipotești – Centrul Naţional de
Studii „Mihai Eminescu“, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoșani. Anul acesta premiul i-a fost acordat traducătorului german al operei eminesciene, poetul Christian Schenk; eveniment editorial – lansarea Jurnalului
Junimii, ediţie facsimilată. Prezentată de Valy Ceia și Valentin Coșereanu; editura Junimea Iași a relansat colecţia
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Eminesciena, într-o nouă serie – astfel au fost prezentate
cărţile: I.D. Marin – Eminescu la Ipotești, Virginia Blaga –
Intertextualitatea în opera lui Eminescu, Valentin Coșereanu – Ipotești sau realitatea poeziei, George Vulturescu
– Complexul Ghilgameș – eseu despre motivul prafului
în opera lui Eminescu și Pașii Poetului, ediţia a V-a, de
Gellu Dorian și Emil Iordache. Editura și cărţile au fost
prezentate de poetul Lucian Vasiliu, directorul Editurii Junimea. Au fost decernate premiile „Porni Luceafărul…“, ediţia a XXXIV-a. Poeţii laureaţi au recitat din creaţiile lor. Au fost prezentate editurile și revistele participante și la Salonul stradal a cărţii de poezie, partenere în
cadrul proiectului de tradiţie „Porni Luceafărul…“ Poeta
Clara Mărgineanu a susţinut recitalul „Cu ce glonţ putea
ﬁ împușcat Eminescu“.
Pe 15 iunie, scriitorii invitaţi au participat la alte două
manifestări culturale, organizate în parteneriat cu Centrul Cultural „Bucovina“ din Suceava, și anume Recital
la Cetate și pelerinaj, cu lecturi publice, la Mănăstirea
Putna.

REZULTATELE CONCURSULUI
NAŢIONAL DE POEZIE ŞI
INTERPRETARE CRITICĂ
A OPEREI EMINESCIENE
„PORNI LUCEAFĂRUL…“

Juriul celei de a XXXIV-a ediţii a Concursului Naţional de Poezie și Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul…“, format din: Lucian Vasiliu, ed.
Junimea Iași, Cassian Maria Spiridon, Ed. Revistei „Convorbiri literare“, Ed. Timpul, revista „Convorbiri literare“,
Ioan Es. Pop, ed. Paralela 45 Pitești, Nicolae Tzone, Ed.
Vinea, București, Daniel Corbu, Ed. Princeps Multimedia,
rev. „Feed back“ Iași, Gavril Ţărmure, Editura Charmides,
Bistriţa, Valentin Ajder, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, Marian
Drăghici, rev. „Viaţa Românească“, George Vulturescu,
rev. „Poesis“, Satu Mare, Liviu Apetroaie, rev. „Scriptor“,
Iași, Marius Chelaru, rev. „Poezia“, Adrian Alui Gheorghe,
rev. „Conta“, Piatra Neamţ, Vasile Spiridon, rev. „Ateneu“,
Bacău, Sterian Vicol, rev. „Porto franco“, Galaţi, Ioan
Moldova, rev. „Familia“, Oradea, Ioan Radu Văcărescu,
rev. „Euphorion“, Sibiu, Adi Cristi, ed. 24 de ore și revista „Simpozion“, Lucian Alecsa, rev. „Hyperion“, Botoșani,
Gellu Dorian, rev. „Ţara de Sus“, secretariat Nicolae Corlat, avându-l ca președinte pe Vasile Spiridon, în urma
lecturării lucrărilor sosite în concurs, a decis acordarea
următoarelor premii:

SECŢIUNEA CARTE PUBLICATĂ:
Premiul „Horaţiu Ioan Lașcu“ al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor din România – poetei Maria Pilchin pentru cartea Poeme pentru Ivan Gogh, Ed. Paralela 45, 2014;
Premiul Uniunii Scriitorilor din R. Moldova poetului
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Andrei Alecsa pentru cartea Un shot de Ted, două de
Sylvia, Editura Charmides, 2014.

SECŢIUNEA MANUSCRISE:
Premiul Editurii Paralela 45 și al revistelor „Scriptor,
„Viaţa Românească“ și „Euphorion“ – Marina Popescu și
Andreea Voicu; Premiul Editurii Junimea și al revistelor
„Vatra“ și „Scriptor“ – Kady Nicol (Dorina Ungureanu);
Premiul Editurii Timpul și al revistei „Convorbiri literare“
– Corina Guguluș; Premiul Editurii Vinea și al revistei
„Familia“ – Alexandra Eugenia Zorilă; Premiul Editurii
Princeps Multimedia și al revistei „Feed back“ – Cristina I. Ailoaie; Premiul Editurii Charmides și al revistelor
„Verso“ și „Inﬁnitezimal“ – Elena Mihalachi; Premiul
Editurii Eikon și al revistei „Conta“ –Lavinia Loredana
Nechifor; Premiul Editurii 24 de ore și al revistei „Simpozion“– Ionel I. Andronic; Premiul revistei „Familia“ –
Alina Drăgan; Premiul revistei „Argeș“ –Iustin Butnariuc; Premiul revistei „Poesis“ –Teodor Paul Șoptelea;
Premiul revistei „Poezia“ –Ionuţ Bogdan Cărăușu; Premiul revistei „Ateneu“ – Ioana Maniga; Premiul revistei
„Porto Franco“ –Codruţa Irina Corocea; Premiul Revistei „Hyperion“ – Szakacs Nadina Maria; Premiul revistei
„Ţara de Sus“ –Andreea Florentina Bordeianu și Maria
Sârbu-Crudu.

SECŢIUNEA INTERPRETARE CRITICĂ A
OPEREI EMINESCIENE:
Premiul revistei „Convorbiri literare“ –, Daniela Paula Epureanu; Premiul revistei „Conta“ –Elisaveta Bunescu; Premiul revistei „Poesis“ – Graţiela Virginia Groza; Premiul revistei „Hyperion“ – Ana Buzuleac; Premiul
revistei „Poezia“ – Georgiana Alina Bălan; Premiul revistei „Porto franco“ – David Marian.

La manifestări au participat scriitorii: Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Gabriel Chifu, Marian Drăghici, Liviu Ioan Stoiciu, Doina Popa, Adrian
Alui Gheorghe, Liviu Apetroaie, Marius Chelaru, Iulian Filip, Dumitru Augustin Doman, Ioanm Es. Pop,
Ion Mureșan, George Vulturescu, Gavril Ţărmure,
Valentin Ajder, Nicolae Ţone, Christian Schenk, Carmen Veronica Steiciuc, Mircea A. Diaconu, Vasile
Spiridon, Mircea Platon, Valentin Coșereanu, Pompiliu Crăciunescu, Valy Ceia, Radu Florescu, Nicolae
Sava, Clara Mărgineanu, Sterian Vicol, Maria Pilchin,
Andrei Alecsa, Ala Sainenco, Vasile Tudor, Alexandra Vatamanu, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, Nicolae
Corlat, Vasile Iftime, Petruţ Pârvescu, Dumitru Necșanu, Viorica Petrovici, Alexandru Ovidiu Vintilă,
Izabel Vintilă, Liviu Popescu, Gabriel Alexe, Cristina
Prisacariu-Șoptelea, Nina Viciriuc, Constantin Bojescu, Cezar Florescu, Emanoil Marcu, Dumitru Ţiganiuc, Vlad Scutelnicu, Victor Teișanu, Manon Piţu,
Lavinia Nechifor, Elena Mihalachi și alţii.

Eminescu in aeternum

Adrian ALUI GHEORGHE

Laudaţio pentru Christian W. Schenk, la primirea Premiului Internaţional
pentru traduceri la Zilele Mihai Eminescu, Ipoteşti, iunie 2015
Ca poet, Christian W. Schenk este trimisul limbii germane în locul în care se zămislesc cele mai intime și mai adevărate
poeme ale literaturii române. Ca poet german, Christian W. Schenk este trimisul special al limbii române pe Valea mereu
înlăcrimată a Rinului în care se oglindește cu mîhnire eterna Lorelei. Ca traducător al lui Eminescu în limba germană, Christian W. Schenk este parte a duhului limbii române cu care am pornit, cîndva, colonizarea spirituală a Europei. Ca traducător
al lui Heine sau Goethe în limba română, Christian W. Schenk este un ambasador onest al unei culturi care nu mai încape,
de multă vreme, în propriile graniţe. Ca român care trăiește în Germania, Christian W. Schenk este o intersecţie în care se
adună toate drumurile scriitorilor din România. Ca german care vine în România în căutarea unor rădăcini smulse cîndva
brutal, Christian W. Schenk este europeanul prin deﬁniţie. Ca prieten, Christian W. Schenk a eliberat el însuși un milion de
certiﬁcate de prietenie cu care i-a înnobilat pe toţi cei care i-au strîns, de-a lungul timpului, mîna.

14 iunie 2015, Ipotești/ Botoșani
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Nicolas CAVAILLÈS

Viaţa domnului Leguat*
– FRAGMENT –

I

ÎNŢELEPCIUNEA ARBORELUI – să se nască și să moară în același loc – e străină ﬁinţei umane. Acela sau aceea
care-a sădit cei doi platani din Mollard – dacă au fost sădiţi de cineva – a făcut-o poate pentru a-i lăsa în locul său,
temându-se de un exil prilejuit de nenumărate motive: o căsătorie, ispita călătoriei, sau vreun Edict revocat. Nu alegem
locul în care murim, cum nu-l alegem pe cel în care ne naștem. Anumite destine se amuză cu ocheade sau alte semne
complice, mai mult sau mai puţin nostalgice, dar moartea
iese din acest tipar, ea neagă orice simbol, ignoră calendarele, nu face diferenţa între un loc sau altul, și vă culege oriunde v-aţi aﬂa, indiferent de ceas.
Cu unele excepţii exotice – există, printre mangrove,
unele care înaintează –, arborii ignoră preocupările noastre
de creaturi mobile, chiar frenetice, și părăsesc această lume
în locul unde-au încolţit. Dacă o părăsesc vreodată… Cei
doi platani din Mollard vorbesc despre frivolitatea secolelor
și o posibilă eternitate. Dar poate că e vorba de un singur
arbore: privind siluetele gemene, putem ghici sub pământ,
în dezvoltarea rădăcinilor, nenumărate întâlniri, atingeri, fuziuni, recente sau primordiale.
La poalele colinei celor doi platani, râul Veyle curge printre câmpuri și pajiști, răcoros și svelt, întunecat și calm, indiferent la morile de apă.
Paralelă cu râul, în piaţa mare a satului, biserica albă cu
clopotniţă roz închis, înconjurată de corola cimitirului părăsit, își înalţă arcadele romanice și coboară în pridvorul din
lemn. Statueta Sﬁntei Caterina deasupra porticului și Ioan
Botezătorul de pe blazonul interior, pe cheia de boltă, vorbesc ca înainte de crearea cuvintelor. Patru animale decorative susţin naosul, rotunjit ca un fund de lampă.
Pe câmpie, semănate din loc în loc, sunt câteva ferme frumoase din chirpici, solid ancorate în lut și legate de
drumuri fără capăt, pe care iarna și solul mlăștinos le fac
impracticabile.
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Aici, la Saint-Jean-des-Aventures, fost Chavagnat, se naște în 1638 ﬁul Annei Dumont și al lui Abraham Leguat, avocat la tribunalul din Bresse; François este ultimul lor copil,
după Suzanne și Mathieu.
2
ÎN 1659, SUZANNE SE MĂRITĂ CU JEREMIE PERRET, judecător la Curtea de apel a ţinutului. La moartea lui Abraham, în 1664, Mathieu ﬁind handicapat, mezinul François
moștenește în locul lui domeniul tatălui, pe locul numit Sauzey, în satul Bey, la sud de Saint-Jean-des-Aventures, dincolo de Pont-de-Veyle. Uzufructul proprietăţii de la Saint-Jean
îi revine tot lui, cu obligaţia de a-și îngriji fratele. François se
ocupă de treburile domeniului, moșie mare cu reședinţă solidă, pe frontispiciul căreia stă scris: „Speranţă doar în Dumnezeu.“ Gentilom de ţară, François colaborează cu arendașii
din Sauzey, cu morarii de pe râul Veyle și cu pastorii de la
Maçon, Saint-Cyr-sur-Menthon și Pont-de-Veyle. Este înnobilat în 1671, deși e protestant.
În 1663, a fost martor la interzicerea cultului reformat la
Pont-de-Veyle, prin care jumătate din oraș ajunge în afara
legii, și inundaţiile râului Veyle în 1664, soldate cu numeroase înecuri și mai multe victime decât cele provocate de trăsnet. Ciuma lovește odată la patru-cinci ani. Iar foametea,
dările pe cap de om, dijma și birul pe sare dau târcoale. În
acei ani, ţinutul îngrozit consemnează o crimă pe an. După
ce, în 1601, regele Henri IV, cel mare, ia de la casa de Savoia
ţinutul Bresse, acesta e hărţuit sub Ludovic XIV, iar persecuţiile, încă discrete, se intensiﬁcă. Când integriștii catolici tulbură cu rumori domestice predicile calviniștilor, aceștia se
răzbună strecurându-se în ungherele capelelor și urinând în
plină liturghie catolică. Cum cimitirele protestanţilor sunt
conﬁscate, cadavrele lor își dorm adesea somnul de veci în
noroi și printre leșuri de animale.

Universalis

3
[…] Edictul de la Nantes e revocat de cel dat la Fontainebleau, vânătoarea de oameni se înteţește, iar secolul al
XVII-lea se încheie cu suferinţe fără număr și cu cea mai
mică speranţă de viaţă. „Un creștin nu e viu niciodată pe
acest pământ“, spune Bossuet, dar vremea este a disputelor
lumești: Bossuet însuși se ocupă de trădători, de rătăciţi, de
adversari, renunţând la profunzimea discursurilor funebre și
înnegrind hârtia cu șicane teologice. Unul se naște François,
protestant, locuitor din Bresse; celălalt, Jacques Bénigne, catolic, burgund. Creștinismul îi îmbracă în aceeași haină neagră – culoare cernită ce șade bine pe trupul omenesc, ﬁe
el papistaș ori protestant –, dar e nevoie de mult sarcasm,
disperare sau persecuţii pentru a trece dintr-o tabără în alta,
de la o identitate la alta. O prinţesă din Palatinat va spune
mai târziu: „Când cuiva i-a sunat ceasul, toţi cei din jurul lui
sunt loviţi de orbire și îl duc la pierzanie.“ Așa pare să ﬁe, la
primele dangăte de clopote funeste de la sfârșitul Marelui
Secol, când o jumătate a Franţei o doboară pe cealaltă.

În ţinutul Veyle, ultimele temple sunt distruse, ultimii
pastori sunt persecutaţi. În ciuda interdicţiei de a părăsi
Franţa, protestanţii din Bresse pleacă masiv, în 1687 și 1688,
în Elveţia sau în Prusia. François Leguat e silit să plece și el,
după ce îndurase patru ani lipsiţi de libertate; își dă pământul în arendă cumnatului său și, pe 6 august 1689, ajunge în
Olanda.
Nu știm dacă avea soţie sau copii. Viaţa lui de până
atunci se poate rezuma la munca și credinţa lui, printre ceilalţi localnici din Bresse. Pleacă de aici printre ultimii, singur.
Ni-l imaginăm fără activitate, copleșit de amărăciune; nu are
nici un plan, doar puterea de a merge înainte, instinctul rătăcirii. Ascultă muzica seducătoare a unor moravuri libere
și-a altor vieţi posibile care-l atrag la Amsterdam, dar pleacă
acolo pentru să n-are de ales.
Orice ar face, oriunde ar pleca, este un om care a pierdut totul.
(* Fragment din Viaţa domnului Legat, Premiul Goncourt pe
1014. În pregătire pentru Editura Humanitas)
Traducere de Emanoil Marcu

Pe 22 martie 2015 se stingea într-o clinică moscovită, la vîrsta de
81 de ani, scriitorul satiric, actorul și dramaturgul Arkadi Arkanov
(pe numele său adevărat, Steinbock). Medic de profesie, cunoscut
în special prin emisiunile sale de televiziune („În jurul rîsului“, „Papagalul alb“, „Artloto“) sau prin spectacolele de estradă de pe scenele multor teatre din Rusia, Arkanov a fost și un reputat autor de
volume de proză satirică, Solo pentru un duet (1975, în colaborare
cu Grigori Gorin), În lumea aceasta sunt multe lumi (1984), De la
Ilici la lampă: Manual de istorie a puterii sovietice pentru copiii nedezvoltaţi (SUA, 1993), de piese de teatru Nuntă în întreaga Europă
(1966, în colaborare cu Grigori Gorin), Banchetul (1969), A existat
oare Dumas-tatăl? (1968), Micile comedii ale unei case mari (1973)
sau de scenarii cinematograﬁce. A colaborat la reviste, precum „Iunost‘“ (unde a și debutat cu povestirea Nisipul galben) sau „Literaturnaia gazeta“ (ﬁind unul din întemeietorii celebrei pagini satirice
„Clubul 12 scaune“). Considera că umorul „este unul din modurile
de raportare la viaţă“, un simţ complementar celor cinci, „clasice“,
măsură a inteligenţei umane.
Prezentare și traducere Adriana Nicoară și Leonte Ivanov

Arkadi ARKANOV

S

Roadele învăţăturii*

Sîmbătă, fiul meu s-a întors de la şcoală într-o dispoziţie
nu prea bună şi imediat a prins să turuie pe seama nedreptăţii învăţătorilor. Nu, nu în ce-l priveşte, ci faţă de Lionea,
Dima, Serioja şi faţă de alţi cîţiva… Ei, şi pentru că învăţa
de aproape trei ani la şcoală şi pentru că era feciorul meu,
nu al cine ştie cui, i-am cerut brusc carnetul.
– Parcă despre carnet e vorba?, începu el anticipînd evenimentele. Sau de faptul că, la compunere, mi-a trîntit „o
pereche“?.. Iar la matematică, la fel… Nu. Pur şi simplu Vera
Sergheevna e nedreaptă. Faţă de Lionea, Dima, Serioja…
Am deschis carnetul, iar fiul meu a amuţit, pricepînd
că n-are sens să mai enumere faţă de cine e nedreaptă Vera
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Sergheevna. Pe lîngă sus amintitele „perechi“ la compunere şi matematică, încă o „pereche“ se fudulea la muzică.
Iar în josul paginii, scrisul îngrijit, de dascăl, al Verei
Sergheevna mă invita luni la şcoală pentru discuţia ce se
impunea.
Trec peste măsurile de pedeapsă aplicate feciorului meu
pe parcursul zilei de sîmbătă, cît mai rămăsese din ea, şi
a celei de duminică şi mă opresc la ziua de luni, cînd am
deschis uşa cancelariei, la sf îrşitul celei de-a patra ore, şi
am rostit timid „bună ziua“.
– Vă felicit, rosti rece Vera Sergheevna. Băiatul dumneavoastră este un copil foarte capabil şi receptiv.
HYPERION
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– Ei, da, am zîmbit eu mîndru.
– Aş spune chiar exagerat de receptiv, continuă Vera
Sergheevna, şi mă bucur că familia dumneavoastră are asupra lui o aşa de binefăcătoare influenţă.
– Ne dăm silinţa, am rostit cu modestie.
– Cred c-o să vă facă plăcere cîteva lucrări ale fiului
dumneavoastră, scrise în ultima perioadă. Şi-mi întinse un
teanc de caiete. – Vă rog doar să le citiţi cu voce tare. Le voi
asculta încă o dată cu satisfacţie… Primul caiet conţine o
compunere. Le-am dat să scrie pe tema „Ziua mea liberă“.
Am deschis caietul şi-am început să citesc:
„Ziua mea liberă. Compunere.
Sîmbătă după şcoală toată familia noastră a jucat
popa-prostu’. Mama a rămas de opt ori, tata de douăsprezece, eu de douăzeci şi trei de ori, iar de toate celelalte dăţi a
rămas bunicul. Apoi mie mi s-a poruncit să merg la culcare,
fiind deja tîrziu – patru dimineaţa. M-am sculat duminică
la ora trei după amiază şi am dat să-l trezesc pe tata. Cînd
l-am trezit se făcuse ora cinci şi jumătate şi ne-am apucat
amîndoi s-o trezim pe mama. Pe la nouă seara am reuşit
şi ne-am aşezat să luăm micul dejun şi totodată prînzul
şi cina. Apoi m-am culcat, ca să nu-ntîrzii la şcoală. Cum
bunicul nostru e bătrînel, el a dormit pînă luni“.
– Ei, ce spuneţi? – mă întrebă Vera Sergheevna.
– E revoltător! – i-am răspuns. – Scrie „deşun“, „prîns“,
„gină“!
– Exact aşa cred şi eu, zise Vera Sergheevna. – Citiţi
caietul următor. O lucrare la matematică. I-am rugat să
conceapă o problemă în care să figureze numere mai mari
de 100.
Cu voce spartă am dat curs problemei compuse de flăcăul meu:
„De ziuamea denaştere tăticul a dat pe gît 400, Nikolai Stepanovici –550, Elena Gheorghievna –700, iar bunicul 50 (el n-are voie – suferă de ulcer). Întrebare: cît a dat
pe gît tovarăşul Erohin, dacă tăticul a căzut la unu noap-

tea, Nikolai Stepanovici – la două, Elena Gheorghievna
– la patru, iar tovarăşul Erohin s-a încăierat cu bunicul?“
– Înfiorător! – am şoptit eu. – Scrie „ziuamea denaştere“. Aceasta înseamnă analfabetism!
– Ei, şi în final, fiul dumneavoastră manifestă calităţi
muzicale deosebite! – zise Vera Sergheevna. – Vineri, la
ora de muzică, elevii au cîntat cîntecele lor preferate. Iată
ce cîntecel a interpretat odorul dumneavoastră. Pur şi simplu m-a impresionat şi l-am rugat pe băiat să-l noteze în
caiet… Sper că şi dumneavoastră vă este cunoscut acest
cîntec. Nu-mi refuzaţi plăcerea…
N-aveam nimic de pierdut, aşa că am fredonat:
Mi-am întîlnit dragostea la Paris.
Ne-am cunoscut mai îndeaproape —
Cu o fată focoasă, roşcată,
La bar, la etajul douăzeci.
Şi m-am trezit făr‘ de-un şfanţ.
Aşa trece dragostea pe-alături mereu
Şi rămîne doar fumul de ţigară
Iar eu, eu am rămas în neglijeu.
– După mine, pentru nouă ani nu-i rău deloc, nu-i aşa?
– se informă Vera Sergheevna.
– Mai este şi o continuare, am bîiguit nu ştiu de ce.
– Scutiţi-mă! – mi-o reteză ea.
Am reuşit să ajung la lucru abia în pauza de prînz.
Judecînd după cum se uitau la mine colegii, n-aveam o
mină prea grozavă.
– Ei, ce stăm? Facem un „popa-prostul“? – mi-au propus dînşii.
– Facem, le-am răspuns indiferent…
Cînd, după prima mînă, în loc să fredonez ca de-obicei
Mi-am întîlnit dragostea la Paris, am început să cînt subţirel Nopţi albastre, înălţaţi-vă focurile de tabără, contabilul
nostru ce chibiţa pe margine a dat fuga să cheme Salvarea.
* Din revista „Iunost‘“, 3/ 1980)

Din poezia avangardei ruse

Serghei Şarşun (1889-1975)
Scriitor și pictor. Tatăl său, slovac de origine, a fost negustor.
Serghei Șarșun a absolvit școala comercială din Simbirsk, iar în 1910 se stabilește la Moscova, studiind artele plastice. Îi cunoaște pe M. Larionov, N. Goncearova, A. Krucionîh. În 1912 pleacă la Paris, cu gândul de a se dedica picturii.
Studiază la Academia Rusă Liberă și la Academia Cubiștilor La Pallet și Jean Metzinger. Este prezent în unele expoziţii
ale avangardiștilor, se apropie de dadaiști, face cunoștinţă cu Tristan Tzara, cu care avea să aibă și o corespondenţă. În
anii 1916-1917 locuiește în Spania. Din 1921 se încadrează în mișcarea „Camera poeţilor“ (Paris), activând și în cadrul
cercurilor literar-artistice „Gatapark“ și „Peste“, la serile de poezie „citind cu o intransigenţă de invidiat versuri destul de
neînţelese“ (A. Iulius). Astfel se producea, de fapt, ruptura în câmpul unitar al literaturii ruse, în două subsistemele –
sovietic și din emigraţie.
Din 1925, S. Șarșun se aﬁliază Uniunii Tinerilor Scriitori din Paris.
Dintre operele sale literare amintim „Contre-dans“ (1924), „Inimă de iepure“ (proză lirică, 1937); „Cerul clopot: poeme în proză“ (1938), „Învingătorul“ (teatru, 1950), „Dolgolikov“ (poem, 1961), „Povestiri neplăcute“ (1964), „Soare
de oţel“ (1967), „Diamantul: lacrimă de bucurie“ (1968), „Aforisme șoptite“ (1969), „Dezarmonie. Cântece în somn“
(1969), „Trup fără umbră“ (1970), „Fără sine: proză plicticoasă“ (1973), „Pictorul grafoman“ (1973).
Propunem câteva „Transbordoare“ ale pictorului și poetului Serghei Șarșun, pe care el le numește exerciţii
literar-polemice. Autorul le publica în formă de proclamaţii, mici gazete, pe care încerca să le vândă eventualilor interesaţi. Multe note sunt de-a dreptul savuroase, de o plasticitate și o poeticitate paradoxală, dadaistă, modernă și – sigur! – sui generis postmodernă.
În traducerea lui Leo BUTNARU
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Bineclăditul ciocănar Aleks. Kroşecikov cât
de curând în Coran va ajunge până la istoria
cu Samson, după care va merge la frizerie.
Noul manual de studiere a limbii franceze fără profesor
Sèrge Charchaune: „La foule imobile“, preţul 12
m., în librăria Zaria, Marburger Strasse, Berlin W.
atacul aspiratoarelor de praf
policandrele vesele
lupii ungherelor de noapte
boneta bucătarului
retragerea spre aureola boreală
pădurea e istovită de cărbunele prafului
s-a tulburat balonul Matocikin
al unui drăcuşor pe moarte
în mâinile tăicuţului
oglinda oalei sparte
Deja v-aţi înfăţişat parohului Strigoi Ivan Kalita?
Ultimul recensământ a constatat că la Riga au
ieşit din ou 13 puişori, care împrăştie rahat pe
pânzele-cucuitoare şi ciupesc ochii picturii franceze.
Mile. Moda s-a născut în trenul expres. Cât
călători, doamnă deveni şi muri, lăsând de
moştenitor pe chipeşul prinţ Succes.

Serghei ȘARȘUN

(I) TRANSBORDORUL DADA

Imaginile dansatorilor pe frânghie ce înoată pe mâni
până la peretele de vizavi. Mâinile dulcecântătorilor
sunt megafoane. Cântătorii de acatiste la mitinguri
greble şi risipiri de daruri manuale granata
suedezului şi a hipnotizorului gimnaziului.

Transbordorul DADA porni de la chei
încărcat cu o storcătoare tipăritoare uscătoare
semănătoare de orez scuipătoare de rahat.

Literatura e o treabă onestă (Tristan Tzara).

/Перевоз ДАДА – Transbordeur DADA/

Cunoşti tu locurile în care până şi
boxerii sunt etatişti-extatici.
Vă informez că pendant Lovitură apare Cicatricea.

Să ne scuturăm de pe picioare praful politicii.
Ah, ce genial e Picasso, însă tot se
mai trage după Yan-Sh. Şi YX.
Aici trec la o presă strânsă.

De ce lovitură peste cicatrice?

Totul e în trecut spuse fantastul.

SUPLIMENT
LA GHIDUL Duceţi-vă la Paris să vedeţi pe
creatorul noilor fantasme Man Ray şi pe
DADA siriana sirenă a lui Pupăză Gangsterul.

La cinema l-am văzut pe Belîi (Andrei, poet)
rege al sărăntocilor chinezi ai literaturii ruse.

Tristan Tzara – trandafir trăgând-sorbind în Rotonde
propriul său sânge de pelican bocks şi demis.

Cine spune – Kuprin, a auzit – acolo
se fac schimburi convenabile.

Jeleul ridurilor părului tălpii ochilor.

Doar îndervişându-se (de la: derviş) poetul
se porneşte spre Dionisii şi Apoloni.

Schimbaţi paşapoartele voastre de înălţimeavoastră
pe unele sovietice – lui Şarşun & KO.,
Rebenaburger Str. 31, b. Fr. Stelig, Berlin W.
Renumitul cor de balalaici „Iconarii“.
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Aici a sosit contele Opincar,
reprezentantul-împuternicit al Camerei
Idealizării Opincii Ruseşti.
sfâşie inima şi coada
băşica de peşte a jeleului
picură ceara lumânării
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alungită pecete din ceară roşie
cafea pe livrescul pierde-vară Krîlov
paranteza vopseaua gospodinei
supapa ceasornicului gheizerului
2-2 Nr. reînnoitei Reviste Albastre este dedicat cu
desăvârşire genialului bebe Sergunka, naşterea
căruia a fost prezisă fără greş de dl Salopri.
AB
Balercuţa BC castraveciorilor
castravete de mare regionalelor aero drepte
înger rozo purceluş
comandă la telefon turcoazei
fulgerul elicoidal al podului
farul aşterne drumul
cu o coadă de câine
Oveanov Munteano Vulcanov
Infernul Paradiselor
Tino Nisiparov
La hipodromul Pictorilor Ruşi, la alergările pentru
premiul uniformităţii primul a sosit E. Lisiţki.
Ah, nu, Asia, nu voi rosti numele tău!
Apostole Petru, când vei privi spre noi
din culise, vei agita apa din cristelniţă, vei
face caravana să treacă prin ecluză.
Greva studenţilor.
La Universitatea 410, studenţii au anunţat greva
foamei, refuzând să se alimenteze cu Transraţionalism
(Zaum’) şi Deviaţionism putrede. Convingându-se că
în lipsa contrapunctului totul nu e decât deşertăciune,
ei înoată spre Schola Cantorum. Sărmănelul
profesor a semnat un contract pentru operetă, iar
pe vară pleacă în Bumeranghia pentru filmări.
Literatura şi motalităţile ei sunt o un lucru
onest, de-ajuns cu academiile, laboratoarele
cubiste şi futuriste ale ideilor formaliste
(Tristan Tzara).

Croitoreasa coase DADA cu mărgele sărind precum
carasul pe tigaie, iar firma radioactivă esenin
îneacă toate lucrurile podurilor zgârie-norilor.
Melanjul de viaţă, subconştient, dibăcie, necruţare,
uneplicabil scuipă hârcâit Dada în faianţa
astrologilor geologilor înfăşată de atelierele fără
ferestruici ale rimei ritmului cu pieptul îngust.
Vulpişoara (N. Lisiţki – L.B.) se străduieşte să convingă
că bucatele ei sunt mai bune decât cele franţuzeşti.
Celor ce împărtăşesc o altă viziune (Lucru).
T e l e g r a m ă: Moscova lui Krucionîh
Petnikov Rodcenko – Transbordorul DADA
pluteşte în prima sa cursă cu întărituri.
GRA Librărie ZAREA, Marburger Str., Berlin
W, din clipa aceasta propune fiecărui
TIS vizitator:
1. un pahar de răcoritoare din piatră de
ponce de la fabr. lui Serghei Şarşun
2. jonglatori chinezi curăţători de încălţăminte
sub conducerea Elenei Gringof
3. barcarole italieneşti înregistrate de
Goziason în interpretarea autorului.
Întreaga lună septembrie spălarea estetică a capului –
în partea pentru femei feminin a pictorului S. Şarşun –
în partea pentru bărbaţi sculptoriţa Elena Gringof cu
şampon Der Sturm, 134a, Potsdamer Str., Berlin W.
CURSA 2 ASRUC
TRANSBORDORUL DADA
TRANSBORDEUR DADA
CREIERUL ORB
Exerciţii literar-polemice de Seghei Şarşun
(mărunţii dulăi de presă nu au ce căuta pe aici)

Societatea Liber-Economică „Verbul“.
Aici mai e mult până la Letargie?
am bătut 2 lumini
cu lăptişor
drojdiile nărilor văzduhului
ploaie de limonadă
oameni de vanilie
boală saharată
noaptea urechilor corale ale octavelor
marţipane ţucate
Ah, ce te mai iubesc Ivanciki Gumiliovciki care nu
vă lăsaţi „de sine stătător“ elevii la budă! Pentru cine
ne-ai părăsit tu?! Veneraţie cu tot respectul! – odată
ce nu te-ai temut să rimezi – să mori cu nobleţe
deja e un fleac! Bravo celor care au smuls coroana!
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Pe lângă oficiu există o cutie ignifugă
cu o singură aventură
CREIERUL ORB al caselor ignifuge ale Băncii
„Dogma Samogon“, cu capitalul de bază de 1 000
000 000 000 000 000 000 000 de teorii ale limbajului
poetic, floarea nedoveditului contribuind cu
dulceaţa libertăţii ce se scurge printre degete.
Toba Helikon Rotativovici al ilustraţiilor populare
cu bâlciurile opincilor ale terciului mecanic al Welss
Whitmani zgârie-norii super-dreadnoughtţilor
plugurilor. Elefantul îmbrăţişează ţânţarul. La focul
inimii sale vulcanice prepară eroismul revoluţiilor. În
trapeză îşi pune surtucul de gorilă al australianului.
După mascaradă se scaldă în Iordan, în copcile
amorului şi ale ursului cu un picior din lemn de tei.
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Romanţa cea mai la modă edit. – tide
„Ultimul război“ – „acum are rost“.

Conducător a fost aleasă o persoană ce corespunde
deplin – prietenul adevăratului poet.
Automobilul în goană a accelerat ploaia de 5 ori.

În iarba scurtă un conducător de oşti cu sabie de
cauciuc sub umbrela ce-l apără de mitraliera ploii.

Raţa cu patru labe, ridicând nasul, purta plasa
becului electric, voaletă contra gazelor înecăcioase.

Ochelarii garnitură a sentimentalităţii.
Inima de carton se topeşte în creier.
S-a înecat la adăpat. Apa pleacă. A înşfăcat arma ce
trage cu sunete. Gura şi artera înghit prelingerile
urechii şi gâtlejului. Rotocolul tunetului rostogoleşte
balonul alimentării viperei. Cifră măsură greutate.
Automobilul pedestru pentru industria fluturilor
hinduşi. Încetul cu încetul, coada năpârleşte.
Să-mi scrie cineva, dacă ar cunoaşte vreun ins care
ar şti c e î n s e a m n ă D A D A (Tristan Tzara).
Ard pe ochii de rac ai cămilei
Canarul p i s i c i i alintate.

Nopţi demenţiale, blestematul Dumnezeu, Eu şi Tu –
am ascultat gogoşile, roze, în somnul de mormânt.
Sunt viu, bubuie Lăcrimioară şi cade.
Pentru clătite de hrişcă gospodina
cumpără extract de ploşniţă.
Fructele copacilor roditori vor
îmbrăca pâslarii pe pământ.
Uniforma militară a ticăloşilor – costum caucazian.

Rusia duh ce ridică sabia.
Toţi dintre cei mulţi îmi propun mâna şi inima
voi alege: pe cel bun, tandru, deştept
frumos, înălţător – biciclistul cultivat.
Din cartea „N o r i i m e t a l i c i“.
Promenada scaldă ochii în troacă şi alege
frunzele multicolore ale părului.
Să asculţi glasul unei oglinzi neclare
Să caşti gura la patinatorii cu branhii.
Balenele se bagă în răspăr gâtlejului lui Iov.
A participa ca statist în film.
A merge cotit.
Mortală înşfăcare strânge
gâtul cântecului sugrumat.
Ai, ai, alla, Gosolalia.
Sucul DADA va topi carapacea.
În căutarea muncii intelectuale.
Pun fără greş accentele incorecte şi stâlcesc
convingător ortografia rusească.
Iar ciuperca iepurească face şi ea o
moviliţă, când iese undeva în loc ferit.
Puşkin din Vîserîş veniţi de luaţi lecţii de dans
pe puntea de jos a Transbordorului DADA.
Vă voi spune despre fecundare,
pro domo sua – glasul meu, glasul lui Dumnezeu,
noi avem faţă rusească,
noi avem tămâie pentru cădelniţă,
la noi în ospeţie e soare-soare-frăţioare
Nikolai lumină Rimanovici
cu mica sa balalaică.
Pentru continuarea însuşirii abc-ului scrierii
corecte noi am deschis o filială la Moscova.
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Din cartea Profesorului EROS.
În burta spartanului
Să sapi o vizuină
Vulcanul spintecă pântecul
Ciutura răsturnă lava uleiului încins
După trecerea norişorului de aburi
Modelând prin turnare omul ca şi mai înainte.
În sănioară bălăioară, ţiganul goneşte spre
toate bisericile, lăudând cât poate bătăile de
copite, vânzând iar şi iar alura calului său.
Dadaizo Lisiţki.
Excursie Dada.
Cunoscutul magician Eleonora Duze maksim
gorki, din cauza neodihnei, întrerupând, parcă,
grădinăritul – a început să alunge din nou roze
pufoase din mânecă. În crângul spinilor lor
privighetoarea gâlgâie pătăraniile ţărănimii ruse.
În timpul primei curse – esruc spre Rusia,
transbordorului dada i-au fost trimise câteva
ispite. Sirenele din diverse şcoli – şcoli cu
cercuri de glorificare şi încântare prin cântec.
Pe drumul de întoarcere – odată ce nu s-a ajuns
la prizonierat prin mângâieri – în mare au fost
lăsaţi să vâneze Balenele din familia Dogmei.
Transbordorul „Creierul orb“ plutea fără să
se abată din cale şi rădea bărbile boiereşti,
care pot fi văzute la redacţia noastră.
Critică şi bibliografie.
Am citit cu plăcere această carte. Ea e plină de
farmecul misticii şi de dulciuri orientale. Eu am
ales din ele un întreg pachet de ciocolată.
Mistica şi alimentarea zaharată mai constituie
încă o problemă sexuală prost rezolvată.
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Din cartea „NORI METALICI“.
Micul organism
al paiului de oţel
taie tubuleţe
gâfâie strănutătoarea
clăteşte tremurul
străpungând aripile
frânghia echilibru
învârteşte
cosorul încovoiat
haholii arcurilor
roţilor dinţate
pedalelor
călări pe scaune.
„Chaplin ar fi interesant, dacă ar
juca în regie nemţească“.
Să zâmbiţi la cinema e strict interzis
– asta spune proverbul.
Părul e pieptănat cu plugul vierului, trasând
drumuri subterane, căi de tramvai.
Toate durdurmurile duc spre front. Oraşul e
împânzit cu arici şi pogonici, cu ghigorţi şi piloţi.
3 trepte la fel – francezul – neamţul – rusul.
C
Aici trăieşte Dumnezeul nostru. Aici noi învăţăm
limba maternă. Aici noi admirăm idealul nostru.
El ne va mai vizita peste 100 de ani. Aici e fabrica
scandalurilor noastre, turnând, cum se spune, pe
sub cravată, sentimentalism, misticism, aici noi
prindem peştişorul, orele păsăreşti, pana, jucării,
haina plug. Aceasta e casa mamei noastre.
Noi suntem pasionaţi de germană ceva
mai puţin, decât ei de franceză.
Conductorul de tramvai se născu la Varşovia.
Cronica Creierului Orb.
Când eu spălam vesela în Duhana Albă, una din
vizitatoare întrebă gorila de la uşă, unde ar fi
aici, la dumneavoastră, ceea ce înjură ca căcatul.
Cu el eu, doamnă, vă mângâi, nu vă sudui.
Lordul proaspăt bărbierit admiră calul, geamănul său.
Privighetoarea nu trăieşte cu mintea, ci sub pingele.
Să discutăm şi despre formă, despre veşnicie.
Romanţa romanului.
Păi, cum se făcu, capule, că tu ai scris romanul. – „Ia
ascultă. Eu l-am început, pe când nu ştiam carte, când,
hop, se întâmplă Marele nostru Război Patriotic. Şi
ţarul trimite gonaci după mine – Egor, zice prin gura
lor, vino de mă îngrădeşte. Şi de acolo, multe mi-a
fost dat să fiu. Cu mulţi măşcaţi am stat la ceai. Şi
tot urcam, urcam cât mai sus. Pe ’Mnezeul meu.
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dar cum îmi rămânea puţintică vreme – mă iau cu
ale mele. Vita asta e gonită prin mine de patimă.
Vaporul transportă apa pe care pluteşte.
Încornoratul îşi are creierul în nas.
Câinele înghite mersul orezului barza
beţigaşe de cauciuc
mai îndemânatic decât chinezul.
Anton Extrema ură, buzele tale puturoase de
vidmă bătrână, – sunt de asemenea buzele
tuturor Antonilor şi Antoninilor, însă mai
scârnav ca toţi tu-ţi răsuceşti mustaţa.
Din cartea Profesorului Eros.
Melcul acvariului cenuşa norului ceţii clocotind
încet cu aiurarea băşică la arşiţa soarelui arătări
cu ochi – se deschide podul – încălzeşte […]
Din cartea Norii metalici
Ambrelă albastră
a gratiilor de lână
mănuşi de antilopă
aşteptând tumoarea
vopsindu-şi obrajii fruntea şi
sufla dulciuri de licheni
Vin în fugă să se odihnească
de la fumul etern
să cumpere
să se spele pe dinţi
să se învârtă pe scrânciobul de la piaţă
să strănute
Generalii-literaturilor au fost decoraţi cu ordinul
NELALOC şi au început să se traducă de vii.
Telegramă NICEVOCILOR (Nimicniciştilor), Moscova.
La aniversarea trecerii puterii în mâinile
Metodei Formale DADA Internaţională
vă transmite fraternul său „nu ceda“.
TOLSTOIGRAD
(Departement)
0,50 s.

ROUSSEAUVILLE
(Gubernie)
0,50 s.

Caiet de devieri muzicale în toate direcţiile
a apărut CURSA 4 ASRUC semănător
Nr. 3 manuscris, TRASBORDOR–
LUMINĂ DE FULGER,
tentativă de a organiza un ziar interplanetar, expediat
cu o rachetă zburătoare pe Marte. Şi pe care redacţia
îl consideră pierdut fără veste.
TRANSBORDOR / ПЕРРЕВОЗ
(vaporul e construit din metalul scito-latin al preciziei)
PĂMÂNŢELUL NETEZEŞTE
CUTELE GRANIŢELOR

Universalis

cu umbrela,
(deci plouă)
n-o înteleg
dar n-are a face
m-am obisnuit cu astfel de absurdități.
Muza, din spate, îmi dă brânci.
O masină frânează o melodie bizară.
De după parbriz mă-njură un clandestin
arătându-mi dinții galbeni de nicotină
promițându-mi cu pumnii ceva.
Vine îngrijorat un poet spre mine:
- Ai văzut-o?
- Da, am văzut-o
- Și?
- Era să mă calce o mașină!
Cu astfel de absurdități nu m-am obișnuit încă.

Christian W. SCHENK

POEME ANODINE
O POSIBILĂ GENEZĂ
Dau cu securea în copac
și tare mi-e teamă
că o să cadă peste mine.
Nu cade.
Cu joagărul
desprind din el scândura
viitoarei mele mese de scris.
Nimic nu e gata.
Îmi lipsește scaunul
dar n-are a face,
hârtia nu-i încă uscată;
n-am nici cerneală...
Poezia cade sub forța gravitației
intelectului meu
pe locul unde ar fi trebuit să-mi stea casa.
N-am ochelari!
Păcat de poezie.
COTIDIANĂ
Păsările vorbesc o altă limbă.
Nu face nimic,
ne-am obișnuit cu astfel de absurdități.
Pe trotuarul de vis a vis
stă o femeie blondă
ce-mi face semne disperate
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INSPIRAȚIE
Vară ploioasă.
Mi s-a înfundat toiletta
și nu mai pot să scriu.
Pe trotuar o siluetă galbenă fără umbrelă.
-Sunteți vidanjorul?
- Sunteți probabil poetul de la etajul doi!
- Nu, de la parter.
- Aha!
- Deci sunteți vidanjorul?
- Nu, dar daca vreți o noua poezie
atuncea sunt ce vreți.
Se uită scurt la mine
de parcă n-ași fi în toate mințile:
- Dar n-aveți umbrelă?!
Turbat de mânie. Acasă:
- Ești ud până la piele,
ce ai făcut afară? Ai uitat umbrela!
- Ești muza mea iubito?
Copiii fac un zgomot infernal.
- Nu sunt, dar dacă mai vrei să scrii o poezie
atuncea sunt tot ce vrei!
SĂRUTUL MUZEI
- Vrei să scrii din nou? Abia ieri
ai terminat de zugravit!
- Nu, nu vreau!
- Atunci du gunoiul ăsta afară
- Nu-i gunoi, sunt manuscrise.
Cu ochii mari uitându-se la mine
se miră de atâta zăpăceală.
- Nu-i gunoi, repet, sunt...
- Manuscrise... știu
Dar de când scrii pe coji de banane
și pe cutii de conserve?
- Nu scriu pe ele, citesc!
- Aha, atunci e rândul meu...
vezi de copii!
HYPERION
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Al. CISTELECAN

Epistolele feminine ale lui Iorga

F

Fireşte că n-are rost, dar mie tot îmi pare rău că primul
document de română scrisă n-a fost să fie, în locul scrisorii
atît de seci a lui Neacşu, scrisoarea foarte colorată pe care
boierii valahi i-ar fi trimis-o lui Ştefan al Moldovei şi pe care
Xenopol o reproduce în istoria lui. Din păcate, s-a dovedit îndată că era o făcătură şi am ratat astfel un memorabil
început al scrisului pe româneşte; căci de-ar fi fost autentică, epistola ar fi relevat un straşnic stil imprecativ, eminamente neaoş, ceea ce ar fi fundat ca absolut originară vocaţia românească pentru vorbitul ca la uşa cortului şi pentru
ceea ce azi trece drept pamflet. Nu e singura şansă ratată
de literatura noastră, din nefericire; a ratat ea şanse şi mai
mari (iar cea mai mare mi se pare publicarea Ţiganiadei la
aproape un secol de la scrierea ei) şi nu-i exclus ca principiul „ratării“ să fie unul constitutiv sistemului nostru literar. Fireşte, literatura fiind din fire expansionistă şi invadînd mereu teritoriile documentarului (cu dreptul, legalizat de Eugen Negrici, al „expresivităţii involuntare“), mai
recuperează cîte ceva din ce-a pierdut, dar nu mult şi nu
multe. Dacă expansionismul literar mai e şi limitat de criteriul limbii (ceea ce şi mie mi se pare natural şi obligatoriu), recuperările sunt şi mai puţine, căci româna a aşteptat mult pînă să abdice limbile culturale consacrate la noi
(şi care nu numai că erau multe, faţă de alte părţi de lume,
dar au mai făcut şi un lanţ cu succesiunile lor: latina, slavona, greaca, franceza…). De-ar fi să ne ţinem de acest criteriu limbistic restrictiv şi discriminator, bună parte din
colecţia de „scrisori de femei“ alcătuită de Iorga pentru
şcolile de fete (şi republicată de Silvia Colfescu la Editura
Vremea, în 2011) n-ar avea de-a face cu literatura noastră
(fie şi cu cea neintenţională). Dar cum Iorga însuşi respingea acest criteriu (pe care-l considera accidental, oricît de
important) iar după el mulţi alţii cred că există o literatură română scrisă în alte limbi, cred că se poate admite o
relaxare de exigenţă. Cu atît mai mult cu cît „originalele“
făceau curată babilonie (slavonă, greacă, română, franceză)
şi ar fi fost greu de adus la acelaşi numitor fără traducere.
Cît de relevante documentar sunt aceste scrisori e, fireşte,
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treaba istoricilor şi nu mă bag în ea (mai ales că Silvia Colfescu, în Cuvîntul înainte, evidenţiază cam tot ce e important în întreg corpus-ul); aici aş vrea doar să observ cîteva
valenţe literare ale acestor scrisori, chit că şi acestea sunt
mai degrabă ale lui Iorga, căci el le-a transpus (dar pe un
principiu al mimesis-ului istoric, să zicem, întrucît le-a tradus în româna care credea el că ţine de secolele din care
erau scrisorile – întinse între Doamna Voica a lui Mihnea
cel Rău şi Regina Elisabeta). Cu aceste îngăduinţe (de vor fi
acordate) le vom considera, deci, fapte de artă. (Cum Învăţăturile lui Neagoe…, şi ele traduse, fac mare capitol literar, poate îngăduinţele vor fi mai generoase).
Iată, bunăoară, cum, dacă Maica Teofana (fosta doamna
Teodora, mama lui Mihai Viteazul) ar fi scris în româneşte,
am fi avut prima piesă dialogată din literatura noastră –
şi încă într-un dialog vivace, luat parcă pe viu: „Fu după
aceia întrebare între ele cine cum au petrecut. Grăi Doamna
Stanca: Cum am păţit noi, maică, să nu paţă nime de ruda
noastră. Dară Molitva Ta, maică, cum ai petrecut? Maica
zise: Cu mult foc, de moartea fiu-mieu şi de jalea Domniilor voastre, iar de cătră sf înta mănăstire am, har dragului
Domn din cer, şi mulţămesc părinţilor din sf înta mănăstire c-am avut pace, răpaus şi căutare de Molitvele lor la
nevoia mea“. (p. 21) Ba încă, pe deasupra, curat rafinament
naratologic, avem inserat în acest dialog un altul, dintre
Doamna şi călugări: „Ziseră Domnia lor: Mulţămim şi noi
Molitvelor lor pentru Molitva ta, căci ai avut căutare de ei“.
După care se revine la dialogul „actual“: „Zise maica Teofana: Pentru aceia, fetele mele, am făgăduit…“ etc. Un dialog, aşadar, ceremonios absolut, dar care curge cu naturaleţe. Avem şi azi romancieri în cărţile cărora se dialoghează
mai împiedicat şi mai fals.
E o adevărată nuvelă cu diversiuni şi tactici psihologice
şirul de scrisori al Ecaterinei lui Alexandru al II-lea Mircea, italiancă subtilă şi cărpănoasă (deşi Silviei Colfescu
i-a făcut impresia contrară), manipulatoare şi extrem persuasivă. Iată ce dialectică a perfidiei desfăşoară pentru a
nu-i trimite surorii ei cîţi bani ar fi vrut aceasta (destul de
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mulţi, îmi pare) şi pentru a o opri de la venirea la Bucureşti:
„Eşti, adevărat, sora mea, eşti sîngele mieu şi te iubesc şi
te doresc, dar locul acesta nu sufere ca eu de atîta vreme
să mă port după ritul grecesc /…/ şi acum Domnia ta să
vii să mergi la o biserică frîncă /…/. E ruşine şi ne despreţuieşte lumea. Aici sunt locuitori oameni sălbateci /…/.
Dar stăi Domnia ta şi trăieşte în linişte. Domnia ta eşti în
locuri bune“ etc. (p. 16) Toată mierea şi fierea disimulată în
ea pune doamna Ecaterina în scrisori, numai să nu-şi vadă
sora cheltuitoare venindu-i pe cap. În orice caz, scrisorile
ei conturează un personaj cu psihologie complexă, nuanţată şi o evidentă artă a manipulării. (Păcat de aşa Doamnă
să nu devină personaj de roman). Nici la scrierea de blesteme nu stăm rău, dacă ne luăm după stilistica vehementă
şi necruţătoare a Domniţei Maria (fiica lui Petru Şchiopul), de ale cărei vorbe ţi se face părul măciucă: „iară cine
va risipi pomana părinţilor miei şi a noastră şi se va ispiti
a lua siliştea Cudreavenţii, acela să fie proclet şi triclet de
la Dumnezeu şi de Precista Bogomateră şi de patru evanghelişti şi de toţi apostolii şi de 318 părinţi de la Nicheia
şi de toţi sfinţii, amin“ (p. 24). Cred că nu s-a atins nimeni
de siliştea aia.
Mai literare sunt femeile din popor, chiar dacă-s mai
puţin literate; cum e Mărica Mătiiasa din Stăjărenii Moldovei, bolnavă şi amărîtă şi care-şi dezleagă bărbatul – pe
Matei, care hoinărea prin Ardeal sau era la cules de căpşuni – printr-un gest admirabil şi-ntr-un stil şi el admirabil
de frust: „dau-ţi ştire cum eu-s beteagă şi, de casă, nu-s de
a ţinè, iar tu, de-ţi va trebui femeie, tu să-ţi iai altă femeie:
de mine să fii iertat în veci, şi mă iartă şi tu, Că eu am bolnăvit; deci de acum înainte mie bărbat nu-mi mai trebu-

ieşte pînă la moartea mea. Iar tu, de nu te vei putea ţine
însuşi, tu să-ţi iai un soţ, şi lăcuieşte sănătos în veci. Iar eu
mă voiu ţine aicea în Moldova, lîngă oamenii miei, pînă
cînd voi custa; ce văd că nu voiu custa mult“ etc. (p. 38)
(Păcat că Iorga i-a îndreptat ortografia; aşa, pare că Mărica
ştie mai multă ortografie decît studenţii de la litere; presupun însă că şi ortografia ei era mai frustă). Şi Măria Cananău (tot moldoveancă, dar mai boiereasă) scrie fluent, cu
naturaleţe, cum încă literatura noastră nu scria pe la 1768:
„Apoi nu ştiu ce să fac: m-am strîns cu cheltuiala şezînd
la Iaşi, judecîndu-mă. Popazul încă n-a venit, dar, viind,
l-oiu apuca“ etc. (p. 56). În familia Cananău, de altfel, toată
lumea avea curgere bună la vorbă, căci şi altă Mărie Cananău scrie, la 1800, chiar fluent, cu autenticisme: „Milostive
Doamne! Eu sunt o văduvă, însărcinată cu trei fete mari.
Vremea nu mă iartă, nevoia nu mă îngăduieşte“ etc. (p. 63).
Iată ce ritmuri spontane s-ar fi putut performa dacă femeile acestea şi-ar fi pus capul cu literatura.
Nici stilul cerşetoriei nu e făcut de ruşine (se vede că,
măcar la români, cerşetoria a fost dintotdeauna o artă şi a
avut retorica ei), după cum îl relevă această „săteancă din
Gorj“: „Eu sunt săraca şi ticăloasa aceia care nu am nimic
după sufletul mieu, fără numai şapte fete şi trei copii mici,
cari îi hrănesc de căpătat, şi bărbatu-mieu, fiind de tot ticălos şi nevolnic, nu suntem vrednici a ne agonisi nici hrana“
etc. (p. 66). Intelectualele, de la Elena Cuza încoace, scriu
intelectual. Pentru armonia acestui fascicul stilistic, era
chiar nevoie. Bune afaceriste (majoritatea tratează afaceri
şi moşteniri), femeile corespondente cu Iorga sunt şi bune
stiliste (unele cu ajutorul lui, altele de capul lor).

Mircea PLATON

Omul de carte şi oamenii de cărticică:
Naţional-liberalul Gh. I. Brătianu şi
adevărul vremurilor de cumpănă
1.LaContextul
un moment-dat, invitat să-şi susţină cu argumente

L

afirmaţia conform căreia „istoricii“ înca ar dezbate caracterul fascist al Mişcării Legionare, un jurnalist dâmboviţean producea o listă de jurnalişti şi de propagandişti fascişti din anii 1930-50. Nu e de mirare aşadar că, în chestiunea actului de la 23 august 1944, acelaşi om de cărticică
celebrează talentul de a „băga morţi în casă“ al unui gazetar altminteri renumit pentru abilitatea sa de a scoate pui
vii din târtiţă. De găini. Dar legătura dintre găinile născătoare de pui vii şi cuibul născător de „oameni noi“ legionari e indisolubilă. Deci nu îmi propun să o atac.
Vreau doar să atrag atenţia asupra modului în care istoricul şi omul politic naţional-liberal (ieşean!) Gheorghe I.
Brătianu s-a raportat la alianţa României cu Germania şi
apoi la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste la
23 august 1944. Voluntar în primul război mondial, unde a
şi fost rănit, Brătianu consemna înca din 1917 în jurnalul
său neliniştea pe care i-au produs-o contactele cu soldaţii
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ruşi sovietizaţi.1 Deşi pro-occidental prin relaţii de familie, educaţie (doctorat la Paris) şi temperament, la mijlocul anilor ‚30 Brătianu a ajuns totuşi la concluzia că sistemul de alianţe din care făcea parte România era lipsit de
soliditate şi că doar o alianţă cu Germania ar putea ajuta
România să reziste ameninţării sovietice şi revizionismului maghiar. După cum îi explica el în februarie 1943 lui
Raoul Bossy: „Nu am preconizat niciodată o politică germană propriu-zisă, ci doar una de apărare contra primejdiei ruse.„2 Reputaţia de „germanofil“ a făcut ca, după 23
august 1944, Gheorghe I. Brătianu să fie denunţat în Scânteia ca „instigator antisovietic“ şi pus în rândul „agenţilor
hitlerişti şi legionari“ care ar trebui să îsi tragă un glonte
în cap, precum Manfred Killinger.3
Ce e interesant pentru noi astăzi, pentru că relevant în
contextul politic actual, e să vedem cum anume a împacat
Brătianu „germanofilia“ cu patriotismul. Pentru că una e
să slujeşti interesele unor puteri străine şi să-ţi umfli buzunarele pretinzând că aperi interesele naţiei tale. Şi alta e să
aperi demnitatea naţiei tale folosindu-te de umbrela inte-
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reselor unor puteri străine. Am rămas, de pe vremea regimului comunist, cu ideea că nu se poate lupta decât „din
interior“. Că „schimbarea“ va veni „de sus“, de la „oamenii sistemului“. Că a face compromisuri e totuna cu a duce
crucea. Nu deranjează pe nimeni că se fac compromisuri
esenţiale de dragul unor cruci simbolice. Că mergem, în
cercurile unei spirale descendente, cu minciuna în suflete
şi adevărul la rever. Pericolul „adaptării“ continue la minciună e că devii minciună. Şi, când totul în jurul nostru e
minciună, când viaţa nimănui nu mai mărturiseşte nici un
adevăr şi când adevărul nimănui nu ne mai poate sluji de
reper, atunci trebuie să căutam repere, măsuri, criterii în
afara sistemului, în afara minciunii cotidiene. Nu poţi ieşi
din mlaştină decât cu ajutorul unui punct fix, al cuiva care
te ţine şi de care te ţii. Să vedem dacă trebuie să ne ţinem
de atitudinea lui Brătianu ca măsură a unei politici naţionale în vremuri de cumpănă.

2.Aşadar,
Atitudini
în cazul lui Gheorghe I. Brătianu, „germanofilia“ a însemnat:
1. Cu ocazia întâlnirii sale cu Hitler, din 16 noiembrie
1936, Brătianu i-a arătat liderului german că, în ipoteza
unui conflict germano-sovietic, „o Românie neutră e mai
importantă pentru Germania decât una aliată, care ar putea
prezenta greutăţi de prelungire a frontului.„4 Aşadar Brătianu încerca să valorifice rolul României de stavilă împotriva bolşevismului pentru a feri România de război, nu
pentru a o angaja în el. Echivalentul ar fi, astăzi, ca elita
noastră să încerce să scoată România din, nu să o implice
în, toate aventurile militare şi economice (zona euro) ale
marilor puteri. Dar nu am auzit, în acest sens, decât angajamente însufletite că România e în graficul aderării la un
model economico-financiar în derivă,5 şi care aduce profit
mai ales GEUrmaniei.6 E oare GEUrmania merkelită mai
dură decât Germania hitleristă, de vreme ce manevrele lui
Brătianu nu mai sunt cu putinţă prespălatei noastre diplomaţii de astăzi?
2. În noaptea de 29/30 august, Consiliul de Coroană a
decis acceptarea Dictatului de la Viena. La 30 august 1940,
Gheorghe I. Brătianu s-a înfatisat Regelui Carol II pentru
a-i declara că România nu trebuie să accepte Dictatul. La
Consiliul de Coroană din 30/31 august, Gheorghe I. Brătianu a pledat pentru rezistenţă armată împotriva puterilor Axei. Istoricul Petre Otu rezumă astfel pledoaria lui
Brătianu: „După opinia sa, România se afla în faţa a două
alternative: rezistenţa sau cedarea. Prima aducea după
sine înfrângerea pe câmpul de luptă, iar a doua, pentru
care s-a şi optat, putea aduce ‚prăbuşirea, prăbuşirea prin
demoralizare, neputinţă şi anarhie‘. Între cele două alternative, savantul o prefera pe cea dintâi, chiar dacă ea aducea, odată cu înfrângerea, şi duşmănia Reichului, aşa cum
fusese ameninţată România la Viena. Gheorghe I. Brătianu
prefera duşmănia Reich-ului decât dispreţul Reich-ului, pe
care mă tem că îl avem cu prisosinţă astăzi. […] Trebuie să-i
spunem Germaniei că, aşa cum a luptat ea împotriva tratatului de la Versailles şi a <<coridorului>>, aşa va lupta şi
România pentru desfiinţarea coridorului nenorocit impus la
Viena“. La începutul lui septembrie 1940, Gheorghe I. Brătianu, Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu au iniţiat şi înaintat Legaţiei germane din Bucureşti textul unui „memoriu-protest
care a întrunit semnăturile celor mai mulţi oameni politici (afară de legionari) pentru apărarea drepturilor noas-
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tre teritoriale la graniţa de Apus.„7 Pe data de 8 octombrie
1940, Brătianu, Maniu, Ion Mihalache şi alţi fruntaşi ai partidelor democrate au înfiinţat asociaţia „Pro-Transilvania“.
La 16 noiembrie 1940, Consiliul de Miniştri al României
„naţional-legionare“ a dizolvat asociaţia, considerând-o subversivă şi de natură a complica relaţia cu Germania. Aşadar, pentru interesele naţionale ale României, „germanofilul“ Brătianu lupta atât împotriva Germaniei naziste cât
şi împotriva marionetelor ei de pe Dâmboviţa. Mai avem
noi astăzi lideri care să prefere, de dragul interesului şi al
demnităţii naţionale, duşmănia unei mari puteri dispreţului ei? Dispreţuiţi de stăpânii lor ca nişte arendaşi coloniali ce sunt, oamenii noştri politici compensează dispreţuind, la rândul lor, poporul pe care li s-a dat să-l conducă.
3. După asasinarea lui Nicolae Iorga, Gheorghe I. Brătianu a denuţat de la catedră uciderea savantului şi a cerut
studenţilor un moment de reculegere. Huliganilor legionari
care au protestat împotriva acestei cereri, Gheorghe I. Brătianu le-a cerut să părăsească amfiteatrul.8 La 1 decembrie
1940, Brătianu şi Maniu au decis să-i ceară lui Ion Antonescu pedepsirea asasinilor lui Virgil Madgearu şi Iorga.9
4. Ca urmare a „filogermanismului“ său principial, motivat strict de dorinţa de a apăra integritatea naţională a
României şi nu de vreo simpatie faţă de ideologia rasistă,
Brătianu a fost denunţat de presa germană din Bucureşti
drept un inamic burghez, naţional-ţărănist, al politicii germane.10 De altminteri, la 20 mai 1942, Raoul Bossy nota în
jurnalul său greutăţile pe care le întâmpina Brătianu: „A
proclamat pe Gamillscheg doctor de onoare al Universităţii
din Bucureşti, dar, din ordinul nemţilor, guvernul a interzis
publicarea în ziare a acestui fapt, Gamillscheg fiind socotit
apărătorul drepturilor noastre asupra Transilvaniei pe care
le-a subliniat prin studii istorico-filosofice.„11
5. Brătianu a refuzat constant orice invitaţie de a participa la guvernarea legionară sau antonesciană. Deşi sperând într-o victorie germană pentru că „îngrozit“ de ipoteza invaziei sovietice, Brătianu a început din 1943 să caute
căi pentru a scoate România din războiul purtat alături de
Germania. 23 august 1944 l-a suprins pe istoric în rolul de
emisar între Regele Mihai, mareşalul Antonescu şi partidele de opoziţie. Departe de a considera că actul de la 23
august a fost unul dezastruos pentru ţară, din septembrie
1944 Gheorghe I. Brătianu şi-a reînceput colaborarea, la
presa liberală atunci recent reînfiinţată, cu articole în care
saluta şansa României de a recupera Ardealul. Pe linie de
partid, Brătianu se pregătea pentru reafirmarea rolului
PNL în viaţa politică democratică a ţării. În acelaşi timp,
deplângea de la catedră soarta Basarabiei. De aceea, după
23 august 1944, Brătianu a fost atacat de presa comunistă
şi, treptat, epurat din viaţa academică, obligat la domiciliu obligatoriu (1947-1950) şi în cele din urmă arestat în
noaptea de 5/6 mai 1950. Când, în vara lui 1947, un emisar
al Anei Pauker i-a adus un paşaport şi i-a făcut invitaţia de
a se expatria, Brătianu a răspuns: „Brătienii nu dezertează
din România.“ 12 Gheorghe I. Brătianu a murit în închisoarea de la Sighet, la 27 aprilie 1953.

3.LaConcluzie
6 decembrie 1944, în contextul atacurilor la care era
supus în presa comunistă, Gheorghe I. Brătianu declara cu
prilejul deschiderii anului academic la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga“: „Adevărul rămâne oricare ar fi soarta
slujitorilor săi. De un lucru mă simt însă încredintat şi vă
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asigur că, atât timp cât acest aşezământ va avea fiinţă şi va
purta numele lui Nicolae Iorga, eu sau oricare va vorbi din
acest loc nu se va abate de la lozinca ce a fost un îndreptar statornic al vieţii sale şi i-a luminat cu licăriri de fulger ceasul întunecat al sfârşitului […] [deviză] ce ne călăuzeşte şi în viitor, [şi pe care] o cuprind doar întreaga aceste
două cuvinte: NAŢIUNE şi LIBERTATE.“ În Cuvintele către
români din 1942, Brătianu afirma că e ghidat de principiul
lui Titu Maiorescu: „patriotism în limitele adevărului.„13
Aşadar, patriotismul e determinat de adevăr. Patriotismul nu se poate naşte din minciună, din duplicitate. Patriotismul e un mod de a trăi adevărul, adică de a trăi liber.
Mincinoşii nu sunt liberi. Oamenii care se perpelesc ca
râma (cruciată?) pe jăratecul propriilor duplicităţi nu sunt
liberi. Deci nu pot fi nici patrioţi. Gheorghe I. Brătianu a
arătat cum poate fi un om liber: fără duplicităţi iezuite care
te ţin prieten cu puternicii zilei dar te ceartă cu adevărul
şi cu bunul-simţ.
Dezbaterea istoriografică asupra valorii momentului 23
august 1944 va continua şi trebuie să continue. Dar dacă
e să iau atitudine în privinţa acelui moment şi în privinţa
monarhiei, atunci prefer să o fac împreună cu un om pentru care a lua atitudine a însemnat a trăi fiecare moment
istoric conform adevărului. Sunt mulţi oameni care pot să
dezbată un lucru, dar foarte puţini cei care au dreptul să
ia atitudine. Din păcate, chestiunea monarhiei, ca şi chestiunea „procesului comunismului“, e parazitată de oameni
a căror abilitate le-ar da dreptul să dezbată, dar nu îi poate
legitima să ia atitudine.
L-am auzit pe Majestatea Sa Regele Mihai declarând,
în Parlament: „Cele mai importante lucruri de dobândit,
după libertate şi democraţie, sunt identitatea şi demnitatea. Elita românească are aici o mare răspundere.“ Şi mi-am
adus aminte de un paragraf al lui Gheorghe I. Brătianu pe
care mi l-am luat de motto: „Istoricul […] trebuie să se considere ca păstrătorul unui patrimoniu sacru al trecutului,
din care se împletesc conştiinţa şi demnitatea unei Naţiuni. De aceea, mai mult decât oricine, el nu poate rămâne
indiferent nici faţă de adversari, nici faţă de prieteni. De
la el se aşteaptă, şi el trebuie să dea replica şi reacţiunea
necesară, în interesul însusi al sincerităţii.“
Poate că judecata Regelui şi cea a lui Brătianu consună
pentru că istoricul a fost, între octombrie 1940-aprilie 1941,

profesorul Regelui. E, aici, o întreaga şcoală de gândire şi
de atitudine. Putem merge la această şcoală, sau putem
rămâne pe maidanul unde profesori flegmatici le arată puştanilor cum găinile nasc pui vii şi cum să bagi „duşmanilor“ mortul în casă.
(Endnotes)
1 Gheorghe I. Brătianu, File rupte din cartea războiului, Bucureşti: Cultura Naţională, 1934, 134-35.
2 Raoul Bossy, Jurnal, Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2001, 162.
3 Vezi Scânteia din 23 septembrie 1944 citată în foarte
documentata carte semnată de istoricii militari Petre Otu
şi Aurel Pentelescu, Gheorghe I. Brătianu. Istorie şi politică, Bucureşti: Corint, 2003, 177-178.
4 Ion Calafeteanu, Români la Hitler, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 1999, 14.
5 www.adevarul.ro/financiar/Boc-_Romania_mentine_anul_2015_drept_tinta_pentru_aderarea_la_
euro_0_582542222.html
6 Vezi www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/8858604/The-two-halves-of-the-eurozone-are-locked-in-a-broken-marriage.html
şi blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevanspritchard/100013198/america-and-china-must-crush-germany-into-submission/
7 Otu, Pentelescu, Gheorghe I. Brătianu, 39-40.
8 Nicoară Beldiceanu, citat în Victor Spinei, Reprezentanţii de seamă ai istoriografiei şi filologiei româneşti
şi mondiale, Brăila: Istros, 1996, 203-204.
9 Cf. documentelor Siguranţei citate în Otu, Pentelescu, Gheorghe I. Brătianu, 63.
10 Bukarest Tagelblatt din 18 septembrie 1943, citat
în Otu, Pentelescu, Gheorghe I. Brătianu, 80.
11 Bossy, Jurnal, 115.
12 Cornelia Bodea, «Profesorul Gheorghe I.. Brătianu
– aşa cum l-am cunoscut», Academica 8: 5 (martie 1998),
18). Vezi şi Aurel Pentelescu, Liviu Ţăranu, «Gheorghe I.
Brătianu în timpul domiciliului obligatoriu (1947-1950)».
(www.cnsas.ro/documente/istoria_comunism/studii_articole/personalitati_in_vizor/Gh%20Bratianu.pdf ).
13 Gheorghe I. Brătianu, Cuvinte către români, Bucureşti, 1942, 16.
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Pe drumul literelor,
spre Albania

În ultimii cincisprezece ani am avut prilejul să mă
apropii de literatura, de poezia albaneză, am alcătuit,
împreună cu colegi albanezi, selecţii, am prefaţat antologii/ cărţi de autor/ am semnalat/ recenzat o serie de
volume ale unor poeţi albanezi publicaţi în România,
mai ales prin grija poetului şi traducătorului Baki Ymeri,
dar şi a criticului, eseistului, traducătorului Luan Topciu şi a scriitorului şi traducătorului Marius Dobrescu.
Am înţeles că literatura de limbă albaneză este una
din piesele frumosului puzzle care înseamnă spiritul
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lumii, dăruind cititorilor de
oriunde pagini de frumuseţe
din inima acestei culturi.
Pagini din istoria Albaniei
Pentru primul volum (ale cărui texte au fost publicate în revista „Prietenul albanezului“, de la primul
număr al revistei (noiembrie 2001) şi până pe 31 martie 2011) este ediţia a II-a1, iar al doilea volum reuneşte
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altele, publicate în aceeaşi revistă, între aprilie 2011 şi
septembrie 2013.
În al doilea volum autorul a publicat texte cu referire mai ales la secolul al XX-lea, de la mişcările revoluţionare şi frământările sociale care au constituit preambulul independenţei Albaniei, până la căderea regimului comunist şi intrarea între ţările democratice.
Marius Dobrescu scrie, în cuvântul său înainte, publicat şi pe site-ul ALAR (Asociaţiei Liga Albanezilor din
România): „Se închide astfel un ciclu publicistic în cursul
căruia am adus în faţa cititorilor din România, a comunităţii albaneze şi prietenilor Albaniei cele mai semnificative secvenţe ale luptei pentru emancipare duse de
albanezi în decursul a două milenii şi jumătate, de la
primele regate ilire şi până astăzi“.
În puţine cuvinte, Marius Dobrescu este un nume
de referinţă la noi, în ce priveşte literatura, civilizaţia
şi cultura albaneză, atât ca autor, cât şi ca traducător.
Graţie lui au apărut în limba română cărţile mai multor autori albanezi, începând, desigur, cu Ismail Kadare,
antologii, culegeri de texte ş.a..
Despre volumul I, Marius Dobrescu scrie că „poate
fi comparat, dacă vreţi, cu un film în care istoria acestui
popor este prezentată în secvenţe alb-negru, derulând
prin faţa spectatorilor evenimente şi personaje datorită
cărora Albania a ajuns în zilele noastre un stat independent şi democratic.“ Acesta este structurat în secţiunile: 1.
Arheologie. Regatele antichităţii ilire (în care citim despre regina Teuta2, regele Bardhyl şi primul stat al ilirilor, arheologi celebri care au fost interesaţi de Albania,
situri arheologice cunoscute/ cetăţi/ oraşe străvechi, ca
Dyrrahium, Apollonia, Butrinti, Antigonea, Amantia,
Albanopoli etc.), 2. De la năvălirile barbare la islamizarea albanezilor (texte ca: Un împărat bizantin de origine albaneză – Anastasius I, Familia Balsha şi primele
tentative de a forma un stat albanez unitar, Un personaj istoric uitat – Lekë Dukagjini3 – de numele căruia
mulţi leagă celebrul „kanun“, Kanuni i Lek Dukagjinit/
Codul lui Lekë Dukagjini –, Misterul spadelor lui Skanderbeg, Albania musulmană. Urmările economice, sociale şi culturale ale islamizării teritoriilor albaneze ş.a.),
3. Rezistenţa antiotomană. Marile paşalâcuri (Revoltele
din Albania secolelor XVII-XVIII, Ali Paşa din Janina,
un personaj controversat, O carte despre Mehmet Ali,
albanezul care a întemeiat Egiptul modern, Albanezii
şi răscoala lui Tudor Vladimirescu – se aminteşte, între
altele, cartea lui Ismet Dermaku, Nikolla Nacio-Korcea,
în care stă scris şi că: „Aportul albanezilor la istoria
română reiese cel mai bine în timpul mişcărilor ţărăneşti
conduse de Tudor Vladimirescu, când aceştia au trecut
de partea răscoalei, distingându-se în mod deosebit“;
Masacrul de la Manastir, 9 august 1930 etc.), 4. Renaşterea şi Independenţa (Liga de la Prizren, Grupul de la
Shkodra, Anul 1912 şi consecinţele lui pentru albanezi,
Independenţa Albaniei a fost „proiectată“ la Bucureşti,
„Armata balcanică“ a lui Napoleon, mit sau realitate,
Războaiele balcanice şi statul albanez ş.a.), 4. Monarhia. Al doilea război mondial (Monarhia albaneză: de
la Ahmet Zogu la Leka Zogu. Istoria unei dinastii controversate, Relaţii excelente între casa regală de România şi cea albaneză. Presa românească interbelică des-
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pre regele Ahmet Zogu şi Albania, Evreii şi etica albaneză a „Besei“ ş.a.), Comunismul. Zorii democraţiei (un
raport despre crimele regimului comunist, Complotul
inginerilor petrolişti, 1948, Tentative occidentale de eliminare a regimului comunist din Albania, Albania în
epoca lui Enver Hodja. Din amintirile scriitorului Cezar
Ivănescu despre Albania anilor ’70, Moartea lui Enver
Hodja, Din arhiva STASI, despre/ dintr-un interviu al
succesorului lui Hodja, Ramiz Alia, despre mişcările
studenţeşti care au adus democraţia în Albania, Primii
paşi ai democraţiei albaneze ş.a.).
În volumul al doilea textele (care nu sunt „grupate“
pe capitole/ secţiuni) se referă la: Acţiuni premergătoare Independenţei Albaniei, Isa Boletini, unul dintre eroii mişcării pentru independenţă, unele dintre
măsurile reformiste ale regelui Zogu al Albaniei, Eroi ai
Independenţei (Ismail Qemal bej Vlora (1844-1919), cel
care a ridicat steagul Independenţei, semnatar al actului de la 28 noiembrie, politician de prim rang, ajuns şi
prim ministru, Dom Nikollë Kaçori, semnatar al actului de independenţă, înalt ierarh, Vehbi Dibra Agolii
ş.a.), un gest de generozitate din partea albanezilor din
România(după ce, în 28 ianuarie 1931, un cutremur a
provocat daune însemnate în zona Korcea), familia lui
Enver Hodja – soţia, nora, relaţiile Albaniei comuniste
cu puterile comuniste, URSS şi China, Căderea ultimului guvern comunist.
În cele peste patru sute de pagini Marius Dobrescu
creionează un tablou interesant, documentat, ca un om
care s-a apropiat ani de zile de civilizaţia/ istoria şi cultura albaneză (având în vedere şi legăturile, nu puţine,
cu România), şi care, aici, relevă şi multe detalii interesante, unele mai puţin ştiute în România, altele, poate,
uitate. Prin faţa ochilor minţii cititorului se derulează
filmul unei întregi galerii de personaje – uneori în pagini
cu fotografii –, fiecare cu rolul şi locul lui în istorie, din
vremuri mai mult sau mai puţin îndepărtate, care azi
par estompate cumva de apele timpului care acoperă
totul fără istov.
Încheiem semnalarea noastră, în acord notaţiile lui
Marius Dobrescu, care spunea că „fiecare dintre noi are
câte ceva de învăţat“ şi „prin cunoaştere reciprocă“, prin
înţelegerea felului în care a curs istoria pentru „celălalt“, putem să fim cu adevărat mai aproape unii de alţii.
Marius Dobrescu, Momente din istoria Albaniei,
culegere de studii şi articole, vol. 1 şi 2, Editura Privirea, Bucureşti, 2013, 288+120 p.
Un alfabet al poeziei albaneze
În timp, în România au fost traduşi/ publicaţi poeţi
de limbă albaneză, şi înainte de 1989, şi după. Este ştiut
că nume mari ale vieţii sociale şi culturale albaneze au
studiat/ publicat/ au trecut prin România (despre parte
dintre ei am scris cu alte ocazii; antologatorul îi aminteşte aici în cuvântul său înainte pe Asdreni, Mitrush
Kutelli, Lasgush Poradeci).
Comunitatea albaneză a dat României oameni de
seamă, ca domnitorul Vasile Lupu, familia domnitorilor Ghiculeşti, din care a făcut parte şi prinţesa Elena
Ghica (Dora d’Istria). După datele U.C.A.R. (Uniunea
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Culturală a Albanezilor din România) în România au
fost, neoficial, în jur de 40.000 de albanezi în perioada
interbelică. După instaurarea regimului comunist mulţi
au plecat, fie s-au întors în Albania şi Macedonia, fie
au emigrat în SUA, Turcia sau în Europa de Vest. Cei
rămaşi, mare parte, au cunoscut un proces de asimilare pozitivă (s-au contopit de bună voie cu românii).
Nu se ştie exact de când au ajuns albanezii să acceadă
la funcţiile dregătoreşti în Moldova dar, în anul 1585,
mare postelnic şi mare sfetnic al domnitorului moldovean Petru Şchiopul (care avea „o gardă de 400 de „trabanţi“ şi 500 de „albanesi, care erau catolici4“), într-a
doua domnie 1582-1591) era „albanezul convertit“ Bartolomeu Brutti. Nicolae Tertulis a fost directorul Academiei din Iaşi între 1760-1773, Constantin Caraiani a
fost consilierul domnului Alexandru Grigore Ghica în
proiectul pentru modernizarea şcolilor din Moldova,
Nicolae Vercosi a fost secretarul domnitorului Moldovei
Constantin Moruzi (1777-1782) şi profesor ş.a. Multe
personaje pe care arhivele româneşti sau / şi albaneze
le consideră albanezi / de sânge albanez au fost în Junimea ieşeană5: Ioan Caragiani – 1865, Grigore Buiucli
– 1866, Teodor Cristodulo – 1871, Vasile Tasu, Anton
Naum – 1872, Christi Buiucli – 1874, Teodor Buiucli
– 1876, Abgar Buiucli (avocat, citat în Caracuda Junimii) – 1877, Ioan Caragiali – 1878, Jean Buiucli – 18786.
Despre Anton Naum (născut la Iaşi, în 1829) aflăm
următoarele: „Tipografia Naţională se înfiinţa [la 2 feb.
1872] cu o maşină veche de C. Rosetti Solescu, care dete
mai tot capitalul, şi de T. Balassan. Se vându curând
tovarăşilor Iacob Negruzzi, Al. Stoianovici, Şt. Vârgolici,
Anton Naum…„7. Naum era şi coproprietar (împreună
junimişti ca Iacob Negruzzi, iniţiat în „Steaua României“ la 28.06.1866, şi Nicu Gane, care obţinea în 1866
gradele 2 şi 3) ai „Curierului de Iaşi8“. Apoi mulţi oameni
de cultură albanezi au activat în Bucureşti. Victor Eftimiu se declara „scriitor român de origine albaneză„9.
Cei mai cunoscuţi „scriitori albanezi bucureşteni“ (Luan
Topciu) din secolul XIX fiind Asdreni, Lasgush Poradeci (1899-1987), considerat cel mai important poet al
Albaniei moderne, student la Belle-Arte şi Teologie în
Bucureşti şi doctorand la Viena cu o teză despre Eminescu10, Kutelli, cel mai important prozator al literaturii albaneze contemporane, traducător al lui Eminescu.
Şi poetul naţional al Albaniei, Naim Frashëri, a publicat
în Bucureşti. Primul alfabet albanez, inserat în Evetar, a
fost a fost alcătuit de Naum Panajot Veqilhardji11, participant la revoluţia lui Tudor Vladmirescu din 182112,
albanez musulman născut la Vithquki, lângă Korcea,
în 1767, stabilit la începutul anilor 1800 la Brăila, unde
va profesa ca avocat. Evetarul, publicat în 1844, este
considerat primul „abecedar“ al limbii albaneze, având
şi un alfabet de 33 de litere, care a fost foarte răspândit în sudul Albaniei. Albanezii consideră că, astfel,
Naum a declanşat „Mişcarea de renaştere albaneză“, în
cadrul căreia a publicat, ulterior, alte lucrări ca: Enciclica în limba greacă, în 1846, o gramatică a limbii albaneze dar şi alte cărţi care s-au pierdut după moartea
sa. Opera lui Naum Panajot Veqilhardji a fost remarcată de Gh. Bariţiu (Gazeta Transilvaniei, 1845) şi de
Ion Heliade-Rădulescu. Şi sunt doar câteva lucruri din
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cele pe care le putem aminti, între care şi o nouă galerie, de portrete contemporane nouă, cu Gelku şi Cristia Maksutovici, Baki Ymeri, Luan şi Renata Topciu,
Ardian-Christian Kuciuk ş.a.m.d.
Aşadar, suficiente motive ca să dorim să ne cunoaştem mai bine, iar antologiile au darul de a pune la dispoziţia cititorului un tablou mai cuprinzător al poeziei
dintr-o regiune/ o ţară, un spaţiu lingvistic, sigur, după
unele criterii pe care le alege antologatorul. Astfel, în
1974 apărea la Editura Minerva, în colecţia „Biblioteca
pentru toţi“, volumul Cetatea Rozafat. Folclor albanez (balade, cântece de dragoste, versuri satirice, strigături, proverbe), antologie alcătuită de Focioni Miciacio, cu un cuvânt înainte trimis de Victor Eftimiu cu
puţin înainte de trecerea lui în lumea de dincolo, la 27
noiembrie 1972. Apoi, dacă ne referim la perioada de
după 1989, şi în România şi în spaţiul geografic în care
se vorbeşte albaneza au apărut mai multe antologii (la
parte dintre acestea au lucrat fie Baki Ymeri, fie Luan
Topciu13, Marius Dobrescu), la unele am colaborat,
într-un fel sau altul, parte dintre ele le-am semnalat la
vremea respectivă.
Reamintim şi că, azi, limba albaneză (gjuha /
arbërishtja/ arbërischte)14, numită în Grecia de nord
„arvanite“), care are câteva zeci de cuvinte comune cu
româna şi cca. 650 de „împrumuturi“ vechi din latină15,
este vorbită de probabil undeva aproximativ între 6 şi 7
milioane de locuitori, din care cca. jumătate, conform
datelor oficiale, trăiesc în Albania. Din 1912 este singura limbă oficială pe teritoriul Albaniei. Limba albaneză are două dialecte principale: gheg (în nord) şi tosc
(în sud). Limba oficială, adoptată după al doilea război
mondial, este bazată pe dialectul tosc şi se scrie cu alfabetul latin, care a fost adoptat în 1908, la Congresul de
la Manastir/ Monastir (actualmente oraşul Bitola din
Macedonia), care este şi azi întrebuinţat, cu modificările aduse în timp.
În timp, albanezii au folosit alfabetele chirilic, grecesc,
turc şi chiar arab, dar şi unele mixturi neuniforme, cu
caracter mai mult sau mai puţin izolat – „se schimba de
la un scriitor la altul; după cum unul învăţase în occident
sau orient, scria cu un alfabet amestecat latino-grecesc.
Astfel, fiecare ins avea un alfabet al lui.16“
Ardian-Christian Kuciuk (pseudonimul literar al
lui Ardian Kyçyku), născut la 23 august 1969, în oraşul Pogradec (străvechiul Enkelana), lângă lacul Ohrid
(Lyhnida), a debutat în Albania cu nuvela Dezmeticirea (1989). Peste trei ani a primit Premiul naţional
pentru romanul Triumful lui Proteu. După absolvirea
Facultăţii de Istorie şi Filologie din Tirana (1991), a primit o bursă de doctorat la Universitatea din Bucureşti,
acordată de Fundaţia Culturală Româna (azi Institutul
Cultural Român). A scris, de când stă în România, mai
multe cărţi în limba română, prima fiind (cum mărturiseşte autorul17, „în 11 zile, într-un apartament din cartierul Tineretului, în februarie 1996“) este Anul în care
s-a inventat lebăda18, pe care am semnalat-o, în 1997,
în revistele ieşene.
Această antologie (prezentare, traducere, aparat critic
şi coperta de Ardian-Christian Kuciuk; editată de Asociaţia Liga Albanezilor din România, cu sprijinul GuverHYPERION
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nului României) este organizată de antologator în două
secvenţe (după un cuvânt înainte, intitulat Vulturii procedează uneori la fel), una cuprinzând creaţii ale „anonimilor“ (Rozafat, Konstandin şi Iurendina, Podul din
Qabea, Bocetul Ajkunei, Skanderbeg şi Ballaban, Balada
lui Pal Golemi), apoi o alta, în care sunt selectate câte
una sau mai multe creaţii, semnate de o gamă largă de
nume din secolele trecute, dar şi din perioada contemporană. Nu cred că e de prisos să le amintim, în ordinea în care apar, fie şi pentru ca, astfel, să conturăm un
tablou al poeziei albaneze (evident, acesta fiind în viziunea lui Ardian-Christian Kuciuk, dar, cred, cuprinzător): Agolli Drittëro, Ahemti Mimoza, Altimari Fran,
Arapi Fatos, Arapi Lindita, Asdreni, Bala Alban, Basha
Eqrem, Bega Natasha, Bejko Sadik, Belici Mario, Belmonte Vinçenc, Bllaci Jorgo, Beqiri Shaip, Beqiri Xhavit,
Berisha Valdet, Bojaxhi Gonxhe, Camaj Martin, Cufaj
Beqë, Çani Alket, Çajupi Andon Zako, Çapriqi Basri,
Çefa Anton, Çoçoli Gentian, Dedaj Brahman, De Rada
Jeronim, Dibrani Sheqet, Di Maxhi Xhuzeppe Skiro, Di
Modika Xhuzeppe Skiro, Dushi Ledja, Fishta Gjergj, Frashëri Naim – al cărui volum de debut, Visurile, reamintim, a fost scris în limba persană), Frashino Xhozafar,
Gajtani Adem, Gashi Mirko, Gaudio Zef Del, Gecaj Sabit,
Graçi Virion, Gjerqeku Enver, Gjetja Ndoc, Hamiti Sabri,
Hatibi Ervin, Ilia Flurans, Istrefi Adem, Jordani Gustin,
Kandreva Karmell, Kadar Ismail, Konitza Faik, Koliqi
Ernest, Kuteli Mitrush, Londo Bardhyl, Lleshanaku
Luljeta, Marinaj Gjëka, Marko Ervin, Marko Jamarbër,
Marko Petro, Mekuli Esat, Mehmeti Din, Mëhilli Elidor,
Migjeni, Mjeda Ndre, Musliu Beqir, Napoletano, Pietro, Noli Fan Stilian, Paçarizi Rrahman, Papleka Ndoc,
Pashaj Gert, Perone Lluka, Pipa Arshi, Podrimija Ali,
Pojanaku Dhimitër, Poradeci Lasgush, Randeli Domeniko, Reshpja Frederik, Salihu Bujar, Serembe Zef, Skënderi Vehbi, Skutari Enxa, Spahiu Xevahir, Stringa Ilirjana,
Sylaj Ragip, Shkreli Azem, Shukriu Edi, Taçi Pano, Trebeshina Kasem, Tufa Agron, Ujko Vorea, Velaj Olimbi,
Ventre Ana, Vetmo Dushko, Vinca Agim, Xukaro Kate,
Xhaferri Bilal, Xhafo Endri, Xhagjika Trifon, Xhemaili
Mustafë, Zekti Rudian, Zeqo Moikom, Zogaj Preç, Zorba
Zef, Zhiti Visar. În final, este o secţiune cu date despre
autorii antologaţi.
Aşadar, o altă antologie (alcătuită de un vorbitor nativ
de limbă albaneză şi bun cunoscător al limbii române,
în care scrie deja cărţi) care contribuie, alături de celelalte de până acum, la cunoaşterea mai bună în România a ceea ce înseamnă cultura, poezia şi, de ce nu, prin
felul în care se raportează autorii antologaţi la vremurile
în care trăiesc, şi istoria/ evoluţia societăţii albaneze.
Un alfabet al poeziei albaneze, antologie poetică de
Ardian-Christian Kuciuk, Editura Privirea, Bucureşti,
2003, 182 p.
(Endnotes)
1 Am semnalat în revista „Cronica“, Iaşi, în ianuarie
2012 – Marius Dobrescu, Momente din istoria Albaniei,
culegere de studii şi articole, Editura Privirea, Bucureşti,
2011, 288 p.
2 Regentă, regina ilirilor, Teuta/ Tefta, a domnit aprox.
231-228 î.C. După moartea lui Agron (250-231 î.C.), care
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a organizat primul regat al ilirilor, Teuta, văduva lui, a fost
regenta fiului său, Pinnes. A atacat coloniile grecilor de pe
coasta iliră, apoi a intrat în conflict cu romanii. Wilkes, J J,
în The Illyrians, Blackwell Publishers, Oxford, 1992, după
analiza unor posibile etimologii de sorginte indo-europeană
şi iliră, crede că Teuta ar putea veni de la teutana – „regină“.
3 Fiul prinţului Pal Dukagjini, Alexandru/ Lekë
Dukagjini (1410-1477/1481), care a luptat alături de Gjergj
Kastriot Skanderbeg şi a fost ucis de turci, la asediul Krujei. Regatul lui era undeva la N-NE de Shkodra, cu capitala la Lezhë, incluzând şi zone aflate azi pe teritoriul Serbiei – ex: Zadrima sau Ulpiana.
4 Nicolae Ciachir, Istoria modernă a Albaniei, Bucureşti, 1974, p.19.
5 Albumul Societăţii Junimea, înfiinţat în aprilie 1878,
p. 89-91.
6 A se vedea şi Adrian Majuru, Bucureştiul albanez,
p. 32.
7 Gr. Creţu, Tipografiile din România de la 1801 până
azi, Bucureşti, 1910, p. 43. – citat de Liviu Papuc, Marginalii junimiste, Ed. Timpul, Iaşi, 2003
8 Liviu Papuc, op. cit., p. 53.
9 Chiril Economu, Vechiul Teatru Naţional şi slujitorii săi în amintirile unui actor de origine albaneză, îngrijire ediţie: Antoaneta Tihi Christescu, prefaţă de Cristia
Maksutovici, Editura Ararat, Bucureşti, 1999.
10 Eqrem Çabej scria (Mbi poezinë e Lasgush Poradeci, în Studime juhësore, p. 87 – citat de Luan Topciu,
Paradigmele dorului…, p. 104) despre Poradeci: „Este cel
mai profund poet în limba albaneză; dacă acest lucru n-a
fost observat până acum, motivul este că…, prin cuvinte şi
forme verbale foarte simple şi deseori populare, reuşeşte să
se concentreze atât de mult, încât poate scoate la lumină
cele mai profunde gânduri, sentimentele cele mai labirintice, ideile cele mai înălţătoare“.
11 Cristia Maksutovici, Naum Panajot Veqilhardji şi
primul abecedar al limbii albaneze, în Confluenţe culturale
româno-albaneze, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1995, p. 140-141.
12 Victor Papacostea, La participation de l’écrivain
albanais Vechilhardji à la révolution de 1821, în Balcania,
VIII, Bucureşti, 1935.
13 Amintim şi alţi traducători pe drumul dintre limbile română şi albaneză, din trecut şi din prezent: Gjergj
Bubani, Dhimiter Pascu (alias Mitrush Kuteli), Foqion
Miçaço (Focioni Miciaci) – primul traducător a lui Kadare
in limba romana (Generalul armatei moarte, Bucureşti,
1974), Lucia Djamo-Diaconiţa, acad. Grigore Brâncuş (traducătorul unui volum de nuvele ale lui Migjeni (Millosh
Gjergj Nikolla), Cătălina Vătăşescu, Baki Ymeri (a tradus
un număr semnificativ de albanezi kosovari în română; alţi
traducători din limba albaneză: Şerban şi Adriana Tabacu,
Kopi şi Ardian Kycyku, Luan şi Renata Topciu.
14 Marius Sala, Ioana Vintilă-Rădulescu, Limbile Europei, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001, p. 23.
15 Idem.
16 Dumitru Polena, Mişcarea naţională albaneză,
Bucureşti, 2000, p. 27.
17 Într-un interviu consemnat de Iolanda Malamen
în Ziua literară.
18 În 2002 a reunit trei din cărţile publicate în limba
româna (Anul în care s-a inventat lebăda, Dulcea taină a
nebuniei şi Un trib glorios şi muribund) în volumul Trilogia (Ed. Haemus, Bucureşti).
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Poezie cu oameni frumoşi

În 2009, Dumitru Crudu îşi încheia prefaţa la antologia Noua poezie basarabeană (Editura Institutului Cultural Român) cu o întrebare asupra mişcării de mai departe
a poeziei româneşti din stânga Prutului: „Cele mai tinere
poete din antologie sunt Ecaterina Bargan şi Cătălina Bălan,
care anunţă venirea unei alte promoţii poetice. Deci, după
Cătălina şi Ecaterina cine urmează?“ Urmează, am văzut,
câţiva poeţi tineri foarte buni, care nu numai că au reuşit
să debuteze editorial, dar au şi luat premii importante, la
Bucureşti sau la Chişinău, pentru cărţile lor: Anatol Grosu,
cu Epistola din Filipeni (Max Blecher, 2012), Ion Buzu, cu
3 ml de Konfidor (Casa de Pariuri Literare, 2013), Alexandru Cosmescu, cu Un spaţiu blând care mă primeşte cum
m-ar îmbrăţişa (Cartier, 2013), Virgil Botnaru, cu Return to
Innocence (Casa de Pariuri Literare, 2014), Aura Maru, cu
du-te free (Cartier, 2015), Maria Paula Erizanu, cu Ai grijă
de tine (Charmides, 2015). Şi, chiar dacă fac parte din aceeaşi promoţie, se remarcă fiecare prin particularităţi distincte, valorificând tematici şi scriituri diferite. Dacă primii doi – Anatol Grosu şi Ion Buzu – găsesc poezia în realitatea imediată (rurală, cu precădere), în existenţa cotidiană, ceilalţi anunţă trecerea de la o poezie a „micii notaţii a
experienţei cotidiene“, a „micului sentiment“, a „micii disperări“, a „micii gândiri“ (Magda Cârneci operează cu aceste
sintagme într-un articol despre transpoezie) la o poezie în
care banalul se vrea raportat la afectul profund şi la gândirea ce depăşeşte limitele cotidianului, la Ideea ce umple
cu sens existenţa de zi cu zi. Sunt poeţi foarte bine şcoliţi,
care însă nu fac paradă de erudiţie în textele lor şi nici nu
mizează neapărat pe livresc. Mai degrabă, ei readuc, discret, substratul cultural-filosofic în poezie şi nu mai caută
autenticitatea exclusiv în marginal şi a-poetic (aşa cum se
întâmplă la cei mai mulţi dintre poeţii debutaţi după 2000),
ci în îmbinarea realului imediat cu Ideea capabilă să transpună eul concret în condiţia de potenţialitate.
Această tendinţă se poate observa, bunăoară, la Maria
Paula Erizanu, în volumul Ai grijă de tine. Debutând, în
2010, cu Aceasta e prima mea revoluţie. Furaţi-mi-o, o
proză-mărturie despre evenimentele din aprilie 2009 de
la Chişinău, tânăra autoare se detaşează total în primul ei
volum de poezie de social-politic şi face o carte a raportării eului la lume. Ultimele rânduri din motto – „All I really
want to do/ Is, baby, be friend with you“ (Bob Dylan) –,
dar şi ultimul vers din carte – „tot ce pot e să fiu o parte
din lume“ – înrămează tematic volumul şi impun acest
binom, eu-lume, ca axă pe care se construiesc cele cinci
poeme (eu le-aş zice secvenţe ale unui singur poem): Dar
sunt şi amintiri adevărate, work in progress, Într-o mirare,
fruct, ai grijă de tine.
„Cum să fii fericit“ este sintagma, implicit întrebarea
(prezentă în titlul-poem de pe coperta cărţii), care rezumă
stările-căutările eului din poezia Paulei Erizanu. Iar răspunsul este pe cât se poate de succint: „o privire-n afară nu în
telefon“. Este îndemnul pe care autoarea îl face generaţiei
sale (o generaţia a „nativilor digitali“, cum o numeşte Radu
Vancu în prefaţă), sugerând că alegerea între digital (sunt
mai multe mărci ale digitalului în poeme: Tamagotchi, mp
3 player, Minimax, HBO, iPAD) şi real nu poate fi decât
în favoarea realului. E o morală, dacă vreţi, acest îndemn
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ce anunţă de fapt marea dramă a incomunicării pe care o
trăieşte lumea contemporană, captivă a virtualităţii digitale: „când taci, când taci, lângă prietenul tău şi mergi cu
maşina/ în iPAD/ Drum drum drum// Pentru că e o maşină
adevărată, o maşină din iPAD“.
Lumea din afară, urmărită de eul poetic cu multă curiozitate (imaginea copilului care scobeşte cu beţişorul în
pământ, prezentă de două ori în carte – „ca beţişorul/ copilul care scobeşte cu un beţişor în pământ, concentrat“, „beţişorul cu care scotoceai în pământ ore-ntregi“ – devine o
metaforă a curiozităţii existenţiale) şi cu interes pentru detaliu, este populată din personaje vii, pline de lumină şi demnitate (cum ar fi bunica, „ultima ţărancă din urss care n-a
dat în colhoz“), pitoreşti, trăind cu frenezie clipa, asemeni
frumoşilor nebuni ai marilor oraşe („ca scaunul cu rotile/
ca doamna subţire, cu păr scurt, alb şi cu riduri/ frumoase
chiuind prin mijlocul Londrei, prin/ mijlocul străzii, între
maşini, alergând la goană/ pe scaunul cu rotile, cu 2 bastoane// ca şi chelia ca o aură/ a domului cu păr lung [unde
îl mai are], alb, îmbrăcat subţire, cu o pungă,/ îi zâmbeşti,
îţi surâde“). Sunt personaje care găsesc fericirea în modul
lor firesc, dar şi nonconformist de a fi, în păstrarea propriei individualităţi (e iarăşi un îndemn ascuns al autoarei).
Din perspectiva acestor relaţii interumane, bazate pe
iubire întâi de toate, poezia Mariei Paula Erizanu stă sub
semnul lui Dostoievski. Sunt prezente în carte, numite
sau doar sugerate, câteva personaje ale prozatorului rus
(intertextualitatea neştirbind autenticitatea poeziei): „îi
zice fiecărui trecător bună ziua, doamnă,/ cu zâmbet de
mâşkin“; „Cel puţin/ există/ frumuseţe/ în lume“ (aluzie la
acelaşi Mâşkin); „dragostea e responsabilitate e aproape/
zosima“. Are perfectă dreptate Radu Vancu atunci când
afirmă că „dincolo de plasticitatea aproape calofilă a imaginilor“ Paulei Erizanu, „dincolo de estetica scrisului ei e
la fel de intensa ei căutare etică. Ce o interesează pe ea cel
mai mult e să găsească un mod etic de a exista în această
Lume Nouă, un set de imperative morale care să-i structureze existenţa“. Unul dintre aceste imperative este existenţa
întru şi prin iubire (cu valenţe purificatoare): „şi plângem
şi plâng şi plângi şi plângeţi şi// şi plângem până devenim
mici, până pleacă toată apa din noi şi suntem/ 30% mici şi
boţiţi şi vedem cât de mare e pământul/ cum ne face să ne
iubim şi vom deveni mai buni/ vom iubi vom fi recunoscători/ acum plângem// şi deshidrataţi vom iubi totul/ voi
viaţă“; „ai învăţat să îi iubeşti pe ceilalţi, acum învaţă să te
iubeşti pe tine“.
Referinţa la Dostoievski e o dovadă a mizei puse de poeţii foarte tineri pe substratul cultural-filosofic al poeziei.
Cu atât mai mult cu cât în volumul Mariei Paula Erizanu
sunt şi alte nume/personaje care demonstrează interesul
autoarei pentru integrarea în poezie a conceptelor/teoriilor filosofice. În general, atrage atenţia felul în care autoarea sugerează eventualele relaţii ce se pot stabili între individ şi ceea ce există dincolo de real. Aminteam de Zosima,
convertitul (iar versul „dimineaţa, când lumina e cea mai
frumoasă pe diagonală, în şuvoi, e cel mai/ uşor să fii fericit“ m-a trimis la dimineaţa decisivă, din Fraţii Karamazov, în care ofiţerul Zinovie, văzând lumina verdelui orbitor din grădină, are un sentiment de profundă remuşcare,
HYPERION
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ca mai apoi să devină stareţul Zosima, adică să cunoască
fericirea). Sunt prezenţi catarii („hipioţii secolului XIII“),
dar şi Menocchio („fragmente din aceeaşi stea, atomi din
explozii, aceiaşi/ ca-n barba lui menocchio, morarul italian
din secolul 16,/ care credea că lumea era la început o masă,
ca o brânză, şi din ea au apărut îngerii, ca nişte viermi, şi
viermele cel mai mare era// dumnezeu“), adică ereticii. Iar
cealaltă dimensiune, a ateilor, este reprezentată de Denett
şi Lawrence Krauss. Şi această diversitate de atitudini în
relaţie cu Divinitatea e o formă de căutare etică. Aşadar,
Ai grijă de tine conţine o poezie cu profunzimi, o poezie
în care stau alături, armonios, scene din cotidianul banal
şi referiri la gânditorii lumii.
În poezia Mariei Paula Erizanu place şi autenticitatea
scriiturii. Fără a face paradă de metafore şi fără a căuta să
şocheze cu neologisme de tot felul sau, dimpotrivă, cu vulgarisme (cum li se întâmplă multor proaspăt intraţi în poezie), autoarea alege, în crearea imaginii poetice, exprimarea firească, de multe ori laconică sau chiar eliptică, aşa

cum se întâmplă în aceste versuri (aproape toate monosilabice) din poemul Într-o mirare: „cu/ cât/ vorbim/ mai/
mult/ unii/ cu/ alţii/ cu/ atât/ ne/ îndră/ gostim/ toţi/ 33/
de/ toţi/ 33“. Atrage atenţia cursivitatea spunerii, iar copulativa „şi“ şi adversativa „dar“, foarte frecvente în carte, au
funcţia de a amplifica această impresie de curgere, dar şi de
a accentua alternanţa între continuitate şi echivoc, ambiguitate. Versurile monosilabice vor fi succedate de versuri
late cât pagina, pagini umplute cu text se vor schimba pe
rând cu pagini cu un singur vers, redându-se astfel, probabil, şi ritmurile lumii din afară, când mai sacadate, când
mai domoale.
Poezia din volumul Ai grijă de tine atrage simpatia cititorului prin luminozitatea şi calmitatea eului, prin prospeţimea imaginii, prin scriitura degajată. Sunt versuri care
garantează continuitatea poeticităţii româneşti, aducând
totodată o pată de culoare inedită (sau poate o pată de
lumină?) în peisajul post-douămiist.

Ala SAINENCO

Identitatea prin gen

F

Funcţia de cunoaştere pe care o cumulează limbajul,
alături de funcţia de comunicare, ne determină să raportăm categoriile limbii la categoriile realităţii, iar caracterul de esenţă a fiinţei umane a limbii materne ne face să
interpretăm aceste categorii drept universale, comune
tuturor limbilor. În realitate însă, descoperim în diversitatea limbilor diversitatea formelor, reflexe ale unor
alte moduri distincte şi variate de a interpreta lumea.
Unele trăsături-diferenţe se explică prin tradiţia socială şi culturală, aşa cum este cazul fenomenului hlonepha „a respecta un lucru nerostindu-i numele“ (întîlnit
în limbile sotho şi zulu, fam. nigero-congoleză), care
reprezintă restricţiile pe care respectul şi consideraţia
le impun asupra uzajului: o femeie nu are voie să pronunţe numele socrului ei; în timpul comunicării, ea substituie fonemele numelui respectiv. La fel procedează şi
pentru cuvintele asemănătoare ca structură morfofonemică cu unitatea lexicală evitată. Uzul mai oferă o soluţie: dacă denumirile obiectelor casnice se aseamănă cu
numele interzise, ele sunt înlocuite cu alte cuvinte sau
împrumuturi din alte limbi[1]. Explicaţia acestui fenomen de tabu (reminiscenţe ale unei gîndiri arhaice) se
află, după James George Frazer, în modul în care omul
primitiv percepea relaţia dintre nume şi obiecte: acesta
credea că între nume şi lucru există o relaţie materială sensibilă, astfel încît sonorizîndu-se numele, poate
fi influenţată materia atît în bine, cît şi în rău; pentru a
nu atrage forţele malefice unele nume nu erau pronunţate (Fraser, p. 179).
În limba nootkă (vorbită în Canada), pentru a indica
unele caracteristici fizice ale persoanei, se recurge la
elemente morfologice (sufixe) sau fonetice (modifica-

rea consoanei sau a vocalei).
Clasele de indivizi semnalate prin aceste procedee
sunt copiii, adulţii de talie
mai mică decît media, indivizii foarte graşi sau înalţi,
cocoşaţii, cei ce au un defect
la ochi: -is, de exemplu, este
sufix pentru copii (qwɭsistici
„fă asta, copile“), -aq – pentru oamenii graşi (qwɭsaqtici „fă asta, omule gras“) etc.
Nootka (ca şi limba kwakiutl, vorbită, de asemenea, în
Canada) are sufixe speciale pentru a preciza că anumite
acţiuni au loc pe plajă, pe stînci sau în mare şi face uz
(ca şi limbile kwakiutl, salish, tshimshian) de numerale
distincte, funcţie de clasele de obiecte.
Unele diferenţe reţinute în forme de limbă sunt atît
de vechi şi diferite de modul nostru de a gîndi, încît nu
le mai putem explica: algonkina (limbă amerindiană),
de exemplu, face distincţia de animat / inanimat, dar cu
o repartiţie inexplicabilă din punctul de vedere al unui
vorbitor de limbi indo-europene: la animate sunt incluse
– pe lîngă numele de fiinţe – arborii, pietrele, soarele,
luna, stelele, tunetul, grîul, pîinea, tutunul, sania, cărămida etc., iar la inanimate – căpşuna, coarda etc.
Există, în consecinţă, în limbi, clase mai mici sau mai
largi de cuvinte, cu referire la care, uneori, nu putem
spune care a fost criteriul şi fundamentul clasificării. Pornirea sau instinctul (cum îl numeşte Otto Jespersen) de
clasificare pe care îl are fiinţa umană (manifestat direct
prin limbaj la nivel de formare a cuvintelor, distribuire a unităţilor limbii în structuri lineare) s-a materia1 Aici și în în continuare descrierea limbilor este făcută după: lizat, evident, prin gruparea cuvintelor care aveau ceva
Sala, M., Vintilă-Rădulescu, I., Limbile lumii, Chișinău, Știinţa, 1994. în comun pornind de la semnificaţia acestora (JesperReprint după ediţia Editurii Știinţifice și Enciclopedice, București, sen, p. 889); în timp, semnificaţia s-a atenuat, iar clasele
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respective, deşi au continuitate în limbile moderne, nu
pot fi în întregime motivate şi explicate de vorbitori (şi
nici de lingvişti). Categoria genului, bazată pe o realitate
aparent clară (reflectată şi în termenul generic comun
– gen: gen natural / gen gramatical), nu face excepţie
în acest sens.
Pentru vorbitorii de limbă română, genul gramatical
reprezintă un criteriu de clasificare prin care se disting
substantive masculine, feminine şi neutre.
Relaţia de gen implică supracategoria animat / inanimat care înscrie substantivul în dinamica viaţă-moarte
şi care, la rîndul său, implică o altă supracategorie – concret / abstract, „asigurată de deosebirea, sesizabilă, între
‚obiectele‘ denumite de substantive, în interiorul raportului realitate extralingvistică – gîndire – limbă“ (a se
vedea: Irimia, Gramatica, p. 44).
Schematic, această trietajare arată astfel:

Substantive:
- abstracte
- concrete:
- inanimate
- inanimate:
neutre - masculine - feminine
Substantivele concrete trimit spre obiecte „delimitabile, în substanţialitatea lor fixată în forme sensibile,
reprezentabile în mod direct, în conştiinţa unui vorbitor, cel mai adesea, prin imaginea unui obiect individual“,
iar cele abstracte, neavînd materialitate, reflectă lumea
prin treapta inteligibilului (Irimia, Gramatica, p. 39).
Fiind legată direct de cunoaştere, clasificarea abstract
/ concret nu implică, se pare, diferenţe în limbile lumii.
Al doilea palier al stratificării prezintă diferenţieri,
dacă nu explicabile, cel puţin curioase. În română, animate sunt substantivele care denumesc obiecte înscrise
în dinamica viaţă-moarte, iar inanimate – cele care nu
cunosc această dinamică, cuprinzînd şi „substantive
colective precum trib, popor, neam etc., care denumesc
realităţi situate în perspectiva dinamicii viaţă-moarte
numai la nivelul componenţilor, sau substantive precum braţ, picior, nas, gît, călcîi, cioc etc., nume de relaţii înscrise în perspectiva viaţă-moarte la nivelul întregului din care fac parte“ (Irimia, Gramatica, p. 44). În
algonkină (familia limbilor amerindiene) însă, animatele
şi inanimatele, pe lîngă faptul că includ: primele fiinţe,
iar cele din urmă obiecte, împart între ele părţile corpului astfel: cele ale corpului uman sînt trecute la clasa
inanimatelor, iar cele ale fiinţelor nonumane – la clasa
animatelor. În andamaneză (insulele Andaman), părţile corpului uman se împart în şapte clase, care mai
înscriu şi entităţi inanimate raportate într-un anume
fel la aceste părţi.
Al doilea palier explică modul în care este perceput
genul (acolo unde există ca structură bazată pe o opoziţie ternară) în limbile indo-europene: entităţile animate,
fiind de gen natural masculin sau feminin, sunt, respectiv, de gen gramatical masculin sau feminin, iar entităţile
inanimate, fiind în afara opoziţiei de gen natural, sunt de
gen gramatical neutru. Această suprapunere, numită şi
concordanţă între genul natural şi genul gramatical, nu
este totală: în realitatea limbilor, unele substantive care
desemnează entităţi inanimate sunt de genul gramatical
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masculin sau feminin: masă (fem.), casă (fem.), copac
(masc.), electron (masc.) etc. Acestea din urmă se grupează la masculine sau feminine în funcţie de influenţa
mai multor factori: analogie, istoria limbii, viziune arhaică, influenţa formei asupra conţinutului sau a conţinutului asupra formei etc., uneori aceşti factori acţionînd
în comun. Avem, astfel, în română „o corelaţie aproape
permanentă între raportul pom – fruct şi raportul masculin – feminin: vişin – vişină, nuc – nucă, păr – pară,
prun – prună“ (Irimia, p. 45), explicabilă printr-o interpretare subiectivă a realităţii, susţinută şi istoric: „toate
numirile de arbori, care erau în latineşte de genul feminin, au devenit masculine“ (Philippide, p. 433). Pe de
altă parte, practica socială, ocupaţiile şi habitatul explică
faptul că nu toate substantivele animate sunt corelative, realizînd opoziţia masculin / feminin, ca în cazurile substantivelor heteronimice: bărbat / femeie, tată
/ mamă, unchi / mătuşă, cocoş / găină, cerb / căprioară, bou / vacă etc. sau mobile: bunic / bunică, nepot
/ nepoată, leu/leoaică, curcă / curcan, ciocîrlie / ciocîrlan etc. În unele cazuri, „în interpretarea lingvistică a
lumii vieţuitoarelor, subiectul vorbitor a rămas indiferent la distincţia de sex sau […] aceasta este imperceptibilă în cunoaşterea empirică sau […] el a fost interesat
doar de specia în sine“ (Irimia, p. 47), iar, în consecinţă,
substantivele care denumesc entitatea animată sunt fie
masculine (crocodil, elefant, melc, pescăruş, rac, struţ,
şarpe etc.), fie feminine (albină, balenă, furnică, girafă,
molie, privighetoare etc.), referindu-se însă atît la mascul, cît şi la femelă.
Anumite corelaţii masculin / feminin, care se înscriu
aparent în clasa substantivelor mobile, nu au, în realitate, nimic comun cu genul natural, prezentînd modificări semantice de altă natură: „între substantivele feminine derivate prin sufixul –easă, unele prezintă o modificare semantic şi în sfera sensului lexical; croitoreasă
înseamnă femininul substantivului masculin croitor,
cu păstrarea nucleului semantic lexical: ‚fiinţă care face
croitori‘. Ofiţereasă, în schimb, cel puţin pînă de curînd,
însemna ‚soţie de ofiţer‘“ (Irimia, Gramatica, p. 46). La
fel, „termenii primăriţă, preoteasă, notăreasă, băcăliţă
etc. sunt nume feminine de profesii doar ca formă“, în
realitate acestea sunt „neveste de primar, preot, nota şi
bacal“ (Flaişer, p. 241). În stadiul actual al limbii române
li se poate recunoaşte acestor substantive două sensuri: „fiinţă de sex feminin care profesează în domeniul
respectiv“ şi „soţia unui bărbat care profesează în domeniul respectiv“ (a se vedea şi Irimia, Gramatica, p. 46).
Dacă în română, ca şi în alte limbi indo-europene unde
există genul, acesta poate fi explicat, chiar dacă numai
parţial, prin raportarea la supracategoria animat / inanimat şi la genul natural, în limbi ce ţin de alte familii genul
gramatical înscrie şi alte trăsături. În limba baţ (familia limbilor indo-caucaziene), de exemplu, trăsăturile de
animat şi sexualitate sunt dublate de nota raţionalitate:
la un radical substantival se ataşează prefixe distincte în
funcţie de desemnarea fiinţelor raţionale de sex masculin, a fiinţelor raţionale de sex feminin, a fiinţelor neraţionale, indiferent de sexul lor, ultimelor alăturîndu-li-se
nonfiinţele. Adjectivul greu, raportat la substantivul băr-
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bat va avea forma watshi, raportat la femeie – jatshi, iar
folosit cu referire la un obiect – batshi.
În limbile hamitice, semul care susţine divizarea
masculin / feminin este /dimensiunea/: masculine sunt
substantivele care desemnează persoane, obiecte mari
şi fiinţe de sex masculin, iar feminine – cele care trimit
la obiecte mici şi fiinţe de sex feminin.
În abhaza (familia limbilor caucaziene) opoziţia masculin / feminin se manifestă diferit în funcţie de persoană:
opoziţia binară masculin / feminin de la persoana a II-a
este substituită prin opoziţia ternară masculin / feminin
/ non-raţional la persoana a III-a.
Într-un alt mod, şi limba română manifestă o anumită „sensibilitate“ faţă de raţional (adică faţă de categoria persoanelor) care se materializează în „tendinţa de
marcare formală (prin mărci flexionare şi sintactice) a
clasei substantivelor personale“ (Bidu-Vrînceanu, p. 232),
a căror existenţă este în faza de tendinţă şi nu de clasă
definitivă în cadrul genurilor masculin şi feminin. Ţinînd
cont de această tendinţă, se poate considera că structura de gen a limbii române include următoarele clase:

masculin
[+animat,
+masculin]

feminin
neutru
[+ animat,
[- animat]
+ masculin]
personal
[+ masculin, + personal] / [+ feminin,
+ personal]
Prezenţa neutrului în structura genului românesc
este interpretată, de asemenea, drept „sensibilitate“ a
limbii române faţă de categoria inanimatelor, româna
fiind singura limbă romanică care a menţinut şi chiar
a întărit genul „neutru ca gen semantic omogen, încorporînd, cu nesemnificative şi discutabile excepţii, numai
substantive inanimate“ (Dicţionar, p. 232).
Latina, după cum se ştie, pierde genul neutru, această
situaţie fiind determinată de cauze lingvistice (ştergerea
diferenţelor de declinare dintre masculine şi neutre) şi
extralingvistice (încă de la începuturile ei, limba latină nu
mai făcea deosebire între „animat“ şi „neanimat“: omul
primitiv transforma în fiinţe, adică „însufleţite“ şi forţele
naturii, în care el vedea „spirite“ sau „duhuri“ (de obicei,
primejdioase); odată cu progresul cunoaşterii, deosebirile acestea, datînd dintr-o epocă îndepărtată, au început să dispară şi, drept urmare, în limba latină, distincţia dintre ele era pur formală, nu mai corespundea, în
general, unei concepţii propriu-zise despre lume) (Iordan, p. 358).
Ambele „sensibilităţi“ ale limbii române sunt interpretate drept semne ale „unei tendinţe de re-motivare
a unora dintre clasele de gen gramatical şi deci de creştere a gradului de corespondenţă cu genul natural“
(Bidu-Vrînceanu, p.232).
Româna reconstituie, astfel, într-o altă formă, trei
genuri din indo-europeana veche: masculin, feminin şi neutru (mediu). Într-o fază şi mai veche, în
indo-europeană, masculinul şi femininul ar fi format o
singură categorie, cu trăsătura animat, opusă grupului
inanimat. Astfel interpretează unii lingvişti faptul că tex-
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tele hitite au reţinut două genuri: unul care uneşte masculinul şi femininul şi altul suprapus pe neutru (inanimate). Genul feminin, în perioada estimată pentru textele hitite, reprezenta o categorie neconturată încă, iar
dacă ar fi existat în indo-europeană, hitita, cu siguranţă,
ar fi moştenit această categorie. Într-o fază veche, prin
urmare, femininul reprezenta o subclasă a masculinului.
În română, femininul a devenit genul dominant. În
baza unui studiu comparativ al Codicelui Popii Bratu
şi al romanului Baltagul de Mihail Sadoveanu, Constantin Dimitriu arată că „frecvenţa genului masculin
scade de la epoca modernă cu cca 15 % cuvinte-titlu şi
cca 10% cuvinte-text“, iar genul dominant devine femininul (Dimitriu, p. 129):
Textul

Masculin

Feminin

Neutru

Cuvinte-titlu Cuvinte-text Cuvinte-titlu Cuvinte-text Cuvinte-titlu Cuvinte-text
Codicele

304
(29,71%)

1991
(34,88%)

506
(49,46%)

2349
(41,15%)

213
(20,82%)

1367
(23,95%)

Baltagul

238
(14,68%)

2272
(24,1%)

923
(56,94%)

4817
(51,1%)

458
(28,25%)

2333
(24,75%)

Numărul de clase ce reflectă structurarea pe genuri
este, de asemenea, diferit în limbile lumii, gramaticile
consemnînd maximum 6 genuri (swahili, limbile bantu)
şi minimum 2 (în limbile romanice, cu excepţia românei).
În swahili (familia limbilor nigero-congoleză), din
cele 18 clase de substantive existente, pot fi evidenţiate 6, care ţin într-un fel de gen: clasa 1 – om; clasa 3 –
arbore, plante, obiecte confecţionate din lemn; clasa 5
(numită şi clasa obiectelor rotunde) – fructe, legume,
părţi ale corpului; clasa 7 (numită şi clasa lucrurilor) –
inanimate, diminutive, persoane cu handicap, denumirile
limbilor; clasa 9 – animale, cîmpurile semantice casă şi
familie, împrumuturi; clasa 11 (numită şi clasa obiectelor
lungi) – părţile unui întreg, abstractele. Alte clase, nelegate de gen: clasa 15 – substantivele deverbale; clasele
16, 17, 18 – componenţă variabilă, cu excepţia cuvintelor kuzimu „lumea de dincolo“ şi pahali „loc“, care servesc la exprimarea relaţiilor spaţiale (Мячина, p. 21-23).
În buruşaski (limbă vorbită în Pakistan) substantivul
are 4 clase: nume de bărbaţi; nume de femei; nume de
animale şi obiecte individualizate (fructe, lemn şi obiecte
confecţionate din lemn); nume de obiecte considerate
slab individualizate (lichide, pulberi, metale, arbori, diviziunile timpului, abstractele).
Limba telugu (vorbită în India) diferenţiază persoanele de sex masculin de toate celelalte, iar la plural –
fiinţele umane de toate celelalte.
Într-un mod aparte se manifestă opoziţia de gen la
pronumele de persoana a III-a în oneidă (vorbită în cîteva
regiuni ale SUA şi Canada), care are 4 forme de gen:
neutru (obiecte inanimate şi noţiuni abstracte), feminin
(la singular pentru persoane adulte de sex feminin sau
referiri generale la orice animal; la dual şi plural pentru
grupuri alcătuite din femei, grupuri de animale, pentru
două sau mai multe obiecte inanimate în mişcare), masculin (la singular pentru o fiinţă de sex masculin, la dual
şi plural pentru grupuri de fiinţe de sex masculin, grup
amestecat sau grup cu sex necunoscut), feminin nede-
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finit (la singular pentru o femeie tînără sau bătrînă sau
cu referire la una sau mai multe persoane nedefinite).
O structură supraetajată, complexă, are şi limba
marind (vorbită în Noua Guinee) în care genul cuprinde,
de asemenea, 4 categorii: masculinul uman; femininul
uman şi animalele; inanimatele; inanimatele prin excelenţă, acestea fiind exprimate prin alternanţe fonetice şi
determinanţi. Distincţia de gen se proiectează în această
limbă pe distincţia de număr: doar primele două genuri
au forme diferite de număr.
Distincţia de gen are, în general, implicaţii morfologice sau sintactice, manifestîndu-se mai ales la nivel de
formă. În swahili clasele de gen 1, 3, 5, 7, 9 sunt dublate
prin clasele 2, 4, 6, 8, 10, care reprezintă pluralul primelor. În limbile care au categoria cazului, genul selectează tipare de declinare. Astfel, „în cadrul masculinului din română se disting mai multe declinări, una constituită din clasa masculinelor invariabile: ochi, unchi,
genunchi…, iar altele, caracterizate prin două forme flexionare distincte, una pentru sg., alta pentru pl., deosebite între ele prin selecţia de desinenţe şi de articole diferite“ (Dicţionar, p. 154). În română, doar substantivele
feminine au forme distincte pentru genitiv-dativ, pe de
o parte, şi nominativ-acuzativ, pe de altă parte, iar masculinele prezintă această distincţie „în condiţiile marcării prin articol definit feminin a genitiv-dativului: tată /
tatei“ (Irimia, p. 53).
La nivel sintactic, în română, genul (ca şi numărul)
condiţionează forma diferitelor determinări pe care le
primeşte substantivul, iar dacă ţinem cont de faptul că
„genul este marcat prin desinenţă, articol, sufix flexionar, morfem mixt, morfem complex, alternanţă fonetică şi context“ (Dimitriu, p. 132) şi, uneori, aceste mijloace apar concomitent, structurile sintactice româneşti vor părea nu mai puţin curioase decît cele din alte
limbi. Deşi este vorba de un alt aspect, din perspectiva
redundanţei, lucrurile sunt comparabile: în kongo, prefixul de clasă care leagă substantivul de determinantele
sale şi complementul de predicat se repetă: baleke bana
ba mfumu, bankaka ba mbote, bankaka ba mbi, bafwidi
bau baakulu lit. „băieţii aceia ai şefului, unii buni, alţii
răi, ei muriră cu toţii“; în română se repetă marca de gen
(ca şi cea de număr, de altfel): Fetele (feminin, marcat
prin rădăcină, desinenţă şi articol definit) acelea (acord:
fem.) inteligente (acord: fem.), absolvente (reluare de gen:
fem.) ale (acord: fem.) liceului au fost înscrise (acord:
fem.) la facultate.
În machiguengă (limbă vorbită în Peru) distincţia
masculin / feminin apare, pe lîngă substantive, la adjective, numerale şi chiar verbele a fi şi a avea: se va spune,
astfel, aino „este, masculin“, dar aitio „este, feminin“. În
yana (probabil, o limbă moartă deja, vorbită în California, SUA, pînă la începutul secolului XX), se utilizau
două verbe pentru a desemna acţiunea făcută de un bărbat şi acţiunea făcută de o femeie, limba prezentînd, în
general, diferenţe diastratice, bazate pe gen, remarcabile.
Divizarea masculin / feminin generează şi o altă diferenţă între limbi, care ţine de modul în care este desemnată specia. În fulă (fam. nigero-congoleză), substantivul ce denumeşte femela la animale este numele generic al speciei, pe cînd în cazul fiinţelor umane această
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funcţie este îndeplinită de numele masculin. În hotentotă (vorbită în Africa de Sud), există trei genuri: masculin, feminin şi nedefinit (comun), ultimul fiind folosit
pentru a desemna specia: k`oi-b „bărbat“, k`oi-s „femeie“
/ k`oi- „fiinţă umană“, iar diferenţa de gen fiind redată
prin sufixe. În marind, la numele de rudenie, cuvîntul
generic conţine o alternanţă fonetică faţă de masculin
şi feminin: anem „bărbat“, anum „femeie“ / anim „om“.
În limba kongo, pentru indicarea genului natural feminin, se adaogă un determinant (ngudi „mamă“ sau nnkeento „femeie“): ngudi mbwa „cîine femeie = căţea“, ntinu
nnkeento „femeie rege = regină“ etc.
În română există o clasă aparte de substantive care se
înscriu în categoria arhigenului[2] şi care „concentrează
în sfera lor semantică amîndoi termenii opoziţiei masculin – feminin“, actualizarea lor făcîndu-se prin hiponime (Irimia, Gramatica, p. 47): copil (arhigen) → băiat
(masc.), fată (fem.); om (arhigen) → bărbat (masc.),
femeie (fem.); părinte (arhigen) → tată (masc.), mamă
(fem.); cal (arhigen) → armăsar (masc.), iapă (fem.);
porc (arhigen) → vier (masc.), iapă (fem.); hiponimul,
în alte cazuri, are „aceeaşi formă cu unul din substantivele înscrise în opoziţia de gen“: copil (arhigen) → copil
(masc.), copilă (fem.); pisică (arhigen) → motan (masc.),
pisică (fem.); raţă (arhigen) → răţoi (masc.), raţă (fem.);
capră (arhigen) → ţap (masc.), capră (fem.) (a se vedea:
Irimia, p. 47-48). În română (mai cu seamă în stilul ştiinţific), ca şi în alte limbi, se recurge şi la termeni ajutători pentru a reda distincţia de gen: elefant femelă –
elefant mascul.
O altă clasă în zona genului românesc o formează
ambigenul[3], care include substantivele ce reprezintă,
„la plural, categoria arhigenului: oameni, copii etc.“ şi
la care „pluralul nu corespunde direct singularului, ci
rezultă din dominarea masculinului asupra femininului“ (Irimia, p. 48): fraţi (ambigen) → frate (masc.), soră
(fem.); fraţi (ambigen) → frate (masc.), soră (fem.); studenţi (ambigen) → student (masc.), studentă (fem.) etc.
Dominaţia masculinului asupra femininului, preferinţa
pentru genul masculin şi „o voită evitare a femininului“
se explică, după M. Flaişer, prin „frica ancestrală a bărbatului faţă de misterul eternului feminin“ (Flaişer). Claude Dubar interpretează dominaţia lingvistică a masculinului drept compensare a dominării femininului în
realitate pe segmentul de deţinere a controlului asupra
perpetuării speciei umane (Dubar).
La nivelul comunicării, prezenţa genului într-o limbă
oferă, după unii lingvişti, avantaje, iar după alţii, creează
dificultăţi. „Distincţia formală de gen este, incontestabil, un avantaj enorm pentru limbile ariene, semitice şi
egiptene faţă de alte limbi“, afirmă Schroeder, prezenţa
genului conferindu-le vivacitate şi varietate. Tegner însă
regretă prezenţa genului în suedeză şi faptul că enunţul sin make ma man ej svika nu poate avea o formă din
2 Termenul arhigen este folosit și pentru „caracterizarea genului unor substantive defective, care, în absenţa din paradigmă a
unei forme de număr, nu satisfac decît unul dintre cele două contexte definitorii pentru stabilirea genului, pe cel nespecific, nepermiţîndu-se, astfel, încadrarea lor neechivocă în gen“: unt, lapte, icre
etc. (Dicţionar, p. 70).
3 Termenul este folosit și pentru desemnarea genului neutru
de unii lingviști.
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care să fie clar că sentinţa se referă şi la soţ, şi la soţie
(citat după: Jespersen, p. 346).
Avantajul sau dezavantajul prezenţei categorie genului (ca şi o oricărei categorii) într-o limbă trebuie interpretat din perspectiva posibilităţii de a construi semnificaţii. Genul gramatical, evident, permite exprimarea
mai exactă din punctul de vedere al distincţiei pe care
s-a construit categoria respectivă, după cum absenţa ei
permite o exprimare mai generalizată. Iar întrucît „semnul lingvistic concret […] nu oferă doar ‚reprezentare‘
[…] şi nu funcţionează doar în relaţie cu vorbitorul […],
cu ascultătorul […] şi cu lumea extralingvistică […], ci
funcţionează concomitent în şi printr-o reţea complementară şi foarte complexă de relaţii, cu care formează
un ansamblu deopotrivă de complex de funcţii semantice,
a căror totalitate se poate nu evocare“ (Coşeriu, p. 161),
mutaţiile, accentuările sau atenuările semantice, inclusiv cele legate de gen, vor aduce un plus de semnificaţie.
În ceea ce priveşte genul, afirmaţiile lui D. Irimia cu
referire la creaţia eminesciană pot fi raportate la creaţia poetică în general: „fiind mai mult o componentă a
sferei semantice a substantivului decît o categorie gramaticală, genul oferă poetului un cîmp relativ limitat
libertăţii de alegere; situează limbajul poetic eminescian mai puţin în relaţii de opoziţie şi mai mult între
coordonate ale structurii limbii naţionale, care îi condiţionează în bună măsură nu numai organizarea planului expresiei dar şi a dezvoltării semantice interne“ (Irimia, Limbajul, p. 66).
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Nicolae ENCIU

La 75 de ani de la
ultimatumul sovietic din
iunie 1940. Dramatica
transformare a Basarabiei în
RSS Moldovenească

C

Cu toate că intenţiile Uniunii Sovietice de anexare
a Basarabiei au fost cunoscute cu mult timp înainte de
1940 [1], nota ultimativă sovietică din noaptea de 26 spre

27 iunie 1940 de cedare imediată a Basarabiei şi Nordului Bucovinei, aşteptându-se răspuns chiar în cursul
zilei de 27 iunie, a produs o totală consternare şi derută

1 Ambasada României din Atena, bunăoară, la scurt timp de la
semnarea Tratatului de neagresiune sovieto-german și a Protocolului său adiţional secret din 23 august 1939, avertiza Guvernul de
la București (20 octombrie 1939), că „acum nu mai încape îndoială
că colaborarea germano-sovietică este mult mai strânsă decât s-ar
fi putut presupune“ (Arhivele Naţionale, București, fond Președinţia Consiliului de Miniștri, dosar 270/1939, fila 131). În Bulgaria, în
aceeași perioadă, presa caracteriza situaţia de la frontiera românosovietică drept alarmantă: „Autorităţile noastre, – menţiona ambasadorul Eugen Filloti de la Legaţiunea din Sofia (1 octombrie 1939),
– ar proceda la evacuarea arhivelor din Basarabia, iar proprietarii șiar lichida moșiile“ (Arhivele Naţionale, București, fond Președinţia
Consiliului de Miniștri, dosar 270/1939, fila 229). Același E. Filloti de

la Legaţiunea din Sofia relata, la 1 noiembrie 1939, că „un ziar bulgar anunţă, după „Le Matin“, că Guvernul sovietic ar fi invitat pe Ministrul regal român al Afacerilor Străine a veni la Moscova, pentru
reglementarea chestiunilor pendinte româno-sovietice. Aceeași știre adaugă că Sovietele ar cere baze navale și aeriene pe ţărmul românesc și stăpânirea gurilor Dunării“ (Arhivele Naţionale, București,
fond Președinţia Consiliului de Miniștri, dosar 270/1939, fila 307). În
fine, însuși Suveranul bulgar a exprimat în acea perioadă (22 noiembrie 1939) teama de o acţiune sovietică împotriva României: „Cum
nu se știe până unde ar tinde poftele Rusiei, o asemenea acţiune
ar fi primejdioasă și pentru Bulgaria“ (Arhivele Naţionale, București,
fond Președinţia Consiliului de Miniștri, dosar 270/1939, fila 354).
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atât în cercurile guvernamentale, cât şi în lumea politică românească [2].
Este în afara oricăror discuţii faptul că ocuparea Basarabiei şi Nordului Bucovinei în vara anului 1940 a fost
rezultatul direct al Pactului Molotov-Ribbentrop din 23
august 1939, al înţelegerilor dintre Hitler şi Stalin şi al
agresiunii politico-militare întreprinse de Uniunea Sovietică împotriva României [3]. La fel însă de adevărat este şi
faptul că, de rând cu pagubele umane şi materiale provocate de agresiunea sovietică, stupoarea, nedumerirea,
indignarea şi demoralizarea opiniei publice româneşti au
produs consecinţe identice şi poate chiar mai grave decât
pagubele materiale propriu-zise.
Aceasta deoarece regele Carol al II-lea afirmase, în
repetate rânduri, în mod public şi solemn, că hotarele
României vor fi apărate. „Am încins ţara cu un stăvilar
de foc şi de beton, peste care nimeni nu va putea trece“,
– astfel afirmase regele Carol al II-lea la Chişinău, la 6
ianuarie 1940 [4]. Într-un alt discurs, referindu-se la aceleaşi aspecte ale apărării naţionale, regele României a
dat ferme asigurări că aceasta niciodată „nu a avut un
înţeles mai viu şi mai puternic decât azi. Aceste cuvinte
cuprind azi scurt şi lămurit politica noastră paşnică,
dar şi hotărâtă. Nu ne întărim, nu desăvârşim înzestrarea oştirii noastre într-un spirit agresiv, ci într-un spirit
decis de apărare a ceea ce este al nostru şi al dreptului
consfinţit prin libera hotărâre a Adunărilor de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba-Iulia. În acest cadru hotărât românesc, sunt gata a întinde mâna prieteneşte oricui vrea să
ne-o strângă cu lealitate“ [5].
Potrivit relatărilor din acea vreme, „populaţia (Basarabiei.- n.n.) l-a primit ca pe Mesia; ameninţarea Rusiei
sovietice asupra acestei provincii apăsa sufletele basarabenilor şi pentru ei prezenţa regelui în mijlocul lor era
o linişte (…). Când regele şi-a făcut apariţia, mulţimea,
delirândă de entuziasm, a rupt cordoanele, astfel că regele
s-a găsit izolat în mulţimea care-l aclama. În acea atmosferă de bucurie se putea descifra rugămintea disperată
a întregii provincii: „Nu ne părăsi: apără-ne!“. Sub influenţa magnetismului popular, regele a ţinut un discurs în
care a rostit un legământ solemn, rezumat în declaraţia:
„Nici o brazdă de pământ nu vom ceda“ [6].
La doar şase luni de zile de la acel legământ solemn,
Carol al II-lea va încerca să se justifice: „Ce puteam eu
oare face, (…) nu pot să-mi iau răspunderea, nefiind susţinut decât de o foarte mică minoritate?“ [7].

Nu numai putea, dar şi avea obligaţia constituţională
de a-şi asuma, personal, întreaga responsabilitate, deoarece, potrivit Constituţiei din 27 februarie 1938, articolul 46, regele era comandantul suprem al armatei şi avea
„dreptul de a declara război şi a încheia pacea“, în timp
ce Consiliul de Coroană era „un for pur consultativ“ [8].
Tocmai din aceste considerente, liderii opoziţiei din
acea perioadă, în numeroasele memorii şi proteste împotriva cedării teritoriale aveau să menţioneze, pe bună dreptate, că „poporul român (…) nu poate să înţeleagă pentru
ce, în momentul când armata trebuie să apere fruntariile ţării, a primit ordin să se retragă precipitat şi să lase
vrăjmaşului mână liberă pentru ocuparea a două provincii, părăsind în voia URSS trei milioane de români“ [9].
În mod firesc, drama cedării teritoriale din iunie 1940
a fost resimţită cel mai acut de liderii politici basarabeni.
Astfel, adresându-se regelui Carol al II-lea în şedinţa
Consiliului de Coroană din 27 iunie 1940, prof. Ştefan Ciobanu avea să menţioneze că „părăsirea Basarabiei de armatele române ar fi cea mai mare crimă naţională, căci ea ar însemna să aruncăm populaţia din Basarabia în braţele unui neam străin şi a unui regim pe care
nimeni în Basarabia nu-l doreşte“. În consecinţă, răspunsul care trebuia dat Sovietelor era: „rezistenţă până la sfârşit“ [10]. În continuarea şedinţei Consiliului de Coroană
din aceeaşi zi, prof. Ştefan Ciobanu a declarat că: „conştiinţa mea de român basarabean nu-mi permite să concep ca o provincie care din punct de vedere şi istoric, şi
ca structură etnografică este românească, să fie cedată
fără nici un gest măcar de apărare Ruşilor, ca populaţia
să fie lăsată pradă“, respectiv, „decât să ne răşluiască ţara,
bucată cu bucată, mai bine să murim cu toţii pentru un
ideal al părinţilor noştri“ [11].
La câteva zile de la acea declaraţie istorică, dând glas
opiniei parlamentarilor şi fruntaşilor vieţii publice şi culturale din Basarabia, prof. Ştefan Ciobanu avea să rostească
celebrul protest în cadrul şedinţei Comisiunilor Afacerilor Străine a Camerei şi Senatului României, menţionând
că întreaga populaţie a Basarabiei, „şi cea românească,
şi cea minoritară, Germanii, Bulgarii şi chiar Rutenii şi
Ruşii, refractari unui regim comunist, este lăsată pradă
unei situaţii pe care nu o doreşte“ [12]. În finalul acelui
protest, parlamentarii şi fruntaşii vieţii publice şi culturale din Basarabia, români şi minoritari deopotrivă, lansau un disperat apel „la lumea civilizată“, atrăgând atenţia asupra „dramei sfâşietoare prin care trece populaţia
Basarabiei; în acelaşi timp, ridicăm glasul nostru de pro2 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), fond 691, inv. test riguros în contra încălcării nelegitime a celor mai
sfinte drepturi ale noastre istorice, etnice şi umane“ [13].
1, dosar 39, vol. I, fila 3-5.
Zadarnice au fost toate protestele, iar termenul de
3 Ioan Scurtu și Constantin Hlihor, Complot împotriva României, 1939-1947. Basarabia, Nordul Bucovinei și Ţinutul Herţa în vâl- 4 zile impus de ultimatumul sovietic pentru cedare şi
toarea celui de-al doilea război mondial, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 1994, p. 26.
4 Cf. Dinu C. Giurescu, România în al doilea război mondial
(1939-1945), Editura ALL Educaţional, București, 1999, p. 22.
5 Cf. Grigore Gafencu, Politica noastră externă, în Zece ani de
domnie ai MS Regelui Carol al II-lea. Vol. III, Imprimeria Naţională,
București, 1940, p. 69-70.
6 Carol al II-lea. Între datorie și pasiune. Însemnări zilnice. Vol.
II (1939-1940), Casa de editură și presă Șansa SRL, București, 1996,
p.362 (nota 90).
7 Cf. Dinu C. Giurescu, România în al doilea război mondial
(1939-1945), Editura ALL Educaţional, București, 1999, p. 26.
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8 Ibidem, p. 26.
9 Dinu C. Giurescu, România în al doilea război mondial (19391945), Editura ALL Educaţional, București, 1999, p. 27.
10 Declaraţia dlui prof. Ștefan Ciobanu în ședinţa Consiliului de
Coroană din 27 iunie 1940, în „Revista Fundaţiilor Regale“, an. VIII, nr.
8-9, 1941, p. 705.
11 Ibidem, p. 705-706.
12 Protestul dlui prof. Ștefan Ciobanu, rostit la ședinţa comisiunilor afacerilor streine a Camerei și Senatului, în ședinţa din 2 Iulie
1940, în „Revista Fundaţiilor Regale“, an. VIII, nr. 8-9, 1941, p. 709-710.
13 Ibidem, p. 710.
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comunicarea tardivă a evacuării „a produs o derută şi o
învălmăşeală de nedescris printre români“. Într-o dare
de seamă asupra actului istoric al cedării Basarabiei şi
Bucovinei de Nord din 28 iunie 1940 şi consecinţele lui
în politica internă şi externă a României, se menţiona că
„armata română n-a avut timpul necesar pentru manevra
retragerii, autorităţile surprinse n-au putut lua măsuri de
evacuare, iar mare parte din populaţie n-a fost vestită şi
astfel trupele de ocupaţie au întrecut pe români în retragere“ [14]. „Trupele sovietice au depăşit linia de demarcaţie fixată, – relata în continuare aceeaşi sursă, – dând loc
la incidente şi lupte locale cu armata română. Ofiţeri şi
soldaţi din armata română au fost împuşcaţi. Paraşutişti
lansaţi din avioane au întretăiat retragerea la Bolgrad înainte de expirarea termenului convenit, oprind trenurile,
percheziţionând şi oprind lucrurile şi valorile refugiaţilor, dezarmând trupa şi pe ofiţerii români şi reţinând pe
soldaţii originari din Basarabia“ [15].
Oricum, în ziua de 3 iulie 1940, la orele 14,00, –
termenul indicat de guvernul sovietic, – noua graniţă
sovieto-română a fost închisă [16], aşezându-se impenetrabila „perdea de fier“ prezisă de Nicolae Iorga, pentru
ca în spaţiul dintre Prut şi Nistru să fie declanşate neîntârziat o serie de transformări radicale, menite să conducă la o comunizare şi sovietizare cât mai rapidă şi profundă a acestuia. A fost atacată, în primul rând, integritatea teritorială a Basarabiei, care a avut de suportat o
extrem de dureroasă amputare de teritoriu şi de populaţie.
La 11 iulie 1940, bunăoară, ziarul moscovit „Pravda“
promitea că „suprafaţa RSS Moldoveneşti va fi de peste
50.000 km2“, iar populaţia ei – „de peste 3.700.000 de
oameni“[17], deci cu mult mai mare chiar faţă de suprafaţa Basarabiei interbelice. Viitoarea RSS Moldovenească,
promitea acelaşi organ central al PC (b) din întreaga Uniune, „va deveni un stat cu un teritoriu mai mare decât
unele ţări europene ca Belgia, Olanda, Elveţia“[18]. Aşadar,
proiectul iniţial al viitoarei RSS Moldoveneşti descris de
ziarul „Pravda“ se încadra perfect în formula anterioară
a Kremlinului de „unire a Basarabiei cu RASSM“, deoarece teritoriul Basarabiei interbelice (44.422 km2) şi cel
al RASSM de până la 28 iunie 1940 (8.500 km2) alcătuiau împreună 52.922 km2, iar populaţia RASSM (599.156
locuitori către anul 1940) sumată la populaţia Basarabiei
de 3.191.016 locuitori la 1 ianuarie 1940, constituia un
total de 3.790.172 de locuitori[19].
Evenimentele imediat următoare au arătat cu toată
claritatea că promisiunile Kremlinului nu coincid neapărat şi întotdeauna cu acţiunile sale pe plan politic. În
şedinţa Sovietului Suprem al URSS din 1 august 1940,
V. Molotov a declarat că, în legătură cu „alipirea“ Basarabiei şi Bucovinei de Nord, „frontiera Uniunii Sovie14 ANRM, fond 691, inv. 1, dosar 39, vol. I, fila 10.
15 Ibidem, fila 11.
16 Ion Șișcanu, Raptul Basarabiei 1940, Editura Ago-Dacia, Chișinău, 1993, p. 64.
17 Basarabia: 1940. Redactor-alc. L.Bulat, Editura Cartea Moldovenească, Chișinău, 1991, p.165.
18 Basarabia 1812-1947. Oameni, locuri, frontiere, Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul Cultural Român, București,
2012, p. 30.
19 Ibidem, p. 30-31.
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tice s-a deplasat spre apus şi a ajuns la Dunăre“[20], ceea
ce însemna că, pentru moment, ambiţiile teritoriale ale
Kremlinului de a-şi extinde spaţiul geopolitic asiatic în
detrimentul celui european, – prin înglobarea marginii de
răsărit a României cuprinse între patrulaterul Cernăuţi,
Hotin, Reni şi Cetatea Albă[21], – fuseseră satisfăcute. Cât
priveşte organizarea concretă a noilor achiziţii teritoriale în perimetrul imperiului sovietic, problema respectivă a preocupat într-o măsură mai mică conducerea de
la Kremlin, procedându-se însă neapărat în spiritul politicii comune oricărui imperiu – divide et impera[22].
Materialele Sovietului Suprem al RSSM din acel an
atestă faptul că, în procesul trunchierii Basarabiei, s-a
pornit de la luarea în considerare a variantei teoretice
de sumare mecanică a datelor teritorial-administrative
ale celor două entităţi interbelice – Basarabia şi RASS
Moldovenească.
Cu toate acestea, Legea URSS „Cu privire la formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti“ din 2
august 1940 reflecta deja o nouă viziune a Kremlinului
asupra configuraţiei celei de-a 13-ea republici unionale,
stipulând „reunirea populaţiei moldoveneşti din Basarabia cu populaţia moldovenească din RASS Moldovenească“. Într-o atare formulă, în componenţa RSS Moldoveneşti rămâneau doar oraşele Tiraspol şi Grigoriopol,
raioanele Dubăsari, Camenca, Râbniţa, Slobozia şi Tiraspol ale Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, oraşul Chişinău şi judeţele Bălţi, Bender, Chişinău, Cahul, Orhei şi Soroca ale Basarabiei. Aşadar, contrar promisiunilor iniţiale, sesiunea a VII-a a Sovietului
Suprem al URSS a procedat la dezmembrarea teritoriului Basarabiei, adoptând la 2 august 1940 Legea cu privire
la includerea judeţelor Hotin, Cetatea Albă şi Ismail în
componenţa Ucrainei sovietice, purtând semnătura preşedintelui Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, Mihail
Kalinin, şi a secretarului Prezidiului Sovietului Suprem al
URSS, A.Gorkin [23]. Astfel a înţeles Kremlinul să vină „în
întâmpinarea doleanţelor oamenilor muncii din Basarabia“ şi ale „oamenilor muncii din RASSM“.
Mai mult ca atât, elaborarea proiectului privind stabilirea „unei frontiere precise“ între RSS Ucraineană şi RSS
Moldovenească unională a fost lăsată în seama Sovietului Suprem al Ucrainei sovietice şi al celui din Moldova
sovietică[24], – ultimul fiind ales abia în ianuarie 1941, când
noua graniţă moldo-ucraineană era deja trasată şi legiferată[25]. Conducerea Ucrainei sovietice în persoana pre20 Седьмая сессия Верховного Совета СССР. 1-7 августа
1940 г. Стенографический отчет. Москва: Издание Верховного
Совета СССР, 1940. С. 22-32.
21 Vezi Simion Mehedinţi, Fruntaria României spre Răsărit, în
„Revista Fundaţiilor Regale“, an. VIII, nr. 8-9, 1941, p. 253, 258-259.
22 Sub povara graniţei imperiale, Editura Recif, București, 1993,
p. 36.
23 Седьмая сессия Верховного Совета СССР. 1-7 августа 1940
г. Стенографический отчет. Москва: Издание Верховного Совета
СССР, 1940. С. 60-61; ANRM, fond 2948, inv. 1, dosar 10, fila 5.
24 Basarabia 1812-1947. Oameni, locuri, frontiere, Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul Cultural Român, București,
2012, p. 31.
25 Istoria Basarabiei de la începuturi până în 2003. Ediţia a III-a,
revăzută și adăugită. Coord.: Ioan Scurtu, Editura Institutului Cultural Român, București, 2003, p. 361.
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şedintelui Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Ucrainene, M.S. Greciuha, susţinută de N.S. Hruşciov, a obţinut de la Stalin „dreptul de proiectare a frontierei de stat
a RSSM“[26]. Ca urmare a unei astfel de situaţii, Sesiunea
a VII-a a Sovietului Suprem al URSS a examinat – până la
adoptarea legii „Cu privire la formarea RSS Moldoveneşti“
– problema „Cu privire la constituirea RSSM şi includerea nordului Bucovinei şi a judeţelor Hotin, Akkerman
şi Ismail ale Basarabiei în componenţa RSS Ucrainene“,
Ucraina obţinând, astfel, judeţele româneşti Hotin, Cetatea Albă şi Ismail cu o populaţie de 959.115 oameni, din
care 272.314 (28,4 %) erau români, în timp ce ucrainenii
constituiau doar 244.017 (25,4 %) persoane[27].
Pentru a-şi atinge scopurile expansioniste, conducerea
bolşevică a Ucrainei – cu acordul celei de la Moscova –
a recurs la falsuri grosolane. Astfel, referindu-se la judeţul Ismail, preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al
Ucrainei, M.S. Greciuha, afirma că 33,3 % din populaţie
ar fi fost alcătuită din bulgari şi găgăuzi care, „fiind triburi
slave“, aveau mai multe lucruri comune în privinţa modului de viaţă cu ucrainenii decât cu moldovenii[28]. La nord,
ca şi la sud, hotarul a fost trasat în mod arbitrar, fără a se
ţine seama de structura etnică a teritoriilor, iar 8 raioane
din componenţa fostei RASSM, populate preponderent
cu români, au fost trecute fără nici o justificare în componenţa Ucrainei sovietice.
Este adevărat că, în perioada în care au lucrat comisiile Prezidiului Sovietului Suprem al RSSU şi Prezidiului
Sovietului Suprem al RSSM în vederea pregătirii materialelor pentru fixarea hotarelor moldo-ucrainene (2 august
– 4 noiembrie 1940), s-a reuşit o anumită „îndreptare“ a
acestora, prin recuperarea câtorva localităţi care, conform Legii „Cu privire la formarea RSS Moldoveneşti“
erau atribuite Ucrainei[29]. Nu era însă decât o amară consolare, deoarece Decretul Prezidiului Sovietului Suprem
al URSS din 4 noiembrie 1940 „Cu privire la stabilirea
graniţei între RSS Ucraineană şi RSS Moldovenească“[30]
a dat o totală satisfacţie pretenţiilor teritoriale ale Ucrainei, oficializând spargerea integrităţii Basarabiei.
Ca urmare, în componenţa Moldovei sovietice a rămas
o suprafaţă de numai 33,7 mii km2 faţă de 44,4 mii km2
pe care a avut-o în perioada interbelică şi o populaţie de
2.467.700 locuitori faţă de 3.700.000 cât i s-a promis iniţial.
Prin acordarea de mari compensaţii teritoriale ucrainenilor pe seama României, liderii bolşevici de la Kremlin
au urmărit obiectivul aservirii definitive a acestora la politica imperialistă a Moscovei. Preluând partea de Nord a
Bucovinei, la care se adăuga Hotinul, Ucraina intra în posesia munţilor, una dintre sursele economice fundamentale

ale Moldovei, tăindu-se astfel o punte către leagănul formării poporului român. În privinţa Sudului RSS Moldoveneşti, Moscova a urmărit să-i ia acesteia posibilitatea
de a avea acces la mare sau la Gurile Dunării, ceea ce îi
tempera în faşă eventualele veleităţi de independenţă[31].
Retragerea precipitată a trupelor române, până la 3
iulie 1940, ora 12.00, înapoia liniei de demarcaţie fixată de
URSS a avut consecinţe extrem de negative asupra moralului întregii populaţii, dat fiind că Armata Roşie instalată
pe râul Prut recurgea zilnic la acte de provocare, lăsând
impresia că aştepta ordinul de a trece la ocuparea întregii
Moldove, pentru a se instala pe linia Carpaţilor[32].
Astfel, la 9 august 1940, căpitanul portului Galaţi,
comandorul H. Macellariu informa că în Basarabia circulau zvonuri, cum că Sovietele vor ocupa Moldova în 2-3
luni. Refugiaţii din or. Reni, ajunşi la Galaţi, au confirmat
respectivele zvonuri, arătând că întrebarea curentă a soldaţilor sovietici viza distanţa până la munţii Carpaţi[33]. La
data evacuării oraşului Reni, colonelul Comandamentului detaşamentului de paraşutişti ar fi afirmat că Sovietele
vor ocupa Moldova şi vor face joncţiunea cu Bulgaria şi
Iugoslavia, creând astfel un mare imperiu slav. Zvonurile
în cauză erau confirmate de o intensă activitate de lărgire
a căilor ferate pentru adaptarea acestora la dimensiunile
vagoanelor sovietice[34].
Referitor la repercusiunile în viaţa economico-socială
a Basarabiei, mărturiile documentare ale martorilor acelor evenimente ilustrează întreg dezastrul şi cataclismul
social provocat de raptul teritorial sovietic din iunie 1940.
Astfel, o refugiată din târgul Edineţ declara că trupele
sovietice ridicaseră toate mărfurile de la marile magazine, precum şi lucrurile din casele refugiaţilor în România, transportându-le în Rusia; mai mult ca atât, locuitorii caselor mai mari din centrul târgului au fost trimişi în
locuinţe de la periferii, iar casele „eliberate“ în aşa mod
erau date în folosinţa unor indivizi din cadrul noii administraţii sovietice[35].
Parohul din comuna Cobâlnea, jud. Orhei, refugiat în
ziua de 8 septembrie 1940, mărturisea că în Basarabia „e
sărăcie mare. Satul a rămas gol, desculţ şi flămând“ [36]. La
rândul său parohul bisericii din Nisporeni, jud. Lăpuşna,
menţiona că „agricultura, după sistemul de până acum, e
pe cale de lichidare, iar poporul va fi silit să treacă la colhoz, pentru că numai membrii anumitelor organizaţii şi
a colhozurilor, vor avea dreptul la cumpărarea lucrurilor de primă necesitate pe preţ mai redus, iar ceilalţi vor
plăti preţuri fabuloase, ceea ce se vede de pe acum. Ţăranii, de frica rechiziţiilor, şi-au vândut lucrurile din casă şi
vitele pe preţuri mari în bani româneşti, care n-au avut
mai târziu nici o valoare, populaţia devenind peste noapte
26 Anton Moraru, Contribuţii la istoria formării RSS Moldove- săracă, scopul urmărit de sovietici. Starea poporului român

nești, în Basarabia: 1940 / Red.-alc. L. Bulat, Editura „Cartea Moldovenească“, Chișinău, 1991, p. 170-171.
27 Basarabia 1812-1947. Oameni, locuri, frontiere, Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul Cultural Român, București,
2012, p. 31.
28 Anatol Petrencu, România și Basarabia în anii celui de-al doilea război mondial, Editura Epigraf, Chișinău, 1999, p. 37-38.
29 А.М. Лазарев. Молдавская советская государственность
и бессарабский вопрос. Кишинев: «Картя Молдовеняскэ», 1974.
С. 582.
30 Valeriu Pasat, RSS Moldovenească în epoca stalinistă (19401953), Editura Cartier, Chișinău, 2011, p. 28.

Eseu
https://biblioteca-digitala.ro

31 Ion Constantin, România, Marile Puteri și problema Basarabiei, Editura Enciclopedică, București, 1995, p. 105-106.
32 Ioan Scurtu și Constantin Hlihor, Complot împotriva României, 1939-1947. Basarabia, Nordul Bucovinei și ţinutul Herţa în vâltoarea celui de-al doilea război mondial, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, București, 1994, p. 24, 32.
33 Arhivele Naţionale, București, fond Ministerul de Interne, dosar 377/1940, vol. II, fila 57.
34 Ibidem.
35 Ibidem, fila 52.
36 ANRM, fond 691, inv. 1, dosar 43, fila 11.
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este deprimantă“ [37]. Un alt preot din jud. Lăpuşna mărturisea că „Pădurile se exploatează fără milă. Vitele sunt
duse la abator pentru tăiere. Lumea trăieşte în sărăcie,
frică şi descurajare. Tineri, – fete şi băieţi, – sunt amăgiţi
prin vorbe, încheie contracte şi sunt trimişi la scos cărbune în Donbas, de unde nu vor mai veni şi astfel Basarabia se pustieşte de fiii ei“. Potrivit mărturiilor aceluiaşi
autor, „la o adunare, tovarăşul propagandist rosti către
oamenii adunaţi: «fraţilor tovarăşi, cred că fiecare din voi
are o rană la inimă, vă rog ieşiţi şi spuneţi ce vă doare şi
ce aţi suferit»; s-a făcut tăcere, nimeni n-a rostit nici un
cuvânt de hulă împotriva stăpânirii româneşti; tovarăşul
s-a înroşit, s-a îngălbenit şi apoi a început să vorbească
de armata roşie“ [38].
În privinţa armatei roşii instalate în Basarabia, Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi relata, la 11 noiembrie
1940, că „la Sud de Colibaşi, de-a lungul Prutului, pe
muchiile dealurilor basarabene, Sovietele fac organizarea
terenului (tranşee şi adăposturi)“, iar „locuitorii din satele
de pe malul Prutului basarabean nu au voie să se deplaseze în interiorul regiunii basarabene, ci numai în satele
de pe malul Prutului care au un regim special, în sensul că
sunt lăsaţi de capul lor. Tineretul de până la 18 ani, băieţi
şi fete din satele basarabene, afară de cel din satele de pe
malul Prutului, este trecut în Rusia“ [39].
Într-un raport al inspectorului de poliţie şi siguranţă,
colonelul Aurel Irimescu, se arăta că la 15 august 1940,
în Basarabia sosiseră 5 refugiaţi români, iar la 16 august
– alţi 35 de refugiaţi. Aceştia au relatat că „scumpetea a
întrecut orice închipuire, nu se mai găseşte aproape nimic
din articolele de primă necesitate şi, dacă în unele părţi
se mai găseşte câte ceva, se vinde cu preţuri fabuloase (1
pereche de ghete cu 8.000 – 12.000 lei, petrolul cu 35-70
lei/kg, cutia de chibrituri cu 20 lei etc.)“. Cei instalaţi în
Basarabia afirmau că toate nevoile şi lipsurile se datorau
„numai românilor, care în retragerea lor au ridicat totul
şi au prădat pretutindeni“[40]. Potrivit mărturiilor aceloraşi refugiaţi, „realitatea însă este că evreii au ascuns toate
mărfurile, iar autorităţile sovietice au ridicat articolele de
mai sus, transportându-le în interiorul Rusiei“[41].
Mulţi dintre refugiaţii din Basarabia confirmau faptul
că, dacă respectivele „măsuri de prigoană şi barbarie vor
mai continua, populaţia de 50-60 % moldovenească va cere
repatrierea sau va trece clandestin în România“[42]. Se confirmau, în parte, şi informaţiile mai vechi privind intenţia
agresivă pe care Rusia o avea faţă de România. Astfel, unii
refugiaţi români afirmau că au auzit vorbindu-se în rândul ofiţerilor şi soldaţilor ruşi că, „profitând de slăbiciunea
Germaniei, sub aripa căreia ne-am ascuns, dacă nu vom
ceda de bună voie Moldova până la Siret, la momentul
oportun ei îşi vor arunca armatele colosului rusesc, care
nu se vor opri nici dincolo de Bucureşti“[43].
Aceeaşi stare de lucruri constata şi un fost funcţionar
la Inspectoratul V al drumurilor din Chişinău: „Starea
37 Ibidem, fila 15.
38 Ibidem, fila 23.
39 Ibidem, fila 53.
40 Ibidem, vol. I, fila 171.
41 Ibidem.
42 Ibidem, fila 172.
43 Ibidem (Informaţia inspectorului de poliţie și siguranţă, colonel Aurel Irimescu).
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de spirit a populaţiei este deplorabilă – nu ştie nimeni ce
soartă va avea. Se vorbeşte că majoritatea populaţiei basarabene va fi transportată la Donbas sau la canalul Don şi
în Siberia“ [44]. Preotul din comuna Ciulocani, jud. Bălţi,
menţiona în acelaşi context, că „populaţia este nemulţumită din cauza insuficienţei alimentaţiei şi a îmbrăcămintei. Impozitele prea mari produc mari nemulţumiri – trebuiesc plătite în 24 de ore de la data comunicării“ [45]. Un
alt refugiat, tot din jud. Bălţi, menţiona că „agricultorii
sunt nemulţumiţi, pentru că nu vor mai avea pământul
lor – toţi vor fi încadraţi în aşa zisele colhozuri, în care vor
lucra pentru stat. Ţăranii care au avut de la 15 ha în sus,
au fost trecuţi în rândul aşa zişilor „culaci“ şi sunt lipsiţi
de aproape toate drepturile, ei şi copiii lor“ [46].
În fine, nu însă şi în ultimul rând, o studentă la medicină din anul IV, refugiată la 13 septembrie 1940 din Chişinău, menţiona: „Câmpurile au rămas nelucrate, nefiind
dreptul de proprietate respectat, iar proprietarii mai mari
sunt arestaţi. Satul este condus de un comitet sătesc, compus din cei mai netrebnici oameni, care au deviza: cine
până acum a fost cineva, acum nu va fi nimic, iar cine n-a
fost nimic, va fi totul“ [47]. Un alt student refugiat din Chişinău mărturisea că „noua reformă agrară prevede livrarea de către ţărani către stat a 75 % din totalul recoltei pe
hectar. În caz că recolta era slabă sau distrusă, ţăranul era
obligat să cumpere de aiurea grâu sau ceea ce semănase
şi să-şi achite impozitul“ [48].
Conform datelor Institutului Central de Statistică, ocupând Basarabia, URSS şi-a sporit cu 3.626.428 ha terenurile agricole, inclusiv cu 3.031.529 ha terenurile arabile; a
mai intrat, de asemenea, în posesia a 28.425 ha de fâneţe
naturale, a 427.618 ha de păşuni, a 110.582 ha de vii, a
28.274 ha de livezi cu pomi fructiferi şi a circa 200.000
ha de păduri (Tabelul 4).
Anexarea Basarabiei a produs pagube esenţiale sectorului zootehnic: în timp ce în iunie 1940 aici funcţionau 37 de sindicate de creştere a animalelor, toate acestea au dispărut sub bolşevici, care le-au confiscat întreaga
avere şi animalele de reproducere [49]. Conform recensământului animalelor realizat în 1941, imediat după reinstalarea administraţiei româneşti în Basarabia, precum şi
în cursul anului 1942, s-a constatat o reducere a numărului cabalinelor de la 407.118 capete în iunie 1940 la doar
274.994 în 1941, a numărului bovinelor – de la 451.161
la 398.500 în aceeaşi perioadă etc. [50].
Generalizând consecinţele economico-sociale ale primului an de stăpânire bolşevică a Basarabiei, autorii unui
volum editat în 1942 sub egida Guvernământului Basarabiei menţionau, şi pe bună dreptate, că „a fost o experienţă dureroasă, plină de jertfe şi, poate, cea mai grea din
lungul şir de încercări, pe care a avut să le îndure poporul nostru basarabean în cursul dramaticei lui dezvoltări
istorice“. Aceasta deoarece, în timp ce în cei 22 de ani de
44 Ibidem, fila 24.
45 Ibidem, fila 24.
46 Ibidem, fila 26.
47 Ibidem, fila 16.
48 Ibidem, fila 16.
49 Arhivele Naţionale, București, fond Ministerul de Interne, dosar 526/1942, fila 35.
50 Arhivele Naţionale, București, fond Ministerul de Interne, dosar 526/1942, fila 34.
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administraţie românească aşezările tradiţionale ale populaţiei Basarabiei au fost Familia, Şcoala, Graiul, Biserica,
Credinţa, Proprietatea, cu instalarea regimului bolşevic,
„toate au rămas departe de rosturile lor fireşti şi au fost
întrebuinţate numai ca instrumente pentru realizarea
structurii comuniste a Provinciei, dărâmând proprietatea şi credinţa şi etatizând totul“ [51].
Incapacitatea noii formaţiuni statale confecţionate
din părţi asamblate mecanic ale Basarabiei interbelice
şi ale RASS Moldoveneşti, de asigurare a viabilităţii, din
punct de vedere social-economic, a celei de-a 13-a republici unionale, a fost constatată de înşişi autorii şi conducătorii acesteia.
În anul 1943, la solicitarea lui I.V. Stalin şi V.M. Molotov, Institutul de Etnografie al Academiei de Ştiinţe a
URSS a elaborat, pentru uz de serviciu şi cu titlu secret,
o „Notă explicativă la harta graniţei poporului şi limbii
moldoveneşti“[52]. Cu toate că respectiva Notă explicativă conţinea o serie de teze antiistorice şi antiştiinţifice
privind deosebirea moldovenilor de români şi „constituirea moldovenilor într-o naţiune deosebită“, autorii
moscoviţi subliniau apartenenţa judeţelor Akkerman şi
Ismail la statul Moldovei, precum şi faptul că Hotinul
a fost parte a Principatului Moldovei încă din 1395[53].
Deja după cel de-al doilea război mondial, în intenţia aberantă de „încheiere a măreţei reunificări istorice
a poporului moldovenesc şi a pământurilor sale“, precum şi „pentru restabilirea adevărului istoric“, preşedintele Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM, F. Brovko[54], a solicitat biroului CC al PC (b) al Moldovei ca,
după o analiză minuţioasă a materialelor şi documentelor
istorice, economice, etnografice şi geografice existente,
să adreseze CC al PC (b) al URSS şi Guvernului sovietic, „propunerea cu privire la reunirea întregului popor
moldovenesc şi a pământurilor sale într-un stat moldovenesc unitar“. În consecinţa studierii „unor materiale
suplimentare“, secretarul CC al PC (b) al Moldovei, N.
Salogor, şi preşedintele Consiliului de Miniştri al RSSM,
N. Koval[55], au adresat, în anul 1946, o scrisoare lui I.V.
Stalin, în care s-au limitat la a-l ruga „să examineze problema reîntoarcerii în componenţa RSS Moldoveneşti a
judeţelor basarabene Hotin, Akkerman şi Ismail“.
Liderii comunişti din Moldova sovietică menţionau
că, în procesul formării RSSM, a fost ignorată „comunitatea, istoric constituită, a teritoriilor Basarabiei, comunitatea economică a judeţelor de sud, centrale şi de nord
ale Basarabiei, comunitatea lingvistică, culturală şi etnică
a poporaţiilor ce locuiesc în aceste judeţe“[56]. Aceeaşi
scrisoare conţinea constatarea că „republica este lip-

sită de porturile dunărene şi de cele de la Marea Neagră (Bugaz, Akkerman, Chilia, Ismail, Vâlcov, Reni)“, iar
dezmembrarea politico-administrativă a Basarabiei are
repercusiuni negative asupra dezvoltării economice şi
culturale a RSSM[57].
O nouă încercare de reparare a marii injustiţii săvârşite
de liderii bolşevici de la Moscova şi Kiev în vara-toamna
anului 1940 se atestă după moartea lui I.V. Stalin, în condiţiile în care succesorul acestuia, ucraineanul Nikita S.
Hruşciov, a condamnat sever „cultul personalităţii“, promiţând „revenirea la principiile leniniste“ de activitate a
PCUS şi a statului sovietic“.
Astfel, la 10 iunie 1958, ministrul culturii al RSSM,
Artiom M. Lazarev, a adresat conducerii republicii un
memoriu confidenţial, în care îşi exprima convingerea
că în 1940, în cadrul procesului de trasare a graniţei
moldo-ucrainene, „au fost comise greşeli regretabile“.
În opinia autorului acelui memoriu, greşelile respective
fuseseră comise fie „din cauza grabei cu care au fost pregătite materialele pentru sesiunea a VII-a a Sovietului
Suprem al URSS“, fie că la baza determinării structurii
etnice a teritoriilor trecute în componenţa RSS Ucrainene „au fost puse unele documente necontrolate şi inexacte“, fie că, în definitiv, „la stabilirea frontierei au fost
luate în consideraţie şi motive de altă natură“[58], necunoscute opiniei publice. Dar faptul cel mai curios, menţiona în continuare Artiom Lazarev, este că „aceste greşeli nu sunt corectate nici astăzi, (…) nu se întreprind
nici un fel de măsuri în această direcţie“. Or, sunt cunoscute numeroase cazuri, când unele republici unionale,
în baza unor înţelegeri reciproce, au soluţionat frăţeşte
probleme de asemenea natură, din care motiv autorul
îşi exprima ferma convingere că, în cazul în care chestiunea respectivă ar fi fost abordată „frăţeşte“, „reprezentanţii poporului ucrainean – frate ar fi satisfăcut,
fără îndoială, rugăminţile poporului moldovenesc“[59].
În fine, odată cu proclamarea perestroikăi gorbacioviste, acelaşi istoric a adresat, împreună cu poetul Emilian Bucov, cercetătorul Tudor Ciubotaru şi fostul ministru al învăţământului public Agripina Crăciun, un Apel
către Prezidiul Sovietului Suprem al URSS şi preşedintele acestuia, Andrei Gromâko, „cu marea rugăminte
de a examina problema cu privire la hotarele RSS Moldoveneşti“, sperând în van că „soluţionarea pozitivă“ a
problemei respective va constitui „o nouă dovadă a ataşamentului pentru adevăr şi omenie“, ce ar fi caracterizat politica naţională leninistă a URSS[60].
Evenimentele au demonstrat că Moscova a acceptat,
într-adevăr, „politica revizuirii hotarelor“, însă nu în sensul sperat de republicile traumate de consecinţele Pac51 Basarabia: Un an de muncă românească, Guvernământul Ba- tului Ribbentrop-Molotov, ci în cel de revizuire repesarabiei, Chișinău, 1942, p.43.
tată deja a noilor frontiere ale republicilor ex-sovietice,
52 Anton Moraru, Documentele mărturisesc, în „Cugetul“, nr. continuând să-şi menţină, în cazul Republicii Moldova,
5-6, 1993, p. 61.
prezenţa militară chiar şi în zilele noastre, – în pofida
53 Ibidem.
prevederilor dreptului internaţional şi propriilor anga54 Detalii privind biografia lui F. Brovko vezi la Valeriu Pasat, RSS
Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Editura Cartier, Chi- jamente, asumate public şi în mod repetat.

șinău, 2011, p. 31.
55 Biografiile lui N. Salogor și N. Koval vezi la Valeriu Pasat, RSS
Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953), Editura Cartier, Chișinău, 2011, p. 29, 158-161.
56 Anton Moraru, Documentele mărturisesc, în „Cugetul“, nr.
5-6, 1993, p. 67-68.
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Vasile SPIRIDON

Non-metoda profesorului Barthes

L

La sfârşitul celei de-a paisprezecea întâlniri (referitoare
la utopie), din cadrul primului său curs predat la Collège de
France, în 1977, şi intitulat „Comment vivre ensemble. Simulation romanesque de quelques espaces quotidiens“, Roland
Barthes face câteva remarci referitoare la modul cum înţelege
el conceperea unei astfel de „ex-puneri“ (vom vedea mai jos în
ce sens), despre metoda sau metodele de lucru folosite. M-am
gândit acum, la centenarul naşterii atipicului profesor Roland
Barthes, să le sintetizez aşa cum reies ele din „ex-punerea“ în
faţa auditoriului şi din notele de curs.
După cum spusese şi la întâlnirea inaugurală, Roland
Barthes pleacă de la o opoziţie nietzscheeană între „metodă“
şi „paideia“ (cuvânt ce poate fi tradus prin „cultură“, deşi nu
este prea potrivit). Pe de o parte, „metoda“ înseamnă a avea
o voinţă de gândi, a lua o decizie în chip premeditat, a alege
deliberat un mijloc pentru a obţine un rezultat dorit. Pretutindeni unde este aplicată, ea fetişizează scopul ca pe ceva privilegiat ce trebuie de atins, în detrimentul altor scopuri posibile.
Pe de altă parte, „paideia“ înseamnă, într-o manieră mai complicată, alegerea unui traseu excentric de
explorare a posibilităţilor avute, înseamnă
a alege o direcţie dintre diferite ramuri ale
ştiinţei. Cel care a scris despre Système de
la mode declară că nu se plasează de partea metodei, ci mai curând de partea „paideia“ sau, pentru a o spune mai actualizat,
de partea „non-metodei“.
Voinţa de a aplica metoda trădează, oriunde ar fi exercitată, dar mai ales în ştiinţele umane, asumarea unui psihism falic de
atac şi de protecţie – ceea ce s-ar traduce
prin cuvintele „voinţă“, „decizie“, „premeditare“, „a merge drept la ţintă“. Preferinţa
pentru non-metodă presupune un psihism
al călătoriei, al mutaţiei, al umblării „fluşturatice“ (pentru a o spune un pic mai trivial).
Roland Barthes mărturiseşte că nu urmăreşte din start un scop anume, că expune
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pe măsură ce găseşte ceva semnificativ pe parcurs şi bănuieşte că acest tip de demers ar fi propriu unei structuri isterice, deoarece un efect al isteriei este tracul. Or, de-a lungul
cursului, bazat pe non-metodă, el a avut mereu trac şi deci
ar fi într-un anumit fel… isteric. Pentru profesor, „a expune“
înseamnă „a se ex-pune“ şi din această pricină apare şi tracul,
născut din întrebarea fundamentală, de fiecare clipă, a istericului, care este aceasta: „Cât valorez?“
Prin urmare, Roland Barthes nu alege o metodă, ci un fel
de protocol al „ex-punerii“, pe care îl caracterizează în următoarele cinci puncte:
1. Trăsături, figuri, căsuţe
În cursul anterior, despre „Discursul îndrăgostit“, ţinut la
École Normale des Hautes Études, profesorul Barthes a prezentat figuri ale discursului care se aseamănă cu acelea pe care
le-a propus acum, la Collège de France. Roland Barthes nu
ia accepţia figurilor în sensul retoric, ci în sensul „gimnastic“,
ceea ce în greacă se înţelegea prin „schema“. Dar „schema“ nu
trebuie tradus prin „schiţă“ (care ar trimite la falismul metodei), ci prin figura „gimnastică“ (adică „acţiune“). În limba greacă, „schema“ se aplica
la trei categorii de oameni în acţiune: atletul, oratorul şi statuia (care surprinde pe
cineva în acţiune). Aşadar, fiecare figură
prezentată este o „schema“, dar deloc o
„schiţă“, pentru că se raportează la o atitudine a cuiva aflat în mişcare, care munceşte. În ocurenţă, cel care munceşte este
profesorul, dar poate că, odată cu el, şi auditoriul. Este vorba despre cineva care munceşte fără a ţine cont neapărat de rezultatul
final, de unde şi apariţia a două consecinţe.
O primă consecinţă este legată de faptul că există ceea ce în retorică se numeşte
o grilă de căsuţe, care trebuie completate
cu figuri (cele 30 alese pentru analiza din
cadrul cursului respectiv). Umplerea lor
seamănă cu un joc la care participă mai
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mulţi – cu un puzzle. Profesorul este artizanul care decupează
imaginea, iar auditoriul – mărturiseşte Roland Barthes că îşi
dă seama de abia retrospectiv – asamblează aceste căsuţe ce
reprezintă bucăţi disparate. În consecinţă, figurile sau trăsăturile cursului se supun unui principiu al non-exhaustivităţii.
Expunerea într-un curs a unei figuri nu poate fi exhaustivă,
deoarece poate fi completată la infinit şi bineînţeles că nici
lista figurilor nu poate fi exhaustivă, mai ales în cadrul prezenţei lor în curs.
Cursul ideal – este o idee care îl frământă pe profesorul de la Collège de France şi se cristalizează încetul cu încetul până la sfârşitul întâlnirilor – ar fi acela în care profesorul
sau „locutorul“ este mai banal decât auditoriul său, în mijlocul căruia se aruncă sămânţa ideilor. Profesorul afirmă că este
permanent încercat de o conştiinţă a acestei retrageri în fundal, a acestei banalităţi a rolului său şi a posibilităţii auditoriului de a găsi, cu ocazia predării fiecărei figuri, numeroase
idei, notaţii, interpretări, de o sută de ori (!) mai importante
sau mai originale decât acelea pe care le-a avut el. Şi declară
că o spune fără nicio cochetărie, pentru că este vorba aici –
încă o dată – de o chestiune de metodă sau, mai curând, de
„non-metodă“. Roland Barthes îşi aminteşte că atunci când a
vorbit despre figura „excrement“ (referitoare la volumul Sechestrata din Poitiers, ales pentru corpus-ul cursului), a avut conştiinţa că putea trata subiectul cu mult mai mare amploare
decât a făcut-o. Atunci a resimţit acut, dar fără a se culpabiliza, propria-i banalitate. Desigur că acestea sunt fraze pe
care numai un mare profesor, de talia lui Roland Barthes, le
poate pronunţa.
Dacă un curs reprezintă o simfonie de „pro-puneri“ (în
sensul propriu al termenului), atunci autorul Gradului zero al
scriiturii este singur că, pentru a avea efectul scontat, propunerea trebuie să fie incompletă. Dacă nu apare puţin banală,
nu este „pro-punere“, ci „punere“, adică un fel ocupare falică
a spaţiului ideatic. Visul despre un curs ideal ar fi acela în care
se „pro-pune“ o banalitate non-opresantă, rarefiată pentru
ceilalţi. Aceasta este o primă consecinţă a faptului că figurile
sunt un fel de „schemata“, în sens de „gimnastică“.
A doua consecinţă este legată de o vagă alegorie a lui „a
trăi împreună“, pe care profesorul Barthes a căutat să o contureze, de-a lungul celor 14 cursuri, prin tuşe succesive: puţin
luat de aici, puţin luat din altă parte. Atât timp cât nu avem
desenul final, nu ştim încotro ne îndreptăm, iar această tehnică, în ordinea discursivităţii, aminteşte de ceea ce s-a întâmplat în pictură sub numele de taşism, divizionism sau pointilism. Principiul constă în a juxtapune culorile pe pânză în
loc să le amestecăm pe paletă. Este ceea ce a făcut Roland
Barthes: a combinat figurile în sala de curs în loc să le amestece acasă, la masa de lucru. Prin urmare, pânza tabloului nu
a fost adusă de pe masa de lucru gata făcută, ci s-a lucrat pe
ea în faţa auditoriului.
2. Clasament
Dacă renunţăm să aplicăm o metodă unei suite de figuri,
procedeul aparent cel mai corect de aplicat ar fi acela al hazardului, adică a scoate figurile dintr-o pălărie (am mai auzit noi
de asemenea experimente, cu dicţionarul, foarfecele, căluţul). Dar hazardul poate produce monştri (aici se citează un
matematician, Benoît Mandelbrot) şi monstruos ar fi ca un
fragment cu suită logică să aibă alura a ceea ce vrem să evităm, adică a unei disertaţii dezvoltate în mai multe puncte.
De unde şi recurgerea la un procedeu creativ pe care îl cunosc
pictorii chinezi: hazardul controlat în operarea cu clasamentele, adică aranjarea alfabetică. În fapt, orânduirea alfabetică
nu ar semnifica nimic în chip deosebit, nu este supusă niciu-
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nei ficţiuni logice, dar hazardul este astfel corectat de două
ori: a) există o decizie asupra a ceea ce vizăm; nu putem alege
orice, dar putem alege între trei sau patru termeni din aceeaşi
sferă semantică, de exemplu între „mizerie“, „miros“, „excrement“, de unde şi golurile remarcate în suita alfabetică a figurilor barthesiene (la un moment dat i se făcuse profesorului
observaţia că între două figuri analizate există un gol alfabetic). b) ordinea alfabetică este aleatorie conform raţiunii, dar
nu conform Istoriei, unde hazardul este combătut graţie familiarităţii cu care îl tratăm.
3. Digresiune
Această nouă retorică aleasă, a non-metodei, dă drept
nelimitat digresiunii şi s-ar putea imagina un curs care nu ar
fi făcut decât din digresiuni plecând de la un subiect oarecare. Or, subiectul ca atare ar fi distrus printr-o neîncetată
fugă de metodă.
4. A deschide un dosar
Aproape de fiecare dată, la începutul analizării unei figuri,
profesorul a spus: „Deschidem doar un dosar“, deoarece el
consideră deschiderea unui dosar ca fiind un act enciclopedic prin excelenţă. Diderot a deschis toate dosarele epocii
sale, dar, în acel timp, întreprinderea era posibilă, căci ştiinţa
putea fi stăpânită, chiar dacă nu de singur om (ca în timpul
lui Aristotel sau al lui Leibniz), dar măcar de o echipă. Astăzi
există mai multe exhaustivităţi posibile de abordare a ştiinţei,
în întregime pluralizată, fragmentabilă în limbaje fără legătură între ele. Desigur că actul enciclopedic nu mai este posibil, dar gestul enciclopedic în sine are pentru Roland Barthes
o valoare de frumoasă ficţiune.
5. Textul-sprijin
Toată elaborarea (din mers) a cursului s-a bazat pe un
corpus restrâns de texte, iar dintre acestea, două s-au impus
pe parcurs chiar împotriva voinţei autorului Plăcerii textului. Primul a fost Sechestrata din Poitiers, textul marginalităţii absolute, al unei trăiri în singurătate atât de intense, încât
a luat aspectul clandestin şi acut al lui „a trăi împreună cu“.
Al doilea s-a constituit din fragmentele despre călugări (Histoire lausiaque, a lui Palade din Helenopolis), ce au avut un
acroşaj la care profesorul nu se aştepta. Şi aceasta pentru că
ele au jucat un rol de contrast (prin gânduri şi uzaje foarte
diferite, cu impact la nivel civilizaţional) faţă de monahismul
foarte cunoscut al Occidentului. Şi, nu în ultimul rând, pentru că au fost proiectate pe marele ecran al luptei dintre marginalitate şi instituţie (comunitară, ecleziastică).
Acestea sunt – crede Roland Barthes – principalele trăsături ale protocolului „ex-punerii“, ale „non-metodei“, care iau
locul metodei clasice. Este ca şi cum ar pregăti materiale în
vederea unui tratări metodice obişnuite, dar, în acelaşi timp,
este ca şi cum, pe drept cuvânt, nu l-ar preocupa metoda de
care ar trebui să se ţină. Totuşi, această pregătire a metodei
proprii este continuă, nemărginită, înfăptuirea fiindu-i permanent respinsă. Metoda nu este acceptabilă decât ca un miraj ce
ţine de domeniul lui „mai târziu“. Orice efort este astfel asumat, cu tot ceea ce conţine o promisiune de pentru „mai târziu“. Omul se află mereu situat în ecuaţia lui „niciodată mai
mult“ şi „mai târziu“, din care prezentul este exclus. Aceasta
este lecţia finală a profesorului Roland Barthes.
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Simona-Grazia DIMA

Misterul insulei.
O incursiune în Slovenia (I)

E

E ora 4.30 dimineaţa. Sună ceasul deşteptător. Timpul
zboară – gesturi mici, pregătiri inerente oricărei plecări
în călătorie. La 5.20, aştept cu înfrigurare să fiu sunată
din partea companiei de taximetre. Nu mi-au garantat,
nici măcar ieri, când făcusem comanda, prezenţa unei
maşini spre aeroport (probabil că este greu cu taxiurile
dimineaţa). Totuşi, sună. Un băiat cumsecade aşteaptă
la volan lângă bloc. Venise mai devreme. Îmi povesteşte,
pe drum, despre încercarea lui de a munci în Spania, la
roşii. Lăstarii de tomate erau stropiţi cu o soluţie chimică,
iar a doua zi muncitorii trebuiau să-i lege. Graţie soluţiei, creşteau peste noapte cu centimetri buni. Lucrătorii nu aveau decât o pauză de 10 minute la prânz. Puţini
rezistau, el n-a stat decât o zi. A venit înapoi, munceşte
ca taximetrist, e mulţumit. Înţeleg, graţie acestui băiat
serios, un pic timorat de întâmplările vieţii, că nu este o
ficţiune povestea cu alimentaţia contaminată sistematic
cu chimicale. Ajung, într-un mers lin, perfect, pe şoseaua
nu prea aglomerată la această oră matinală, devreme la
aeroportul Otopeni. Mă îndrept spre Slovenia, unde va
avea loc, între 6–9 mai 2015, a 47-a Conferinţă Internaţională a PEN-Clubului Sloven, desfăşurată la Bled. Particip, împreună cu Caius Dobrescu, ajutaţi de Institutul
Cultural Român, care ne-a achitat transportul şi taxa de
participare. Mă întâlnesc cu Caius, care vine doar un pic
mai târziu: crezuse că, ieşind din metrou, poate intersecta maşina 783 la staţia Aviatorilor, unde aceasta oprise
anul trecut. Acum însă n-o face, aşa că el se vede nevoit
să ia de la Aviatorilor un taxi: „ceea ce ar fi trebuit să fac
de la început“.
Zburăm pe fracţiuni (neexistând zbor direct) – întâi
de la Otopeni la Viena, cu compania Austrian Airlines.
Aeroportul din Viena, prin care am trecut şi în 2013, de
la Skopje la Otopeni, este sobru şi maiestuos, conceput,
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ca design, în jocuri de alb cu negru, elegante. Este mult
de mers prin el, dar nu te poţi rătăci, numerele porţilor
sunt clar înscrise pe nişte plăcuţe afişate la înălţime. De la
Viena ne continuăm drumul cu compania de zbor Adria,
până la Ljubljana, unde suntem preluaţi de un şofer jovial,
ce vorbeşte o bună engleză şi e reprezentant al unei firme
de transport pentru participanţii la diverse congrese şi
conferinţe, angajată de PEN-ul Sloven pentru acest eveniment, dar şi, evident, un intelectual. Ne spune că există
mult şomaj în Slovenia, iar tinerii, disperaţi, pleacă masiv
în străinătate. E totuşi de părere că desprinderea Sloveniei din fosta Iugoslavie a fost un act benefic, întrucât Slovenia susţinea prin economia sa întreaga ţară, fără a se
putea bucura de roadele muncii sale şi fără a avea putere
de decizie. Colaborările Sloveniei în materie economică
se îndreaptă acum, convergent, prin parteneriate convenabile, spre Germania. Alţi sloveni, cu care am discutat
ulterior, regretau Iugoslavia. „Aveam sentimentul că mergem pretutindeni în propria noastră ţară. Acum călătorim în aceleaşi locuri ca prin diverse ţări străine la propriu“, mi-a spus cineva. Caius are probleme, din cauza
înălţimii sale, cu locul pe care stă, s-a ghemuit şi îşi ţine
genunchii îndreptaţi spre lateral. Ghidul nostru observă
şi ne asigură că la întoarcere ne vom simţi în largul nostru, urmând să fim preluaţi de o maşină mai spaţioasă.
Aveam să ne convingem de veridicitatea spuselor sale. Pe
lista sa era scris inclusiv cine va veni să ne ia de la hotel
peste câteva zile. E adevărat, slovenii au ceva de nemţi,
sunt precişi în acţiuni, îşi respectă cuvântul. În istoria lor
contactul cu elementul german a fost definitoriu.
Ajunşi la Bled, aveam să contemplu din nou peisajul unic al acestui oraş străvechi, astăzi o renumită staţiune montană, cu o istorie de peste 1 000 de ani, numit,
până în 1918, Veldes. Are 11 000 de locuitori şi e situat
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în Alpii Iulieni, numiţi astfel după Julius Caesar, pe malul
lacului montan Bled (Blesko Jezero), în mijlocul căruia se
află o mică insulă (Blejski Otok), ocupată de o mănăstire
medievală, închinată Sfintei Maria, cu hramul Buneivestiri. Acolo s-a păstrat până în sec. al XI-ea un altar păgân
al vechilor slavi. Tot drumul de la Ljubljana la Bled l-am
făcut printre Alpi, care, deşi la distanţă, păreau să ne
proteguiască, senini, cu piscurile încărcate de zăpadă.
Parcurg în gând continuare câteva din reperele istorice
ale acestei localităţi: locuită încă din mezolitic, localitatea din zilele noastre s-a format pe la anul 600, în timpul colonizării slave a Alpilor de Răsărit. După ce Principatul Carantaniei a fost cucerit de franci în 788, zona
a intrat sub influenţă bavareză. După anul 1000 Episcopii de Sabien au mutat sediul Episcopiei tiroleze de Sud,
dintre Brenner şi Bolzano, la Brixen.
Bledul însuşi, parte a Marcatului de Carniola, a fost
menţionat pentru prima oară ca Ueldes (Veldes) la 10 aprilie 1004, când Henric al II-lea a semnat un act de donaţie
la Trento, în Tirol, cedând posesiunea domeniului Bled
din Carniola lui Albuin I de Brixen, episcop de Brixen,
şi Episcopiei de Brixen, în semn de recunoştinţă pentru
ajutorul oferit de biserică împăratului în efortul său de a
întări stăpânirea Germaniei în această parte a Italiei de
Nord. Zapisul în chestiune nu face nicio menţiune la castel. Cel mai probabil, la ora aceea nu exista decât un turn
în stil roman, înălţat pe o stâncă albă.
În ziua de 22 mai 1011 Henric al II-lea a semnat un alt
act de donaţie, succesorului lui Albuin, Episcopul Adalberon de Brixen, incluzând castelul şi terenul a 30 de
ferme regale (adică suprafaţa dintre râurile Sava Bohinjka
şi Sava Dolinka). Cu prilejul acestei noi menţiuni a Bledului, referinţa la numele localităţii era explicită, el fiind
utilizat expres pentru a denumi „castelul de pe stâncă –
castellum Veldes. Astfel încât zapisul din 1011 constituie dovada că la acel timp castelul fusese deja înălţat.
Noul act de donaţie includea castelul şi terenul a 30 de
ferme regale (adică suprafaţa dintre râurile Sava Bohinjka
şi Sava Dolinka). Acest zapis referitor la domeniul Bled
se păstrează în arhivele episcopale din Brixen. Documentele medievale se referă la Bled cu numele Veldes. Potrivit lui Fran Ramovš, numele Bled a fost creat pe la 800
e. n. din mai vechiul cuvânt beld sau pelt, care constituia
rădăcina cuvântului german Veldes. Valvazor credea că
vocabula deriva din Felsen, „stâncă“, în limba germană,
denotând vârful stâncos pe care a fost construit castelul. Oricum, castelul e cel mai vechi din Slovenia, potrivit menţiunilor documentare.
Mai târziu, odată cu Carniola, Bled a fost cedat
regelui Rudolf I al Germaniei din dinastia de Habsburg, după înfrângerea regelui Ottokar al II-lea al Boemiei în bătălia de la Marchfeld din 1278. Din 1364 până
în 1919, Bled (Veldes) a făcut parte din Ducatul de Carniola, cu excepţia perioadei 1809–1816, când a constituit una dintre Provinciile Ilirice ale lui Napoleon. După
dispariţia Austro-Ungariei, în 1918, Bledul a intrat sub
stăpânirea Regatului Iugoslaviei şi a devenit reşedinţa de
vară a dinastiei domnitoare Karađeorđević, tradiţie continuată de Josip Broz Tito prin construirea reşedinţei sale
de-aici, în 1947.
Faima Bledului şi a frumuseţilor sale s-a răspândit în
lume graţie unor vestiţi călători precum Janez Vajkard Val-
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vazor, dar şi documentului în mai multe volume, scris pe
pergament, Gloria Ducatului Carniola, din 1689.
Graţie poziţiei sale strategice, Bled a fost întotdeauna
ales să găzduiască întâlnirile oficiale la nivel înalt (politice şi nu numai).
Şi potenţialul turisitic şi terapeutic i-a fost unul dintre
atuuri – pus în valoare de medicul elveţian Arnold Rikli,
specializat în hidroterapie, care a descoperit că apele
termale de aici, precum şi clima blândă, sunt o sursă de
sănătate. Îndată, oamenii locului s-au arătat foarte receptivi, oferind pentru cazare locuinţe şi construind hoteluri, încât oraşul, faimos deja la începutul secolului al
XIX-lea şi considerat pe atunci cea mai frumoasă staţiune
balneară austriacă, a început să atragă şi elita europeană.
După cel de-al Doilea Război Mondial, aici a fost construită una dintre cele mai atractive reşedinţe de stat ale
vechiului regim. Mulţi dintre cei mai importanţi oameni
ai lumii, dar şi oameni însetaţi pur şi simplu de linişte şi
odihnă, relaxare ori inspiraţie, au început să sosească la
Bled spre a se bucura de frumuseţile sale şi a se relaxa –
într-adevăr, aici te poţi plimba, pe jos sau cu trăsura trasă
de cai, în jurul lacului, poţi juca golf, schia sau vâsli până
la insulă, unde ai voie să tragi clopotul de trei ori, ceea
ce, conform tradiţiei locale, aduce noroc. Mica insulă din
mijlocul lacului adăposteşte biserica dedicată Pelerinajului Sf. Maria. La insulă se poate ajunge cu barca (pletna
– barcă tradiţională cu fundul plat, construită din lemn,
în stil local); numeroase bărci aşteaptă să te ducă până
acolo, unde trebuie să urci 99 de trepte. O tradiţie locală
solicită ca nunţile să se facă aici, iar mirele trebuie să-şi
ducă mireasa în braţe pe aceste scări, răstimp în care ea
trebuie să tacă.
Mai poţi, desigur, să vizitezi castelul, cu muzeul său,
să faci excursii pe munţi, să vânezi, să pescuieşti, să mergi
la cazinouri. Cei interesaţi de congrese găsesc facilităţi
pentru desfăşurarea lor (cazul nostru). Toate aceste variate posibilităţi, înmănuncheate, constituie faţetele multiple ale unui loc plin de farmec.
Lacul Bled are maximum 100 de metri adâncime, iar
apele sale sunt calme, datorită efectului de blocare a vântului, exercitat de munţii dimprejur, ceea ce-l face ideal
pentru canotaj. E situat la 475 metri deasupra nivelului
mării, la nord-vest de Ljubljana. Vara oraşul este o staţiune turistică şi de tratament, iar iarna funcţionează ca un
centru sportiv. Climatul subalpin permite până toamna
târziu îmbăierea în lac. În apropiere se află Parcul Naţional Triglav şi alţi munţi, din masivele Alpilor Iulieni şi
Karavanke. Oraşul păstrează numeroase urme ale istoriei.
Ca în 2009, când am participat la o conferinţă similară,
am fost cazaţi la impunătorul Hotel Park. Acum eu sunt
la camera 514, Caius la 333. La hotel confortul este desăvârşit, culorile austere, ca de altfel în întreaga Slovenie:
armonii în bej, verde pal, gri, finisaje bine executate, îmbinări executate exact. Curăţenie exemplară, femei de serviciu inteligente, bonome, serviabile, care îţi vin în întâmpinare cu soluţii la orice problemă. La etajul 5, unde am
stat eu, era saună, bazin de înot, internet gratuit cu calculatoare adaptate doar pentru citirea e-mailurilor. Nu
puteai introduce în ele niciun device. De multe ori i-am
zărit pe „ai noştri“ fugind la bazin, dimineaţa sau seara,
înainte sau după lucrări. Mărturisesc că eu nu am simţit
nicio apetenţă, deşi iubesc înotul. Stresul era prea mare.

HYPERION

179

Şi corvoada. Da, vorbesc despre astfel de vizite oficiale
ca despre nişte corvezi – eu aşa resimt aceste împrejurări când nu-ţi mai aparţii, nu mai ai un program personal, eşti scos din ritmul tău şi vrei ca totul să iasă bine,
să-ţi reprezinţi cu brio ţara de baştină.
Am, ca în 2009, vedere spre lac. Data trecută fusesem
în aprilie, lacul, unul glaciar, alpin, rezultat din topirea
unui mare gheţar, era sumbru, fantasmatic, primejdios
sau, cel puţin, aşa îmi apărea mie atunci. Acum este cu
mult mai primitor. Astăzi este lumină pretutindeni, e cald.
După călătoria foarte grea şi obositoare, am primit o lovitură, din partea unei funcţionare în vârstă a
PEN-Clubului sloven, Elza Jereb, care ne-a reproşat cu
oarecare agresivitate că banii pentru taxa de participare
(350 de euro) nu intraseră în bancă. Mie mi-a adresat
reproşuri mai aspre decât lui Caius, şi pe tonuri nejustificat ridicate, poate fiindcă am fost prima care s-a prezentat
la ghişeul de primire a oaspeţilor la Conferinţă, organizat în hol de PEN-ul sloven. Mi-a arătat o sală unde urma
să scriu o petiţie organizaţiei care se angajase să achite,
recte ICR, şi m-a poftit înăuntru imperios. Gesturile ei,
după ce bătuse în pultul ghişeului de primire, strigând:
„Dovada! Dovada!“, erau cele ale unei profesoare scoase
din minţi faţă cu elevi-infractori.
Cu multă obidă în suflet, am scris jalba la ICR, pe
jumătate leşinată de foame, căci organizatorii nu s-au
gândit să ne ofere o masă, dar aveau deja o conferinţă pe
teme feministe, la care toţi oaspeţii erau invitaţi explicit.
Fiindcă nu constituia o obligaţie, noi activând în alt comitet, cel al Scriitorilor pentru pace, nu ne-am dus. Chiar
pe când scriam neplăcutul document, intră vechea mea
cunoştinţă, poeta Ifigenija Simonović, şi mă îmbrăţişează,
spunându-mi cât de mult a apreciat poemele mele şi cu
câtă plăcere le-a trades în slovenă. Adaugă că m-a ales,
dintre participanţi, pentru a mă conduce şi a mă acompania la Festivalul Feţele păcii, la o şcoală din localitatea
Kranj. Despre şcoală Ifigenija îmi spune că are o respectabilă tradiţie austro-ungară. Se află la 20 de kilometri
est de Bled, în Slovenia centrală. Evenimentul va urma
în a doua zi de conferinţă. O ştiam pe Ifigenija de la conferinţa similară de la Bled, deja pomenită, din 2009, dar
şi de la Skopje, unde participasem, în 2013, la conferinţa
PEN-Clubului Macedonean, şi îmi amintesc că am discutat îndelung despre lucruri deosebite, cu intensă aură
afectivă. Era îndurerată de moartea soţului ei, Veselko,
redactor la BBC World Service, alături de care locuise la
Londra aproape 20 de ani. M-a mirat acum amintirea perfectă ce mi-a păstrat-o. A reţinut tot ce i-am spus şi m-a
surprins cu o întrebare despre mama. Îi vorbisem mult
despre ea, într-adevăr.
După ce am ieşit din sala cu laptop unde scrisesem
la ICR, am căutat, spre a-mi ogoi foamea, un mic restaurant, unde am mâncat un fel de un incredibil rafinament: anghinare cu brânză, oţet balsamic, prosciutto şi
pâine proaspătă (6 euro). Caius, cu care m-am întâlnit,
conform înţelegerii noastre, la ghişeul PEN de la parter,
la ora 14, se orientase şi gustase deja ceva la restaurantul
hotelului, dar mi-a ţinut, amabil, companie, luând pentru sine doar o cafea. Prima masă oferită de organizatori
era programată abia seara, la Castelul Brdo din localitatea
Brdo pri Kranju. La restaurantul megieş unde am savurat acest prim mic prânz am avut prima noastră discuţie
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amplă pe cele mai diverse teme. Am descoperit în Caius
un gânditor profund, veritabil avocat al diavolului, capabil să găsească, legat de orice eveniment sau problemă,
un unghi de vedere inedit faţă de cel acreditat oficial, fie
diferit sau complementar, fie chiar opus, pentru a-i judeca
pe îndelete cele mai ascunse faţete ori semnificaţiile aflate
abia în germene. Am vorbit şi despre amicii noştri stinşi
prematur din viaţă, Andrei Bodiu şi Ion Zubaşcu.
Când a sosit momentul, ne-am dus la Brdo pri Kranju
cu autocarul, spre a onora la castel întâlnirea cu doamna
Julijana Bizlak Mlakar, ministrul culturii din Slovenia. Am
fost întâmpinaţi de un numeros personal în uniforme elegante, ce întindea spre noi tăvi cu pahare fine de vin spumant, într-o curte exterioară largă, deschisă-nspre pâlcuri de arbori învoalţi, cu frunzele unduitoare în bătaia
vântului. Acolo am ascultat discursul doamnei ministru
şi am făcut o poză de grup, apoi am discutat, substanţial,
cu Sylvestre Clancier (care mi-a spus că îşi află cu mine
atâtea afinităţi de gândire şi simţire, inclusiv cele legate
de cultul pentru părinţi: el îşi venerează tatăl de 101 ani:
„O, dragul de el, câte proiecte are, ce harnic lucrează,
am grijă să-şi afle inspiraţia, să-i asigur lumină, linişte!“,
cuvintele sale mă impresionează prin gingăşie şi afect
duios neprefăcut, departe de răceala de sloi a multor
români. Adaugă: „Eu simt că el e aici!“ Se bucură când îi
vorbesc, la fel de entuziast, despre mama mea, apreciind
că şi eu o simt aici; mă priveşte cu ochii iluminaţi şi faţa
numai zâmbet; mai târziu mă invită la Narbonne, peste
câteva săptămâni, la o întâlnire literară, invitaţie pe care
însă am refuzat-o, fiindcă urmează să fiu prezentă la un
alt festival, românesc). Mă întreţin şi, ceva mai superficial, cu Bei Ling, reprezentantul PEN-Clubului Chinez
Independent, un chinez straniu, ce umblă costumat ca o
femeie, cu o bluză neagră decoltată şi o fustă lungă, roşie
de bumbac. L-am întrebat ce modă urmează şi mi-a zis că
este o vestimentaţie unisex din Taiwan. Avea şi alte costume ce atrăgeau privirea – pelerine misterioase, negre,
pantaloni largi, tot negri, dar croiţi ca fustele. Părul lung,
lăsat pe umeri şi-l strângea una-două, când îi era cald,
într-o codiţă. Era unanim considerat un strateg al aparenţelor, care voia dinadins să iasă, vizual, în evidenţă şi
să rămână astfel în memoria colectivă prin ceva distinctiv. Cu nonşalanţă şi chiar cu tupeu, îi întreba pe toţi cei
prezenţi direct dacă pot să-l publice în ţările lor, fără să
se intereseze de interlocutori, de alte culturi sau autori.
M-a abordat în acest sens şi pe mine. Era mândru de sine
în cel mai înalt grad şi lipsit de curiozitate faţă de alteritate. Spunea că toţi chinezii doresc însurătoarea cu femei
străine, de preferinţă europene – rusoaice, nemţoaice sau
ce vor fi fiind, orice naţie – dar chineza îi face nefericiţi.
De ce?, îl întreb. Pentru că niciuna dintre alese nu ştie
chineza, îmi răspunde. Dacă vreuna ar şti-o, s-ar mărita
pe loc la noi, ar fi candidata perfectă. Ce ciudat! Se pare
că problema căsătoriei e considerată de ei cam simplist.
Sau suntem noi prea complicaţi? Toată lumea îl privea cu
gura căscată. Locuieşte la New York, e ucenicul (şi biograful) laureatului Nobel Liu Xiaobo, a făcut ceva închisoare, numai vreo 14 zile, din fericire, dar mentorul său
mult mai multă. Condamnat la 11 ani de detenţie, acesta
a executat abia 6 din ei. Liu Xiaobo, născut în 1955, este
critic literar, scriitor, profesor, activist pentru drepturile
omului, angajat în lupta împotriva ideii de partid unic
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în China. Între 2003–2007 a fost preşedintele Centrului
PEN Independent Chinez şi al unei reviste. A fost arestat
pentru partriciparea la Manifestul Cartei 08, apoi judecat
în 2009 şi condamnat la 11 ani de închisoare şi 2 ani de
pierdere a drepturilor politice. În timpul celei de-a patra
detenţii, în 2010, i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace
„pentru îndelunga şi non-violenta sa luptă pentru drepturile fundamentale ale omului în China“. Este primul cetăţean chinez primitor al premiului Nobel în timpul vieţuirii în propria ţară şi a treia persoană căreia i s-a decernat
premiul în timpul detenţiei sau al întemniţării, după Carl
von Ossietzky (Germania), în 1935, şi Aung San Suu Kyi
(Burma), în 1991; de asemenea, a doua persoană (după
Ossietzky) căreia i s-a refuzat dreptul de a-şi delega un
reprezentant pentru a-i ridica premiul. Soţia lui suferă,
aproape nu are voie să iasă din casă, e afectată de o depresie severă; când are ocazia, se plânge ziariştilor de arestul la domiciliu în care, practic, stă.
M-a salutat cu bucurie John Ralston Saul, membru
al PEN-Clubului Canadian şi totodată preşedintele PEN
International în exerciţiu, care îşi amintea perfect îndelunga noastră convorbire purtată la micul-dejun, la Belgrad, în 2013. Era însoţit de Hori Takeaki, secretarul
internaţional, şi de Paul Finegan, coordonatorul Centrelor şi Comitetelor PEN. O revedeam cu plăcere şi pe
Teresa Cadete Salema, preşedinta PEN-Clubului Portughez, membră în Board.
Printre membri PEN prezenţi îi întâlnesc pe cei cu
state vechi, dar şi pe noii-veniţi, socializatori şi comunicatori de forţă cu toţii, vorbitori, în marea lor majoritate, a cel puţin două limbi şi gata să se mobilizeze oricând pentru a concepe şi răspândi documente importante:
Sylvestre Clancier şi Jean-Luc Despax, preşedintele emerit, respectiv preşedintele în exerciţiu, al PEN-Clubului
Francez, Urtzi Urrutikoetxea, preşedintele PEN-ului Basc,
Andrea Lešić-Thomas, din PEN-ul Bosnia-Herzegovina,
Antoni Clapés, al centrului PEN Catalan, Mark Akhmed şi
Aleksandra Vlasova, de la Centrul PEN din Asia-Centrală,
Nadejda Čačinovič, din Centrul PEN Croat, discreta
Sarah Lawson de la Centrul PEN Englez, Elisabeth
Csicsery-Ronay, de la Centrul PEN Maghiar, Tsutomu
Ide, de la Centrul PEN Japonez, Bhisma Upreti, de la Centrul PEN Nepalez, Laslo Blašković şi Gojko Božović de la
Centrul PEN Sârb, Zoran Anchevski, de la Centrul PEN
Macedonean, Boris Brendza şi Jozef Heriban de la Centrul PEN Slovac, Zeki Ergas şi Clara Franceschetti Cancline, de la Centrul PEN Elveţian de expresie romandă,
vechea amică Franca Tiberto de la Centrul PEN Elveţian
de expresie italiană şi Maria Emilia Arioli, din Centrul
PEN Elveţian de expresie reto-romană. Pe lângă Antonio Della Rocca, pe care aveam să-l reîntâlnesc curând
la Târgu-Jiu şi care avea să meargă, după Târgu-Jiu, la
Amsterdam, la o întâlnire a Board-ului, Centrul PEN din
Trieste era reprezentat de Ana Cecilia Prenz Kopušar,
sosită cu mama şi tata, figuri inubliabile: mama, originară din America de Sud, avea un aer latin specific, chiar
o figură de idol, putem spune, iar tatăl său, Juan Octavio Prenz, era venerabilul poet şi animator cultural pe
care-l cunoscusem în 2007 ca preşedinte al Centrului
PEN Triestin. De la Centrul PEN Turc era prezentă Ayse
Kulin, de la cel Ucrainean, Andrei Kurkov, de la cel Galez
(din Wales) Simon Mundy, din cel sloven erau numeroşi,
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printre care Marko Kravos, Tone Peršak, Edvard Kovač,
Miha Pintarić, Ifigenija Simonović ş. a. Noul preşedinte,
Evald Flisar, suferise un accident chiar înainte de eveniment, încât vice-preşedintele Marjan Strojan avea să
coordoneze toate lucrările.
În uriaşa sală de mese a castelului Brdo, decorat cu
gust, având pe tavan picturi şi candelabre de cristal de
mari dimensiuni, am avut parte de o masă servită după
toate regulile eleganţei, de chelneri rasaţi, care se sincronizau în fiecare gest şi acţiune, privind cu tâlc unul
spre altul. Iată lista de bucate, am păstrat-o ca amintire:
Smoked duck breasts with citruses, cremy cheese and
bread on salad (with Sivi Pinot, 2012, dry, w.r. Goriška
brda, Sirk); saffron risotto with young peas; pork tenderloin with moorses (moorses – un cuvânt negăsit în dicţionar, lămurit însă prin confruntarea cu varianta slovenă
a textului meniului; el corespunde slovenului mavrah, pe
care Ifigenija mi-l explică astfel: se referă la o ciupercă de
primăvară, Morchella esculenta, care arată ca un burete
negru căţărat pe o tulpină albă), potatoes au gratin and
vegetables; chocolate cake with passion fruit; coffee with
Brdo’s pumpkin biscuit. În traducere: piept de raţă afumat
cu lămâi, brânză-cremă cu pâine pe salată (cu vin Pinot
sec din anul 2012, din podgoria Goriška brda, regiunea
Sirk); orez cu şofran şi mazăre nouă; muşchiuleţ de porc
cu ciuperci, cartofi au gratin cu legume; prăjitură de ciocolată cu floarea-patimilor (passiflora); cafea şi biscuit cu
dovleac de Brdo.
Poate că aceste cuvinte nu sunt foarte sugestive sau
relevante, dar miraculoasă era într-adevăr arta îmbinării tuturor elementelor într-o simfonie gingaşă, veritabilă
dantelărie şi poem în filigran. Toate felurile de mâncare,
atât de migălos lucrate, aveau totodată un gust extraordinar şi împreună, miraculos, creau şi senzaţia de saţietate,
în pofida dimensiunilor miniaturale. Ifigenjia îmi spune
că nu a mâncat în viaţa ei ceva aşa de rafinat – şi cred că
a participat la multe mese de elită. De aceea am şi zăbovit
mai amănunţit asupra acestui dineu-poem. Vecin îmi era
Andrei Kurkov, cu care am discutat mai mult. Prieten al
unor scriitori români, el este o mică vedetă, fiind tradus
la noi şi invitat la diferite manifestări literare, îndeosebi
la Iaşi, oraş pe care îl cunoaşte foarte bine, ca şi pe Dan
Lungu. Mi-a pus câteva întrebări despre cultura română.
Foarte sigur de sine, avea un surâs ironic la colţul gurii.
Mai târziu a dispărut, se pare că la o întrevedere organizată în Ljubljana. Nu l-am văzut la mesele rotunde.
A doua zi aveam să mă conving încă o dată de ospitalitatea desăvârşită a hotelierilor de la Hotel Park. Înainte
de micul-dejun am revăzut şi alte cunoştinţe mai vechi şi
i-am cunoscut pe alţii, nou-veniţi. Iată-l pe vechiul amic
Antonio Della Rocca din Trieste, acum cu părul bogat (se
purta, atunci când l-am cunoscut, ras pe cap). A suferit
două operaţii grele şi abia vorbeşte, fiindu-i afectate corzile vocale. E la fel de activ cum l-am ştiut. Membru în
Board-ul PEN-ului International, publică zilnic, pe contul
de Facebook pe care l-a iniţiat, anunţuri din toată lumea,
semnificative pentru organizaţia mondială a PEN. Pe tot
parcursul conferinţei, în cadrul grupului său de discuţii
de pe Facebook, dedicat grupului PEN, aveau să apară în
ritm susţinut postări semnificative din toată lumea. Nu a
lenevit nicio clipă. Îmi arată mesajele care-i sosesc încontinuu pe contul de e-mail deschis în exclusivitate pentru
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mesajele acestui grup. Mi-o prezintă pe Ana Economu
Gribaudo, membră în conducerea PEN-Clubului Italian,
căreia îi spun că are un nume românesc (Economu). Îmi
răspunde cu amabilitate că este de fapt un nume grecesc, adaptat italienei, deci lipsit de conexiuni româneşti.
Voi insera aici un omagiu adus hotelierilor de la Bled,
artei mic-dejunului, care întruchipa un apogeu al ştiinţei ospitalităţii. Omagiul meu nu este al gurmandului, ci
al celui care crede că şi această disciplină face parte din
cultură, iar acest aranjament zilnic, care necesită atâta
bun-gust, gândire şi efort, este un semn de respect faţă
de oaspeţi, de semenii din ţări îndepărtate, pe care astfel
şi-i apropie afectiv, calmându-le anxietăţile, sentimentul
străinătăţii, depresia insidioasă. Mic-dejunul era somptuos, ca în paradis, avea toate felurile imaginabile, de la
legume înăbuşite la fructe proaspete, bucăţi de jambon
în bloc, pe care erai invitat să le tai cu un ditamai cuţitul
ca de măcelar, brânzeturi, iaurturi, simple şi cu fructe,
debordând de zmeură şi alte fructe, în culori încântătoare, cupe cu fructe uscate, alune, clătite aburinde care
te aşteptau să le ungi, din chisele, cu dulceţuri de căpşuni, mure, caise, vişine etc., ochiuri la comandă, dar şi
omlete deja preparate, unt, pate de ficat, salamuri şi varii
sortimente de şunci feliate, crenvurşti fierţi, costiţă fierbinte, transparentă, ouă fierte, roşii mari tăiate, dar şi
cherry întregi, ardei cruzi, verzi, galbeni, roşii, în simfonie coloristică, muştar, maioneză, pepperoni muraţi, dar
şi ciuperci champignon murate, compoturi, dar şi fructe
proaspete, miere, prăjituri, pâine albă şi cu seminţe, ule-

iuri presate la rece, lămâi, ghimber ras şi amestecat cu
miere, ceaiuri în diverse varietăţi, lapte, cafea, sucuri, ape
minerale şi, probabil, încă multe alte specialităţi pe care
nu le-am observat.
Ne-am întâlnit apoi, disciplinat, la oră fixă, spre a
merge la Şcoala de management condusă de întreprinzătoarea doamnă Danica Purg, ce îşi propusese un experiment inedit: acela de a îmbina pregătirea economică
de specialitate cu cea artistică. „Conducătorul ideal este
un bun ascultător, în vreme ce, de obicei, managerii tocmai să asculte nu ştiu. Arta pe care o cultivăm la şcoală
şi spre care îi îndemnăm să se aplece întreaga viaţă îi face
în mod sigur mai receptivi“, ne-a spus ea, în frumosul său
discurs. Şcoala, de tip postuniversitar, a primit studenţi
din multe ţări ale lumii, inclusiv din România, de unde
doamna Purg aprecia că veniseră 300. Pereţii erau tapetaţi cu tablouri – mostre expresive de artă contemporană,
iar un oaspete din Marea Britanie, muzician, ne-a cântat la pian, în semn de bun-venit. Arhitectura era extrem
de modernă şi practică, iar sălile dotate cu aparatură de
ultimă oră. Aici, în acest fastuos şi primitor sediu, am desfăşurat cele două mese-rotunde, dedicate, prima, statutului scriitorului într-o societate în care doar manifestările publice par să mai conteze, iar cealaltă, războaielor
văzute şi nevăzute (The writer in a society reduced to its
public sphere?, respectiv Visible and invisible wars). Prima
masă-rotundă era organizată de PEN-Clubul Sloven, iar
cea de a doua de Comitetul pentru scriitori întemniţaţi
al PEN International, organizaţia centrală.

Dumitru MATEESCU

O nouă filosofie a conştiinţei

T

Tematica conştiinţei este dezbătută şi disputată de mai
multe concepţii, importante fiind filosofia analitică cu direcţiile dualistă şi fizicalistă şi aceea fenomenologică. Husserl
considera teoria conştiinţei ca fiind teoria apercepţiei.
Studiul conştiinţei, din perspectiva dinamică, acţionalistă,
rezolvatistă, constată caracterul său intenţional şi ordonat,
orientată, datorită structurii sale, spre un scop ceea ce, conform concepţiei proprii, arată că este programată. Conştiinţa
este o structură dinamică programată şi exprimată în limbaj abstract, cu atât mai mult dacă limbajul este conceput
în sens larg, ca manifestarea exterioară a oricărei structuri
şi, deoarece orice structură, în orice moment, este o soluţie
relativă, limbajul, manifestarea sa exterioară este un mod al
agentului, de a-şi etala rezolvările sale proprii.
În concluzie concep conştiinţa ca fiind experienţa în limbaj abstract, abstractizarea experienţei. Modul rezolvatist de
a înţelege conştiinţa este unul printre altele dar el are meritul de a insista pe aspectul programatic şi abstract al ei,deci
inclusiv relativ formal.
Abstractizarea presupune separarea însuşirii de purtător.
Albastrul este o abstracţie iar cravata albastră este un concret empiric cu o anumită nuanţă. Experienţa este determinarea idealului de către material şi ea, ca structură concretă,
este în raport cu acţiunea asupra anumitor sisteme materiale. Desprinderea de acţiuni şi referirea la ea ca la o însuşire
este o abstracţie. Lumea abstracţiilor este una ideală şi este

182

HYPERION

https://biblioteca-digitala.ro

surprinsă de gândirea umană iar experienţa, ca abstracţie,
caracterizează structura numită conştiinţă individuală diferenţiind agentul, rezolvatorul, de alţii.
Afirmând că orice conştiinţă este abstractizarea experienţei sau experienţa intersectată cu limbajul abstract (înţeles ca determinarea imanenţei de către transcendenţă) sau
abstracţia experienţei, se iese din domeniul empiricului şi
se pătrunde în domeniul unde însuşirile sunt fără purtător,
deci se iese din domeniul materialului şi se intră în cel al idealului, al unui mod constrâns de a gândi, de exemplu sau de
a concepe. Această structură poate fi formalizată şi exprimată în limbaj logic.
Am constatat că experienţa este determinarea idealului de către material, a disponibilităţilor noţionale de către
cele materiale şi a cerinţelor noţionale de către cele materiale care, ca structură, este izomorfă cu un program condiţionat de programul doxastic, cel elaborat de gândirea umană,
aceasta condiţionată de un program material şi aşa la nesfârşit. Dualul structural al experienţei este teoria.
Să examinăm cu cine este identică structura caracteristică conştiinţei. Desigur, apare o întrebare privind raportul
dintre calculatorul abstract şi experienţa materială. Reamintesc rolul de protocunoaştere al filosofiei. Deoarece calculez, apelez la cunoaştere. Ştiinţa oferă găsiri empirice, deci
aproximaţii, cunoaşterea propune eventualităţi certe într-o
lume posibil a fi şi materială.
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Cercetarea constată că orice conştiinţă se caracterizează
şi prin :
1. Program condiţionat de limbajul abstract despre altul
şi programul doxastic determinat de experienţă;
2. Experienţă ;
3. Experienţa şi autoidentitatea. Prin aceasta mă întâlnesc
cu modul de a înţelege conştiinţa al unui savant francez, H.Ey.
4. Metoda altuia şi scopul agentului, conjuncţie generată
de conjuncţia programului cu scopul, intenţia, permisiunile
agentului determinate de experienţele sale.
Esenţa conştiinţei, în această elaborare, dacă înţelegem
prin esenţă interdicţia determinată de finalităţile altora,
constă în limbajul abstract condiţionat de finalităţile altora.
Eul pur, este uşor de argumentat, este gândirea conştientă
cu manifestări specifice. Structural, gândirea conştientă, aşa
cum definesc gândirea ca fiind suma logică a necesităţii formale cu posibilitatea formală, este ştiinţa în conjuncţie cu
scopul pentru altul sau structura fizică intersectată cu lipsurile agentului şi ale altora.
Eul, în mod necesar, generează conştiinţa iar această
determinare se caracterizează prin:
1. Spaţiul interior în sumă cu spaţiul exterior. Din punctul de vedere al rezolvatorului aceasta înseamnă rezolvarea
interioară în sumă cu aceea exterioară pentru alţi agenţi.
Aceasta presupune diferenţiere, raportare la alţii. Eul conştiinţei este asociat diferenţierii, delimitării.
2. Cultura determinată de comunicare, dacă cultura este
înţeleasă ca suma metodelor rezolvatiste materiale şi ideale
disponibile agentului. Eul conştiinţei este şi evaluator, formator.
3. Suma logică a limbajului empiric cu cel abstract Eul
conştiinţei este şi limbajul, mulţimea metodelor pentru
comunicare ;
4. Noutăţi pentru altul determinate de finalităţile pentru altul.
Din perspectiva rezolvatorului se precizează scopuri pe
care el crede că le are altul.
Conştiinţa eului este noutatea agentului în conjuncţie
cu noutatea altuia cu permisiunile pentru un alt agent precum şi cu permisiunile din opinie pentru acel agent şi finalităţile rezolvatorului,.
Conştiinţa spaţiului este metoda (structura) determinată de interdicţie.
Ştiinţa conştiinţei are structura metodei determinate de
comunicare.
Acest rezultat merită să fie comentat. Ştiinţa este dinamica determinării obiectului cu ajutorul metodelor, deci ea
presupune să identifice, să caracterizeze conştiinţa cu ajutorul
unor metode. Dar conştiinţa este un permanent program de
acţiune (condiţionat), cu anumite rezultate, exprimat în termeni abstracţi. Rezultă că ştiinţa conştiinţei trebuie să dezvăluie aceste două elemente: programul condiţionat şi expresia sa abstractă, ceea ce presupune determinarea unor soluţii transferabile. Transferul reuşit de soluţii construieşte alte
structuri, deci alte metode. Ştiinţa conştiinţei trebuie să dezvăluie modalitatea prin care transferul de soluţii ale agentului determină structura metodelor sale de acţiune.
Conştiinţa ştiinţei se caracterizează prin : 1. scopul, cultura şi permisiunea determinate de experienţă, 2. comunicarea determinată de către limbajul abstract, 3. cultură şi scop.
Conştiinţa acţiunii este programul determinat de interdicţie. Sunt un număr de opt structuri izomorfe cum este,
de exemplu, suma spaţiilor cu rezolvările agentului.
Conştiinţa permisiunii doxastice, aceea gândită de agent,
este intenţia determinată de comunicare.
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Conştiinţa limbajului abstract este spaţiul interior determinat de metodă.
Generarea conştiinţei de către comunicare este noutatea[1] despre alţii. Ea este şi limbajul abstract condiţionat de
către interdicţie şi nu numai.
Conştiinţa este determinată, cauzată, şi de program
(inclusiv genetic) şi în această situaţie structura menţionatei generări este noutatea determinată de intenţie. Intenţia
este scopul opiniei, al acţiunii mentale. Orice acţiune mentală, în raport cu realitatea materială, este opinie şi intenţia este numele scopului pentru acţiunea mentală sau pentru opinie. Scopul, de ultimă instanţă, al opiniei este determinarea numelui elementelor componente ale metodelor
acţiunilor materiale asupra contextului material. Generarea
conştiinţei de către program este şi rezolvare condiţionată
de către modul de a gândi despre altul. Conştiinţa nu este
numai intenţională, ea este programabilă şi programatoare
deoarece este preocupată de determinarea acţiunilor rezolvatoare individuale, este un program imperfect, incomplet,
pentru a atinge rezolvarea care ar fi nemurirea.
Acţiunea conştiinţei are structura scopului determinat
de lipsurile interioare.
Teoria conştiinţei este noutatea temporală. Teoria este
şi contemplaţie în limbaj abstract şi organizată deductiv;
ea semnalează noutăţi care, datorită caracterului dinamic
al conştiinţei, sunt temporale. Teoria conştiinţei trebuie să
dezvăluie asemenea structuri.
Conştiinţa fiind o structură dinamică, este generată şi
generează, necesar sau nu, structuri dinamice. Ea este de
domeniul opiniei, din punctul de vedere al celui în cauză
şi un eveniment pentru alţii. Ca opinie generează, în mod
necesar noutăţi, şi această generare este de domeniul ideii,
structura fiind aceea a determinării unor scopuri condiţionate de interdicţii. Argumentarea este facilă. În calitate de
eveniment determină, necesar, informaţia din punctul de
vedere al emiţătorului iar structura este aceea a condiţionării de intenţii generate de interdicţii sau de noutăţi condiţionate de metode.
În calitate de receptor, conştiinţa receptează selectiv anumite semnale considerate informaţii şi structura îi este aceea
a actualităţii. Actualitatea este caracterizată, din perspectiva
rezolvatorului, ca sistemul receptării de informaţii, conştiinţa fiindu-i un element. Actualitatea conştiinţei constă în
receptarea de informaţii şi invers.
Cercetarea constată că determinarea conştiinţei de către
informaţie, din punctul de vedere al ei ca receptor, este generarea programului de către comunicare, în sensul acordat
de mine de transfer de soluţii. Ea este izomorfă cu actualitatea. În actualitate, conştiinţa receptează informaţii, deci
comunică soluţii care îi generează programul pentru acţiune.
Invarianţa, (înţeleasă ca nontemporalitate), a conştiinţei
şi a eului, este timpul. Aparent este ciudat: este invariantă
însuşirea conştiinţei şi a egoului, de a fi o succesiune de evenimente mentale finite.
Teoria eului, în particular trebuie spus, dezvăluie modul
în care metoda agentului este condiţionată de către implicarea programului din opinie de către experienţă.[2].
1 Noutatea este structura introdusă în o alta cu elemente diferite. Aceasta este izomorfă cu suma scopului cu intenţia deoarece
orice structură introdusă în alta generează noi scopuri și noi intenţii
inclusiv pentru a o analiza și folosi.
2 Tezele din textul de mai sus sunt demonstrate de mine inclusiv logico-matematic, calculatoriu, dar nu numai.

HYPERION

183

A
N
I
V
E
R
S
A
R
I

Nicolae Corlat – 50

Victor TEIŞANU

Poezia lui Nicolae Corlat

N

Nicolae Corlat se prezintă ca o voce independentă,
neafiliată la nici una din numeroasele grupări generaţioniste înregistrate de lirica română a ultimelor 3-4 decenii. Pentru el poezia e una singură şi se bazează pe infailibile legi proprii, nicidecum pe canoane impuse în teorii.
Îşi afirmă poziţia într-un text polemic, printre rarele de
acest gen sub semnătura sa.: „aţi uitat pesemne esenţele
/ poesia nu-i complicitate -zecistă, -iistă / nu-i ce credeţi,
vă zic“. Păstrîndu-şi libertatea de mişcare Nicolae Corlat
asimilează, cum ni se pare firesc, tendinţe din orice ideologie poetică, dacă pot să-i servească eficient intenţiile. Debutul editorial stă sub cupola neomodernismului,
învecinîndu-l între botoşăneni, prin ermetizări elaborate
şi fracturări ale discursului, cu poetul Constantin Dracsin. Următoarele volume însă, mai ales Veţi crede că nici
nu exist, schimbă fundamental orchestraţia, evoluînd în
direcţia unei retorici bine alcătuite şi înglobînd doze egale
de confesiune, reflecţie şi incantaţie. Prelunga lor reverberaţie muzicală, dar şi tonul mărturisitor extrem de sincer,
chiar inocent, îl apropie acum în special de Gellu Dorian.
Poetul are conştiinţa acută a efemerului, pe care nu
ezită să o exprime, de fiecare dată însă neurmărind efecte
scenice şi ocolind, din elegantă pudoare, excrescenţele
cu iz dezagreabil. Este o sensibilitate acută, născînd viziuni fragmentare ale unei lumi ipotetice. Sentimentul erotic se păstrează, cu misterul lui greu de lămurit, pe palierele spiritului şi gîndirii, orice atingere terestră provocînd insatisfacţii. De aceea poetul refuză contactul îndelungat cu datele realului, preferînd proiecţii într-un imaginar al întocmirilor eterne. Concretul este disipat continuu, obţinîndu-se retragerea într-un cadru fantasmatic, cu sunete, culori şi ecouri venind de foarte departe.
Prin manevre tehnice abile Nicolae Corlat transformă
această operaţiune de repliere dincolo de prezent, în produse lirice rezistente. Alergia la teluric devine vizibilă şi
în poezia erotică. Mai cu seamă aici întîlnim secvenţia-
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lul, infuzia melancolică, participări şi degustări incerte,
fiorul înfrîngerilor de neevitat. Avem în cadru nu relaţia
unui cuplu, ci tribulaţiile nesf îrşite ale aşteptării, indecizii şi ezitări, gesturi ceremoniale consumate în tăcere,
peste care plutesc îngeri transparenţi. Şi mai ales nu un
chip feminin anume, ci oglinda feminităţii, aburoasă şi de
neatins, adică o proiecţie cu trăsături definibile, dintr-un
exil îndepărtat. Încît peisajele poetului, compuse din fragmente colorate simbolic sau străvezii, capătă şi ele forme
nesigure, schimbătoare. Autorul ia act de această perpetuă desfoliere a materiei fără a reacţiona vizibil, ca şi cum
întregul fenomen i-ar fi consonant. Totuşi se va orienta
din mers, înclinînd balanţa în favoarea propriilor himere,
ca multiplicare a eului.
Chiar dacă ştie să-şi controleze gesturile, impunînd o
anumită surdină, Nicolae Corlat este funciar un romantic,
plantat circumstanţial într-un mediu postmodern. Poetul
nu-şi reprimă alunecările spre senzualitate, ci pur şi simplu, atunci cînd acestea încearcă să se dezvolte, le abandonează, plecînd într-o altă direcţie. Reticenţele sale, care
sporesc aura lirică, îl ajută să-şi protejeze de fapt zbaterea intimă. Neglijîndu-şi confortul afectiv, Nicolae Corlat
crede în soluţia evadărilor succesive într-un spaţiu profund spiritualizat, cu manifestări iniţiatice şi legităţi morale
de altă extracţie. Doar acestea, luate la un loc, generează
bucurie şi justificare existenţială. Ca atare perimetrul în
care se consumă gesticulaţia poetului este unul alternativ,
caracterizat prin paliditatea selenară a luminii şi prin grija
obsesivă a autorului de a-şi obtura excesele. El ocoleşte
stridenţa, relieful abrupt şi tonurile pasibile de a deveni
agresive. Imperiul întunericului şi moartea însăşi nu sînt
privite cu spaimă, ci percepute ca nişte contururi relative.
Dacă ar fi să găsim factorul comun al acestui univers liric,
mai ales pe latura sa erotică şi thanatică, acesta este sentimentul aşteptării. O aşteptare plină de mistere neexprimate, asortată cu tăceri îndelungi şi atitudine calmă. Dar
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un calm aparent, pentru că dincolo de învelişul acestuia se
ascund tensiuni gata oricînd să explodeze. În numele prezumtivei linişti interioare Nicolae Corlat preferă regimul
nocturn, ca generator de pace, însă nu o noapte a întunericului, ci una a iluminărilor şi devoalării. Poetul construieşte graniţe fluctuante între existenţa biologică şi cea
imaginară prin transgresiuni repetate ale primei de către
cealaltă. Considerînd realitatea ca pe ceva cu totul exterior spiritului, el va investiga predilect stările interioare.
Şi va folosi în acest scop spoturi cu lumină intermitentă.
Pulsaţia erotică este şi ea difuză, chiar dacă ni se sugerează constant că iubirea înseamnă raţiune supremă.
Duhul erotic, aflat pretutindeni, devine o forţă tămăduitoare pentru fiinţa veşnic ultragiată şi umilită de incoerenţele realului. În aşteptarea declicului care să-i ofere iubire
plenară sau călătorind izbăvitor pe calea visului, poetul
participă la reconstrucţia vieţii, una a armoniilor şi frumuseţii. Aceasta ni se pare sursa „bucuriilor“ sale şi totodată legitimarea lor. La Nicolae Corlat realitatea, într-un
permanent amestec cu visul, nu este palpabilă. Autorul
îşi filtrează atent reacţiile, la masa de scris, într-o manieră care nu exclude absconsitatea. Textele respiră echilibru, cu rare tendinţe edulcorante. El nu întreprinde analize minuţioase, nu vrea să fie exhaustiv, ci se menţine, în
veşmînt metaforic, la limita observaţiei subiective. Nu
disecţiile dureroase îl preocupă, cît voluptăţile obscure,
farmecul voiajelor imaginare şi speranţa că poate împiedica năruirea. Prin urmare Nicolae Corlat nu pipăie realităţi, ci umbre, trimiterile sale fiind de preferinţă doar
aluzive. Într-un discurs cel mai adesea eliptic şi fundat pe
sugestii, el cultivă o compoziţie a vagului, a ambiguităţilor
cu feţe multiple, caleidoscopice. Poezia sa e un zbor neîntrerupt spre alte tărîmuri, cu intenţia de a conferi lumină
şi iubire acolo unde acestea lipsesc. Are în faţă absolutul
şi presiunea efemerului, dar mai ales un partener feminin căruia i se confesează clipă de clipă şi împreună cu
care, instalaţi la mare distanţă de vremelnicia actualităţii, rescrie altfel existenţa. De aceea textele sale thanatice,
în bună parte aluzive, nu-şi propun să sperie, ci doar să
avertizeze despre cealaltă dimensiune a realităţii. Moartea e totuşi ceva îndepărtat, o prezenţă tainică, dincolo
de hotarele bucuriei, care acaparează, pînă la contopire,
fiinţa însetată de trăiri. La Nicolae Corlat inclusiv erotismul se circumscrie acestei paradigme stilistice. Nu avem
construcţii epice limpezi, ci mai mult crîmpeie sugerînd
derapaje, ori suferinţă ceţoasă care nu exclude speranţa.
Textele poetului alcătuiesc un scenariu elaborat, conţinînd notaţii cu antene în spaţii largi, dincolo de concret.
El este un liric pursînge, făcînd rareori concesii pornirilor
narative. Refuzul insurgenţei şi agresivităţilor de limbaj
generează adesea o atmosferă eterică. Intuind primejdia
destrămării, Nicolae Corlat savurează bucuria jertfei, ca
un soldat care, înaintea unei bătălii sîngeroase, ataşează
la puşcă, în loc de baionetă, o floare.
Grădina cu zaruri (Ed. Axa, Botoşani, 1997) constituie
doar prefigurarea liniilor de forţă din volumele următoare.
Culegerea de debut însumează aspiraţii vagi, tuşe aproximative, relativizări ale existentului, dar şi întîile tatonări
ale singurătăţii şi morţii. Haina lirică este cea a suavităţii
şi a momentelor de extaz. Realitatea din jurul fiinţei pare
deja fluidă: „cuvintele ca o boare treceau printre noi doi /
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munţi de tăcere năşteau…(*** ţi-am vorbit atunci). Sîntem
preveniţi să distingem între viaţă şi destinul fast: „gloria
vindecă doar răni viitoare“ (Palimpsest). Tematic primul
volum se situează sub semnul iubirii, o ecuaţie de care
poetul se apropie în acelaşi timp cu înfrigurare şi precauţie. Povestea erotică este secvenţială, încît cititorul trebuie să deducă din context dacă vorbim de ceva îndepărtat, visat sau de-a dreptul pierdut. Din inventar nu lipsesc
rătăciri nocturne, în solitudine şi meditaţie, ori frînturi
de dialog în amurg cu iubita, localizată şi ea între eteric
şi carnal. Se conturează una din componentele pretextuale ale poeziei de mai tîrziu: aşteptarea apăsătoare a ceva
care poate sau nu să se întîmple, ceva rîvnit îndelung şi
dătător de speranţă.
Cealaltă secţiune a volumului,care împrumută şi titlul
cărţii, ne introduce în spaţiul nostalgiei, al dorului de alte
orizonturi. Încep călătoriile sale recuperatorii, o aventură
imaginară la capătul căreia el speră să-şi poată hrăni spiritul cu inocenţa copilăriei: „ drumuri nesf îrşite am străbătut căutîndu-le / imagini şi clipe – departe sunt toate /
şi dragostea mea de copil, / vînătoare tîrzie“ (Vînătoare
tîrzie). Poetul e declarativ în relaţii optime cu Cerul, iar
cînd afirmă că „singurătatea a născut în mine alt Dumnezeu“, nu contestă nicidecum Creaţia, ci vrea doar să
se elibereze de teroarea carcerală a concretului. De altfel
chiar titlul volumului, evocînd ideea de zaruri, ne transmite că existenţa (=grădina) stă sub semnul iraţionalului. Singura certitudine pare a fi numai sf îrşitul inexorabil. Ceea ce dramatizează şi mai mult inutilitatea pactului nescris dintre viaţă şi iubire: „Cineva mă va scoate din
viaţă într-o zi / poate o grevă a celulelor anarhice / singur voi trece pragul / şi ce dor definitiv îmi va fi de tine“
(***cineva mă va scoate). Lui Constantin Dracsin, poetul şi graficianul fără mîini, îi închină un text evocator.
Şi poate nu din întîmplare: cei doi au o înclinaţie nativă
pentru forma eliptică şi încifrată, vizibilă la Nicolae Corlat mai ales în volumul de debut.
În Bucuria (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001) fragilitatea
specifică visului, contopind aici şi fiorul erotic, intră în coliziune cu aspectul mineral al realităţii. Sufletul pare sedus
de morbul plecărilor intempestive, pînă la perfecta suprapunere pe propriile reverii. Ne aflăm în ţara Luanei, care
nu este altceva decît un tărîm al iubirii ce se vrea împărtăşită: „te numeam Luana şi-ţi scriam numele pe tîmpla
/ icoanelor / în zăpada imaginată încrustam numele tău
/ ţinuturi de negură sufletul meu colindă / pentru a mă
naşte din numele tău“ (numele tău). Despărţirea de real
deschide şi orizontul nemărginit al ficţiunii: „şi cine să
zboare mai repede peste nesf îrşire / decît gîndurile aducătoare de ziduri şi turnuri / de netrecut“ (Geografie).
Între anotimpuri, toamna asigură un decor care combină
stări diverse, de la bacovianism: „de-acum putreziciune
voi găsi / desfrunzit mi-e amarul suflet / ochiul toamnei
găsescu-l / acoperit de-ntuneric“ (noimbrie cu ploi), la
semnalarea ciclicităţii: „mîini reci îmi acoperă pleoapele
/ cad frunze prin ele inima ta va înverzi“ (***te-am despărţit de iluzie). Legat de toamnă, iată şi o încîntătoare
definiţie poetică: „păsările sunt frunze ce-au uitat să cadă“
(aripi de noiembrie). Spaţiile vitale sînt invadate de tăcere
şi aşteptare, încît solitudinea pare o cosmică împerechere
cu moartea: „a venit la tine cea care niciodată nu glăsuHYPERION
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ieşte / erai singur ca un împărat / însuşi împăratul erai /
peste camera ta înşiruită de la nord la sud / cu femeia ta
mută împreunîndu-te“ (moartea împăratului).
Dincolo de convulsii şi imperfecţiuni poetul aşează, ca
pe un laitmotiv, bucuria. Aceasta este la Nicolae Corlat
sinonimul iubirii, dar şi al participării la zămislirea frumuseţii, a arhitecturilor spirituale armonice: „nu construi
ziduri în jurul acestei clipe“ (neîntrupare) pentru că „azi
nu-i o zi obişnuită speranţa îmi bate superbă la uşă / îi
fac loc să intre în sufletul meu golit de aşteptări“ (Bucuria III). Pentru poet dragostea devine substanţă primordială, precum la vechii greci aerul, apa sau focul: „ia cu
tine răsăritul apusul / zorile cu frumuseţea lacrimii tale /
începutul luminii şi întunericul / numai dragostea las-o să
colinde peste anotimpuri“ (Bucuria V). Iar bucuria începe
cu icoana dragostei: „anotimp al bucuriei – chipul tău“
(chipul tău). Extrapolînd, textul este la fel de aproape de
vorbele Sf întului Apostol Pavel în prima Epistolă către
Corinteni, Cap. 13 (2): „Şi de aş avea darul proorociei şi
tainele toate le-aş cunoaşte şi orice ştiinţă, şi de aş avea
atîta credinţă încît să mut şi munţii, iar dragoste nu am,
nimic nu sînt“. Căci şi la Nicolae Corlat eroticul are ceva
de natură platonică, rămînînd simplă aspiraţie: „infinite
tăceri se aştern peste inima ta / cheamă-mă şi nu voi veni
/ alungă-mă şi nu voi pleca / ce vis te aduce / te strigam
pe nume dar acum nu-ţi ştiu decît umbra“ (Scrisori). În
acest context moartea este o continuare a vieţii, amintind
de repetările istoriei (veşnica reîntoarcere) la Nietzsche:
„unde? încotro? ne întoarcem doar atît ştim“ (***glasurile
noastre). Încît spectrul ei, al morţii, nu mai produce frisoane, ci alt prilej pentru revelaţii: „vezi fulgerul / cît adevăr poţi cunoaşte într-o clipă“ (nu te cunosc). Remarcabilul poem este demn de reprodus integral, precum un altul
din arealul thanatic, Dacă se-ntîmplă să-mi mai bateţi în
uşi. Mai sînt de consemnat aici şi textele închinate unui
alt dispărut, Horaţiu Ioan Laşcu, (realmente o pierdere
pentru poezia noastră de azi), dar şi ponderea pe care o
capătă discursul reflexiv.
Veţi crede că nici nu exist (Ed. Timpul, Iaşi, 2004)
este volumul care, pînă astăzi, sintetizează în chipul cel
mai potrivit filosofia poetică a lui Nicolae Corlat. Nu este
nici aici un contemplativ sută la sută, dar nici un vitalist
cu surplusuri de energie. „Hălăduiam atemporal“, spune
poetul undeva. Şi într-adevăr poezia acestui volum este
şi o hălăduire printre secvenţe disparate de timp, dar mai
cu seamă printre cuvintele chemate să închege imagini
ale eului. Moartea, omniprezentă de-a lungul textelor, are
conotaţii blînde, familiare, devenind amicală şi inofensivă:
„acoperă-mi fruntea să ne ştim împreună / cu moartea alături“ sau „bine-ai venit din moarte“, unde aceasta se confundă cu starea de vis sau de somn. Poezia noului volum
cîştigă considerabil pe latura meditaţiei. Tema zădărniciei ocupă spaţii semnificative, autorul intitulîndu-şi chiar
una din secţiuni Iluzia. Tot în zona meditaţiei, cu ample
rădăcini în gîndirea religioasă şi filosofică, avem comentarii lirice despre categoria nimicului. Cu vădit sens polemic poetul situează prezentul, la scară planetară, în „vremea nimicului“. Şi Curriculum vitae are valenţe pamfletare, glosînd pe marginea egoismului, infatuării şi lipsei
de sens. Pentru că tocmai absenţa finalităţii constituie
sursa neliniştii: „ce tristă zi / sub ochiul meu marea foş-
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neşte fără să afle vreun ţărm“ (iluzia II). În general însă,
ca şi în Bucuria, Nicolae Corlat îşi asumă şi aici toate
provocările timpului, într-o atitudine uniformă. De aceea
notaţiile au aparenţa păcii interioare, chiar dacă lexicul se
referă la remanenţa răului şi dezamăgirii. Veţi crede că
nici nu exist poate fi definit şi ca o radiografiere a binomului erotic, cu inerente conexiuni şi interferenţe privind trecerea şi absurdul. Totul se aşează pe o axă dominantă, cea a tăcerii şi aşteptării, în care abundă interogaţiile şi reproşurile suave: „cum n-auzi tu zornăitul lunii
fierbinte / printre firele umede de iarbă / cînd infinit de
dulce noaptea cerne peste noi lentoare / îţi cîntă un alai
de vorbe carul mare“ (***cum de n-auzi). Iar visata împlinire are ceva hieratic, de transparenţă mistică: „nevăzut
voi trece în tine / două umbre / printre atîtea umbre căzătoare / vine vremea întinselor ierni / departe, departe vom
hoinări în lumină“.
Confesiunea devine solemnă, ca spovedania la duhovnic. Iubirea se consumă ritualic, cu intruziuni cosmice,
uneori în chip de rugă şi invocare: „dăruieşte-mi liniştea
ca pe un portofel gol aruncat de un / asasin / în seară lespede grea ridică de pe inima mea“ (liniştea de seară). Şi
din nou toamna este anotimpul soluţiilor rodnice: „toamna
asta te-aduce dăruindu-mi-te întreagă / îtr-un spaţiu tăcut
/ într-o clepsidră de frunze“ (clepsidra de frunze). Solitudinea presupune imobilitate, dar şi aceasta poate fi tulburată: „cineva îţi străbate în taină nemişcarea / te-aduce
mereu printre valuri“ (singur). În consecinţă mortificarea
visului devine imposibilă: „nu e linişte în legănarea suavă
a gîndurilor / vine zbaterea“ (pustiul umbrei)
În 2011 la Editura Tipo Moldova din Iaşi Nicolae Corlat tipăreşte prima antologie de autor cu titlul Vindecătorul de umbre. Reproduce puţin din debutul său editorial, dar masiv din volumele celelalte. Antologia adaugă şi
59 de inedite, ele însele suficiente pentru o carte de sine
stătătoare, în care Nicolae Corlat rămîne fidel universului său poetic deja coagulat.Mirajul călătoriilor, ca argument al dizolvării oricărei încorsetări, acţionează în continuare precum un drog: „depărtarea mă chema ca un ochi
de copil“. Ar mai fi de remarcat aici predilecţia autorului
pentru o altfel de rostire decît aceea a poeziei, şi anume
pentru „cîntare“, specie lirică a clasicităţii, cu spectaculoase virtuţi orfice: „i-am strigat stîncii deschide-te / apele
se despart primeşte-mi cîntarea“ (rugă). Fără a-şi formula
explicit un crez poetic, probabil din raţiuni de libertate
absolută, Nicolae Corlat crede doar în magia cuvîntului ca principiu suprem şi întrupare a Logosului etern:
„grea încercare mi-ai dat Doamne să adun dintre licurici
/ stele aprinse“ (linişte). Între altele, ni s-a părut cu adevărat memorabil poemul Bunicul, evocarea avînd parcă
pecetea tragică a fatumului antic.
Nicolae Corlat se instalează, cu fiecare nouă carte, în
interiorul poeziei. Trăind un perpetuu proces de clarificare şi decantîndu-şi atent esenţele rezistente, el scrie o
poezie a eului care tinde spre libertate spirituală, scăldat
în splendorile visului şi rîvnind fantasmele deplinei armonii. Erotismul, ca motor al materiei universale, rămîne
cheia de boltă a liricii sale. Sîntem convinşi că poetul,
dedat definitiv deliciilor cuvîntului, ne aşteaptă cu surprize literare consistente.

Aniversări

Nicolae CORLAT

***

când taci trupul tău devine statuie
ochii mei o ridică la ceruri
furtuni de nisip
albesc rămăşitele paşilor
se scurge înserarea
peste luna târzie
făcliile plopilor străbat orizontul

pe unde treci se face lumină
umbra mea hoinărea printre sălcii
azi vânturi năprasnice o împrăştie

casa

să-ţi faci casă din tăceri pe înălţimea zămislită în tine
deasupra a tot ce n-are moarte
în propria-ţi ţărână
cu umbra luminoasă a primilor fulgi
tot ce e pustiu se-ntoarce în locurile
pe care odinioară le-ai locuit
aici te aşteaptă cenuşa
casa ta n-are ferestre nici duşumele
pe care să-ţi laşi trecerea
numai o încercare a trupului de-a domestici umbra
e casa aceasta făcută din cele mai albe tăceri
iată cum dintr-o simplă îmbrăţisare
se transformă totul în vifor
culorile se afundă-n cea din urmă lumină
ca un pescăruş căzut din aripi te
întorci pe poteci neumblate
cauţi în zadar
într-o apă tot mai tulbure chipul
când nu vei mai fi toate se vor aşeza la locul lor
după furtună viaţa se dedă risipei

câmpul cu flori

după o lungă aşteptare
copilul aşterne pe cer o umbră
uşoară
trecută-n uitare
se cuvine să taci
alergând printre fluturi
până toţi anii din tine
vor adormi
iar visele vor pluti în faţa paşilor
printre petale
acum sunt umbra aceea zăvorâtă în ani
cobor noaptea din oglinzi să te caut
cu toate că am mers mii de leghe pe deasupra cerului
fără să ştii am rămas în icoana la care îngenunchezi
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***
apoi vei pleca în lungi călătorii
lăsând în urmă deşertul luminii abstracte
vei scrie epistole episodice
le vei şterge în cele din urmă din memorie
vei aştepta să renască de nicăieri amintiri
dupa 20 de ani petrecuţi pe mările incendiate
mai mult printre flăcări
îţi scria cu litere de foc numele
zăvorât în înserare de camarazii absenţi
sunete izbeau uitarea
aceleaşi sunete monotone ale apei
până ce iluzia îţi arăta chipul blond
zămislit din dorinţa ta
revărsată peste întinderea mării

***
uneori te visez aşa
cu aripile deschise până la speranţă
precum cerul însorit cobori în inima mea de cristal
aprinzi orizontul până la marginea înstelată a zorilor
uneori şi numai atunci
te văd venind
spre mine
om de pământ şi-albastru clar

***

într-o absenţă totală a simţurilor te retragi
cum ai retrage o ambasadă dintr-o ţară îndepărtată
pentru că părţile se izolaseră de întreg
încât stelele deveniseră fără să vrei stele fixe
iar orizontul până la care ai fi putut privi
se înstrăinase prea mult

acum ştii că inocenţa e mai bună
decât însăşi cunoaşterea
că un melc e mai sigur de casa lui
decât orice om de pe suprafaţa putredă a pământului
acum când clipele se lasă trăite într-o dezordine totală
îţi cauţi secundele din care ştiai că faci parte
îţi acoperi urechile cu pestelca mamei
aduni încă o dată în lunga şi nemăsurata ta existenţă
timpul
faci o plimbare prin tine
exişti în întuneric numai pentru că ai citit undeva că
melatonina se secretă mai uşor pe întuneric
şi că ţi-ar bine prinde în caz de-un
război declanşat de celule
tragi jaluzelele pe mijlocul ferestrelor
îţi acoperi ochii cu rămăşiţele zilei
te retragi
da
te retragi în nemărginita absenţă a simţurilor
ca într-o ţară din care ai retras ambasada
pentru că între tine şi ea
corăbiile uitaseră drumul albastrului
pentru că între ea şi tine
până şi orizontul era atât de străin
HYPERION
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IN MEMORIAM LUCA PIŢU
(1947-2015)
Luca Piţu a susţinut în cadrul revistei noastre
ani la rînd rubrica OKEANOS.

Magda URSACHE

Alte „întîmplări cu sensul la urmă“

D

Dragă Luca Piţu,
Completez epistolionul cătră tine, început în „Confesiuni“ de iunie, 2015, cealaltă revistă a lui Gheorghe Grigurcu.
Inadvertenţa, cum o numeşti tu, din interviul acordat
Liviei Negoiţă în „Acolada“ de septembrie, 2014, unde spuneam că ai fost împins spre pensionare, o corectez. Aşadar,
rectific: Luca Piţu a plecat din scena Almei Mater prin proprie voinţă şi reprezentare. Fără cerere de avansare (binemeritată) pentru postul de profesor, fără compromisuri şi concesii, fără milogeli de prelungire pe statul de funcţiuni, fără
văicăreli/ văitături. A fost alegerea lui să se pensioneze, dar
cred şi acum că, aşa cum le ştiu, cadrele Catedrei de Franceză,
„surse“ ticăloase, i-ar fi respins avansarea.
Dragă Luca, la început de octombrie 2014, aprobai într-un
e-mail formularea lui Sorin Antohi despre tine ca „universitarul marginal“, el fiind „un istoric al ideilor de importanţă
globală“, cum suna în viziunea altcuiva. Dacă în vremi cenuşii nu s-au promovat cei cu adevărat capabili, grupul de prestigiu constituit postdecembrist a ridicat şi a coborît cum a
dorit: cu măsuri diferite, opuse chiar. Spui că nu trebuia să-l
las pe Petru să se hărţuiască pînă-n moarte cu nimicarniţele
activisto-securiste. Te asigur că Bătrînu n-a deschis nici un
conflict, dar, ca şi tine, nu le-a rămas dator. Totalmente nepractic, fundamental nepragmatic (inteligenţă practică zero deţin
şi eu); avînd inaptitudine pentru relaţii sociale, dar şi pentru
compromisuri. Şi-a văzut de cărţile lui, sfidate de şefii fără
cărţi, ca Adăscăliţei. Ce caută Premiul „Dr. Vasile Adăscăliţei“ pentru cel mai bun ansamblu folcloric al anului 2014, în
cadrul premiilor Fundaţiei Culturale Georgeta şi Mircea Cancicov, din Bacău? Numele activistului folclorist, care a scos la
iveală făcătura pentru colectivizare Pluguşorul cu motor, lîngă
un membru de onoare al Academiei, ministru de Finanţe,
condamnat la 20 de ani temniţă grea pentru „crimă de război“, mort de TBC fără nici un ajutor medical, în Penitenciarul Rîmnicu Sărat în 1959, după alte date, în 1958. Soţia lui,
prozatoarea Georgeta Mircea Cancicov, despre care am scris
şi eu, nici n-a ştiut cînd a murit.
O să-ţi povestesc, dragă Luca, o mică întîmplare cu sensul la urmă, ca să-l parafrazez pe Alexandru George. În ’64,
tînărul asistent Petru Ursache a scos o antologie de Snoave
populare, De-ale lui Păcală, în Biblioteca pentru toţi (şi ce
tiraj: 130.140 de exemplare!), împreună cu V. Adăscăliţei.
Selecţia o făcuse singur-singurel: lectorul comandase subalternului: fă-o! Pretenţia de a-l semna şi pe Adăscăliţei ca pre-
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faţator n-a acceptat-o. Atîta i-a fost. De-atunci, pentru că nu
s-a lăsat jefuit de munca lui, Activiţei l-a văzut ca pe un spin
în talpă şi a procedat ca atare. A urmat permanentul sabotaj.
Pentru că putea, l-a stopat, i-a închis cărările spre specialitatea în care îşi dăduse doctoratul (înaintea lui Adăscăliţei) şi
spre lectorate de afară. Era cumnat cu temutul Mihai Caraman, general de Securitate, organizator al „reţelei Caraman“.
Uite cu cine şi-a pus Petru boii în plug.
„Ai o scamă la dosar: Adăscăliţei“, l-a sfătuit un aşa-zis
binevoitor. „Pînă ţi se aprobă dosarul de conferenţiar, vorbeşte numai despre fotbal“.
Habar n-avea de fotbal Bătrînu meu şi nici nu era acomodant cu doctrina. A rămas „nelămurit“: nu s-a lăsat lămurit.
Lupta lui pentru criterii profesionale în avansările din catedră
a deranjat. Cum să reziste criteriilor nevasta Ţuca a decanului
Ţucu, nevasta profului de „socialism ştiinţific“, încartiruindu-ne
marxist-leninist în studenţie, Georgeta Loghin, protejata prorectorului Ionel Hagiu, Antoaneta Macovei, dar şi protejata
ilegalistului moş Neculce… N-o mai numesc, ai făcut-o tu, ca
portretist dăruit cum eşti.
Şi aici se iscă mica noastră controversă: „bucuria penzionării“ a ta versus tristeţea noastră. Bătrînu se simţea confortabil dacă te ştia rămas în cursă. Şi poate nu s-ar scrie atîtea panegirice: despre Gavril Istrati (nu ştiu lăudătorii sau
nu vor să ştie scenariile denigrărilor din perioada Benditer a
Facultăţii de Filologie şi Istorie?) sau despre Andriescul care,
după Eugen Munteanu, n-ar fi făcut decît „concesii minore şi
ne-compromiţătoare“. I-a anchetat sălbatic pe studenţii participanţi la greva din iarna lui ’87, atîta tot. Ce-i drept, acest
carrisim magister pentru Munteanu şi-a adus discipolul de
la Institutul „Al. Philippide“ direct pe poziţia de lector: „mă
consider succesorul lui direct la catedra de limba română a
Facultăţii de Litere, poziţie pe care i-o datorez integral“. Care
discipol a pledat nu pro, ci contra limbii române, ca să situeze trendy correct şi să-l invite H.-R. Patapievici la un dialog,
în „limba de slugi“.
Şi care or fi cărările proprii pe care le-a tăiat, „cu toate
armele în bandulieră“, Liviu Leonte? „Benedictinul“ făcea
corectura ediţiei Negruzzi cu redactorii „Cronicii“; am contribuit şi eu, cum să-l fi refuzat? Însă „arme în bandulieră“ a
avut, cîştigate prin supunere oarbă la directivare PCR, nu prin
cumpănire, cum susţine, fără argumente, dar cu agheazmă-n
gură, fiul popii Ilie. Şi ce de scriitornici îşi revendică preoţii
din familie, cumetrii deţinuţi politici, „unceşii“ plecaţi în exil!

Memoria

Nimeni n-a avut tătîne kominternist, frate „far conducător“ în
aparatul de propagandă, nevastă mare activistă, cu toţii fiind
anticomunişti la secret.
Revenind la cestiune: pentru titlul de professor emeritus
(2001), Petru Ursache n-a tras sfori; nici n-ar fi ştiut cum. A
vrut să rămînă la Catedră din „sacrificiu generos şi de sine“,
cum scrie în Mioriţa. Dosarul mitologic al unei Capodopere.
Şi nu l-am influenţat cu nimic. N-a fost idealul lui să se căsătorească la 96 de ani, ca Şora. Trebuia? În opinia mea, Mihai
Şora a greşit dîndu-şi demisia din Ministerul Învăţămîntului.
Golul etic şi cultural a crescut după demisia sa. După Şora,
potopul Cornea. Distrugerea a început cu Cornea la cîrmă.
Nu, nu l-am împins să facă altceva decît a vrut să facă. Nici
n-aş fi putut. Bătrînu a fost un toro.
Şi nu mă pot abţine să vă reproduc un citat decupat de el
însuşi din Platon, Apărarea lui Socrate, Opere I, Ed.Şt. şi Enciclopedică, Bucureşti, 1975: „În această privinţă, v-aş spune,
deci, atenieni, doar atît: ascultaţi-l pe Anytos sau nu, daţi-mi
drumul sau nu-mi daţi, drumul, eu nu voi face altceva nici dacă
trebuie să mor de nenumărate ori“. Sublinierea îmi aparţine.
Dar nu las în grija lui Dumnezeu să-i pedepsească pe denigratorii lui Petru; nici pe ai tăi, deşi tu n-ai nevoie de sprijinul
meu, te aperi singur. Doar n-o să dau (cum spune etnosoful
şi te rog s-o iei cum grano salis) apă broaştei.
Non-valoarea, oricît de mediatizată ar fi fost, Bătrînu n-a
luat-o în serios. Premiile? N-au fost garant al valorii în Filiala
iaşiotă a USR. Care premii? Din vremi iacobane, cu Andriescu
şi Leonte de-a pururi în juriu? După ’89, cînd a fost propusă
una dintre cărţile lui, Leonte n-a pregetat să se opună, pe motiv
că Bătrînu luase premiul asociaţiei cu un an în urmă. Numai
că nu era vorba de Petru Ursache, ci de Mihai Ursachi. Confuzie întîmplătoare, început de Alzheimer? Nu ştiu, dar juriul
l-a crezut pe cuvînt de onoare.
Cum ştii, editez împreună cu Valentin Ajder, la Eikon, Seria
ETNO, revăzută şi augmentată de autor. „Vrem, nu vrem, universalismul nostru e ţărănesc“, a scris Petru Ursache. Meritul lui prim – am mai spus-o –: să lege între ele domenii aparent disparate; le-a unit într-o viziune care se iluminează
reciproc. Habent sua fata libelli: seria respectivă îi arată adevărata statură şi nu-i deloc modestă, deşi Bătrînu a fost om
modest, lipsit de fală.
Te mai asigur, dragă Luca de indiferenţa noastră faţă de a
avea: n-a fost o paradă demagogică. Îi citeam, evitînd cuvîntul moarte, Psalmii, cînd era ţintuit pe patul de spital de acel
duo doctoral Arsenescu-Burlacu. „Ce-mi va face mie insul
materialnic?“ A zîmbit şi a repetat: „Ce-mi va face mie insul
materialnic?“.
LIS a stat în sistem (ca preşedinte de judeţ) trei luni; Bătrînu
meu, una singură, la Inspectoratul de Cultură, propus de Asociaţia deţinuţilor politici. A demisionat după o lună, cînd primarul ori prefectul, unul dintre ei, i-a cerut să organizeze primirea lui Iliescu. Moment: „Iliescu apare, soarele răsare“. Şi
cum dădeau fuga politrucii fesenişti (Andi Andrieş, în papuci
de casă), foşti cronicari fără şalvari, să-l apere pe preşedintele
emanat. „Cei slabi, nimicnici şi făţarnici“, spre a le spune ca
Sfîntul Ardealului.
Bătrînu n-a suportat ca funcţia să-i reducă timpul de scris,
iar politic nu s-a lăsat presat nici înainte, nici după ’89. Ştii bine,
doar am comentat împreună Ferma animalelor: animalele care
i-au contestat pe porci şi au pus laba pe Putere au ajuns porci.
Doamne, cît am mai evocat, Petru şi cu mine, replica ta
lucaniană, din anii optzeci, din faţa Bibliotecii Centrale Universitare:
„Ce faci, Luca?“
„Am mai cosit o bucată“.
De cărţi, fireşte. Şi ai înşirat titlurile. Asta a făcut şi Bătrînu:
a cosit cărţi, pînă cînd moartea a venit cu două coase peste
el. Fără cumplita suferinţă prin care a trecut din vina doctorilor, s-ar fi dus simplu, ca tatăl lui: ţăranul care a murit sub
căruţă, ajuns în inimă de schija din război.
Aş vrea să ştii, dragă Luca şi sper să nu te supere comparaţia
mea, că eu văd şi în Bătrînu meu, şi în tine nişte doi: un ţăran
şi un aristos. Ţăranul bucovinean ori moldovan, cel rămas în
picioare, cu picioarele pe pămîntul lui. Cu conduită dreaptă.
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Încăpăţînaţi şi riguroşi amîndoi, consecvenţi şi tenace, urmînd
disciplina etică din Cajvana, respectiv Hărpăşeşti.
Bătrînu (ca şi tine) a avut fundamente morale clare şi a acţionat conform lor, principiilor. Prea ca la ţară, nu? Amîndoi,
ţărănuşul hărpăşeştean şi cel căjvănean, doi băitănaşi cu inteligenţă şi apetit pentru carte, plecaţi de la coada vacii şi ajungînd să aibă condei „de subţire“. Îl văd pe Petru, cu o mînă pe
carte, cu cealaltă pe lanţul viţelului, pe sfoara caprei… În felul
lui ghiduş de-a povesti, de ţăran isteţ din familia Creangă (şi
aici văd altă asemănare dintre voi) mi-a spus cum, trimis să
semene mazăre, a îngropat-o pe toată odată în curtea vecină,
ca să aibă timp de citit.
Da, Bătrînu mi-a deschis mica/ marea lume a satului, exact
aşa cum o deschizi şi tu acum, cu Căjvănarii. Satul (mai) are
amintiri, dar a fost şi este ajutat să le şteargă. Şi-a venerat învăţătorul (cum şi tu îi ţii în cinste pe „învăţătorii inimoşi“ din
Cajvana), pe Mihai Simionescu; şi-a venerat preotul, pe Vasile
Dumitraş, propovăduitorul unui creştinism tolerant, al toleranţei. Şi ce enervat era pe etno-blasfemiile postdecembriste
(„E descalificant ce face establishmentul ţăranului român“), pe
atacurile cu flitul în buzunar la datină, la firea ţăranului clasic.
Reiau, că nu strică, ce-a scris Mircea Eliade: „Civilizaţia noastră ţărănească se adaptase nivelului vegetal la care o
redusese «Istoria». Aşezările româneşti dispăreau şi reapăreau cu aceeaşi ireductibilă, misterioasă încăpăţînare a vegetaţiei“. Şi de această „misiune istorică de sacrificiu“ se rîde în
hohote sau se afirmă ritos că „înapoierea românilor e numai
din cauze interne“. Că numai „barbarii de ţărani“ ne-au adîncit în somnul din care nu ne mai trezim. Să nu aibă dreptate
Eliade văzîndu-şi poporul, în De la Zalmoxis la Genghis-Han,
„predestinat războaielor, invaziilor şi emigrărilor“? Are perfectă dreptate.
Coolatitudinea prevede fobia faţă de cutumă, de rînduiala ruralilor, de obiceiul pămîntului (chipurile, „obscurantism
etnocentric“, aşa cum susţine Vl. Tismăneanu). Altă coolatitudine? Diagnosticul pus de Codruţ Constantinescu în „Axioma“, că am fi atinşi nu de anacronism, ci de „mimetism“, lipsa
de măsură a autorului fiind aceeaşi cu lipsa de idei: „Poporul român a fost totdeauna unul gelatinos, gata să se formeze
şi deformeze în funcţie de civilizaţia aflată la modă“. Cu alt
cuvînt, o mîzgă.
Bătrînu a observat repede că altă formă de cenzură, întîi
difuză, pe care cenzuraţii o simt, cenzură updatată, cere să
ponegrim poporul român, să subliniem bătăliile pierdute, ocaziile ratate. Aterizat în lumea dură a internatului de băieţi de
la Liceul Naţional, ţărănuşului meu i se preda istoria lui Roller. Or, Roller susţinea că Mihai Viteazul n-a fost aşa viteaz; că
boierii ticăloşi i-au trădat pe domnitori; că, la Mărăşeşti, ţăranii
desculţi, în izmene de manevră, au dus un război imperialist.
„Rollerii doi, cum le zice Paul Goma,umblă iarăşi la rescrierea istoriei“. Am încercat să glumesc la fel ca Mark Twain:
„Istoria nu se repetă, dar rimează“. N-a rîs: „Chiar suntem
condamnaţi să repetăm trecutul, Magda?“ Îi fusese dat să
audă, într-o emisiune pe Cultural, Controversele istoriei, că
popohrul a susţinut sovietizahrea, că era pehrsuasivă, cum
rîrîia moderatoarea; că reforma agrară, după model sovietic,
ar fi fost pe placul ruralilor.
„Scenariul anti-românesc vrea etichetarea ţăranului ca laş.
Ce contează că a dat cele mai multe jertfe în rezistenţa din
munţi? A ieşit din colectivizare şi din proletarizarea ceauşistă
– ambele silnice – iar acum îl aşteaptă satul global fără cîini.
Nişte ţărani? Mai potrivit ar fi fost Nişte martiri“.
Dar uite că tot ţăranii (din Maramureş) au transformat
colinda în bocet. Am ascultat împreună, la sfîrşit de decembrie
2012, cutremurătoarea colindă-bocet: Ce-aţi făcut din ţară…
Tot binele! Magda U.
Iaşi, mai, 2015
E-mailul ultim, de la Luca, datat Duminică, 14 iunie, ora
10,15:
„Eu m-am retras la ţară, nemuritor în păpuşoi, rupt de
lume…“ L.P.
HYPERION
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Daniel CORBU

Luca Piţu şi temele deocheate
ale timpului nostru

M

Mic la stat, aspru la sfat şi degrabă vărsătoriu de diatribe
crucificatoare, dizident cu aplomb în perioada comunistă ca
şi după instalarea democraţiei originale în România (la lotta
continua!), Luca Piţu, predător de logica discursului ficţional, imagologia narativă, istoria şi hermeneutica literară la
Universitatea din Iaşi, n-a publicat nici o carte până la rebeliunea din 1989.
Ne cucerise însă pe noi, poeţii tineri de atunci, anii ’80, cu
o serie de dialoguri de tip Magister-Ucenic (Dan Abrudan
–Abrudan Dan) publicate în „Opinia studenţească“ şi cu o
fulminantă prefaţă la licenţioasele lui Creangă. Hemoragic şi
distins, micul cârcotaş hermeneut de la Cajvana va publica,
cu grăbire, după ce începuse a ni se turna sosul democraţiei
sub tălpi, cărţi stârnitoare de interes, între care: însem(i)nările
Magistrului din Cajvana (1992), Naveta esenţială (1996),
Sentimentul românesc al urii de sine (1997), Breviarul nebuniilor curente (1998), La cafeneaua hermeneutică (1998), Le
chasseur de corbeaux (1999), Ultima noapte de dragoste şi
întâia noapte de filozofie (1999), Eros, Doxa & Logos (2001).
Cărţile publicate de cel cu autotitula Magister Casvanaeus
(Luca Piţu e născut în localitatea Caşvana de Botoşani) sunt
– e greu să ne abţinem a spune – fiecare în parte, un regal
de intruziuni livreşti, polemici şi sărbători ale intertextului,
iar „auctorele“ se arată a fi, la prima ochire, un Ion Creangă
transhumant în patafizicile timpului nostru.
Nu de mult, Luca Piţu publica o carte la Editura „Paralela
45“, sub titlul Temele deocheate ale timpului nostru şi subtitula, cum ar spune autorul, polemici. Ce adună această carte,
reiese cu claritate din Defensio auctoris dialogica: eseuri explozive, dialoguri stihomitice, note infrapaginale şi filosofale,
texte îmbârzoiate, note alerte. Pentru a nu lăsa nimic nelimpezit despre zona preocupărilor sale, Magisler Casvanaeus
susţine în aceeaşi Defensio: „spre a-l contrazice pre alt beutor
bahluieţ, colegul Emil Iordache, ofer, pe lângă noutate stilistică, oarece lucru bine făcut, în sens vulcănescian, şi găsesc
rezolvări neprevăzute de gândirea curentă, păşind falnic peste
cele praguri de intelegibilitate medie“. Sau obiectivându-se la
maxim: „Are multă dreptate Mihai Ursachi, detractorul tău
amical, beţiv şi iaşiot, când te neagă la modul global, ca pentru a-i refuta pe securicii dipsomani Puiuţu Holban şi Luca
Neculai – Matematicianul, ce te califică drept stihuitor, când
nu te proclamă, în umede foiţe bahluviene, rival cu Viorel
Padina şi Raymond Roussel.“
Dacă are sau nu dreptate în identificarea în funcţie de
numiţii iaşioţi e chiar problema Domniei Sale. Ceea ce avem
a spune de la început este că Luca Piţu poartă în sânge crucile
negre, roşii, verzi, albastre ale polemicii şi nu cred că greşesc
prea mult dacă-l apropii de N.D. Cocea şi de Arghezi din spectacolele lor pamfletice. Cu cine polemizează Magister Casvanaeus? Cu „strategiile seductive ale Politicarzilor, ale Curvelor Democraticeşti, de clasă mare, mijlocie şi mică; cu patriHoţii, cu gagademicienii, de la Leana Sinistra la E. Simion,
cu o „metateză a lui Costache Ciopraga“, cu malul troienit al
Bahluviului Puturos, cu Poliţia Bolşevicioasă a Gândirii, sau
cu patriotismul lui Ştrul Cazimir. Luca Piţu îşi ia în serios rolul
de Dante local ce deconspiră personajele şi faptele purgatoriului şi infernului românesc. Întâlnim în Temele deocheate
ale timpului nostru pe Paul Goma din Cartierul Belleville,
Zigu Ornea, Georgel Pruteanu, Nea Nicul Scornicean, Gigi
Dej, Nea Petrache Ţuţea, politologul Tănase-Multe Clase,
Ţepeneag (Ţepe Onaniristul), Petru Dumitriu-Canaliu, Conu
Paleogaga („autor al unui bestseller cu titula: Fost-am ciripoi
sub Ceau“), divinul Sad… oveanu (care s-a descurcat faimuşel
prin Mitrea Cocor şi Nicoară Potcoavă cu clitorisul HUNI-
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UNIII Sovieti-coioase), Dan Petrescu, Sorin Pârvu („amicul
nostru, persoană de încredere şi de «sprijin»“), Radu Duda,
Cioran, Magistrul din Ţicău, „ciocoii postmoderni“ Danilov,
Antonesei şi Al. Călinescu etc. etc. Foarte puţini scapă de şfichiul usturător, de abjuranţa civică a Magistrului Cajvanez.
Să zicem; Sora, Dan Petrescu, Cezar Ivănescu, Zub, Magda
Ursache, Marcel Petrişor.
Scrise în paradigmă postmodernă, cărţile lui Luca Piţu
amestecă saliva cu dumnezeirea; ideile mari cu cele stânjenitor
minore, teme celebre prin profunzimea lor, cu teme derizorii,
personalităţi cu personaje fără nici un orizont, rătăcite prin
aluatul politicii sau al culturii. Apar, astfel, Germania untului, Valahia Puturoasă, Moldova Cisprutică, pe urmă Sollers,
KRISTeva, Eliade, Lacan, Genette, Thomas Mann etc. etc.
alături de Nea Ceaşcă, Spineanu, Senatoml Sorcanu, Vasile
Lupu ţărănistu, Brucan, decanul Al. Andriescu, tătânele Răducului, Geluţu Voican-Clitorescu ş.a.. s.a. Toată această colcăială de oameni şi fapte face parte dintr-o Nedivină Comedie care cuprinde România coşmarescă, dar şi, cum spune
pecetluitorul autor, „Vestul Analfabet şi Marxturbant!“ De
aceea, nu ni e face deloc de mirare să întâlnira subtitluri ca
„Cioprăga, San-Antonio şi Alain Robbe-Grillet“ sau „Excremenţii canini ai Occidentului Postmodern“ sau „Fascinaţia
urvergurei prolifice“ şi să aflăm despre abolirea orgasmului,
formulă orwelliană, pe care Michel Foucault ar fi criticat-o,
despre haosmosul provincentral, despre Emil Srumaru şi
şoldurile astrologiţei Tamara. Nu numai anecdota, calamburia şocantă şi băşcălia impresionează în paginile acestei
cărţi, dar şi caricatura dusă uneori până la grotesc. Mă voi
opri doar la două portrete din cele peste o sută ale cărţii. Iată
cum e văzut Stalin: „Ingenios, vulpoi, Tătucul Popoarelor se
dovedea. Majoritarii nu-l vor înjura e el, Pizdosul Gruzin,
vor fecaliza pe Evrei, Maghiari, Lipoveni, Poleaci, Bulgari,
Ucrainieni, intraţi mărunt, în partidul Hunic şi apoi trimişi,
ca Bergman din romanul Leneşul, de Constantin Amariu, la
nasoala muncă de teren…“ în capitolul Vorbe în vânt întâlnim un portret al lui Gabriel Liiceanu; „Mare măgar… Gramatologul Antimetafizic! Nu degeaba îl vor fi arestat vameşii praghezi, pe aeroport, sub pretextul, cusut cu aţă neagră,
că ar fi avut droguri în buzunare, şi l-or dus să petreacă nişte
zile la pandaimos, singur în celulă, fără beutură, fără agic!
şi cu şanse minimale de a învăţa minte, inimă+literatură.“
Mare pezevenchi… Peratotogul! Nu degeaba i-a paraşutat lui
Derrida o scrisoare deschisă şi plângăreaţă, abia după Loviluţia Decembrie, când putea să-l mustre în voie, cu voie de
la Petre Roman & Brucan, pentru insensibilitatea-i la rezistenţa prin cultură, anală, a strângătorilor din buci ai fostelor ţări sovietizate.“
Ca şi poezia postmodernă, cărţile de pamfleto-eseuri ale lui
Luca Piţu presupun un lector cultivat, tobă de carte, aproape
un om de hârtie. Personal, îmi plac invenţiile lingvistice piţuliene, în majoritate oximoronice, între care, dacă ne referim
doar la cuvinte: Semnifikant, gândirostivieţuire, Sexcuritate,
diaspora moldovalahicoasă, patriHoţi, Marxturbat etc.
Unele parodii ale eseistului la poezii de ieri şi de azi sunt
adevărate bijuterii, alte compoziţii versuale ale polemistului asasin se potrivesc ca Luca-n perete. Îl preferăm pe Luca
Piţu (pe care l-am categorisit între cei trei eseişti postmoderni de mare forţă, alături de Şerban Foarţă şi Dan-Silviu
Boerescu) din eseul pur, adică din Naveta spaţială, Avatarii formulei carteziene, Gâlceava lui IDEM cu ALIUD, Dacă
Lévi-Strauss ar fi citit „Fraţii Jderi“, Ultima noapte de dragoste şi întâia noapte de filozofie. To axion esti!

Memoria

Gellu DORIAN

Constantin Dracsin – 75

C

Constantin Dracsin ar fi împlinit anul acesta, pe 20
iulie, 75 de ani! N-a avut noroc! S-a stins pe 7 ianuarie 1999, cînd era în plină putere de creaţie şi cînd i
se deschiseseră nişte porţi pe care intrase cu noi speranţe după ce un timp îi fusese acaparat interesul de
oameni pentru care arta acestuia (şi naivitatea artistului de a crede în promisiuni halucinante) era o miză
pentru afacerile lor. Revenit printre cei cu care şi-a cultivat talentul părea că a renăscut. Chiar înainte de a se
stinge, după ce a dus cu el o boală necruţătoare (considera afecţiunile de acest fel o a doua natură şi le trata
aşa cum şi-a tratat tot timpul handicapul pe care-l avea
de la vîrsta de opt ani, cu nepăsare, firesc, ca şi cum
n-ar fi fost, ca şi cum n-ar fi!) pregătea o expoziţie de
grafică dedicată zilei de 15 ianuarie 1999, cînd urmau
să vină la Botoşani foarte mulţi scriitori la Zilele Eminescu. Aceste întîlniri îl ţineau în viaţă, în dădeau un
tonus extraordinar, îi dăeau speranţa că nimic nu poate
fi pierdut, că cea ce făcea el nu era în zadar. Expoziţia a avut loc, dar fără el. Doar acea expoziţie de grafică realizată de Constantin Dracsin, în care adunase
lucrările pe care le mai avea în stoc – altele au ajuns
în colecţii particulare sau au fost distruse într-o expoziţie din Germania –, a mai rămas în grija celui care
s-a ocupat atunci de acest lucru, Gheorghe Iavorenciuc, care, din păcate, anul acesta n-a mai întins nicio
mînă către amintirea celui
care i-a lăsat o mică avere
în grijă. Familia poate se
mai gîndeşte la el, aşa cum
te gîndeşti la un frate, la
un fiu, la un părinte, la ai
tăi plecaţi spre veşnicie. De
opera artistului, mai puţin
sau chiar deloc.
După ce a descoperit desenul, în ziua cînd
trebuia să se deplaseze la
Baia Mare, la înmormîntarea fratelui său, Dumitru
Gugoaşă, el însuşi artisit
plastic profesionist, dispărut într-un tragic accident,
poezia a trecut într-o oarecare măsură pe planul doi
în viaţa creatorului. Dar nu
pentru mult timp. Satisfacţia desenului, a liniei şi
punctului plasate pe coala
albă de hîrtie, cu rotringul
ţinut între dinţi, i-a relevat o nouă lume, o nouă
cale de comunicare cu cei
din jur şi mai ales cu timpul. Pentru că artistul Con-

Memoria
https://biblioteca-digitala.ro

stantin Dracsin avea mare încredere în trecerea lui
peste timp. Uneori scria doar pentru ziua de mîine şi
mai puţin pentru ziua în care trăia. În realitate poezia
era viaţa lui, viaţă pe care o descoperise tîrziu, prin
1969, la douăzeci şi nouă de ani, cînd a fost scos dintre maldărele de manuscrise adunate în saci, cum îi
plăcea să spună, de regretatul scriitor Lucian Valea şi
debutat în presa literară. Pînă atunci trăise între cărţi,
întru obişnuinţa de a depăşi suferinţa ca pe o fericire
pe care o descoperea în fiecare dimineaţă cînd vedea
iarăşi lumina soarelui, lumină care-i umbrise copilăria
cu acea epidemie de poliomielită care l-a atins atît de
cumplit, răpindu-i mîinile şi un picior. Citise mult, se
şlefuise de unul singur, îşi îmbogăţise sufletul cu frumuseţi la care dorea să ajungă şi el cu propriile-i puteri.
Asta s-a văzut în poezia publicată apoi în reviste, în
cărţi, în desenele realizate cu migala şi efortul de neimaginat şi pentru un om cu toate capacităţile motorii şi mintale la dispoziţie.
Unii scriu acum despre handicapul lui de parcă asta
ar fi fost marea lui calitate. Or Constantin Dracsin, cît a
trăit, s-a considerat un om normal, căruia nu-i plăcea să
i se arate handicapul nici într-un fel. Nu suporta mila,
nu dorea compasiune, se considera egalul tuturor celor
care deţineau toate cele necesare unui trup normal:
mîini, degete, picioare, ochi, urechi, nas, creier, inimă,
suflet etc. Era zvelt şi încrezător. Era puternic şi frumuseţea chipului îi venea
din sufletul lui înnobilat cu
valorile autentice ale culturii din care dorea să facă
parte. Poezia lui s-a născut
din această mare încredere
în el, în talentul lui. Poezia lui rezistă şi azi la lectură, devine de la o lectură
la alta mai proaspătă, mai
vie. Limbajul poetic realizat de Constantin Dracsin este unul autentic, pe
alocuri inovator, fascinant,
menit să ţină vie substanţa
poetică adunată în cărţile
sale.
Am stat multă vreme
lîngă el. De prin 1973. I-am
fost, ca să zic aşa, secretarul
lui. I-am devenit fin. Rudă.
Apropiat. I-am dactilografiat mai toate cărţile de poezie, de proză, jurnalul. De
aceea pot spune că încă au
rămas multe lucruri nepublicate din ceea ce a scris
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Constantin Dracsin. I-am editat opera antumă şi postumă, poezia, prima parte din jurnalul ţinut sporadic.
Încă aştept şi celelalte lucruri pentru a le face cunoscute cititorilor lui. Pot spune că Constantin Dracsin era
atît de normal, încît uneori mă complexa, mă provoca
la eforturi care aveau menirea să mă pună la treabă, la
autodepăşire. Avea acest dar al emulaţiei, crea în jurul
lui acea energie pozitivă, care te îndemna la creaţie, la
travaliu zilinic, pentru a ţine pasul cu el. Camera lui de
la Draxini era un ateleier în care te simţeai impulsionat
de gîndul de a trece la treabă. Putea fi un astfel de om
un neîntreg, un om de plîns, un neîmplinit? Nu, dedigur că nu. Poate că dacă nu ar fi fost atins atît de grav
de acea epidemie în anii foametei şi începutului trist de

comunism la noi, cu siguranţă Constantin Dracsin s-ar
fi numit aşa cum se numea în actul de naştere, Constantin Gugoaşă, ar fi avut o casă de copii, ar fi fost un
gospodar de frunte, dacă ar fi rămas în sat, sau un om
realizat în oricare altă profesie şi poate mai puţin cea
de literat. Într-un fel tot răul spre bine! Cu siguranţă că
dacă ar fi ajuns la această vîrstă pe care i-o aniversăm
acum, pe care spera să o împlinească, ar fi fost unul dintre cei mai buni artişti români. Dar şi aşa, din această
margine de Românie, numele lui încă mai străbate minţile celor care l-au cunoscut şi apreciat.
Redau mai jos doar cîteva aprecieri făcute de personalităţi ale culturii româneşti care i-au trecut pragul şi i-au cunoscut scrierile.

Dumitru ŢIGANIUC

Am început să gândesc
cu o sută de ani în urmă

A

Adesea, trecerea unui autor, dincolo de marginea vieţii, precum în zilele geroase de toamnă, este ca o ceaţă
amnezică peste opera sa scrisă cu grijă şi osârdie.
Spre bucuria noastră, acest proces pare a nu se petrece
în cazul poeziei lui Constantin Dracsin. Meritul vine din
valoarea incontestabilă a versului dracsinian, şi, în aceeaşi măsură, se datorează Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Culturii Tradiţionale Botoşani,
îndeosebi poetului Gellu Dorian cu o atenţie accentuată faţă de postumitatea acestui talent.
Dovezi avem în volumul apărut la Editura Dacia XXI
(„Zilele mele de-apoi“), cât şi proaspăta antologie a antumelor, tipărită de Editura Axa. Gestul tipografic este un
semn important de a-i ocroti opera ce ne-a lăsat-o, inclusiv manuscrisele nepublicate în timpul scurtei lui vieţi,
umbrite de un destin amar.
Deşi un om cu braţele bolnave, scriindu-şi versurile
şi articolele cu un creion ţinut în dinţi, aplecându-se
ca-ntr-o rugăciune peste fila caietului, şi peste coala de
desen, autorul şi-a conştientizat cu justeţe inefabilul
creaţiei lui. Căutare febrilă şi risipire spirituală, poezia
lui Dracsin este un veritabil paradox pentru un lector
familiarizat cu genul liric; nu ineditul expresiei îi tutelează visul poetic, ci deşi autodidact serios, e preocupat
adânc de miezul semnatic al textului: „Nu iubesc poezia – /gândesc în ea“ afirmă autorul.
Autodidact disciplinat şi serios, îmboldit (ab initio)
de poetul Lucian Valea, cel ce i-a dezvăluit şi sensibilizat
scânteia creatoare, Dracsin merge, imprevizibil de cele
mai multe ori, ca un bun vânător pe urma unor obsedante viziuni legate de relaţiile trup–spirit, efemeritate–
continuitate, percepţie–revelaţie, livresc–inspiraţie strălucită. Paradox adâncit şi de faptul că autorul şi-a intuit
raza întinsă a mesajului său, deşi cuvintele versului său au
trecut poate de puţine ori prin sita neîdurătoare a variantelor. În versul său ne întâlnim deseori resublinierea
acestei magnetice atracţii exercitate de puterea raţiunii
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lirice, nu doar drept crez dracsinian, că, indubitabil, şi
ca o replică, acoperită în staniolul discreţiei, la adresa
unor seci eflorescenţe verbale asfixiind uneori, spaţiul
poeziei unei generaţii mai proaspete: „E cea mai curioasă disciplină, / am învăţat-o / rupându-mă în două,/ să
mă complic intenţionat / întru credinţa gândirii; (p. 28).
Tudor Arghezi, într-un poem din ultima etapă a vieţii,
a ţinut să omagieze, în mod special, harul pe care dumnezeirea l-a dat mâinii germinând produse spirituale,
mâna cu vocaţie individual-creatoare; „Ia uită-te acum
la mâna lui făcută / pe flaut, pe cimpoi şi alăută./ E-o
floare, pleacă-ţi faţa în ea şi ai să bei / mireasmă, amintire şi vis din palma ei“. Lui Dracsin, destinul, sub chipul unei boli cumplite, i-a amputat această mână miraculoasă. Le-au revenit dinţilor şi buzelor lui această
extraordinară şi rarisimă putere, caligrafiind o lume a
sunetelor poetice memorabile. În locul variantelor din
manuscrisele autorilor cu un cert talent poetic, la Dracsin poezia, fie extinsă ca în poemul „Zborul“, fie, de cele
mai multe ori, comprimate la dimensiunea unor vorbe
de duh (sau a unor cugetări scânteietoare), această poezie vine din abisul fiinţei sale, urcă aidoma unei insule
ivite din adâncul indescifrabil al mării, pe coloana unei
spiritualităţi inconfundabile.
Orice ramificaţie motivică din nemărginitul lui spirit
se naşte cu forţa de a ne uimi şi a ne determina şi a ne
apleca, la rândul nostru, ochii, în mod repetat peste poeziile lui. Concizia dublată de un anume ermetism, purtând marca unor cuvinte şi sintagme comune, fixează,
postumitatea acestui talent într-o zonă a umbrelor tragice. „Anii nu i-am uitat – / ei mă vor pierde / cu M de
la mut; / în straturi suprapuse / va creşte pământul,/ un
os va striga:/ Iată ce am rămas / din corabia mare“. („Un
fel de cununi“).
O rostire enigmatică de la cuvânt la cuvânt şi de la
text la titlul acestuia accentuează fibra modernă a enunţului liric şi conturează incisiv substanţa paradoxală a
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cântecului său trist. Pe neaşteptate, fragilitatea trupului
maladiv, în somn, în vis adică, se aşază în tiparul semnului matematic al infinitului: „Mă culc înspre ziuă / în
forma infinitului, / un fel de număr / cu faţa la soare, /
pe jumătate opt / pe jumătate linişte“ (p. 14).
Creşterea reflexivităţii versului său, uneori rece ca
gheaţa din paharul cu whisky, se resimte, de la „Singurătatea sâmburelui“ (1984), volum cu volum, până la postumele cuprinse în recenta carte, apărută la Cluj, (Editura Dacia XXI), cum, totodată, de la o apariţie editorială la alta, structura echilibrului şi rafinamentului liric se
auto-cizelează şi se singularizează. Deşi iniţiat în taina
scrisului de un adevărat sfătuitor, merită să observăm
discreta, dar evidenta distanţare a versului său faţă de
poezia uşor clasicizată a lui L. Valea. Totuşi, Dracsin nu
îmbrăţişează întrutotul formele versului alb, pe care-l
întâlnise prin lectura unor autori moderni consacraţi.
Forma liberă a rostirii, cizelată însă, parcă sculptându-se
pe sine chiar în clipa trecerii în valul călător al colii albe,
îi defineşte fericit pulsul talentului, neexcluzând, mai rar,
eşantioane ale versului tradiţional. Ceea ce uneşte cele
două înfăţisări lirice sunt calităţile de adâncime a textului, densitatea relaţiei dintre semnificanţi şi semnificaţiile lor: „Ţară bătrână, / ţară străbună, / mai naşte-ţi
o mână / pentr-un izvor de fântână. // Străbună ţară, /
relele-n tine nu se mai ară – / sau ziua s-aştepte, să vadă
/ numai ce-i bun în ogradă.“(„Doină“).O poezie cu mesaj
patriotic, dar cât de diferită de cea a osanalelor retorice
fără justificare.
Cărţile lui C. Dracsin, rotindu-se pe orbita unui reţinut protest faţă de un destin nedrept şi necruţător, îmbogăţind paleta motivică a liricii noastre, au constituit şi
sunt şi azi o provocare poetică mai mult decât lăudabilă,
atât în planul unei receptări diferenţiate, cât şi în cel al
rezistenţei estetice în sine. Un poet înzestrat, care, după
stimulul iniţial venit dinspre Lucian Valea, şi-a şlefuit şi
îmbogăţit, în toată fiinţa sa aplecată spre coala de scris,
expresia şi viziunea, netrăind, după cum s-a observat,
vibraţia vreunui complex de incongruenţă cu lirica semenilor săi. Poate, de aceea, el ştie că destinului potrivnic
i-a fost frică de triumful efortului său creator: „…frica
mea e a altcuiva / care se foloseşte / de mine“.
O tristeţe bine ţinută în frâu, îndeosebi dinspre
suferinţele interioare, capătă înfăţişări neaşteptate:
„Aripile-mi nu se pot / apropia, / dedesubtul lor trece
/ cărarea măturată / de fustele morţii – / ea are asigurată integritatea. / …Ca un iepure şchiop / zbor?“ („Pe
jumătate“).
Prin lectură nu se pot diminua accentele originale
ale sentimentelor hotărâtoare trăite de poet; dar paradoxala lor reiterare, dublată de filiformele dar copleşitoarele umbre ale desenelor sale inconfundabile, nasc
razele unei incisive judecăţi lirice, tuşându-i receptorului vremelnicia fiinţei: „Când m-a întrebat moartea /
ce-mi lipseşte, / de-abia-mi trăgeam ciorapii…//- Cine-ţi
determină gândirea? /(întrebarea mea către dânsa /
stând pe un balot de paie).//…Vezi-ţi de treabă, /…Eu
sunt logodnica ta: // – Ieri am făcut o gaură în pământ
/ cât un grăunte, / astăzi mama are peste ea / crescut un
munte. („Surpriză“).
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Cuvintele primesc o încărcătură reflexivă, preluate adesea din relieful verbal ţărănesc, din înţelepciunea atemporală a satului, construind un pitoresc stilistic sui-generis inconfundabil: „Trec aşa…/ un fluture mă
salută / în joc milităresc; / o coropişniţă caută bobul /
unei urechi -//…am început să gândesc / cu o sută de
ani în urmă; / cu un număr nemăsurat.“(p. 108)
Şi dacă presimţirea sfârşitului, sau suferinţa condiţiei umane îndurate cu verticalitate devin laitmotivele
condeiului lui Dracsin, surprinzător, şi totuşi firesc, de
faţetele trecerii elegiac-indubitabile, ca de un zid rezistent se sprijină, uneori, fulguraţiile unei iubiri neipotetice, ale unei pasiuni erotice solare, copleşind inima
poetului cu uimire şi fericire: „Îndărătul genunchiului
/ mi-am ascuns ochii / de miriştea sânilor./ Toţi arborii
se întorc / în ritmul sevei /- unde picură soarele.// …Se
întretaie izbucnirea – / trupurile / cer vorbire / pentru
a afla în moarte.“(„Unde picură soarele“).
Reflexive prin excepţie, poemele sunt caligrafiate adeseori dialogic, unind vocea poetului cu virtualul cititor
dinafară, ori din liniştea bibliotecii, fie cu cititorul din
sufletul său care uimeşte prin complexitatea intuiţiilor
lirice: „…cine-mi poate garanta / moartea morţii / ca să
fiu sigur / pe ce fac? („Ceaţă înainte de amiază“).
O undă dinspre uimitorul gând al lui Lucian Blaga din
poemul „Sufletul satului“ vibrează insistent: „Eu ştiu că
veşnicia s-a născut la sat“. Trăind într-o simbioză specială cu satul natal, simplitatea şi demnitatea omului,
bunăcuviinţa gesturilor şi faptelor acestei lumi sunt sursele primordiale ale universului poetic al lui Dracsin şi
în esenţa sa şi în formă.
Să recunoaştem, totuşi, prospeţimea, inefabilul, surpriza viziunilor şi iluziilor unui autor care respiră prin
ele, care e conştient că optimul mod de a exista în sfera
condiţiei sale dramatice este cel al gândirii poetice: „…
eu vin ducând în spate / o moarte moartă; / lumea s-ar
înspăimânta / blestemându-mă, / chiar mai hulit decât
moartea / fiindcă eu le-am luat-o…“(p.186).
Autoironie şi ironie tristă, dar penetrantă ca o săgeată
la adresa acelei lumi îndreptându-se către o ispititoare
fatalitate, în timp ce poetul, prin toată energia sa ascunsă
în cuvintele de pe strunele lirice, s-a împotrivit, până-n
pânzele unui inexorabil absurd, sfârşitului, întrezărind
chiar în întoarcerea în pământ, un act de speranţă şi
lumină: „Mă-ntorc înspre pământ / cu faţa, / culeg rădăcini cu dinţii / şi-l înveselesc / înfrigurat.“ („Şi încă o zi…“).
Gestul legendarului Danks, la Dracsin nu înseamnă
numai posteritatea sa spirituală sub semnul iubirii eterne
a semenilor, ci şi un ipotetic final chiar al morţii neîndurătoare: „Mi-am scos inima / din piept / însoţită de
moartea ei / …veniţi să vedeţi cum arată, / îi este ruşine,
/ dar mie nu-mi pasă, / decât să mor eu, / mai bine să
moară ea.“ (p. 194). Truditor meticulos şi discret printre oameni, poetul C. Dracsin şi-a intuit posteritatea sub
semnul stelei polare.
„Constantin Dracsin a făcut din poezie nu doar un
mod de exprimare a identităţii sale, dar efectiv un mod
de existenţă…“; „Constantin Dracsin e un poet al orgoliului travestit în umilinţă şi al unui optimism care vine
dintr-un fel de priză direct la transcendent…“; „Poetul
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are o mare prospeţime a percepţiei, dar întotdeauna în
receptarea lumii care-l înconjoară se bizuie pe reflexivitate; impresiile devin obiect al meditaţiei, întoarcerea în
sine eliberează noi sensuri întâmplărilor curente şi din
când în când, senzaţia unei rupturi care provoacă discontinuitatea frământă mai mult memoria decât sensibilitatea propriu-zisă…“.
Laurenţiu ULICI
„Am fost impresionat de tabloul şi, mai ales de versurile prietenului dumneavoastră. Mă bucur că e recunoscut de Uniune. O merită din plin!“
Constantin NOICA
„Ceea ce impresionează la Constantin Dracsin este
inepuizabilul efort de a masca suferinţa, continua convertire a biografiei dramatice în cristalul ermetic al simbolului, în şlefuirea impersonală a metaforei. De la un
capăt la altul, citită atent, descifrată cu migală, poezia
sa este o explorare a organicului, a viului….“; „Limbajul
în care sunt codificate amănunte ale jurnalului intim
este limbajul poetic, poezia nu este căutată pentru fastul rostirii, pentru măreţia pe care i-o conferă istoria culturală copleşitoare, ci mai ales pentru abilitatea ei de
a disimula, de a ascunde, de a învălui: „Nu iubesc poezia – gândesc în ea“.
Traian T. COŞOVEI
„Sînt cam douăzeci de ani de la debutul tău, între
timp ai publicat cărţi, pagini de poezie în revistele literare, ai debutat şi ca grafician, uluind lumea; adică ai
dovedit unei ţări întregi că poezia şi grafica sînt o prelungire a fiinţei tale.“
Alexandru RUDEANU
„Un confrate de generaţie care scrie cu suflet cu creionul între dinţii săi albi şi puternici de moldovean aşa
cum lucra Luchian în anii săi din urmă. Sunt mişcat de
seninătatea verbului său de curăţenia şi candoarea cu
care străbate veacul şi viaţa ce i s-a dat.
Rândul acesta nu vrea decât să-i consemneze prezenţa printre noi fiinţa atinsă de dorul perfecţiunii născut în Moldova de sus Patria lui Eminescu.“
Ioan ALEXANDRU
„… Fără îndoială, pe această linie de poezie se înscrie
destulă reţinută şi mai cu seamă un vis al nemărturisirii, obsedant în ciuda celor câteva confesiuni mai mult
deduse, decât oferite. Interesant este că poezia, rezistă
la atâtea obstacole şi devieri, se manifestă cu o originalitate care îi aparţine, oricât ar vrea poetul să şi-o atribuie doar sieşi".
Valentin TASCU
Tânăr fiind şi la minte copil, eu, în superbia mea,
simţindu-mă perfect ca o bilă din inox, niciodată n-am
ştiut cum să mă port cu cel ciobit în trup de ghinion.
Întâia mea întâlnire cu Constantin Dracsin s-a întâmplat în centrul vechi, pe colţul dinspre cofetăria Rantzer, cum îi spuneam noi, dintr-un Botoşani dispărut
de mult cu tot cu cinematograful de alături. Acolo, în
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stradă, i-am întâlnit pe Lucian Valea şi Ticuţă Bojescu
însoţiţi de un bărbat tânăr, cu un surâs distant-precaut
şi cu mâinile în buzunare. Lucian Valea a ţinut să mi-l
prezinte pe necunoscut: Constantin Dracsin, şi eu, gest
reflex, i-am întins prompt mâna dreaptă dar strângerea
de mână n-a mai venit.
Strângerea aceea de mână, tot mai fermă cu trecerea
vremii, îmi lipseşte şi acum.
Mircea OPREA
Răsfoiesc tăcerea câmpului cu maci ca pe-o carte aşezată pe un raft nevăzut sub colină, în bătaia vântului,
departe tot mai departe de lume. Şi-mi pare că zăresc
umbra de vultur fără aripi a lui Costica Dracsin. Zbor
pe lângă el aidoma vâtului de seară, iar tăcerea se vrea
răsfoită filă cu filă. Tăcerea, mai adâncă decât uitarea.
În singurătatea sâmburelui ai pus de veghe zborul neîntrerupt al îngerilor; pe lângă casa de lut, viori imaginare
cantă în faţa portativului ce se scrie cu note năvalnice,
precum viaţa într-un imn nesfârşit.
Un om de la nord îşi caută numele în bobul de rouă,
întrebându-se ce e timpul sub apăsarea cuvintelor; se
ceartă cu drumul care îl leagă de imensitate, in lumina
văzduhului în care ochii plâng.
O clipa i-a fost dat îngerului să rămână fără aripi;
şi-a legat atunci tăcerea de amintirea zilelor în care poţi
privi în pământ spre depărtări la care oamenii n-au cum
ajunge. Să scrii o poveste despre el, te-ai dărui inutilităţii, veţi crede că n-a fost, doar gândul meu l-a găsit aşezat pe o piatră în subconştient cum numai lunga absenţă
zămisleşte din ea însăşi imagini, locuri şi oameni.
Era miez de albă ninsoare, o zi începuse să-şi scuture
clipele în urzeala albastră a sunetelor, nu avea „antecedente asupra zăpezii“, dar visa o „sumedenie de mâini“
pentru că ursitoarele întârziau să apară, iar piatra din
zid muşca din el ca o scoică flămândă. Doar „în aer
există scări/ şi funii secrete/ ce te pot duce/ la desfătare“.
Se voia „cireş înflorit“, pentru sine, iar pentru alţii „slobod şi fără aripi“, cu braţe înflorite pentru a cuprinde cu
ele cerul din care ploaia îi „şterge lacrimile/cu lacrimile
ei“. Trupul lui a ieşit treaz din războiul celulelor, frica
era a altcuiva care se folosea de el, numai strigătul, din
momeala luminii, se-auzea ca un lătrat: „cum se poate/
atâta moarte albă!“.
Cu ochii în tălpi se-nchina singurătăţii firului ierbii, „orb/ în faţa morţii“, nu căuta metafore, cum noaptea nu caută şoapte în trecerea umbrelor de lumină.
Şi, deşi nu avea “…secretul/ în degete“, cuvintele se aşezau câte unul, direct din străfundurile fiinţei, pe hârtie,
ademenindu-ne pe noi, cei cu o mie de ochi şi cu „o sumedenie de mîini“ pentru a ni-l aduce mereu mai aproape de
rătăcirile noastre prin lumea care acum îl ştie „vecin cu
Dumnezeu“. Plânsul lui, ca o muzică necunoscută nouă,
se transformă în rugăciune pentru mai târziu, spusă în
taină îngerului închis în propria-i castitate, ce n-a apucat „să iubească omeneşte“.
Iată cum toate se transformă în dimineaţă, pe un
câmp cu maci, răsfoind tăcerea pagină cu pagină.
Nicolae CORLAT
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Teatrul Mihai Eminescu Botoșani

ÎNŢELEPCIUNEA DE A-ŢI
CUCERI ÎNVINGĂTORUL
PRIN SUPUNERE
Scorpia după William Shakespeare
DISTRIBUŢIA (după programul de sală):
Catarina, ﬁica lui Baptista – Cristina Ciofu;
Sly, cerșetor/Petruchio, nobil din Veneţia – Valentin Popa;
Grumio, servitorul lui Petruchio – Vlad Volf;
Curtis, servitorul lui Petruchio – Alexandru
Dobynciuc;
Lucentio, nobil, peţitorul Biancăi – Sorin Ciofu;
Hortensio, nobil, peţitorul Biancăi – Ioan Creţescu;
Gremio, nobil, peţitorul Biancăi – Bogdan Muncaciu;
Baptista Minola, tatăl Catarinei și al Biancăi –
Marius Rogojinschi;
Bianca, ﬁica cea mică a lui Baptista – Gina
Pătrașcu;
Duhul – Lidia Uja;
O văduvă – Crenola Muncaciu;
Profesoara – Alexandra Vicol.
Regia: Cristian Gheorghe; Decor: Mihai Pastramagiu; Coregraﬁa: Victoria Bucun; Compoziţii muzicale: Ciprian Brașoveanu. Dansatori: Ana
Baciu, Anamaria Codiţă, Ștefana Feciuc, Iulia
Ispas, Raul Poamă-Neagră, Claudiu Simionesei,
Theodor Șoptelea, Nadia Străchinaru. Regia tehnică: Constantin Adam; Sunet – Cătălin Bălăniuc;
Lumini – Eugen Vizitiu.
Ca avanpremieră la Stagiunea 2015-2016,
Teatrului Mihai Eminescu Botoșani a prezentat la
ﬁnalul stagiunii actuale un spectacol semnat de
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Cristian Gheorghe, Scorpia, adaptare după cunoscuta comedie shakesperiană și, vom spune din
capul locului, premiera din seara zilei de 4 iulie
2014 a fost un succes. De altfel regizorul este la
a doua montare din dramaturgia universală cu
trupa botoșăneană, și ne face plăcere să amintim de Avarul lui Molière, piesă a cărei premieră
a fost în stagiunea trecută.
Scrisă spre sfârșitul secolului al XVI-lea și
jucată în debutul secolului următor, Îmblânzirea
scorpiei, rămâne una dintre cele mai valoroase
opere ale lui Shakespeare continuând și în zilele
noastre să facă săli pline. Într-o vreme când Londra era supusă unor puseuri dese de ciumă care-i
decima cu cruzime locuitorii iar curtea regală se
bejenise la Wilton (Haig Acterian, 1938), teatrul
a supravieţuit molimei deși a fost închis (anii
1592,1594), trupele prezentându-și spectacolele în turnee în restul Angliei (1603), așa încercând să evite molima și falimentul. Aceștia au
fost anii când, pentru că nu se mai cereau texte
dramatice noi, Shakespeare și-a regăsit interesul
pentru poezie redactându-și și pregătind pentru
tipar sonetele și celelalte opere lirice. Concepută
într-o structură care abandona șabloanele uzate
până atunci în comedii, originalitatea noii opere
este mai apăsată decât în altele de același gen,
reţeta clasică ﬁind mult depășită: comicul nu
mai aparţine conﬂictului de inadecvare a personajelor puse de hazard să înfrunte împreună o
întâmplare insolită, formulă consacrată a comicului de situaţie ci, de data aceasta, în Îmblânzirea scorpiei comicul scapără din ciocnirea a două
caractere puternice – Catarina și Petruchio. Dacă
nu geniu, talent îţi trebuie sigur, îţi trebuie mult
talent dramatic să poţi conduce, folosindu-te de
întâmplări și replici vesele, o acţiune gravă datorată îndărătniciei unei ﬁice din lumea bună care,
împotriva obiceiului, a convenţiilor din societate, a prejudecăţilor, refuză energic și agresiv
(își ameninţă cu pumnalul pretendentul!) să con-

simtă la un mariaj impus de tatăl ei, autoritatea
supremă în epocă în privinţa căsătoriei copiilor
săi, ea insistând să-și aleagă singură partenerul
de viaţă. În piesă se duce o bătălie aprigă pentru
aﬁrmarea demnităţii umane, temă gingașă într-o
epocă bigotă, dominată de autoritatea masculină, protagonista ﬁind de data aceasta o femeie, o
tânără dârză, cu o personalitate puternică și care
nu acceptă să se căsătorească după voia altora,
trecându-se peste voinţa și peste sentimentele
ei. Se pare că Shakespeare a ţinut să ne spună
ceva anume în această piesă, făcând prinsoare
cu el însuși că va reuși să compună o comedie
pe o temă gravă, gata să iște un război domestic
în orice casă. Bănuim însă că a avut o oarecare
teamă de eșec de vreme ce a așezat în faţa piesei acel și mai ciudat Prolog, localizare evidentă
a unei povești din O mie și una de nopţi, în acei
ani capodopera Orientului Apropiat pătrunzând
în cercurile culte ale Europei.
Dar va trebui să începem această discuţie din
altă parte. Îmblânzirea scorpiei este, fără îndoială, o piesă de maturitate în care experienţa de
dramaturg a autorului fusese probată deja prin
câteva capodopere încât nu putem pune Prologul, cu o acţiune începută și abandonată, de
altfel, pe parcursul piesei, pe seama unei scăpări
datorate unui amator în ale teatrului. Oare de
ce Shakespeare „uită“ de personajele sale cu care
a deschis piesa? Mulţi dintre regizori, mai drastici, taie Prologul, desﬁinţând problema în maniera rezolvării nodului gordian. Alţii joacă piesa în
litera ei, așa cum e scrisă, cu Prolog cu tot, atât cât
este. Pentru că cei mai mulţi regizori evită Prologul l-aș aminti în două vorbe: un lord ieșit cu
suita sa la vânătoare dă peste un beţivan, Cristofor Sly, ce doarme în șanţ, iar nobilul se gândește să-i însceneze o farsă încât vagabondul să
se trezească din beţia sa ca un lord, cu slujitori și
cu nevastă, ca după un somn de vreo cincisprezece ani. Schimbarea peste noapte a destinului,
fantasmă a oniricului oriental, un motiv recurent
în O mie și una de nopţi, își aﬂă rădăcini și în folclorul altor popoare, jocul cu hazardul ﬁind o
temă incitantă menită să ţină trează vigilenţa și
modestia celor răsfăţaţi de soartă și nici cei urgisiţi de fatalitate să nu-și piardă ultima speranţă.
Dar, după o viaţă de oropsit, cine să se încreadă
în norocul de peste noapte? Nici Sly nu se arată
prea convins că el, de fapt, este un nobil și nu beţivanul dintotdeauna ce încă se știe dator cârciumăresei pentru halbele băute ieri. Acestui vagabond devenit lord o trupă ambulantă îi prezintă
Îmblânzirea scorpiei, cât pentru a-l înveseli, cât
pentru a uita presupusul coșmar. Avem aici, evident, o probă de teatru în teatru când ﬁcţiunea și
realitatea trec din una în alta, o piesă care începe
într-un fel și se continuă cu altă piesă ca, în ﬁnal,
autorul să lase impresia că a uitat ce piesă a început, cu ce personaje. Pare să ﬁe o eroare de concepţie a unui începător și au fost regizori care au
văzut soluţia acestei aparente inabilităţi în felul
lor. Pe portiţa întredeschisă de autor, folosind
sugestii din Prolog, Cristian Gheorghe și-a imaginat propria variantă dând piesei o unitate lirică
demnă de luat în consideraţie prin spiritul său
original și creativ. Regizorul a rotunjit subiectul
într-o manieră proprie, adăugându-i-se o valoare
ce trebuie remarcată ca atare. În varianta sa, Sly
va ﬁ un cerșetor venit din sală, își va face culcuș
lângă o gheenă de gunoi, va avea un vis fantastic provocat de Duhul ce trece peste el și-i lasă
o jumătate de măr. Așadar, a fost creat un personaj nou, Duhul, care, adus pe scenă în vremea lui Shakespeare, nu putea ﬁ văzut decât ca
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o blasfemie și de catolici și de anglicani, o sursă
sigură de imprevizibile necazuri din ambele părţi.
Visul lui Sly nu va ﬁ decât piesa ce va urma să ﬁe
jucată de trupa ajunsă la castel, Sly însuși interpretând rolul lui Petruchio, un nobil din Verona.
În ﬁnalul spectacolului, cerșetorul se trezește,
zărește o frumoasă doamnă cu jumătatea cealaltă de măr, semnul care îi arată și lui jumătatea așteptată toată viaţa, deseori ea ivindu-se
târziu și cu un chip greu de recunoscut. Cheia
întregii montări este de un lirism bine conturat,
pe deplin acoperitor întregii intrigi, încât excesele de comic, de grotesc pentru a ﬁ mai exact,
strică unitatea de stil a viziunii. Metafora de ﬁnal
are un raﬁnament aparte, compromis ușor prin
apăsarea prea mult pe un simbol altfel ușor de
înţeles, lizibil la simpla vedere. Ca o primă concluzie, în viziunea lui Shakespeare și corect înţeles de regizor, Prologul ne arată o probă a puterii artei, a teatrului în special, de a crea impresia
unei stări reale, cu actori, cu punere în scenă, cu
scenariu, noi din sală asistând la nașterea unei
piese de teatru inspirate ca dintr-o întâmplare
petrecută sub ochii noștri; dacă nu e acesta teatrul total, atunci, cum o ﬁ arătând? Sutele de Cristofor Sly din sală, noi, spectatorii, cei turmentaţi
de realitate, avem tot dreptul să trăim un vis, și
teatrul ni-l oferă.
Vorbesc de dramă în ciuda tuturor categorisirilor, inclusiv celei făcute de către realizatori, pentru că subiectul are o gravitate care, observ chiar
cu o anume temere, înﬁerbântă și astăzi feministele și feminiștii. Aceștia văd în maniera de tratare a subiectului o impunere în forţă a autorităţii masculine în faţa sexului slab: femeia, pentru a
deveni o bună soţie, adică ascultătoare și docilă,
trebuie înfometată, lipsită de somn, ignorată în
sentimentele sale legitime iar când se încăpăţânează, chiar lovită. Că toate acestea sunt metodele binecunoscute pentru dresare a unor specii
de animale, și nicidecum pentru educarea și cu
atât mai puţin pentru convingerea unor semeni
ai tăi, iese din discuţie. De ce? Conform moralei timpului când a fost scrisă piesa, într-o lume
dominată de bărbaţi, cele două sexe, oﬁcial și la
vedere, nu erau egale, o inegalitate ce se ilustra și
printr-un paradox plin de ipocrizie. Stăpâna cea
iubită și cântată în balade, în viaţa de toate zilele
era o sclavă. Tocmai suntem spre capătul unui
Ev Mediu când orice bărbat de rang își căuta, în
expresie cavalerească, un ideal feminin căruia să-și
jertfească viaţa, să-i dedice elogiile sale, ﬁdelitatea și iubirea, orice nobil simţindu-se onorat să
ﬁe supusul unei doamne de la curte, deseori o
prinţesă ori chiar regina. Dincolo de acest ideal
cultivat în legende și cântat de trubaduri în baladele lor cu sonorităţi ale căror ecouri le vom găsi
curând în muzica barocă, realitatea era infernală
de-a dreptul: o tânără și de condiţie medie rămânea sub cheia și lacătul părinţilor până la măritiș, când era depusă intactă și inocentă din toate
privinţele în mâna viitorului soţ care o va încuia
pentru restul vieţii pe domeniul său, supravegherea neîncetând nici o clipă, urmând să trăiască nu foarte departe de condiţia femeii din
ţările musulmane de astăzi. Din privinţa moralei, așa cum o înţelegem noi acum, Catarina avea
tot dreptul să se revolte dar, trăind atunci când,
nu-i așa, societatea civilă încă nu prinsese glas, a
fost nevoită să-și înghită revolta și, prin sublimarea furiei și resentimentelor sale, să înţeleagă că
singura ieșire din dezastrul este supunerea pentru a avea parte, dacă nu de fericire, măcar de
un pic de liniște domestică. În faţa forţei brute
masculine care-și impunea despotic autoritatea,
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femeii nu-i mai rămânea decât înţelepciunea de
a-și cuceri învingătorul prin iubire și supunere.
Multe femei au ales această cale și istoria este
plină de exemple când femeia a supus bărbaţi
puternici iubindu-i și devotându-se lor. Ce simplă pare reţeta Catarinei!
Montarea botoșăneană adaugă, cum ziceam,
un personaj nou care avea nevoie și de text, un
text pe care îl va aﬂa din replicile altor personaje,
completându-l fericit și cu versuri din sonete, personajul rotunjindu-și mesajul și rostul prin gesturi, dans și muzică, Duhul ﬁind, totodată, liantul întregii acţiuni. Răpindu-i Catarinei celebrul
monolog de ﬁnal și oferindu-l Duhului, regizorul
a mărit verosimilitatea convertirii eroinei într-o
soţie ascultătoare. Dacă intervenţia realizatorului de astăzi pare prea energică, să ne amintim
că în vremea lui Shakespeare un text dramatic
nu era literă de evanghelie ci o ciornă de lucru,
actorii și scriitorul angajat de trupă tăind și adăugând tot ce credeau de cuviinţă, fără nici o grijă
că supără pe cineva. Așadar, Cristian Gheorghe
și-a arătat tot respectul faţă de maestru, un respect în spirit, cu convingerea că și autorul, astăzi,
și-ar ﬁ revăzut opera. Voi mai insista puţin asupra manuscrisului shakespearian: dramaturgul
își scria textele pentru spectacole, nu pentru
lectură, cu atât mai puţin pentru tipar; rolurile
erau create pentru actorii pe care îi cunoștea și
adapta textul după talentul și temperamentul
ﬁecăruia, încrederea sa în actori mergând până
acolo încât scria replici fără să le mai distribuie
pe roluri (Ex: cetăţenii din Coriolan), distribuirea
ﬁind lăsată pe seama punerii în scenă; deseori,
piesele erau copiate pentru actori de altcineva,
scribii contribuind și ei după capriciul lor; când
era cazul să ﬁe tipărite, aveau și tipograﬁi să intervină pentru a uniformiza opera conform normelor știute de ei. În privinţa originalităţii subiectului istoricii literari aﬂă și pentru această piesă
motive, teme și idei în variate surse dar nici pe
departe nu originalitatea în sine a urmărit autorul, în vremea aceea textul dramatic ﬁind un
material permanent în lucru de la un spectacol
la altul, autorul intervenind împreună cu actorii pentru a-și adapta replicile la realitatea clipei, uneori jucând și autorul în propria creaţie,
completând ori inventând pe loc replici noi. Se
obișnuia ca la începerea unei piese actorii să știe
doar primele replici, următoarele ﬁind suﬂate din
culise – un mod ciudat pentru noi de a te feri
de plagiatori! Rezumând și în continuare câteva
din ideile lui Stanley Wells, vom arăta că un stilist va putea aﬂa în texte multe inabilităţi, repetări, prolixitate, obscuritate inutilă, stângăcie în

exprimare, versiﬁcare proastă, ineleganţă verbală
dar să nu pierdem din vedere că textul dramatic trebuie judecat după standardele dramei și
nu ale beletristicii; vânând greșeli să nu pierdem
din vedere densitatea de idei, analiza profundă
a caracterelor umane, prezentarea laborioasă a
tehnicilor și artei de a guverna, același text conţinând o multitudine de sensuri încât nici o lectură nu poate epuiza total înţelegerea lui, ceea
ce justiﬁcă lectura repetată, punerea în scenă
în noi și noi formule din generaţie în generaţie.
Pentru a se feri de plagiat, dramaturgul nu se
grăbea să-și tipărească lucrările, preferând să le
vândă unei trupe, plata făcându-se „pe bucată“,
toate drepturile asupra textului rămânând în proprietatea trupei care cumpăra piesa. Iar Shakespeare a arătat că avea îndemânarea să-și ia drepturile, veniturile sale permiţându-i să acumuleze o
avere frumoasă încât a reușit să-și cumpere o casă,
a doua ca mărime în Stratford-upon-Avon, să se
ocupe și de afaceri, abilităţile sale asigurându-i, lui
și familiei sale, trecerea cu bine a anilor de criză.
La un moment dat devine acţionar, cu 10% din
acţiuni, al teatrului Globe (distrus în incendiu în
1613) și, mai târziu, coproprietar (cu o șeptime)
al teatrului Blackfriars. Traiul bun nu-i alterează
caracterul, nici pofta de scris, principala „afacere“ a lui rămânând teatrul pentru care a avut,
cu adevărat, geniu prin harul primit. Celebritatea reală (și „eternitatea“) l-a ajuns târziu, ceea
ce l-a făcut pe Alexander Pope (1737) să spună
că Shakespeare a devenit nemuritor în ciuda sa.
Cu o viziune proprie în „rescrierea“ unor
opere de referinţă în termeni moderni, Cristian
Gheorghe aduce la zi vechile teme ale dramaturgiei clasice universale, montările sale creând
polemici pe subiecte de acum patru sute de ani,
un exemplu ﬁind și eterna „scorpie“ ce s-a arătat în stare să inﬂameze și astăzi spiritele. Motiv
să reiterăm: privim o piesă de teatru, cu siguranţă o operă de artă și nu participăm la o lecţie de morală, la dezbaterea unui cod al familiei
și actorii n-au pus în scenă un manual cu reţete
pentru căsnicia perfectă. Până și directorul teatrului botoșănean a căzut victimă acestei polemici pe seama Scorpiei, el simţindu-se silit să
urce pe scenă, în ﬁnalul premierei, să tragă concluzii profesorale, avantaj net al concetăţenilor
săi pentru că celelalte sute, celelalte mii de reprezentaţii cu această piesă de pe mapamond n-au
apucat să beneﬁcieze de aportul managerului de
la noi. Dar, scriind cronica unei piese de teatru,
vom spune că polemica pro sau anti feministă
nu ne interesează; noi vedem aici o piesă pusă
în scenă într-o lectură proprie; va naște contro-
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verse cu o tabăra sau alta, prea bine dar aceste
polemici ies din scenă, ies din sala de spectacol
și sunt extra-estetice. Dramaturgii (înafară de cei
care au slujit realismului socialist!) nu și-au propus să schimbe lumea, să o facă mai bună, mai
morală iar cei care și-au dorit-o se vede de departe
că n-au reușit. Aș vrea să mă înșel, dar nu sunt cu
nimic convins că lumea de azi e mai bună, cinstit vorbind, decât cea dinainte de Shakespeare.
Să nu așteptăm de la teatru ceea ce nu ne poate
da și, de secole bune, unii dintre noi s-au convins
deja. Nimănui nu i-a trecut prin cap sau, dacă s-a
întâmplat, sigur nu s-a întâmplat din cauza dramaturgului, să-și disciplineze soţia după reţeta lui
Petruchio, nici măcar după felul cum s-a descurcat în căsnicie Shakespeare. Iată un motiv bun ca,
dincolo de glumă, să ne întrebăm care o ﬁ fost
experienţa lui Shakespeare în privinţa femeilor,
cum s-o ﬁ descurcat el… Luând ca o minimă urmă
biograﬁcă adresările sale din sonete către acea
dark lady și către acel misterios fair lord, ai zice
că Shakespeare, în termeni moderni, era un gay
normal, cu lungi perioade de heterosexualitate,
așa cum se descrie pe sine Andrew Solomon în
Demonul amiezii. Lăsându-ne purtaţi de porniri
contrare, am putea crede ușor că dramaturgul ar
ﬁ fost un rebel sexual înrobit poftelor sale irepresibile după moment și ocazie, pasiunea ﬁind în
dragoste și cel mai bun prilej ca actul să se întâmple. Toate pot ﬁ doar fanteziile unor impresari
care vor să-și vândă mai bine marfa, omul despre care vorbim păstrându-se, de ce să nu luăm
în calcul și această ipoteză, în cea mai enervantă
banalitate. Dând crezare unui shakespeareolog cu
autoritate (Stanley Wells, 2008) vom înţelege că
tânărul care se căsătorește la optsprezece ani (o
vârstă de minor pe atunci!) cu Anne Hathaway,
o femeie cu opt ani mai în vârstă și însărcinată
deja în luna a treia, avea ceva mai multă experienţă decât ceilalţi minori de vârsta lui. După
căsătorie, profesia de actor și de autor de texte
dramatice îl face să-și lase familia cu părinţii, în
Stratford, el plecând pentru perioade lungi la
Londra unde, aceeași sursă ne spune că avea o
amantă, altă notă de exasperantă normalitate
pentru biograﬁi săi.
Împotriva practicii de concepere a structurii unei piese, Shakespeare și-a ales ca motor al
comediei sale o intrigă bazată pe iubire, așa cum
se alegea mai des pentru tragedii (vezi Romeo și
Julieta), cu deosebirea că, în comedie, iubirea nu
omoară ci construiește două destine scoase de
sub prejudecăţi și urmând să aducă armonia unui
cămin tânăr. Vorbind de Îmblânzirea scorpiei vom
observa că întreaga operă e o subtilă paradă de
nuanţe ce mustesc de dorinţă și erotism, dincolo
de faptele la vedere rămânând doar emoţia gestului și a cuvântului, de care nu e străin Duhul.
Dar cine știe dacă în cursul evoluţiei lor, la fel de
ﬁresc, aceleași personaje ce par a-și ﬁ aﬂat echilibrul, nu vor deveni altcineva încât Catarina să se
transforme în Desdemona, iar iubirea lui Petruchio să decadă într-o gelozie sângeroasă precum
cea a lui Othelo, personaje tragice ca un avertisment că viaţa nu se supune, când e vorba de
iubire, controlului raţiunii. Cristian Gheorghe nu
scapă ocazia să speculeze această latură, ba o face
chiar apăsat. Astfel, între mijloacele de seducţie
de astăzi a apărut motocicleta, adusă și pe scenă,
un mod viril de a te arăta capabil să ţii în frâu o
herghelie năzdrăvană. Dacă puterea unui automobil se numără în cai putere, jocul lui Valentin
Popa ne-a arătat că virtutea motocicletei e dată
de armăsari putere. Și totuși, orice ai face, excesul
de erotism într-un spectacol de teatru nu trece
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de semniﬁcaţia gestului, cel mult al atitudinii,
este extra-estetic și ţine de alt gen de spectacol
iar prezenţa unor asemenea scene arată că realizatorul ţintește alt public, de altă vârstă, nu biologică aș zice, cât mai degrabă o altă vârstă culturală. Tentaţia de a etala și mai pregnant latura
erotismului a atras și alţi realizatori: cu ceva ani
în urmă, pe un scenariu (Red Light Shakespeare)
de Pușa Roth și Costin Tuchilă, regizoarea Alexandra Popescu a adus pe aceeași scenă patru dintre eroinele lui Shakespeare, între care și „scorpia“ Catarina, ﬁecare personaj ilustrând câte una
din multiplele posturi ale feminităţii iar cei care
au apreciat spectacolul, suprasaturat de erotism,
l-au socotit o bună școală de seducţie.
Montarea lui Cristian Gheorghe suferă de un
exces de accesorii moderne, de muzică, de gesturi în plus, încât aș putea spune că dincolo de
câteva scene lirice, spectacolul, mult prea zgomotos, scade din calitate tocmai din lipsa unor
momente de tăcere, de acele câteva clipe de
liniște cât să permită o minimă reﬂecţie, răgazul de meditaţie pentru trăirea emoţiei. Toate
aceste accesorii audio-vizuale (la modă în azi,
mâine ﬁind altele) au doar valoarea de a potrivi
ora exactă a spectacolului după ceasurile spectatorilor din sală, esenţa eternă rămânând aceeași
ca acum patru sute de ani: cine le va da o importanţă mai mare se va arăta prea ancorat în realitate clipei care deja a trecut, și spun asta pentru
că văd tot mai mulţi tineri nostalgici după clipa
ce trece, nostalgici după prezent.
În serviciul unei tehnici des folosite de regie,
scenograful Mihai Pastramagiu a tăiat volumul
scenei în trei planuri: un prim plan la sol, ca spaţiu de joc curent, și două pe fundal, împărţind
verticala într-un parter și un nivel superior. Astfel, acţiunea și-a partajat cu lejeritate ﬁrul poveștii după indicaţiile de regie: în prim plan întâmplările esenţiale, la parter se vor consuma scenele
domestice, de interior, iar episoadelor de exuberanţă erotică, dansului, întâlnirilor sentimentale,
declaraţiilor de iubire, s-a rezervat nivelul superior, ca un spaţiu al afectelor explozive exprimate
cu toţi decibelii, tot ceea ce în mod obișnuit este
ușor suprapământean. Este o ordine prestabilită,
vizibilă la radiograﬁe, așa cum ai vedea în spaţiu structura care susţine o construcţie în mișcare, vezi structura ca în 3D, detaliu ce îţi permite să înţelegi viziunea iniţială, abaterile de pe
parcurs când actorii intervin cu fantezii proprii,
peste ceea ce a gândit regizorul. Ansamblul spaţiilor de joc capătă unitate și relief prin sunet, prin
lumină dar și prin ceţuri și umbre, clar-obscururi
selenare, unitatea magică a întregului ﬁind desăvârșită de ubicuitatea Duhului.
Dansul, abundent în acest spectacol, nu e
redundant cum se întâmplă atât de des când se
repetă ce vezi pe scenă, nu e simultan cu acţiunea
piesei ci narează epicul, deseori redă liricul dar cu
mijloacele altei arte și, acolo unde regizorul vrea
să rezume textul tăiat, intervine coregraﬁa (Victoria Bucun); coregraﬁa condensează povestea și,
sugerând atmosfera, ne spune ce s-a întâmplat.
Așa se întâmplă cu dansul pasional dintre Catarina și Petruchio, bine marcat de sugestii erotice,
justiﬁcate de primele nopţi ale unor tineri căsătoriţi care se descoperă prin sentimente și pasiuni exprimate cu incandescenţă. Este dansul unei
perechi care și-a aﬂat pasul comun, și-au deslușit unul altuia mișcările încât armonia unei căsnicii pare de la sine înţeleasă când doi tineri își
găsesc ritmul. Aș zice că momentul de vârf, climaxul simbolic al dramei s-a consumat subtil în
timpul dansului, tot ce urmează va ﬁ împlinirea

unor paragrafe din contractul încheiat și realizat
armonios în pași de dans. Când doi soţi se potrivesc bine la dans, va ﬁ o nimic toată să se înţeleagă în celelalte: Vrei să ﬁe lună și nu soare? Va
ﬁ lună! Vrei să ﬁe soarele? E soarele! Vrei să arăţi
prietenilor tăi că ai o soţie ascultătoare? Prea bine,
eu Catarina, știută drept Scorpia, sunt acum soţia
care își ascultă soţul!
Regizorul a avut, de la început, o viziune proprie bine structurată a întregului spectacol care
s-a corupt prin jocul liber și, în egală măsură,
personalitatea actorilor, în generozitatea sa Cristian Gheorghe, în unele episoade, scăpând din
mână mișcarea scenică lăsându-se și el furat de
exuberanţa și pofta de joc a trupei. Regizorul
propune o individualizare a personajelor în faţa
spectatorilor, o bună tehnică de a da relief rolului, de a-l pune în evidenţă. Să vedem ce a ieșit
din asta? A excelat prin excentricitate faţă de
linia spectacolului Alexandru Dobynciuc, personajul său, Curtis, o slugă de la sfârșit de secol
XVI, ﬁind deghizat într-un transsexual exilat în
timp, într-o lume total necunoscută lui; prin costumaţie, pantomimă și gesturi adăugate, replicile lui Curtis se încarcă cu semniﬁcaţii sexuale
desprinse ca dintr-un repertoriu foarte exact
de vreme ce o parte din sală a răspuns ca din
reﬂex pe ﬁecare mișcare a sa. Sub masca fetiţei
cuminţi, Bianca (Gina Pătrașcu) ascunde o perﬁdă erotomană care își escrochează peţitorii de
sentimente și promisiuni și își tapează tatăl de
bani. Lucentio (Sorin Ciofu) e un pedant lăudăros cu fobie de înălţime, „scena balconului“ unde
face declaraţii iubitei dându-i ameţeli. Baptista
Minola (Marius Rogojinschi) – o compoziţie bine
studiată de actor, tratează măritișul fetelor sale
ca pe o afacere cu un proﬁt sigur, iar jocul celorlalţi puternic ardeiat cu aluzii la sex, la el capătă
doar o vagă aromă de drog prizat în momentele
de răgaz. Grumio (Vlad Volf), din servitorul lui
Petruchio devine când striper, când bodyguardul
mereu cu pistoalele la vedere, individualizarea sa
ﬁind piperată cam tare, actorul încercând să-și
arate toate talentele într-un singur rol. Gremio
(Bogdan Muncaciu), un bătrân dispus să-și cumpere o soţie tânără și docilă se distinge prin ticurile și defectele unei vârste la care apetitul pentru sex te acoperă de ridicol. Între spaţiile de joc
lăsate de ceilalţi doi peţitori ai Biancăi, Hortensio (Ioan Creţescu) își înﬁripă cu eleganţă o idilă
proprie. De excepţie – Lidia Uja, în rolul adăugat
al Duhului s-a lăsat sedusă de tentaţia actorului
total pentru un teatru total: dansator, cântăreţ,
mim, în unele situaţii acrobat, probând și riscând
în cât mai multe compartimente din arta spectacolului. Lidia Uja, o tânără actriţă sensibilă, capabilă să comunice prin emoţia indusă, cu o constituţie ﬁnă, aproape anoretică, surprinde prin
vocea sa cu note grave de violoncel; ea a menţinut cu graţie echilibrul dramei pe ﬁrul liric conceput de regizor. Textul său va ﬁ ciupit când din
sonetele unui îndrăgostit de Doamna sa brună,
când din replicile Catarinei.
Catarina? Să remarcăm, mai întâi, abilitatea
regizorilor care au lucrat în ultimul timp cu trupa
botoșăneană de a adapta rolurile la posibilităţile reale, ale actorilor nu doar ca talent, ci și ca
temperament și energie psihică necesare ducerii unui spectacol de două ore și, în continuare,
să sancţionăm premial faptul că, în două spectacole la rând, Cristina Ciofu a fost distribuită
cu generozitate în rolul feminin principal (Contesa de Belﬂor în Câinele grădinarului și Catarina din Scorpia), doi regizori diferiţi apreciind că
valenţele sale actoricești o fac eligibilă în aceste
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roluri. Vom ﬁ și noi de acord că din trupa de la
această oră a teatrului botoșănean distribuirea
ei, în ambele roluri, va ﬁ fost cea mai potrivită
variantă posibilă, ambele personaje ﬁind întruchipate cu entuziasmul asumării unor roluri de
prestigiu pentru cariera artistică a oricărei actriţe,
iar Catarina rămâne o realizare de referinţă în palmaresul Cristinei Ciofu.
Nu avem cum uita de Petruchio; Petruchio
(Valentin Popa), rolul cel mai înzestrat cu calităţi după cel al Catarinei, va ﬁ un macho dur,
un nobil motociclist din Verona, cântăreţ, culturist, bun dresor și boschetar – tot el având și
rolul lui Cristofor Sly, cerșetorul care deschide
spectacolul. Temperamentul lui Valentin Popa,
descoperit acum într-o mai mare măsură decât
în alte roluri, ar putea deconspira o anume brutalitate afectuoasă, apropiată de cea a lui Bruce
Willis care, întâmplător sau nu, și el a jucat în
același rol (o parodie dintr-un serial în care a
avut ca parteneră pe Cybill Shepherd), variantă
care bănuiesc că, pe nedrept, ar ﬁ dat o satisfacţie mai mare misoginilor. La capătul celălalt
al gamei actoricești în care poate ﬁ jucat Petruchio îl vom aﬂa pe Richard Burton, un personaj
clasic într-o montare istorică, nu doar în sensul de a rămâne în istoria rolului, dar și în sensul că regizorul, Franco Zeffirelli, a restaurat cu
minuţie spiritul epocii lui Shakespeare. Fără ironie, vorbind de actori care au îndrăznit să joace
acest rol, nu-l putem sări nici pe Cristian Gheorghe. În primăvara acestui an teatrul din Galaţi, al
cărui director este, a pus în scenă, în regia lui Ion
Sapdaru, aceeași piesă, Îmblânzirea scorpiei. Regizorul care, în distribuţia lui Sapdaru, făcea rolul
lui Petruchio, și-a dorit o Scorpie numai a sa și,
ca într-o competiţie de virtuţi regizorale, i-a dat
trup și spirit pe scena din Botoșani. Am convingerea că cele două spectacole merită să ﬁe văzute
în tandem, când la Galaţi, când la Botoșani, când
pe scena unui festival Shakespeare (Craiova e cel
mai apropiat!) și poate că ar ﬁ destui spectatori
interesaţi să cunoască două moduri de a citi și
de a înţelege, astăzi, un clasic.
Mircea Oprea

Seminar Eminescu, Festival de Jazz, Întâlniri româno-franceze-invitaţie la voiaj, etc. Pe
pagina de internet a instituţiei pot ﬁ gasite informaţii detaliate legate de proiectele culturale ce
au fost sau vor ﬁ până la sfârșitul anului 2015.
V.Z.: Doamna Turoczi Jurje Klara este a
doua oară când participaţi la Atelierul de Meșteșuguri Tradiţionale. Cu ce expoziţie aţi venit de
această dată la Memorialul Ipotești și ce tematică au picturile pe sticlă în care iniţiaţi acești
copii-ucenici în perioada atelierului?
T.J.K: Eu pe lângă arta tradiţională în domeniul ceramicii am adus una dintre lucrările care
face parte din lucrarea mea de licenţă, numită
Metamorfoza lutului-Tehnică mixtă (Pigmenţi
din lut crud și ars). Este important că din punct de
vedere tehnic m-am folosit de reţeta din vechime
cu pigmenţi naturali scoși din pământ, deci argile
crude pe argile arse și compoziţia se bazează
și ea pe tehnicile respective folosite pe vremea
aceea. Am lucrat cu culori din pământ care sunt
foarte rezistente și atuncea am demonstrat că ce
s-a făcut cu mii de ani în urmă se poate repeta
și astăzi și lucrarea adeverește presupunerile
arheologilor că erau pigmenţi naturali obţinuţi
din plante și din minerale. Tematica Metamor-

foza lutului vine de la săpăturile arheologice și
merge până la tăbliţa din Tărtăria care subliniază că noi avem o civilizaţie mult mai veche
decât Mesopotamia cu 2000 de ani și cele 3 tăbliţe
în jurul cărora academicienii mondiali discută și
rediscută nu pot anula că noi avem o valoare
și o certitudine.
În tematica de care ne ocupăm în cadrul
Atelierului de pictură cu copii înaintăm pe două
direcţii: una este icoanele tradiţionale din zona
Maramurașului dar și din alte zone din România
iar a doua este pictura decorativă. Pictura decorativă e puţin mai complexă, lecţia de cromatică
vizând metodele împresionismului. În rest tematică pe bază de icoane.
Profesorul, pictorul și colecţionarul botoșănean Stanciu Gheorghe, este asistat de această
dată la Atelier ca invitat specialist al Memorialului Ipotești, de eleva Alice Condurache, clasa Xll
la Liceul de Artă Botoșani, câștigătoarea Premiului ll la Olimpiada Naţională a Liceelor de Artă.
V.Z.: Domnule profesor Stanciu Gh. am
văzut și admirat în sala de expozitii Horia Bernea a Memorialului Ipotești câteva din icoanele dv. pe sticlă. Pentru cititorii revistei Hype-

Popas la Ipotești… Atelierul
de Meșteșuguri Tradiţionale
Viorica Zaharescu în dialog cu Turoczi Jurje
Klara, Gheorghe Stanciu și Marius Ștefanachi
Memorialul Ipotești-Centrul Naţional de
Studii Mihai Eminescu este în perioada 17-27
august 2015 gazda Atelierului de Meșteșuguri
Tradiţionale ediţia V-a. Au răspuns invitaţiilor
instituţiei noastre 6 artiști și un doctor în etnograﬁe: Turoczi Jurje Klara din Baia Mare-pictură
pe sticlă, Sahlean Liviu din Suceava-sculptură în
lemn, Gheorghe Stanciu din Botoșani-modelaj
în lut, Groza Ștefan din Baia Mare-sculptură în
lemn, Niţă Laurenţiu din Călărași-sculptură
în lemn, Victor Grigore din Călărași-pictură
naivă și Angela Paveliuc Olariu din Iași-prof.
dr. etnograf.
Partener la această activitate a Memorialului Ipotești este Fundaţia Hand of Help din
Botoșani care a selectat un grup de copii ce vor
ﬁ ucenicii specialiștilor invitaţi.
Conducerea Memorialului Ipotești împreună cu personalul de specialitate are un Program Cultural anual de realizat. Până la acest
Atelier au mai fost: Zilele Eminescu ianuarie și iunie, Ziua Mondială a Poeziei, Săptămâna Bibliotecilor, Noaptea Muzeelor,
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rion vă rog câteva cuvinte despre prezenta Dv.
la acest Atelier alături de copii-ucenici pe care îi
îndrumaţi de această dată în modelajul lutului.
S.Gh.: Vreau să încerc ceva tridimensional oricum, nu contează ce, nu vom face artă
modernă sau avangardă în domeniul ăsta. Ne
jucăm și noi ca strămoșii noștri cu ce e mai simplu aparent dar aproape de o civilizaţie, de o cultură care este cea mai veche. Ar trebui s-o preţuim, s-o descoperim, s-o expunem și să facem
cât de cât o educaţie generaţiilor care vin despre
acest mare și important patrimoniu al artei olăritului din perioada neoliticului. Asta înseamnă
și statuiete antropomorfe, zoomorfe. Acum 6000
mii de ani dintr-un material la îndemâna oricui,
lutul, acei oameni au lăsat o cultură neolitică.
Ăsta-i adevărul. Eu în faţa marilor artiști anonimi ai epocii neolitice mă închin. Când găsim
câteodată o unealtă, o piatră,un obiect, un os
din perioada neolitică mă pun în genunchi și-i
mulţumesc lui Dumnezeu că am dat mâna cu
acel om în secunda aceea.
Coordonatorul Atelierului de Meșteșuguri Tradiţionale este restauratorul Marius
Ștefanachi. Pasiunea lui pentru munca cu lemnul se poate vedea, amintesc doar două locaţii,

la cerdacul Casei Ţărănești de Epoca și Casa de
vacanţă 5 cu poartă de lemn în stil maramureșean, ambele în incinta Memorialului.
V.Z.: De cinci ani coordonţi această activitate a Memorialului Ipotești. Vă rog să-mi vorbiţi despre acest Atelier-2015.
M.Ș.: Pentru noi cei implicaţi în acest proiect cultural e ca o drumeţie pe un traseu montan în care pas cu pas timp de zece zile, uneori
mai anevoios, alteori placut, cu satisfacţii, urcăm
poteca ce duce spre luminiș. La adrumeţie participa 6 meșteri artiști ce ghidează pe întregul traseu 24 de ucenici spre lumină, cunoaștere, trăiri de împlinire. Am ales ca primul pas al ucenicilor să ﬁe cunoașterea unui luminiș, pentru
a-i incinta, a stârni interes, motivaţie, organizând expoziţia etnograﬁcă ce etalează lucrările
meșterilor artiști. Copii privesc parcă o lume de
basm, sunt fascinaţi și hotărâţi, nu mai au răbdare vor să înceapă drumeţia. Unii străbat cu dălţile prin lemne căutând forme ce exprimă stări,
sentimente sau motive ornamentale tradiţionale,
alţii se ajută de pensoane, culori, încercând să
aducă pioșenia, viaţa satului, a ţăranului român.
Cu degete colorate, haine pătate de acrilice, căutând prin lumini și umbre, spaţialitate, cromatică, se străduiesc a pune în valoare pe suportu-

rile de pânză sau sticlă, natura, viaţa, așa cum
o văd și o simt ei. După aceste frământări pe
parcursul a 10 zile drumeţia va ajunge la sfârșit întâlnind luminișul, pentru că expoziţia Târgul ucenicilor în ﬁecare an arată ca un luminiș,
lucrările copiilor înveselind și uimind privitorii iar
ucenicii trăiesc acel sentiment al împlinirii. Acest
aspect ﬁnal ne dă certitudinea că scopul principal al proiectului conservarea patrimoniului
imaterial a fost atins. Meșteșugul și arta tradiţională oglindesc cultura, civilizaţia neamului ce
trebuie să o simţim tezaur, să o păstrăm și transmitem nealterată urmașilor. Doar așa generaţiile
viitoare își vor ști identitatea în trecerea timpului.
Nu întâmplător cu ocazia Zilelor Europene ale
Patrimoniului organizate de Consiliul Europei și
Uniunea Europeană pentru acest an 2015 tema
ce se dezbate se intitulează Patrimoniul Tehnic
și Industrial iar la nivel naţional titlul temei este
De la Meșteșug la Industrie-Patrimoniul Tehnic și Industrial din România. Concluzionând,
meșteșugul este soclul a tot ce a urmat în domeniul industriei și tehnicii.
Viorica Zaharescu

„(A)Simetrii“ cromatice,
moderne și…patriarhale
Existenţa a numeroși pasionaţi de artă,
artiști deja consacraţi – recunoscuţi la nivel
naţional și european sau abia la început de carieră, a determinat prezenţa pe simezele botoșănene a unor creatori a căror existenţă se leagă
de spaţiul botoșănean ﬁe prin naștere, ﬁe prin
activitatea lor în acest areal geograﬁc, astfel încât
se poate aﬁrma faptul că în acest an 2015 artiștii plastici botoșăneni s-au aﬂat „acasă“ în Galeriile de Artă „Ștefan Luchian“.
De asemenea, nevoia continuă de diversitate, de căutare și de regăsire a frumosului, a
spiritualităţii, a valorilor perene ale existenţei
a făcut ca în spaţiul expoziţional al Galeriilor
de Artă „Ștefan Luchian“ Botoșani să aibă loc
o serie de vernisaje care să propună celor interesaţi o varietate de teme și de modalităţi de
abordare cromatică a acestora, astfel încât ﬁnalitatea activităţii expoziţionale să se concretizeze în atragerea unui public cât mai numeros.
În perioada 30 mai – 12 iunie 2015 spaţiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian“ Botoșani a fost gazda expoziţiei de grup denumite
„QUADRATURA PRIMĂVERII“, în cadrul căreia
și-au prezentat creaţiile – lucrări de pictură și
graﬁcă – Nadia BÎRLĂDEANU, Lila LUNGULESCU, Raluca MOCANU și Veronica MOCANU,
absolvente ale Școlii Populare de Artă și Meserii Botoșani, secţia Pictură, unde au studiat tainele tehnicii artistice sub îndrumarea prof. Victor HRENIUC.
De-a lungul anilor de studii și ulterior acestora cele patru artiste au participat la expoziţii
colective organizate de Școala de Populară de
Artă și Meserii din Botoșani sau de către alte
școli de proﬁl din ţară și de către asociaţii ale
artiștilor plastici
Cu profesii radical diferite, cele patru expozante au găsit în arta plastică o pasiune comună
și, în calitatea lor de „amatoare“, au dovedit ca
pot da un alt sens acestui cuvânt. Aﬂate la început de drum artistele au încercat să se apropie
de marii maeștri, dar au adus și acel element
de originalitate care-l deﬁnește pe ﬁecare: frumuseţea mistică a satului românesc, căreia îi dă
o culoare și o candoare aparte (Nadia BÎRLĂ-
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DEANU), portetrul și peisajul înseamnă o incitare la cunoaștere, în egală măsură, pentru Lila
LUNGULESCU, ce se simte mai apropiată de
tehnica cuţitului. Aceeași plăcere de a aborda
diverse tematici o are și Veronica MOCANU,
iniţiatoarea acestei expoziţii de grup, cea mai
activă artistic dintre cele patru. Cea care vine
cu un element pur personal, originalitate și
culoare, este Raluca MOCANU, sensibilă asemeni „mandalelor“ pictate.
Vernisajul a avut loc sâmbătă, 30 mai 2015,
ora 12, în prezenţa unui numeros public, apropiaţi ai celor patru expozante.
În contextul „Zilelor Eminescu – 13–15
iunie 2015“ între 13 iunie–1 iulie 2015, pasionaţilor de artă li s-a propus un exerciţiu de admiraţie având ca pretext pentru creaţia graﬁcă, ﬁe
ea realizată în tehnică clasică (tuș, peniţă) sau cu
ajutorul tehnicii moderne (graﬁcă pe calculator)
– opera poetică eminesciană, în cadrul expoziţiei „EMINESCU – viziuni graﬁce între clasic
și modern: Ligia MACOVEI -Victor FOCA“.
Cunoscută iubitorilor artei plastice și ai creaţiei eminesciene mai ales prin graﬁca pe care a
realizat-o pentru lirica lui Mihai Eminescu, prin
interpretarea sa sensibilă, caracterizată printr-un
desen delicat, graﬁciana, pictoriţa și colecţionara Ligia MACOVEI (1916 – 1998) este prezentă în patrimoniul Muzeului Judeţean Botoșani printr-un număr de 40 de lucrări de graﬁcă (tuș, peniţă), 2 acuarele și un portet -pictură în ulei pe pânză al poetului Mihai Eminescu,
lucrări care s-au regăsit și în această expoziţie.
Varianta modernă a ilustrării operei eminesciene a aparţinut artistului plastic Victor
FOCA, binecunoscut publicului botoșănean
prin activitatea sa pedagogică și prin lucrările
sale abstracte, unice în contextual artei contemporane, rezultat al elaborării conceptul plastic
„Marele Tot – Universul armonic“, prezentat în
reviste de proﬁl.
Următoarea expoziţie, prezentă între 6-14
iulie 2015, în spaţiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian“ Botoșani a fost o „personală“ de
pictură, a artistului plastic Victor ACATRINEI,
sugestiv intitulată „SIMETRII“.
Născut la 11 februarie 1946 la Vorniceni,
Botoșani, pasionat de desen și pictură încă din
copilărie, Victor ACATRINEI este absolvent al
Facultăţii de Arte și Design a Universităţii de
Vest Timișoara și membru al Uniunii Artiștilor
Plastici din România – Filiala Timișoara.
După anii petrecuţi la Arad și la Timișoara
– de la începutul liceului și până astăzi, artistul s-a întors în unul dintre locurile considerate
„acasă“, cu un bogat palmares expoziţional, cu
expoziţii personale deschise din 1981, cu participări la expoziţii de grup începând din 2007,
precum și la numeroase tabere de creaţie, din
2000 până astăzi.
Referitor la opera sa, Victor ACATRINEI
menţiona într-un interviu acordat jurnalistului
timișorean Petru Vasile Tomoioagă: „Am pictat
mii de tablouri. Acum, lucrările mele sunt răspândite prin toată lumea. Am pictat și după
natură, dar am făcut și copii după toţi marii clasici. Așa mi-am format mâna, exersând. Eu nu
pictez decât ulei pe pânză. (…) Am pornit de la
o pasiune, un hobby, care m-a purtat departe…
Dintre marii pictori îmi plac impresioniștii, iar
de la noi, Grigorescu, Aman, Luchian și Andreescu“.„Pictura și tehnica în culoare le-am învăţat de la Traian Bilţiu Dăncuș, pictor din Satu
Mare, profesor la București. (…) L-am cunos-
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cut și pe Piliuţă, iar aici am învăţat pictura de
la Aurel Ţară“.
De asemenea, pictorul Victor ACATRINEI
spune că se poate trăi din pictură și că „După
facultate am încercat să fac și altceva, să pictez
într-o altă manieră. Așa am ajuns la tehnica de
„simetrii“, o tehnică modernă, care m-a captivat, care este cu totul altceva… Sunt frumoase
și simetriile, dar eu tot pictura clasică o iubesc,
pictura cu care am trăit o viaţă întreagă. Deși,
se pare, nu se mai poate merge pe școala veche
în pictură. Ca să ies din vechile mele tipare, a
trebuit să trec la o pictură modernă, dar tot în
mod estetic, tabloul să aibă frumuseţea lucrului bine făcut“.

de la Șendriceni – Dorohoi și la Facultatea de
Arte Plastice din Iași, cu o îndelungată carieră
didactică, atras de pictura bisericească, a fost
prezent pentru prima dată în spaţiul Galeriilor
de Artă „Ștefan Luchian“ Botoșani cu o expoziţie pe tematică religioasă.
Perioada 5 august – 4 septembrie 2015
este cea dedicată unei noi expoziţii personale,
denumită „UNIVERS PATRIARHAL“, a conscutului artist plastic botoșănean Marcel ALEXA.
În cele peste 50 de lucrări – realizate în tehnica ulei pe pânză – artistul ilustrează o lume
în care se simte „acasă“, familiar până la identiﬁcare cu propria-i ﬁinţă. El recrează pictural o
lume vegetală policromă, un spaţiu al liniștii, al

În cadrul vernisajului desfășurat luni, 6 iulie
2015, ora 16 prezentarea expoziţiei a fost realizată de criticii de artă Valentin CIUCĂ și Lucica
PÂRVAN.
Între 17-31 iulie 2015 profesorul de desen
Cicerone COJOCARU și-a expus aproximativ
100 de fotocopii ale icoanelor pe care le-a realizat de-a lungul anilor în diverse biserici ortodoxe, în cadrul expoziţiei personale cu tematică religioasă „PACE VOUĂ“.
Născut la 2 aprilie 1932 la Verești, judeţul
Suceava, ca ﬁu al preotului Gheorghe Cojocaru,
Cicerone COJOCARU, cu studii la Seminarul
„Veniamin Costache“ din Iași, la Școala Normală

meditaţiei, al dorinţei reîntoarcerii către simplitate și credinţă, către „veșnicia născută la sat“.
Alături de creaţiile lui Marcel ALEXA, vizitatorii pot admira interesante piese sculptate în
lemn, realizate de preotul paroh Ioniţă VASILE
din Dumbrăveni-Suceava.
Galeriile de Artă „Ștefan Luchian“ Botoșani: artă și faptă, modern și clasic, decorativ și
abstract, lumină și culoare, nume noi și nume
consacrate, univers pictural pentru toate gusturile estetice. Un prag către plăsmuiri întru
artă peste care se poate păși, zilnic, între 9 -17.
Ana-Elisabeta Florescu
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